واحد علوم و تحقیقات

حکومتمداری جهانی و تکامل رویکرد همکاری در
سیاست بینالملل
دکتر سیدمهدی مرادی*

چكيده
اين نوشتار در صدد است تا با بررسي ديدگاه هاي نظري روابط بینالمللی در خصوص همكاريها ،بهتعريف
حکومتمداری جهاني بپردازد .حکومتمداری جهاني در بستر نهادگرايي بینالمللی تالش مینماید تا بهعنوان يك
فرآيند بهمديريت امور بینالمللی بپردازد .در اين خصوص و پيرامون مبحث همكاريها ،اين مقاله كوشش نموده تا
در پاسخ بهاين پرسش كه آيا تكامل همكاريهاي بینالمللی يك تحول پارادايميك تلقي ميگردد ،مفهوم پارادايم
را فراتر از بحث همكاريها دانسته و لذا حکومتمداری جهاني تنها بهتمايل كشورها در تكامل همكاريها اشاره
مینماید و نه بهعنوان يك الگوي غالب در روابط بينالملل.

کلید واژهها
رژیمهای بینالمللی ،حکومتمداری جهانی ،همکاری ،مسؤولیت ،مشارکت و ترغیب.
دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

* دانشآموخته مقطع دکتری رشته روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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مقدمه

تعارض و همکاري از جمله مهمترين عناصر و مفاهيمي هستند که در سياست بینالملل مورد توجه واقع گرديدهاند.
تنوع نظریههای مختلف در روابط بینالملل ،تعدد دیدگاهها و منظرهايي را باعث شده که در مقابل باور بر موقتي
بودن همکاریها ،امکان همکاریهای پايدار نيز وجود داشته باشد .با توجه بهگزارههاي مندرج در واقعگرایی،
همکاري رويکردي است موقت ،زيرا تعارض منافع واحدهاي سياسي و همچنين محدوديت منابع موجود ،امکان
همکاریهای پايدار را سلب نموده است .از اين منظر همکاریها تا هنگامي ادامه خواهند داشت که منافع ناشي از
آن ،بيشتر از هزينههاي منشعب از آن باشد.
از سوي ديگر ،لیبرالها که از فلسفه خوشبيني جان الک ريشه ميگيرند ،همکاري را نه تنها الزم ميپندارند،
که امکان پايداري و استمرار آن را نيز باور داشته و در سير تحول نظریهپردازی در روابط بینالملل ،تالش داشتهاند
تا پايداري همکاریها را اثبات نمايند .از اينروي ،نهادگرايان نئوليبرال با طرح و بررسي نهادهاي بینالمللی ،آنها
را مهمترين واحدهاي ترويج و تعميق همکاریهای بینالمللی دانسته و با طرح نظريه رژيمهاي بینالمللی ساز و
کار تحقق آن را نشان دادهاند .مناظرات واقعگرايان و لیبرالها در نهايت موجب گرديد تا رابرت کوهين يکي از
مهمترين نظريهپردازان نهادگرايي نئوليبرال در اوايل دهه  ،80کتاب «پس از سيطره» 1را نگاشته و داليل خود را
مبني بر ادامه حيات رژيمهاي بینالمللی ،حتي پس از افول قدرت هژمون طرح نمايد.

در اين فرآيند با اهميت يافتن جهاني شدن در دهه  ،90رويکرد همگرايي از جمله مهمترين عواملي

قلمداد گرديد که نياز بههمکاریهای بینالمللی را در رأس کانون توجه قرار ميداد ،زيرا همگرايي بدون وجود
همکاریهای پايدار قابل تصور نيست.

تغيير در محيط بینالمللی از جمله فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،جهاني شدن و پيامدهاي آن و همچنين بروز

حوادث يازدهم سپتامبر ،باعث شد تا نهادگرايان نئوليبرال پي بهاهميت مفاهيم و فاکتورهاي جديدتري در سياست
بینالملل برده و نهايت ًا آنها را وارد ادبيات اين حوزه گردانند .از جمله اين مفاهيم ميتوان ب ه «منافع غيرمادي»2
اشاره کرد.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

توجه بهاين مفهوم عالوه بر تغييراتي که در ماهيت نظريه انتخاب عقالني ايجاد مينمايد ،در تجزيه و تحليل
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کارکرد نهادهاي بینالمللی نيز تأثير بهسزايي دارد ،تا جايي که کوهين معتقد است ،توجه بهاين مفهوم با در نظر

گرفتن وضعيت وابستگي متقابل در بطن 3فرآيند جهاني شدن ،حکومتمداري جهاني را بهوجود خواهد آورد.
حکومتمداري جهاني بهيک مفهوم ساده عبارت است از «مديريت امور بینالمللی از طريق دمکراتيزه شدن
نهادهاي بینالمللی» 4ليکن چنين مديريتي با توجه بهملزومات جديد در حال تحقق فضاي بینالمللی 5صورت
1. After Hegemony
2. Non-materialistic Interests
3. Context
4. The Management of International Affairs by the way of Democratization of International Institutions.
(Collective Actions).
5. International Space

دکتر سید مهدی مرادی

خواهد پذيرفت .بنابراين حکومتمداري جهاني هنگامي تحقق خواهد یافت که عناصر متشکله آن در درون
نهادهاي بینالمللی عملياتي شده و اثرات جهاني شدن بر نهادهاي بینالمللی بهوضوح آشکار گردد .اين عناصر
عبارتند از؛ مسئوليت ،1مشارکت 2و ترغيب.3

در صورت تحقق چنين شرايطي ،يکي از مهمترين پيامدهاي حکومتمداری جهاني ،همکاریهای پايدار

بینالمللی خواهد بود  .از اينروي پرسش اصلي اين نوشتار عبارت است از؛

 -آيا ميتوان تکامل همکاریهای بینالمللی بهواسطه حکومتمداری جهاني را يک تحول پارادايميک

دانست؟

در پاسخ بهاين سؤال ،فرضيه اصلي ما عبارت است از اينکه؛

با توجه بهمفهوم پارادايم ،تکامل همکاریهای بینالمللی از رژيمهاي بینالمللی بهحکومتمداری جهاني را

نميتوان يک تحول پارادايميک دانست .زيرا حکومتمداری جهاني تنها مفاهيم جديدي را وارد ادبيات سياست
جهاني مینماید و لذا مؤلفههاي آن را بهطور بنيادين تغيير نميدهد.

در راستاي طرح موضوع فوق ،نوشتار در پنج بخش سازمان يافته است .در بخش اول بهمبحث همکاري

ميپردازيم ،بخش دوم را بهبررسي نظريه انتخاب عقالني اختصاص دادهايم .در بخش سوم ،رژيمهاي بینالمللی

را بهاجمال بررسي خواهيم نمود ،در بخش چهارم مبحث حکومتمداری جهاني را کنکاش مينماییم و در بخش
پاياني بهنتيجهگيري خواهيم نشست .شايان ذکر است انتقادات زيادي نيز بهمبحث حکومتمداری جهاني وارد شده

است ،ليکن بهدليل اهميت بحث ،تالش خواهيم نمود تا آن را در نوشتاري ديگر مورد بررسي قرار دهيم.
همکاري

از يک ديدگاه کلگرا میتوان چنين عنوان کرد که همکاري عبارت است از تعامل ميان يک يا چند واحد سياسي
يا بازيگر سياسي در حوزهها و زمينههايي خاص که آن بازيگران از اين تعامل داراي منافع مشترک خواهند بود و

همزمان تمايل بهآن را نيز دارند .از اين رويکرد همکاري بر دو قسم است:
• پايدار

در اين رابطه واقعگرایان معتقدند بهدليل محدوديت منابع ،تضاد منافع ،آنارشيک بودن منطق نظام بینالملل،

اتکای بهخود و  ...همه باعث شدهاند تا دولتها بهبازيگراني عقالني تبديل شوند .بههمين دليل رفتار عقالني بهمعناي

محاسب ه هزينه و سود پيش از اقدام بههر کاري است .از اين جهت هرگاه ميزان هزينه بيشتر از سود برآورد شده

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

• موقت

باشد ،بازيگر اقدام بهآن مسئله نخواهد نمود ،مگر اين که عکس رابطه فوق حاکم باشد ،بهعبارت ديگر ميزان سود
1. Accountability
2. Participation
3. Persuasion
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از هزينه فراتر باشد.
در انتقاد از واقعگرایان ،لیبرالها معتقدند:
الف) تأکيد واقعگرایان بر سود مطلق است و نه نسبي.
در اين رابطه جوزف گريکو 1در کتاب «همکاري ميان ملتها» 2بهاين مسئله پاسخ داده و نشان ميدهد که
واقعگرایان عالوه بر سود مطلق بر سود نسبي هم تأکيد مي نمايند و نمیتوان آنها را فقط باتوجه بهسود مطلق
()2
محکوم نمود .در ضمن کنث والتز 3در کتاب اوليه خود «انسان ،دولت و جنگ» 4که رساله دکتراي وي نيز بوده
است ،همين مسئله را خاطر نشان ميسازد)3(.
ب) در دنيايي که پيچيدگي مهمترين منطق آن است ،نمیتوان ميزان سود و هزينه را بهطور دقيق محاسبه
نمود.
در اين رابطه واقعگرایان پاسخ ميدهند که منظور آنها محاسبهدقيق نيست و فقط بايستي حدود محاسبه را
بهطور عقالني تشخيص داد .رابرت گيلپين 5در کتاب «جنگ و تغيير در سياست بينالملل» 6پنج فرضيه را مطرح
()4
ميکند و نشان ميدهد که واقعگرایان در چه شرايطي عنصر سود بر هزينه را ترجيح ميدهند.
ج) برخالف واقعگرایان ،لیبرالها معتقدند همکاري بين دولتها بهشکل پايداري امکانپذير است.
()1

اما در اين رابطه نکته قابل توجه در کتاب رابرت اکسلراد 7تحت عنوان «تکامل همکاري» 8ضمن اثبات امکان
همکاري معتقد است ،دولتها بهخاطر «سايه آينده »9با هم همکاري میکنند و بنابراين ميپذيرد که منافع ملي
در محاسبات آينده دولتها تأثير بسزايي دارد و لذا نمیتوان منازعه و اختالف را ناديده انگاشت .وي از طريق
بررسي يک رشته مسابقات قهرماني بهاين نکته پيميبرد که در شرايطي که بازي پيوسته تکرار ميشود ،راهبرد
جذاب ،راهبرد يکي زدي يکي خوردي است ،يعني راهبردي که در آن بازيگر عين ًا بهاعمال بازيگر ديگر واکنش
نشان ميدهد .وي در اين کتاب ،بهتوانايي انسانها براي چارهانديشي مشکالت براساس همکاري متقابل 10بسيار
()5

خوشبين است .در واقع ظهور چنين رويکردي در لیبرالها ،کمک شاياني بهپيدايش نهادگرايان نئوليبرال مينمايد.

در عين حال ،ادبيات فراواني نيز پيرامون استمرار همکاریها نگاشته شدهاند که از جمله مهمترين آنها میتوان

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 10زمستان 1387

بهمتون ذيل اشاره کرد؛
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راسل هاردين 11در کتاب «کنش دستهجمعي» 12توجه خود را بهمعماي زنداني  Nنفره ـ تعداد بازيگران نامحدود ـ
1. Joseph Grieco
2. Co operations Among Nations
3. Kenneth Waltz
4. Man, the State and War
5. Robert Gilpin
6. War and Change in World Politics
7. Robert Axelrod
8. The Evolution of Cooperation
9. The Shadow of Future
10. Inter-cooperation
11.Russell Hardin
12.Collective Action

دکتر سید مهدی مرادی

معطوف کرده است و مشکالت کنش جمعي را در گروههاي بزرگ بهتفصيل بررسي مینماید .وي تأکيد ميکند که

مشکالت کنش جمعي تنها بهاندازه گروه بستگي ندارد ،بلکه بهنسبت هزينهها و فايدهها نيز وابسته است و امکان

دارد عرف يا قراردادهايي که بهنوعي بهسازماندهي اجتماعي ميانجامند ،ايجاد شوند ،بهويژه وقتي که نوعي عدم
تقارن ميان طرفين بازي وجود داشته باشد که آنها نتوانند ،انگيزهها و تواناييهاي يکديگر را بررسي نمايند .وي

استدالل ميکند در مواقعي که بازيگران راهبردهاي مشروط اتخاذ ميکنند ،باز هم ممکن است عرف و قراردادهايي
()6

1. Michael Taylor
2. Society , Anarchy and Liberty
3. Titmus
4. Haward Margolis
5. Selfishness , Altruism and Rationality ; A Theory of Social Choice
6. Habbsian Solution

دانشنامه حقوق و سیاست
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بهوجود آيد ،ليکن راهبردهاي مشروط مستلزم نظارت و اجبار هستند.
مايکل تايلور 1در کتاب «اجتماع ،عدم اقتدار مرکزي و آزادي» 2شرايطي را بررسي ميکند که تحت آن میتوان
بههنگام عدم وجود اقتدار مرکزي ،سامان اجتماعي را حفظ کرد .وي نشان ميدهد که در چنين شرايطي اجتماع
جهت سامان اجتماعي الزم و ضروري است و باورها و هنجارهاي مشترک ،رابطهاي مستقيم و پيچيده ميان اعضا
و کنش و واکنش متقابل ،از ويژگي هاي اصلي آن هستند .وي استدالل ميکند که دولت ارکان ،اصلي اجتماع را
تباه ميکند ـ استدالالتي که تيتموس 3و ديگران نيز آن را مطرح کردهاند ـ و دولت ميتواند با توسل بهزور ،نوع
دوستي را بهحداقل رساند و يا از ميان بردارد)7(.
هاوارد مارگوليس 4نيز در کتاب «خودخواهي ،نوعدوستي و عقالنيت؛ نظريه انتخاب اجتماعي» 5مدلي را ساخته
و پرداخته کرده است که در آن رفتار افراد تا حدي بر اساس انگيزههاي نوعدوستانه تعيين ميشود .وي ادعا ميکند
افراد دو نوع تابع مطلوبيت دارند؛ توابعي که بر رجحانهاي معطوف بهگروه صحه ميگذارند و توابعي که جانب
رجحانهاي خودپسندانه را ميگيرند ،و افراد بين اين دو نوع تابع ،موازنه برقرار ميکنند .اين مدل در واقع ،اين
()8
توانايي را دارد که الگوهاي رفتاري را که در قالب رفتار بيشينهساز ثروت ،معنادار نيستند ،تبيين کند .بهعبارت ديگر
وي تالش ميکند تا نشان دهد چون رفتار افراد براساس انگيزههاي نوعدوستانه صورت ميپذيرد ،چرا افراد دست
بهاقداماتي ميزنند که بيشينهساز ثروت و منافع نيستند ،ولي همکاریها را صورت ميدهند.
اما در اينجا ،اين پرسش مطرح است که در غياب راهحل هابزي 6که بهتحميل يک دولت مقتدر جهت يافتن
راهحلهاي مبتني بر همکاري ميپردازد ،شرايط وجودي تعاون و همکاري مختارانه چه خواهد بود؟ بهعبارت ديگر،
اگر يک دولت مقتدر در جامعه وجود نداشته باشد تا همکاریها را ايجاد و يا تعديل نمايد ،در آن صورت همکاریها
چگونه صورت خواهد پذيرفت؟
مشکل نظري در مورد مسئله همکاري ،شيوهاي است که افراد بر اساس آن از ترجيحات و رفتارهاي
احتمالي يکديگر آگاه ميشوند .عالوه براين ،مشکل آگاهي مشترک نيز مطرح است ،زيرا هر فرد ،نه تنها بايد
اطالعاتي درباره رجحانهاي ديگران داشته باشد ،بلکه بايد بداند ديگران نيز از رجحانها و راهبردهاي وي آگاهند.
بدينترتيب مشکل نظري مسئله همکاري را میتوان اينگونه بيان کرد؛ «حداقل مقداري که کارگزاري در يک
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اجتماع مفروض بايد درباره باورها و خواستهاي کارگزاران ديگر بداند تا قادر باشد بر ذهن خود برداشتهايي
منسجم درباره رفتار ايشان شکل دهد ،چقدر است؟ لذا اين مسئله قالب هر تحليلي از اجتماع ،قرارداد و تعاون را
()9
تشکيل ميدهد».
1
اگرچه نظريهبازيها ،منافع ناشي از همکاري و ترک همکاري را در زمينههاي مختلف آشکار ميسازد ،اما ما
را بهنظريهاي درباره هزينههاي واقعي دادوستد و اينکه چگونه اين هزينه ها توسط ساختارهاي نهادي متفاوت تغيير
میکنند ،رهنمون نمينمايد .لذا جهت رفع اين مشکل رونالد کاوز 2در مقاله «مشکل هزينه اجتماعي» 3از راهحل
کارآمد رقابتي اقتصاد نئوکالسيک بهره ميگيرد و معتقد است ،اگر دادوستد بدون هزينه باشد ،اين راهحل برقرار
()10
خواهد شد .اين امر ناشي از آن است که ساختارهاي رقابتي بازارهاي کارآمد ،طرفين مبادله را هدايت میکنند تا
بيهيچ هزينهاي بهراهحلي دست يابند که در آن ،درآمد کل بدون توجه بهترتيبات نهادي اوليه بهحداکثر ميرسد.
در شرايطي که مبادله بدون هزينه باشد میتوان اين ترتيبات را خنثي کرد و يا حتي آنها را دگرگون ساخت .در
مواردي که در نتيجه خريد و فروش مستقيم و بازخورد اطالعاتي کارآمد رقابت آنقدر قوي باشد که هزينههاي
معامالتي بهسمت صفر ميل کند (ديدگاه کاوز مطرح کرده است) و طرفين مبادله بتوانند سودهاي تجاري موردنظر
کالسيکها را محقق سازند ،جهان واقعي بهاين شرايط نزديک ميشود .بهعبارت ديگر ،در اين شرايط رقابت
بهحذف اطالعات ناقص و نامتقارني ميانجامد که در نظريه بازيها سبب پاداش گرفتن ناشي از ترک تعامل
ميشود.
بهطور کلي ،اين دو رويکرد نسبت بههمکاري ،در واقع دو رويکرد اصلي روابط بینالملل را تشکيل دادهاند
که گاه کام ً
ال از يکديگر فاصله داشته (واقعگرایی کالسيک و آرمانگرايي) و گاه تا حدود زيادي بهيکديگر نزديک
شدهاند (نوواقعگرایی و نهادگرايي نئوليبرال) .بنابراين هم میتوان قائل بهموقتي بودن همکاریها و هم قائل
بهدائمي بودن آن بود که اين بستگي بهنوع نگرش فرد دارد.
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بهلحاظ تاريخي انتخاب عقالني ريشه در ديدگاههاي اقتصاد خرد ليبرال کالسيک آدام اسميت دارد ،اين نظريه
تالش ميکند تا مشکلي که هابز بهعنوان يکي از مشخصههاي اصلي طبيعت انسان ميداند ،يعني خودمحوري،
()11
را حل نمايد .در واقع برآيند اين مشکل عبارت است از اينکه «چگونه يک جامعه ميتواند با توجه بهخودخواهي
()12
شهروندانش ،بدون وجود يک حکومت مطلقه بهرفاه جمعي دست يابد».
دونالد گرين 4و يان شپيرو 5چهار فرضيهاي را که توسط نظريهپردازان انتخاب عقاليي امروزه مطرح شده،
بيان ميدارند؛
اول ،رفتار عقاليي عبارت است از بهحداکثر رسانيدن منافع يک بازيگر ،لذا بازيگران اقدام بهانتخاب آن دسته
1. Cooperation And Defecting
2. Ronald Coase
3. The Problem of Social Cost
4. Donald Green
5. Ian Shapiro

دکتر سید مهدی مرادی

1. Mancure Oslen
2. Consistency
3.Connectedness
4. Transitive
5. Relevant Agent
6. Kristen R. Monroe
7. Conscious Choice
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از کنشهايي مينمايند که بيشترين نتايج قابل دسترس را برايشان بههمراه داشته باشد .بهعبارت ديگر ،از ديدگاه
مانکور اوسلن 1رفتار عقاليي عبارت است از اينکه «اگر اهدافي مورد تعقيب قرار ميگيرند بايستي دولتها اطالعات
()13
و باورهاي کافي و مؤثر را براي دست يازيدن بدان در اختيار داشته باشند».
دوم ،عقالنيت نيازمند اين است که بازيگران بهطور مستمري بهدنبال اهداف خود باشند .براي وجود اين
استمرار و تداوم 2بايستي حداقل دو شرط فرآهم آيد؛ الف) نظريه انتخاب عقاليي بهپيوستگي 3رحجانهاي بازيگران
اشاره میکند ،و آن عبارت است از نگاه بازيگران مبني بر اين که قادر باشند تا گزينههاي متعدد خود را بهنظم
درآورند .هنگامي که گزينهها در مقايسه با يکديگر قرار ميگيرند ،يک بازيگر بايستي قادر باشد تا يکي از آنها را
نسبت بهديگري ارجحيت دهد ،بهعبارت سادهتر گزينهها را اولويتبندي نمايد .ب) نظريه انتخاب عقاليي فرض
مینماید که رجحانهاي منظم بازيگران موقتي 4ميباشند .اين بدان مفهوم است که اگر يک بازيگر گزينه  Aرا
نسبت بهگزينه  Bترجيح دهد و گزينه  Bرا نسبت بهگزينه  ،Cدر آن صورت بهطور قطع گزينه Aرا نسبت بهگزينه
 Cترجيح خواهد داد.
سوم ،هنگامي که تصميمگيري معمو ًال تحت شرايط نامطمئن صورت ميپذيرد ،انتظارات دولت را بهحداکثر
ميرساند و با منافع عملي آنها در تقابل قرار ميگيرد .معمو ًال دولتها بهگونهاي شکل گرفتهاند که عامل احتمال
را در تمام دستاوردهاي ممکن در نظر ميگيرند و هنگامي که بهکنش دست ميزنند ،آن را نيز از منظر احتماالت
مورد ارزيابي قرار ميدهند)14(.
چهارم ،در واقع مهمترین فرضيه نظريه انتخاب عقاليي ميباشد که افراد را بهعنوان کارگزاران مناسب 5قلمداد
مينمايد .نظريهپردازان انتخاب عقاليي معمو ًال «نتايج دستهجمعي را از طريق بهحداکثر رسانيدن کنشهاي افراد
توضيح ميدهند» .رفتار مجموعههايي نظير دولت ـ ملتها از طريق سنجش مجموعههايي صورت گرفته که افراد
عقاليي آنها را تشکيل داده باشند .در مجموع «نظريهپردازان انتخاب عقاليي ،عموم ًا ،مفهوم ابزاري عقالنيت افراد
را ميپذيرند ،اين مسئله را از طريق اين تفکر که مردم همواره بهدنبال بهحداکثر رسانيدن مطلوبيتهاي انتظاري
()15
خود از یک روش رسمي قابل پيشبينياند ،مورد ارزيابي قرار ميدهند».
کريستين مونرو 6معتقد است ،فرضيههاي نظريه انتخاب عقاليي عبارتند از:
الف) بازيگران بهدنبال اهداف خود هستند.
ب) اين اهداف منعکسکننده رويکرد منافع محوري بازيگران است.
ج) رفتار ،منجر بهفرآيندي ميشود که طي آن انتخاب آگاهانه 7صورت ميگيرد.
د) افراد ،کارگزاران اصلي در جامعه هستند.
و) بازيگران عاليقي دارند که پايدار و ثابت است.
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م) اگر گزينهها معين باشند ،بازيگران جايگزينهايي را انتخاب خواهند کرد که باالترين مطلوبيت انتظاري را
داشته باشند.
()16
ي) بازيگران اطالعات وسيعي را پيرامون جايگزينهاي در دسترس 1و احتما ًال پيامدهاي انتخابهاي خود دارند.
بهطور کلي ،ديدگاهي که واقعگرایان از انتخاب عقاليي در حوزه سياست خارجي مطرح مينمايند ،عبارت است
از بهحداکثر رسانيدن سودها و بهحداقل رسانيدن هزينهها از طريق انتخاب رفتارهايي که هر يک از اين اهداف را
در بر بگيرد .سا زوکار انتخاب چنين رفتارهايي نيز بهعهده بازيگران ميباشد ،يعني ميتوانند از طريق همکاریهای
دو يا چندجانبه ،نهادهاي رسمي يا غيررسمي ،موضعگيريهاي خصمانه و گاهي انجام جنگ ،بدانها نايل آيند.
براي مثال ،در حوزه اقتصاد ،ساختار مبادله ابتدا بهصورت شخصي ،سپس بهصورت غيرشخصي و نهايت ًا بهصورت
غيرشخصي همراه با نظارت شخص ثالث صورت ميپذيرد .در اينجا نقش شخص ثالث برخورداري از يک قدرت
مطلق است تا از فرصتطلبي ،فريبکاري و طفرهروي طرفين مبادله جلوگيري نمايد .اگر اين مبحث را سياسي
کرده و بهحوزه روابط ميان دولتها انتقال دهيم ،نهادها ،در واقع ،نقش همان شخص ثالث را بايستي بهعهده داشته
باشند .يعني نهادگرايان نئوليبرال معتقدند ،وجود نهادهاي بینالمللی از شرايط عدم اقتدار مرکزي ميکاهد ـ اگرچه
آن را از بين نميبرد ـ و بدينترتيب منجر بهافزايش همکاریها گشته ،دولتها را بهعنوان بازيگران بااهميت ،از
منافع زيادي بهرهمند ميسازند .بهعبارت ديگر ،نهادهاي بینالمللی از طريق ايجاد مجموعههايي از قواعد رسمي
و يا غيررسمي در صدد اعمال برخي محدوديتها بر بازيگران بینالمللی ،خصوص ًا دولتها هستند تا از اين طريق
کنشهاي جمعي را همسو با منافع بازيگران تقويت نمايند .بههر تقدير ،خواستگاه چنين ديدگاهي در نهادگرايان
نئوليبرال و يا ليبرال است .ليکن واقعگرایان بهگونه ديگري ميانديشند .در اين رويکرد ،نهادها همواره منجر
بهکاهش هزينهها نميگردند ،براي مثال پيوستن بهمعاهده منع گسترش سالحهاي هستهاي 2هزينهها را براي
کشورهايي که خواهان دستيابي بهسالحهاي هستهاي هستند ،کاهش نميدهد ،بلکه آن را با افزايش فزايندهاي
مواجه ميسازد ،لذا هزينه دسترسي بدين سالحها براي کشوري همچون اسرائيل که هرگز بهاين معاهده نپيوسته
است با کره شمالي که يکبار بدان پيوسته و تالش نموده تا از آن خارج گردد ،نميتواند برابر باشد .بنابراين مصداق
اين نابرابري در هزينهها را در بازرسيهاي آژانس بینالمللی انرژي اتمي 3از کره شمالي شاهد هستيم.
عالوه براين ،ماهيت کنشهاي جمعي همواره با منافع کليه کشورها ،همسو نيست ،اگر چنين بود ،برای مثال،
اياالتمتحده امريکا ،هرگز از پيمان کيوتو 4خارج نميشد و يا امضاي خود را از ديوان بینالمللی کيفري 5پس
نميگرفت.

رژيم هاي بینالمللی

در واقع رژيمهاي بینالمللی 6در ادامه بحث نهادگرايان ليبرال و سپس نئوليبرال مطرح شده است و بهيک تعبير
1. Available Alternatives
2. NPT
3. IAEA
4. KIOTO
5. ICC
6. International Regime

دکتر سید مهدی مرادی

نظري حکومتمداری جهاني را نيز میتوان ادامه مبحث رژيمهاي بینالمللی دانست .بهلحاظ تبارشناختي اين
1
مبحث بهتحليلهاي مربوط بههمگرايي ،وابستگي متقابل و کارکردگرايي باز ميگردد .در سال  1968ريچارد کوپر،
اقتصاددان امريکايي کتاب «اقتصاد وابستگي متقابل» 2را نوشت .وی در آن کتاب ،وابستگي متقابل را بهعنوان هسته
اصلي اقتصاد سياسي بینالمللی ليبراليسم تلقي کرد و مشکالت بهوجود آمده براي کشورهاي صنعتي غرب پس از
جنگ دوم جهاني در زمينه تجارت ،سرمايهگذاري و مبادالت اقتصادي را مطالعه کرد.
يأس و نااميدي لیبرالها از مطالعات سازمان هاي بینالمللی در واکنش بهمکتب واقعگرایی در واقع مهمترین دليل
()17
ظهور وابستگي متقابل و رژيمهاي بینالمللی بوده است .ليکن واژه رژيم در سال  1972در مطالعات حقوق بینالملل
زيستمحيطي توسط گولداي 3مطرح شد ،اما ريچار کوپر بود که مجدداً در سال  1975نظام پولي بینالمللی رژيمها
()18

را مطرح کرد .کوهين و ناي نيز در سال  1975مفهوم وابستگي متقابل بینالمللی و همگرايي را بسط دادند .در همان
سال ارنست هاس نيز با نگارش مقالهاي رژيمهاي بینالمللی و سيستمها را مورد ارزيابي و مطالعه قرار داد و دوباره
()19
در همان سال بههمراه جان راگي 4مقاله خود را در مورد نقش تکنولوژي در صحنه بینالمللی نوشت.
شرايط وابستگي متقابل بهشرايطي اطالق ميگردد که در آن حاکميتها از بين نميروند ،اما دولتها ديگر
نميتوانند بهدليل وابستگي همزمان بهيکديگر ،همانند گذشته ،کنترل مطلقي بر تحرکات اقتصادي بینالمللی داشته
()20
باشند .اورن يانگ 5نيز در سال  1975با نگارش کتاب «پويايي رژيم؛ ظهور و سقوط رژيمهاي بینالمللی» 6اين
موضوع را مورد ارزيابي قرار داد .ضمن آن که در سال  1980طي مقالهاي بهمطالعه و مشکالت مفهوم رژيمهاي
بینالمللی پرداخت و در همان سال ارنست هاس نيز مقاله مفصلي در شرح رژيمهاي بینالمللی نگاشت .در سال
 1983استفان کراسنر 7بههمراه چند تن از نويسندگان ديگر کتاب «رژيمهاي بینالمللی» 8انتشار دادند .وي،
رژيمهاي بینالمللی را اينگونه ارزيابي مينمايند؛ «رژيمهاي بینالمللی ،اصول ،9هنجارها ،10قواعد 11و رويههاي
()21
تصميمگيري 12هستند که انتظارات بازيگران در يک زمينه مشخص ،حول آن گردهم ميآيند» .بهاعتقاد کراسنر؛
اصول نماينده باورهايي در مورد واقعيات ،عليت و درستکاري هستند ،هنجارها ،معيارهاي رفتاري هستند که برحسب

1. Richard Cooper
2. The Economic of Interdependence
3. Goldiye
4. John Ruggle
5. Oran R. Young
6. Regime Dynamic ; The Rise and Fall of International Regimes
7. Stephen D. Krasner
8. International Regimes
9. Principles
10. Normes
11. Rules
12. Decision Making Procedures
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حقوق و تکاليف تعريف شدهاند .قواعد ،تجويزها يا تحريمهاي مشخص عملي هستند و رويههاي تصميمگيري،
()22
روشهاي رايج براي انجام و اجراي انتخابهاي دستهجمعي ميباشند.
رژيمها از نظر گستردگي ،در تمامی ابعاد اقتصادي ،امنيتي ،محيطزيستي ،حقوق بشري ،کنترل تسليحات،
منابع زيرزميني ،هوانوردي ،اقيانوسها و درياها و  ...موضوعيت يافتهاند .رژيمها با فرآهم آوردن اطالعات الزم،
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زمينههاي تهديد را براي دولتها کاهش ميدهند .در اين رابطه کوهين معتقد است؛ «رژيمهاي بینالمللی
تهديدي براي دولتها محسوب نميشوند ،بلکه براي آنها مفيد نیز ميباشند .اطالعات موثق در اختيار دولتها
()23
قرار ميدهند و آنها را از عواقب و بهاي نقض ساير حقوق مالکانه آنها آگاه میکنند» .در همين رابطه جوزف ناي
معتقد است؛ «رژيمها باعث تقسيم هزينهها ميان دولتها ميشوند ،رژيمها ديپلماسي را تسهيل کرده و ايجاد نظم
میکنند .اصول ،قواعد و نهادها بين مسائل مختلف ارتباط ايجاد مينمايند و بهبازيگران اين انگيزه را ميدهند که
بهموافقتنامههاي دوجانب ه سودمند دست يابند .وضعيتي بهوجود ميآيد که دولتها منافع مشترک و متضاد ،خواهند
()24
داشت ،اين وضعيت بيشتر پيرامون مسائل اقتصادي بهوجود ميآيد».
مهمترين نقش رژيمهاي بینالمللی در ايجاد همکاري ميان دولتهاست .يعني رژيمها بهعنوان يک ابزار ،همکاري
را ميان دولتها تسهيل میکنند و موجب ميشوند تا عنصر عدم اطمينان 1در نظام بینالملل کاهش پيدا کند.
بههمين دليل ،فرض رژيمها باعث ميشود تا ديدگاههاي واقعگرايانهاي که در نظريه معماي زنداني وجود دارد،
تجديدنظر پيدا کند .بهعبارت ديگر ،اگر رژيمي بين دو زنداني وجود داشته باشد و بههر دو زنداني اطمينان دهد که
ديگري اعتراف ننموده است ،همکاري بين دو زنداني صورت ميگيرد و لذا هيچکدام از دو زنداني اعتراف نمیکنند.
بهعبارت ديگر چون هيچگونه رژيمي در معماي زنداني وجود ندارد ،همکاري بين دو زنداني آسيبپذير است .فلذا
اطالعات بين دو زنداني بسيار مهم میباشد؛ يعني اگر اطالعات بههر دو زنداني برسد ،يقين ًا همکاري انجام ميگيرد.
در واقع رژيمهاي بینالمللی زمينههاي تبادل اطالعات را در نظام بینالملل فرآهم ميآورند و موجب ميشوند
()25
که دولتها منافع خود را بازنگري نمايند .همين استدالل را در نظريه شکار گوزن 2نيز میتوان ارایه نمود.
بهنظر کوهين ،مفهوم رژيم بینالمللی توانايي ما را براي توصيف و تحليل الگوهاي همکاري و درک ريشههاي
اختالف باال ميبرد .چنين تحليلي ،رژيمهاي بینالمللی را بهعنوان الگويي مطرح ميسازد که تجسم بخش
همکاري و اختالف در طول يک دوره زماني هستند .در درون اين مفهوم از رژيم بینالمللی ،چنين روابطي را
میتوان بهعنوان الگوهاي درازمدتتر رفتار تلقي کرد و نه بهعنوان بازيگران يا رويدادهاي جداگانه .بهگفته کوهين؛
«با تحقيق پيرامون تحول هنجارها و قواعد يک رژيم در طول زمان؛ میتوان از مفهوم رژيم بینالمللی هم براي
()26
کشف استمرار و هم براي تحقيق در مورد تغييرات حادث در اقتصاد سياسي جهان استفاده کرد» .بنابراين رژيمهاي
بینالمللی ،متغيرهاي واسطهاياند که ميان سياست جهاني و بازيگران اصلي ـ چه دولتها و چه بازيگران غيردولتي ـ
قرار دارند و تنظيمکننده رفتار بازيگران با شرايط و قواعد حاکم بر سياست بینالملل هستند.
بنابراين بهطور خالصه ،میتوان چنين استنباط نمود که رژيمهاي بینالمللی توسط قدرت مسلط ايجاد شده
3
و هدف از ايجاد رژيمها ،خدمت بهمنافع ملي کشور مستولي ميباشد .اما چون رژيمها بهعنوان کاالهاي عمومي
قلمداد ميگردند ،لذا ساير بازيگران نيز ميتوانند از آن بهره برند .رژيمهاي ايجاد شده توسط قدرتها بهمرور زمان
براي خود ايجاد رويه کرده و خود نيز در کنار دولتها بهعنوان بازيگر مطرح ميشوند .ثبات نظام بینالمللی و
تغيير آن ،هسته اصلي نظريه رژيمهاي بینالمللی را تشکيل ميدهد .رژيمها بهعنوان مکانيسمهاي همکاري ،بين
1. Uncertainty
2. Stag Hunt Theory
3. Public Goods
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دولتها ايجاد اعتماد و امنيت کرده و سرانجام بههمکاري و ثبات بینالمللی کمک میکنند .رژيمها بهوسيله عوامل
مختلف که مهمترين آنها قدرت است ،تغيير ميکنند .بدينترتيب نظريه رژيمها در خصوص نظريه نظم و ثبات
در مقابل نظریههای تغيير قرار ميگيرد .از همين جهت است که کوهين در پاسخ بهاين سؤال که چرا رژيمها پس
از ايجاد ،حتي در نبود قدرت هژمون نيز بهحيات خود ادامه ميدهند ،ميگويد؛ «پاسخ را بايد در اين واقعيت جست
که حفظ رژيم ،آسانتر از ايجاد آنهاست و لذا همکاري پس از سيطره بدان دليل امکانپذير است که او ًال ،منافع
()27
مشترک ميتواند بهايجاد رژيم بیانجامد و دوم ًا ،شرايط حفظ رژيمهاي موجود آسانتر از شرايط خلق آنهاست» .پس
بايد در اين رابطه توجه داشت که همانطور که در ايجاد يک رژيم عوامل متعددي از قبيل نفع شخصي ،قدرت،
اصول و هنجارها و  ...نقش دارند ،در تغيير و تحول رژيم نيز عامل واحدي همچون تغيير در ساختار قدرت نميتواند
بيانکننده تمامی جوانب امر بوده و بايد بهعوامل ديگري نيز در اين رابطه توجه داشت.

حکومتمداری جهاني؛ کارکرد و تغيير نهادي

1. Power and Governance in Patially Globalized World
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پيش از آغاز مبحث حکومتمداری جهاني الزم است تا بهتبيين رابطه انتخاب عقالني و رژيمهاي بینالمللی با
حکومتمداری جهاني بپردازيم ،تا بتوانيم با مبناي تحليل حکومتمداری جهاني پيوند عميقتري برقرار کنيم.
کوهين که در کتاب «پس از سيطره» ،بيشتر توجه خود را متمرکز استمرار حيات رژيمهاي بینالمللی ،پس از افول
قدرت مستولي نموده است ،بهاين مسئله نميپردازد که اگر رژيم بینالمللیاي ايجاد شود و تا هنگام حياتش قدرت
هژمون دچار هيچگونه افولي نگردد ،در آنصورت آيا اين قدرت هژمون نخواهد بود که براساس سياست قدرت
واقعگرایان ،هدايت رژيمها را بهعهده خواهد گرفت؟ همين مسئله در واقع ،موضوعي است که حکومتمداری
فرآيندوار کوهين را بهچالش ميکشد و نشان ميدهد که هنوز مديريت امور بینالمللی و دمکراتيزه کردن
مکانيسمهاي دستهجمعي يا حکومتمداری جهاني ،بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر قدرت يا قدرتهاي بزرگ
مشکل بتوان نگرش فرآيندوار نهادگرايان نئوليبرال را درخلق آن ،عامل تعيينکننده دانست ،اگرچه فرآيندهاي
سياسي و اقتصادي سياست بینالملل در دگرگوني محيط بینالمللی چندان بياهميت نيستند و اين دگرگونيها
ميتواند شرايط فرآيندواري تحوالت را توضيح دهد ،ليکن هنوز حکومتمداری جهاني بهيک حکومتمداری
کام ً
ال نهادينه شده و با توجه بهشرايط نهادي بدل نشده است .ضمن اينکه کوهين در کتاب اخير خود تحت عنوان
1
«قدرت و حکومتمداری در يک دنياي نيمه جهاني شده» تأکيد ميکند که رژيمها و نهادهاي بینالمللی در چنين
دنياي بههم پيچيده و بههم پيوستهاي ،خصوص ًا بعد از يازدهم سپتامبر ،عالوه بر منفعتهاي مادي بايستي بهمنافع
()28
غيرمادي مورد تأکيد بشريت توجه بيشتري نمايند.
اين مسئله همان چيزي است که کوهين ،بعد از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر  ، 2001بدان توجه نموده است
و منافع غيرمادي و ارزشي انسانها در فرايند تصميمگيريهايشان را در بطن اعمالشان قرار داده و تأثير آن را در
حکومتمداری جهاني ،زين پس ،مؤثر ميداند .در واقع وي خواستار تغيير در بنيان نگرش انتخاب عقالني بهعنوان
يک نظريه در روابط بینالملل است .زيرا بنابر اعتقاد وي اين نگرش نظري ،تمام توجه خود را صرف منافع مادي
افراد نموده و منافع غيرمادي را در قالبهاي تحليلي خود جاي نداده است .کوهين بر اين باور میباشد که انتخاب
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عقالني مهمترین نظريهاي است که ميتواند رفتار فردي و نهادي را تحليل نمايد .بنابراين تغيير در بنيان اين
نظريه ،با توجه بهتحوالت صورت پذيرفته هم در تحليل و هم در کارآمدي نهادي بسيار پراهميت خواهد بود .وي
در مقدمه کتاب خود مينويسد؛ «فرضیه این مقدمه آن است که ابتدا؛ چگونگي کار جهان را توضيح بدهد .اين
کار هم فردي است و هم نهادي ،فعاليت انسان و ساختار بخشي آن اعمال ،منجر بهپيدايش نهادها گرديده است.
محرک و موتور اصلي و بنيادي اين عمل از اين منظر ،منافع شخصي مي باشد که توسط عقالنيت هدايت ميشود،
شرايط ساختاري و نهادي را بهتسويهحسابها و احتماالت و در نهايت انگيزهها مبدل ميسازد .اما منظور من از
منافع شخصي و عقالنيت بسيار گستردهتر از اين مسائل است .منافع شخصي صرف ًا مادي نيست ،بلکه برعکس
آن منافعي را نيز در برميگيرد که سرچشمه فکري و ذهني داشته و اين فکر ريشه در خويشتن دارد .اين شکل از
منافع شخصي جداي از ايدههاي اصلي و هويت نيست و البته ارتباط بسيار نزديکي با آنها دارد .بنابراين ،تمام اعمال
ضرورت ًا مبتني بر خودخواهي نيستند .اعمالي از قبيل اينکه مأموران آتشنشاني با عجله وارد مرکز تجارت جهاني
ـ در يازدهم سپتامبر ـ مشتعل ميشدند ،منعکسکننده اين موضوع است که تعهد و شهامت بيشتر از منافع مادي
است .در نتيجه مفهوم حکومتمداری جهاني يا اينکه جهان چگونه کار ميکند ،بسيار پيچيده ،بهدنبال وقعگذاري
بهذهنگرايي همانند عينگرايي ،ميل شديد بهقدرت همانند الزامات نهادي و همچنين باورها و جهانبينيهاي
()29
اساسي که نتوانستهاند در محاسبه عقالني اعتبار داشته باشند ،ميباشد».
در واقع مبحث نظريه انتخاب عقالني بهتبيين رفتار عقالني افراد و دولتها و بهطور کلي بازيگران نظام
بینالمللی از جمله نهادها ميپردازد .اين نظريه ،رويکردي روششناختي 1قلمداد ميگردد و فرضيههاي اساسي آن
()30
بهروانشناسي انسان و انتظارات موجود پيرامون چگونگي کار جهان توجه مينمايد.
اساس ًا چون لیبرالها ،هسته اصلي تحليل خود را فرد قرار ميدهند ،بهچنين نتيجهگيري از نظريه انتخاب
عقالني يا آن چيزي که اصطالح ًا فرض «مطلوبيت انتظاري» نام مينهند ،ميرسند .اما از منظر واقعگرایی ،چون
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دولتها هسته اصلي تحليل را تشکيل ميدهند ،نگرش بهانتخاب عقالني تا حدودي متفاوت مینماید و مطلوبيت
انتظاري مبتني بر محاسبات سود ـ هزينه ناشي از رفتار دولتها و تأثير آن بر فرآيند تصميمگيري آنهاست و فرد
نقش قابل توجهي در اين فرآيند ايفا نمينمايد .رژيمها نيز بازيگراني نهادي قلمداد ميگردند که با ايفاي نقش
واسط ميان دولتها ،ضمن کاهش هزينهها ،همکاري را از طريق در اختيار گذاردن اطالعات افزايش ميدهند.
نهادگرايان نئوليبرال با ترسيم نگرشي فرايندوار ،چگونگي حکومتمداری جهاني يا بهعبارت ديگر مديريت امور
بینالمللی را ترسيم میکنند .اين رويکرد معتقد است که اساس ًا حکومتمداری جهاني ،بهاين مسئله ميپردازد
()31
که «امور جهاني چگونه کار مینمایند؟» از اين منظر مديريت امور بینالمللی با توجه بهوضعيت پيچيده حاکم
بر سياست جهاني ،يعني وابستگي متقابل پيچيده و در همتنيدگي شبکههاي ارتباطي جهاني و رشد فزآينده آنها
يعني جهاني شدن ،در بستر نهادهايي صورت ميگيرد که اصطالح ًا بدانها رژيمهاي بینالمللی اطالق ميگردد و
رفتار اين رژيمها نيز براساس انتخاب عقالني شکل ميگيرد .بهعبارت ديگر ،انتخاب عقالني در يک مرحله رفتار
دولتها در ايجاد رژيمها را شکل ميدهد و سپس خود رژيم نيز بر اين اساس رفتار خود را شکل خواهد داد .اين
1. Methodological
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رژيمها با توجه بهادبياتي که کوهين در کتاب «پس از سيطره» ارایه ميدهد ـ همانطور که در مبحث مربوط
بهرژيمهاي بینالمللی مطرح کرديم ـ اغلب بهواسطه قدرت يا قدرتهاي مسلط (هژمون) هر مقطع زماني بهوجود
ميآيند ،ليکن پس از افول اين قدرتها ،بهحيات خود ادامه ميدهند ،زيرا هزينههاي ايجاد رژيمها و نهادهاي
جديدتر بهمراتب بيش از استمرار و اصالح آنهاست.
در اينجا پيش از وارد شدن بهمبحث چيستي حکومتمداری جهاني الزم است تا درک عميقتري از کارکرد و
تغيير نهادي بهدست دهيم ،زيرا حکومتمداری جهاني در بستر نهادهاي بینالمللی در حال تحقق است ،لذا شناخت
کارکرد و تغيير نهادي شناخت حکومتمداری جهاني را عميقتر خواهد نمود.
در نظام بینالملل ،اساس ًا نمیتوان تبادلي را بهانجام رساند که بدون هيچگونه هزينهاي باشد ،بهعبارت ديگر،
وجود دولتها ،خود بهعنوان يک نهاد ،داراي هزينههايي است و نمیتوان دولت را از فرآيندهاي دادوستد در حوزه
روابط بینالملل کنار گذاشت .همانگونه که داگالس نورث بهعنوان يک نهادگراي ليبرال بيان ميدارد؛ «تقريب ًا
در تمامي طول تاريخ ،قدرت قهري دولت بهگونهاي اعمال شده که بهحال رشد اقتصادي مضر بوده است ،ليکن
()32
حفظ مبادالت پيچيده بدون حضور يک طرف سوم ـ دولت ـ که قراردادها را ضمانت کند ،امري بس دشوار است».
بنابراين نهادها ،ضرورت ًا با اين هدف ايجاد نميشوند که بهلحاظ اجتماعي کارآمد باشند ،بلکه بدينمنظور
ايجاد ميشوند تا در خدمت منافع کساني باشند که براي طرح قوانين جديد قدرت چانهزني دارند .نورث معتقد است،
اگر هزينههاي چانهزني صفر باشد ،توان چانهزني در کارايي نتايج تأثير نميگذارد ،اما در شرايطي که هزينههاي
معامالتي مثبت هستند ،توان چانهزني مؤثر ميافتد و با توجه بهتقسيمناپذيري ناهنجاري که صفت مشخصه
()33
نهادهاست ،توان چانهزني جهت تغييرات بلندمدت را تعيين ميکند.
بدينترتيب ،از منظر نهادگرايان نئوليبرال ،نهادها تلفيقي هستند از نظريهاي درباره رفتار انساني و نظريهاي
درباره هزينههاي معامالتي در ابعاد مختلف اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و  ...بهعبارت ديگر ،پرهزينه بودن مبادله

بهمحيط تعيينکننده ميزان موفقيت نهادها در حل مسائل است .بهعبارت ديگر ،هرچه نهادها سازمان بيشتري
بهمحيط پيرامون بخشيده باشند و حضور آنها در زندگي روزمره مشهودتر باشد ،موفقيت و کارآيي آنها بيشتر بوده

است .نهادهايي که وجودشان براي انجام يک مبادله ضروري است ،از حيث درجه پيچيدگي متفاوت هستند .در
يکسو نهادهايي قرار دارند که بهحل مسائل ساده ميپردازند و در سويي ديگر نهادهايي هستند که در مکان و زمان
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منجر ميگردد تا کارگزار بهيک انتخاب دست بزند و اين انتخاب ميتواند نهادها باشد ،چرا که نهادها از اين رويکرد
ميتوانند هزينههاي مبادالتي را کاهش دهند.
در اين ميان نهادها ،ساختاري براي مبادله در اختيار ما ميگذارند که هزينه معامله و هزينه تبديل را تعيين
ميکند .انگيزش بازيگران يا تابع مطلوبيت آنها ،پيچيدگي محيط و توانايي بازيگران در سامان و سازمان بخشيدن

گسترده شدهاند و افراد بيشماري را در برميگيرند .هرچه ميزان تخصصي شدن و تعداد و تنوع صفات با ارزش

بيشتر باشد ،بايد بهنهادهاي قابل اطميناني که بهافراد امکان ميدهند تا با حداقل ترديد براي تحقق شرايط جديدتر
اقدام نمايند ،اهميت بيشتر داد.
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عناصر تغيير نهادي نيز در مشخص ساختن کارآيي آن سهم بهسزايي ايفا مينمايند .الزم بهتوضيح است
منظور از تغيير نهادي ،تغيير يک نهاد بهيک يا چند نهاد ديگر و يا تغيير چند نهاد بهيک يا چند نهاد ديگر است.
از اينروي و بهطور کلي عناصر بيروني تغيير نهادي عبارتند از؛ ترديد ،1پايداري مشکل 2و فشردگي مسئله .3ضمن
اينکه عناصر دروني تغيير نهادي عبارتند از آميزش و قابليت انتقال.4
الف) ترديد :نظريه نهادي معتقد است نهادها ،اساس ًا بهخاطر ترديد ظهور مييابند ،ترديدهايي که نياز بهاطالعات
را فراگير نمودهاند .ترديد بهمعناي نداشتن اطالعات درباره اهداف و گزينههاي اقدام ساير دولتها ميباشد .در
نتيجه انتخاب يک استراتژي عموم ًا بستگي بهاينکه يک دولت بهدنبال چه چيزي است ،ندارد ،بلکه بهاين امر
بستگي دارد که اين کشور اعتقاد دارد که ساير دولتها بهدنبال چه چيزي هستند .لذا ،عنصر ترديد ميتواند مشکل
()34
بسيار جدي را در روابط امنيتي بهوجود آورد  .بنابراين حکومتها همواره تالش مينمايند تا بر روي اطالعاتي
سرمايهگذاري کنند که آنها را در اتخاذ استراتژيهايي ياري رساند که مناسب با شرايط آنها باشد .ايجاد نهادها
يکي از طرق جمعآوري اينگونه اطالعات است .لذا نهادها ،سازوکارهايي اطالعاتي براي کشورها بهوجود ميآورند
و آنها را قادر ميسازند تا اطالعات بيشتري پيرامون منافع ،ساليق ،اهداف و راهبردهاي امنيتي ديگر دولتها
()35
بهدست بياورند .بهعبارت ديگر ،نهادها عنصر ترديد را از طريق ارایه اطالعات قابل اطمينان ،کاهش ميدهند.
بهعالوه ،نهادهاي موفق ميتوانند رفتار دولتها را قاعدهمند 5سازند و بدان قابليت پيشبيني بخشند .بنابراين ،اگر
براي دولتها کسب اطالعات موثق يک عمل عقالني قلمداد ميگردد ،لذا آنها ميتوانند با سرمايهگذاري بر روي
نهادها ،عنصر ترديد را کاهش دهند.
ضمن اينکه ،اطالعات تنها براي يک دولت کارآمد نيست ،بلکه ساير دولتها نيز ميتوانند از آن استفاده
نمايند تا بهموفقيتهاي ديپلماتيک دست يابند .اين نکته داراي دوجنبه متفاوت از يکديگر است؛ اول ،يک کشور
ميتواند بهشيوهاي جديد در جهان نفوذ کند ـ آنگونه که اياالتمتحده بارها در طي دهههاي قبل انجام داده است
ـ و جوزف ناي آن را قدرت نرم 6خوانده است .اياالتمتحده ،قدرت نرم خود را در بسياري از نهادهاي بینالمللی
بهکار برده است .از نهادهاي اقتصادي نظير صندوق بینالمللی پول گرفته تا نهادهايي نظامي نظير پيمان آتالنتيک
شمالي و ناتو .دوم ،قادر بودن بهارایه اطالعات قابل اطمينان بهسايرين از درون يک چهارچوب ادراکي ،7خود
()36
سرچشمه نفوذ است .بهدليل اينکه عنصر ترديد در سياست جهاني از جايگاه ويژهاي برخوردار است ،اعتبار تهديدها
و تعهدات دولتها ،مشخصهاي است که توان نفوذ آنها در رفتار سايرين را نشان ميدهد .بههمین دليل ،داشتن
اعتبار براي متعهد شدن از طريق نهادها ،ميتواند يک امتياز قلمداد گردد و خود نهادها نيز بهعنوان سازوکارهاي
کاهشدهنده ترديد امتيازي ديگرند .براي مثال ،چون اعتبار ترديد در جامعه جهاني براي ايران باالست ،لذا نظام
جهاني پيرامون پرونده هستهاي داراي اطمينان نيست و بههمين جهت است که کشورهاي قدرتمند اروپايي و
1. Uncertainty
2. Problem Durability
3. Issue Density
4. Hybridization and Portability
5. Regulative
6. Soft Power
7. Perceptual Framework
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امريکايي خواهان تضمينهاي عيني و متوقف ساختن فعاليتهاي هستهاي ايران هستند .از اين منظر ،ايران چون
فعاليتهاي هستهاي خود را نهادينه نساخته ،لذا اعتبار ترديد براي وي باال رفته است.
در مقابل ،اغلب نظريهپردازان سنت واقعگرایی بر اين اعتقاد هستند که نهادها بسيار پرهزينهاند و لذا از آنها پرهيز
خواهد شد .ضمن اينکه استراتژيهاي ملي ،دولتها را با فشار مواجه ميسازند .لذا با وجودي که «درست است که
()37
نهادها کنشهايي پرهزينهاند ،اما چون قابل اطمينان بوده و ميتوانند براي دولتها منفعت باور و ارزشمند باشند»
ليکن در عمل اين موضوع بهفراموشي سپرده ميشود .اگرچه عنصر ترديد بهطور عمده منجر بهتأسيس نهادهاي
امنيتي ميگردد ،ليکن ايجاد نهادها بسيار پرهزينه است و بهشکل خودکار ظهور نمیکنند .بنابراين اين سؤال مطرح
ميشود که چه چيزي بر تمايالت کشورها نسبت بهپرداخت هزينههاي ايجاد و نگهداري نهادها ،تأثير خواهد داشت؟
در اينجا گزينه کليدي بهطور بالقوه ،ميان دسترسي بههمکاري موقت 1و سرمايهگذاري بر روي نهادها ميباشد .همکاري
موقت موجب هزينههاي کمتر سرمايهگذاري ميشود ،اما چشم پوشيدن از منافع بلندمدت 2ناشي از داشتن قواعد پايدار و
اعمالي که همکاریهای آينده را با هزينههاي پایين تسهيل مینماید ،را نيز باعث ميگردد.
ب) پايداري مشکالت؛ پايداري مشکالتي که دولتها با آن مواجهاند داراي اهميت بسياری است ،در نتيجه چالشهايي
که سابقه طوالنيتري دارند ،مورد توجه بيشتري قرار ميگيرند .لذا ،سرمايهگذاري بر روي نهادها بهمنظور حل چنين
مشکالتي ،بيشتر احساس ميشود .دولتها هنگامي تمايل بيشتري براي پرداختن بهنهادها خواهند داشت که با
تهديدهاي پايدارتري نسبت بهتهديدهاي زودگذر و موقتي 3مواجه باشند .براي مثال در طول جنگ سرد ،رهبران
کشورهاي غربي در انتظار آنچه که جان اف کندي 4آن را «يک جنگ برزخ گونه طوالني» 5ميخواند ،در مقابل

تهديدات ناشي از کمونيسم شوروي ،بودند .لذا تأسيس ناتو بستگي بهباورهاي اعضاي آن از تهديدهاي بلندمدتي

داشت که با آن مواجه بودند .بهعبارت ديگر ،عنصر پايداري مشکالت عبارت است از آن دسته مسائلي که منافع
کشورها را بههر شکلي با تهديد مواجه ميسازد و اين تهديد از پايداري نسبت ًا طوالنيتري برخوردار است .لذا
کشورها براي مقابله با آن ،اقدام بهاتخاذ تدابيري مينمايند ،که از جمله اين تدابير ميتواند تأسيس نهادهاي

1. Ad Hoc Cooperation
2. Long – Term Benefits
3. Transitory
4. John F. Kennedy
5. A long Twilight Struggle
6. Achieve Economies of Scale
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بینالمللی جديدتري باشد .البته بايستي در اينجا بهعامل انتخاب عقالني نيز توجه داشت .همانگونه که تشريح
شد ،دولتها پيش از اقدام بهتأسيس نهادهاي جديد بهمحاسب ه ميزان سود و هزينههاي ناشي از آن ميپردازند.
()38
ج) فشردگي مسئله؛ اين مسئله بيانکننده «شمار و اهميت مسائل در حال ظهور در فضاي سياسي موجود است».
در فضاي فشرده سياسي ،مسائل در حالتي از وابستگي متقابل بهسر ميبرند و نيازمند برقراري ارتباط از يک طريق
هماهنگ و با هدف پرهيز از عوامل بيروني منفي از يک مسئله سياسي نسبت بهديگر مسائل سياسي ،ميباشند .در
فضاي فشرده سياسي ،نهادها ممکن است با توجه بهمبحث صرفهجويي مقياس( 6کاهش توليد از طريق افزايش توليد
بهواسطه سرمايههاي ثابت) که در اقتصاد ليبرال مطرح است ،ايجاد شوند .براي مثال ،فشردگي مسئله در روابط
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امنيتي اروپایيان از سال  1946تا  1949ـ هنگامي که ناتو ايجاد شد ـ بسيار اساسي بود .زيرا از يکسو ،احتمال
حمله شوروي و از سوي ديگر مشکل ضعف و احتمال يک آلمان تجزيه شده باعث ميشد تا متحدين بالقوه غربي
هزينههاي زيادي را متحمل شوند و لذا بهتأسيس ناتو روي آورند .بههرحال ،فشردگي مسئله ميتواند موضوع
کارکرد سياست داخلي ،سطوح باالي وابستگي متقابل اقتصادي و نظامي باشد و يا موضوع روابط نزديک ميان
سياست داخلي و محيط خارجي قلمداد گردد.
عموم ًا ،فشردگي مسئله بدينمعناست ،آن دسته از تعامالتي که بهطور مشابهي پيرامون مسائل مربوط بههم
()39
و تکرار شونده وجود دارند ،ميتوانند همکاري را در بازيهاي تکرار شده ،استمرار بخشند .بهعبارت ديگر ،تعامالت
مشترک پيرامون موضوعات تکرار شونده ميتوانند همکاریها را افزايش و آن را نهادينه سازند .بههمين علت
فشردگي مسئله ميتواند از يکسو ،اعتماد دولتها را نسبت بهشرکايشان افزايش دهد و از سوي ديگر ،از طريق
()40
سرمايهگذاري بر روي نهادها ،رفتارهاي فرصتطلبانه آنها را کاهش دهد .بنابراين اعتماد دوجانبه ،1بهواسطه
نهادينهسازي روابط چندجانب ه بهدو دليل صورت پذيرفته است؛ اول ،اعمال نهادينه شده ترديد را کاهش داده و
اطمينان 2را افزايش میدهد و دوم ،وجود نهادهاي ارزشمند ،انگيزههايي را فراهم خواهد کرد که منجر بهپرهيز از
رفتار فرصتطلبانه ساير نهادها خواهد شد.
لیبرالها معتقدند ،عناصر پايداري مشکالت و فشردگي مسئله ،هر دو منجر بهافزايش شماري از موضوعاتي
ميشوند که ممکن است تحت تأثير مجموعهاي از قواعد و اعمالي که نهادها بدان تعهد دادهاند ،قرار بگيرند .وقتي
مشکالت بهشکل پايدارتري ظهور مينمايند و فشردگي مسئله نيز افزايش مييابد ،سرمايهگذاري بر روي نهادها
منافع بيشتري بههمراه خواهد داشت ،زيرا نهادها از يکسو مسائل بيشتري را مورد بررسي قرار ميدهند و از سوي
ديگر در يک دوره زماني بلندمدتتري داراي اعتبار هستند.
اساس ًا منافعي که از بهوجود آمدن نهادها عايد ميگردد عبارتند از؛ ارایه اطالعات الزم ،افزايش اعتبار و نهايت ًا
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کاهش هزينههاي همکاري .اما يک عنصر دروني تغيير نيز وجود دارد؛
آميزش و قابليت انتقال؛ بهطور خالصه اين عنصر بهتوصيف اين مسئله ميپردازد که قواعد و کنش يک
نهاد ،چگونه خود را با ساير نهادها سازوار مينمايد ،مجموعههاي نهادي 3حداقل تا حدي ،انطباقپذير 4هستند .اين
عنصر و محدوديتهاي آن را میتوان مث ً
ال در سازمان مللمتحد از طريق بررسي چگونگي سازواري تدابير نهادي
آن پيرامون پاسداري از صلح در جنگ بوسني ،مورد ارزيابي قرار داد .اين جنگ باعث ميشد تا سازمان ملل بتواند
از بوسني محافظت بهعمل آورد و بهواسطه مذاکراتي که پيرامون آتشبس 5انجام دهد ،بهموفقيتهاي تکنيکي
دستيازد ،ضمن اينکه امکان زندگي مجدد را براي مردم بوسني فراهم آورد .اما مجبور ساختن متخاصمين جزیي
از مجموعه مقررات پاسداري از صلح سازمانملل نيست و لذا اين مأموريت بهخاطر دوگانگي اين کار ويژه با استفاده
از زور با مشکالت عديدهاي مواجه شد .زيرا براساس اصول مندرج در منشور ،نيروهاي حفاظت از صلح سازمان
1. Mutual Confidence
2. Trust
3. Institutional Repertoires
4. Adjustable
5. Ceasefire
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ملل ،فقط حافظ صلح هستند و حق هيچگونه درگيري را نداشته ،مگر در زمانهايي که اصل دفاع از خود 1وجود
()41
داشته باشد .لذا آميزش و قابلیت انتقال مسائل ضمن آنکه ميتواند کارايي نهادها را افزايش دهد ،توان کاهش
کارآمدي را نيز در نهادها داراست.
بهطور کلي لیبرالها معتقدند ،نهادها احتما ًال هنگامي که قواعد و اعمال آنها قابل انتقال 2باشند ،ميتوانند
خود را با شرايط جديد سازگار نمايند .نهادها در واقع از طريق ترکيب کارکردهاي مختلف در درون خود اين امکان
را فراهم ميسازند .واقعيت اين است که نهادها داراي قواعد متعدد و مجموعههاي سازماني هستند ،بدينمعنا که
برخي از اين قواعد و مجموعهها مربوط بهتغييرات محيطي 3ميباشند که بهطور اتفاقي روي دادهاند .بهعبارت ديگر،
تعدادی از اين قواعد و مجموعههاي سازماني پس از بهوقوع پيوستن برخي تغييرات محيطي ،جهت سازگار کردن
کارکرد نهاد با آن ،ايجاد شدهاند .براي مثال يازدهم سپتامبر باعث شد تا بسياري از قدرتمندان بهفکر تغيير ساختار
سازمان ملل باشند .الزم بهتذکر است که اين عنصر اغلب در نهادهايي مصداق مييابد که داراي کارکردهاي
متفاوت هستند و کمتر در نهادهاي تکمنظوره 4روي ميدهد .در اين رابطه ليبرالها ،مث ً
ال پيرامون نهادهاي
امنيتي اشاره مينمايند که اينگونه نهادها کارکردهاي مديريت خطر محور 5را با کارکردهاي انباشت قدرت تهديد
()42
محور 6ترکيب مينمايند .بهعبارت ديگر ،آنها خواهان مطرح کردن اين مبحث هستند که نهادهاي بینالمللی
ميتوانند همزمان کارکردهاي مديريتي و مبتني بر قدرت را بهکار گيرند .مثالي که در اين خصوص شايان توجه
است ،سازمان پيمان آتالنتيک شمالي ميباشد که پس از فروپاشي نظام دوقطبي ،بهرغم از دست دادن فلسفه
اصلي وجودي خود بهحياتش ادامه داد و توانست محورهاي امنيتي جديد تعريف نموده و خود را با آن سازگار نمايد.
بهلحاظ آميزش نيز لیبرالها معتقدند ،نهادها اين قابليت را دارند تا در صورتي که محيط عملياتي آنها تغيير
يابد ،نهادهاي جديدي را جايگزين خود نمايند .دو مثال بارز ديگر در اين خصوص عبارتند از؛ جايگزيني سازمان
مللمتحد بهجاي جامعه ملل در پي ناکارآمدي آن ـ فارغ از علتيابي آن ـ و همچنين جايگزيني سازمان تجارت
جهاني با موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت.7
بنابراين ،نهادها بهشکلهاي بسيار گوناگون ساختار مبادالت را شکل ميدهند و اين ساختار تا حدودي با هزينه
مبادله همخواني دارد .لذا همه اين ويژگيها را میتوان بهحوزههاي ديگر از جمله سياست ،فرهنگ و  ...نيز تعميم
داد .انتخاب عقالني در حوزه سياسي باعث ميشود تا نهادها ،براساس قراردادي مکتوب يا عرفي ميان دولتها و
برحسب نياز آنها ،بهوجود آيند و از طريق عمليات محاسبه سود و هزينه توسط دولتها مورد توجه قرار گيرند و
بهعنوان مکانيسمهايي واسط عمل نمايند تا دولتها را در راه رسيدن بهمنافع و اهداف خود ياري رسانند .نهادها
با محاسبات ناشي از عقالنيت مندرج در آنها بهمنافع مادي دولتها توجه مينمايند و بدينطريق اغلب ،حوزههاي
مشترکي از همکاري را بهوجود ميآورند ،ليکن ايجاد منافع مشترک در همه زمينهها و بهشکلي فراگير ،مسئلهاي
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بوده است که بهنظر ميرسد تاکنون نهادها از عهده آن برنيامدهاند .در واقع ،نهادها کاهشدهنده هزينههاي
همکاري ،افزايشدهنده ضريب در اختيار نهادن اطالعات صحيحتر ،کاهشدهنده هزينههاي ناشي از تعارضات،
افزايشدهنده ميزان منافع عايده ناشي از مکانیسمهاي نهادينه شده و غيره ميباشند .از اين منظر است که نظريه
نهادگرايي مبتني بر انتخاب عقالني باعث ميگردد تا بنا بر ادعاي نهادگرايان نئوليبرال ،بتواند حکومتمداری
جهاني را بهتر از ساير رويکردهاي نظري توضيح دهد و عقالنيت موجود در اين نظريه باعث ميگردد تا دولتها
همگي اگرچه تحت تأثير فرآيندهاي نهادينه عمل مينمايند ،ليکن پيشتر خود ،نهادها را بهعنوان گزينههايي قابل
انتخاب و با در نظر گرفتن محاسبات ناشي از سود و هزينه انتخاب کرده باشند .اگر رابطه اين محاسبات بهشکلي
که براي برخي دولتها پر هزينهتر از ميزان سودي باشد که بهدست ميآورند ،براساس همين رويکرد عقالني،
مشارکت نهادينه کاهش خواهد يافت .با اين حال تمام اين مباحث ،حوزههايي انتزاعي را در برميگيرند که در عمل
همواره صادق نبوده است .براي مثال حوزه عقالنيت ناشي از نهادها ،حوزه مشترکي قلمداد ميگردد که يا از ابتدا
وجود داشته و يا شرايط نهادينه آن را ايجاد نموده است ،ليکن اعمال نفوذ قدرتمندان در نهادها ،همواره حکایت
از آن شرايط و منافع مشترک ندارد .اگر کشور (الف) خواهان دستيابي بهفنآوري هستهاي در حوزههاي نظامي
باشد ،اين مسئله براي کشور (ب) که داراي چنين تسليحاتي است ،چندان خوشايند نيست ،زيرا چنين فناوري توزيع
قدرت را با تغييراتي مواجه خواهد ساخت .بر همين اساس کشور (ب) بهمنظور قدرتمند شدن کشور (الف) ،حاضر
بهاز دست دادن قدرت خويش نخواهد بود ،لذا تعارضهايي که در منافع وجود دارد ،مانع از بهوجود آمدن فراگير
حوزههاي مشترک نهادينه ميشود.
از منظر نهادگرايان نئوليبرال ،جهاني شدن عبارت از فرآيندي است که طي آن شبکههاي ارتباطي در سراسر
جهان درهم تنيده شده و وضعيت وابستگي متقابل بهشدت پيچيده و افزايش يافته است ،اگرچه پيامدهاي جهاني
شدن براي کليه مناطق و بازيگران ،يکسان نبود و نخواهد بود ،ليکن اغلب نگرشي مثبت و فايدهمند نسبت بهآن
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دارند و معتقدند کليه کشورها با توجه بهتواناييهايشان ميتوانند از اين فرآيند بهرهبرند و اگر برخي از آنها متضرر
ميشوند بهخاطر سياستهاي غلط خودشان است و نه تأثير جهاني شدن .حکومتمداری جهاني در چنين شرايطي
است که ميتواند ظهور يابد ،زيرا اثرگذاري و اثرپذيري بازيگران تحت تأثير شرايط جهاني بهباالترين حد خود
رسيده است ،اگرچه هنوز در يک دنياي نيمهجهاني شده بهسر ميبريم.
با اشاره بهجملهاي از جوزف ناي کليه ادعاهاي فوق را میتوان ديد؛ «جهاني شدن اقتصادي منجر بهتوزيع
مجدد ثروت ميشود ،ليکن اين مسئله از طريق بسيار نامنظمي صورت ميگيرد .درست نيست که ـ گفته ميشود
ـ ثروتمندان ،ثروتمندتر و فقرا ،فقيرتر خواهند شد .کره جنوبي ،نه تنها از مزاياي بازار جهاني بهرهمند شده و ثروت
آن نيز افزايش يافته است ،بلکه در ضمن فاصله شکاف خود با کشورهاي ثروتمند ديگر را نيز کاهش داده است.
بههمين ترتيب از سال  ،1978چين از مزاياي بازار جهاني براي افزايش رشد ناخالص داخلي 1خود بهرهمند شده
و اين امر باعث افزايش درآمد صدها ميليون نفر گرديده است .از سوي ديگر ،توسعه حدود پنجاه کشور در طول
جهاني شدن اقتصاد در دهه  ،1990با ناکامي مواجه شده و اين بهخاطر وجود نهادهاي ضعيف و سياستهاي
1. GNP
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نادرست آنها ميباشد .مشکل بتوان تصور کرد که کشورها ثروتمندتر شدهاند ،در حالي که خود را از بازار جهاني دور
()43
نگاه داشتهاند ،ضمن اينکه تنها داشتن اقتصاد باز کافي نيست».
اساس ًا دو مبحث جهاني شدن و حکومتمداری ،بهشکل فزايندهاي در حال پيوند با يکديگرند .جهاني شدن
بهداليل مشخصههاي موجود در آن ،شکل جديدي از حکومتمداری را با خود بههمراه ميآورد .حکومتمداري،
خود را در قالب بازارهاي غيرشخصي ،1يا شخصي ـ بازيگران با حاکميت آزاد 2ـ  ،نظير شرکتهاي چندمليتي،
()44
جوامع فراملي و سازمانهاي بینالمللی ظهور داده است .برخي از مکاتب معتقدند که حکومتها در حال حاضر
()45
بهعنوان بازيگران حاشيهاي اقتصاد سياسي بینالمللی هستند و يا بهزودي چنين نقشي پيدا خواهند کرد .از هنگامي
که جهاني شدن بهفرآيند مسلط روابط بینالملل تبديل شده است ،بسياري از تحليلگران بدين نتيجه رسيدهاند که
اقتدار سياسي در درون نظام بینالملل در حال پراکنده شدن است .3بههمينروي سوزان استرنج 4میگوید؛ «واقعيت
()46
آن است که اقتدار دولتها ديگر همانند گذشته آن نيست» .ريچارد روزکرانس نيز معتقد است ما در عصر «دولت
()47
مجازي» 5زندگي ميکنيم.
الزم بهيادآوري است که ميان حکومت و حکومتمداری جهاني بايستي تفاوت قائل شد .حکومت بيشتر
داللت برساختارهاي نظام سياسي داخل کشورها دارد ،در صورتي که حکومتمداری جهاني ،مبحثي است که اشاره
بهگسترش و تعميق مؤثرتر مکانيسمهاي تصميمگيري جمعي در درون نهادهاي بینالمللی دارد و اساس ًا با آنچه
که موسوم بهحکومت جهاني 6است ،متفاوت ميباشد .حکومت جهاني مبحثي است که اغلب ايدهآليستها بدان
پرداختهاند .پيرامون تفاوت ميان حکومت و حکومتمداری جهاني جيمز روزنا خاطر نشان ميکند؛ «هر دو مبيين
يک رفتار هدفمند نسبت بهفعاليتهاي مشخص و نظام قوانين مشخص هستند .ليکن حکومتها از سياست قدرت
تبعيت مينمايند و فعالیتشان ناشي از فعاليتهاي رسمي آنهاست .ليکن حکومتمداری بازتاب فعاليتهايي است
که از اهداف مشترک ناشي شدهاند ،اهدافي که ممکن است ناشي از مسئوليت رسمي و قانوني باشند و ممکن است
چنين نباشند .حکومتمداری لزوم ًا از سياست قدرت تبعيت نميکند .بدينترتيب ،حکومتمداری نسبت بهحکومت
()48

1. Impersonal Markets
2. Soverignty Free Actors
3. Becoming More Defuse
4. Susan Strang
5. Virtual State
6. World Polity or Global Government
7. Good Governance
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اعم است و عالوه بر نهادهاي حکومتي و دولتي ،مکانيسم غيرحکومتي را نيز شامل ميشود» .الزم بهتذکر است که
حکومتمداری جهاني با حکومتمداری خوب 7نيز متفاوت است .حکومتمداری خوب بهبرنامهها و سياستهايي
اطالق ميشود که توسط نهادهاي بینالمللی اتخاذ شده و در قبال دادن برخي امتيازات ،اجراي آن را بهکشورها
تحميل مينمايد .براي مثال سياست تعديل ساختاري که از سوي بانک جهاني و صندوق بینالمللی پول دنبال
ميشود را میتوان حکومتمداری خوبي قلمداد نمود.
در حال حاضر بهدليل جديد بودن اين مبحث تعريف کام ً
ال مشخص و پذيرفته شدهاي از اين عبارت وجود ندارد،
ليکن پژوهشگران عرصه روابط بینالملل پيرامون آن اظهاراتي داشتهاند .در اين خصوص ،کميسيون حکومتمداری
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جهاني 1اهداف خود را اينگونه تعريف ميکند؛ «مجموعه بسيار از راههايي که افراد و نهادها بهصورت عمومي و
خصوصي ،بهمديريت امور مشترک خود ميپردازند و اين يک فرايند مستمر است ،اگرچه ممکن است برخي تعارض
()49
و يا دستهبندي منافع در آن وجود داشته باشد ،ولي در نهايت بهاعمال همکاريجويانه منجر ميشود».
برخي ديگر معتقدند «حکومتمداری جهاني بهمثاب ه تالشهايي است تا پاسخهاي منظمتر و قابلاطمينانتري
()50
براي مسائل سياسي و اجتماعي فرآهم آورد تا دولتها بتوانند از آنها حتي بهصورت انفرادي نيز بهره برند» .اوران
يانگ نيز معتقد است؛ «حکومتمداری جهاني عبارت از تسهيل همکاریها و بهطور کلي ،کاهش مشکالت
()51
اقدامات جمعي در دنيايي که بازيگران آن در وابستگي متقابل بهسر ميبرند» .در همين حال جيمز روزنا معتقد
)52( 2
است؛ «حکومتمداری عبارت است از نظم بهعالوه نيت قبلي ».
حکومتمداری بهيک مفهوم ساده عبارت است از سازمان دادن اعمال جمعي .از يک بعد ابزاري ،حکومتمداري،
منجر بهثبات يافتن نهادها ميگردد؛ نهادها در اين بازي داراي نقش مجوزدهنده ،ممانعتکننده و پيشنهادکننده
()53
فعاليتها ميباشند .سازمانهاي بینالمللی همواره نيازمند اين هستند که قواعد را ثبات بخشند ،آنها را آشکار سازند
و بهاجرا در بياورند و همانگونه که بهحل و فصل اختالفات ميپردازند ،همکاریها را نيز افزايش دهند.
نهادگرايان نئوليبرال ،خصوص ًا کوهين معتقد است؛ «حکومتمداری مجموعهاي از فرآيندها و نهادها است
()54
بهشکلي رسمي و غيررسمي که منجر بههدايت فعاليتجمعي يک گروه ميگردند» .حکومتمداری لزوم ًا نياز
بهاداره شدن توسط حکومتها و سازمانهاي بینالمللی که نماينده آنها هستند ،ندارد .شرکتهاي خصوصي،
انجمني از شرکتها ،3سازمانهاي غيردولتي و انجمني از سازمانهاي غيردولتي ،همگي در حکومتمداری سهيم
هستند .بنابراين حکومتمداری مبحثي است که هم حکومتها در آن نقش دارند و هم بازيگران غيردولتي و
غيرحکومتي .ضمن آنکه ادبيات تأثير جهانگرايي بر حکومتمداری بسيار گسترده است ،بهگونهاي که بهنظر
ميرسد حتي در صورت تحقق حکومتمداری جهاني ،دولت ـ ملتها همچنان در جايگاه پراهميت خود باقي
خواهند ماند ،بهعالوه ساختارهاي داخلي دولتها همچنان در توانايي آنها بر سازوار کردن دولتها با جهاني شدن
و تأثيرات آن ،تعيينکننده هستند.
تمرکز حکومتمداری جهاني بر روي همکاریهای چندجانبه در ابعاد جهاني است .از اين حيث رژيمهاي
منطقهاي و دوجانبه نيز داراي اهميت هستند .اما آنچه که حکومتمداری جهاني را اساس ًا تعريف مینماید و
بدان اهميت ميبخشد آن است که الگوهاي همکاریهای چندجانبهتاکنون وجود داشتهاند ،اما در حال تغييرند و
اين تغيير بهگونهاي است که همکاریهای چندجانبهدر دنياي در حال جهاني شدن بهگونه موفقيتآميزي پايدار
خواهند بود .بهعبارت ديگر ،شکلگيري يک الگوي بهمراتب پايدارتر از همکاریهای چندجانبه ،موضوع اصلي
حکومتمداری جهاني است که در حال شکلگيري ميباشد .بهلحاظ تئوريک اين مسئله دقيق ًا آن بخش از ديدگاه
واقعگرایان را بهچالش جدي فراميخواند که معتقد بهموقتي بودن همکاریها بودند.
از نظر کوهين ،نهادهاي سياسي که براساس مجموعهاي از قواعد رسمي و غيررسمي استوار گرديدهاند،
1. The Commission of Global Governance
2. Governance is order plus intentionality
3. Association of Firms
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مهمترین مکانيسمهايي خواهند بود که حکومتمداری جهاني خود را در آن متبلور خواهد ساخت .وي در ارزيابي
()55
نهادها ،قائل بهسه بعد است؛ الف) پيامدها ،1ب)کارکردها ج) رويهها.
هر سه اين ابعاد ميتوانند حکومتمداری جهاني را در رسيدن بهاستانداردهاي جديد دمکراتيک ياري رسانند،
()56
همانگونه که رابرت دال 2در تحليل خود آن را مطرح مينمايد.
الف) پيامدها؛ کوهين معتقد است که در اين خصوص اگر بهاين سؤال پاسخ بدهيم که حکومتمداری جهاني
()57
چگونه بر وضعيت زندگي افراد تأثير ميگذارد ،در واقع پيامد نهادها را مورد بررسي قرار دادهايم .در اين رابطه
اگر مفهوم تواناييهاي آمارتا سن 3را با مفهوم عدالت راولز 4ترکيب کنيم ،پاسخ بهدست ميآيد .سن با مفهوم
«کارکرد انسان »5ارسطو آغاز ميکند و توانايي انسان را بهعنوان «ترکيبات کارکردي جايگزين که براي انسان
()58
باقي ماندهاند» ميداند .توانايي يک انسان عبارت است از « آزادي بهدست آوردن ترکيبات کارکردي جايگزين که
()59
انسان ميتواند آن را انتخاب نمايد».
در واقع در اين حوزه ،حکومتمداری ميتواند انسانها را قادر سازد تا بهامنيت شخصي ،آزادي ،رفاه و غيره
دست يابند .حکومتمداری اين مسئله را تا حد خاصي ميتواند انجام دهد .بهعبارتي ديگر ،در قالب مفهومي که
()60
راولز تحت عنوان «نقاب جهل» 6مطرح کرده ،نمیتوان آينده وضعيت کسي را بهطور کامل دانست.
ب) کارکردها؛ در اين رابطه بهطور کلي ،نهادهاي بینالمللی و يا منطقهاي داراي پنج کارکرد هستند؛
• محدود ساختن استفاده گسترده از خشونت؛
• عموميت بخشيدن بهمنع استفاده گسترده از خشونت؛
• ايجاد يک هسته مرکزي براي هماهنگي در بازيها ،يعني فراهم آوردن اطالعات الزم؛
• تالش در جهت توزيع و تقسيم شکافهاي سيستم؛
• ايجاد يک سيستم حفاظتي عليه بدترين اشکال خشونت و سواستفاده ،که در اينصورت مردم ميتوانند از
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توانمنديهاي خود جهت نائل آمدن بهاهدافشان استفاده نمايند.
ج ) رويهها؛ کوهين براي قابل قبول دانستن يک نظام حکومتمداری جهاني ،سه مقوله رويهاي را مطرح مينمايد.
در اين راستا نهادها اساس ًا براي آنکه هم بهباورها و ايدهها توجه داشته باشند و هم بهواقعيات موجود ،در يک
دوران نيمهجهاني شده ،بايستي اين سه عنصر را در خود ايجاد و تقويت نمايند .البته فرايند جهاني شدن و مبحث
وابستگي متقابل بهعنوان وضعيت حاکم بر بازيگران ،خود اين سه عنصر را با گذشت زمان تقويت خواهد نمود،
ليکن تا رسيدن بهآن مرحله هنوز زمان باقي است .اين سه عنصر عبارتند از؛ مسئوليت ،7مشارکت 8و ترغيب.9
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مسئوليت يا پاسخگويي؛ بدين مفهوم که همانگونه که در دمکراسيها عموم مردم بايستي راههايي را داشته
باشند تا نخبگان را نسبت بهاعمالشان مسئول و پاسخگو بنمايند ،اين مسئله در مورد نهادها نيز صادق است .يک
دنياي نيمه جهاني شده که بهسمت همگرايي در حرکت است ،اساس ًا نميتواندبهوسيله دمکراسيهاي انتخابي اداره
شود .اگرچه دولتها داراي اهميت هستند ،اما يک رأي يا يک دولت نميتواند عنصر تعيين دمکراسي در سطح
جهاني قلمداد گردد .عنصر مسئوليت اساس ًا در سطح جهاني ،با انتخابات ارتباط غيرمستقيمي دارد .اين ارتباط از
طريق کنترل دولتهاي منتخب در نهادهاي بینالمللی حاصل ميگردد .در واقع حکومتمداری جهاني با استفاده از
اين عنصر در تالش است تا از طريق بکارگيري تکنولوژي ارتباطات يک فضاي عمومي 1را ايجاد نمايد که مردم در
آن بدون در نظر گرفتن بعد مسافت از يکديگر ،با یکدیگر ارتباط داشته باشند و پيرامون سياستهاي عمومي ابراز
عقيده بنمايند .در واقع نهادهاي بینالمللی تالش میکنند تا در اين فضاي عمومي ،کارکرد دولتها را بهمردمانشان
انتقال دهند .کوهين معتقد است ،مکانيسمهاي مسئوليت در سطح جهاني بهطرق گوناگوني وجود دارد ،ليکن آنها
روشن و مشخص 2نيستند .لذا جهاني شدن در حال آشکار ساختن اين موضوع از طريق افزايش فزاينده ارتباطات
()61
است ،اگرچه حکومتها نيز بايستي در اين راه تالش نمايند.
مشارکت؛ دمکراسيها ايجاب مينمايند تا مردم از طريق سطوح مختلف مشارکت در تصميمگيريهاي جمعي
بهايفاي نقش بپردازند .مصداق اين موضوع در نهادهاي بینالمللی توجه بهخواست و اراده اکثريت است .در واقع
مشارکت ،موضوعي است که در شرايط رو بهتزايد ارتباطات در يک جهان در حال جهاني شدن ،فراهم ميگردد.
بهعبارت ديگر در اين وضعيت ،حضور مستقيم مردم امکانپذير ميشود و اين مسئله ديگر از آن حالت چهره
بهچهره که در قديمااليام وجود داشت ،در آمده است .عنصر مشارکت در حکومتمداری جهاني باعث میشود تا
نهادها راس ًا از پشتوانههاي مردمي برخوردار باشند و از آنها مشروعيت بگيرند ،اگرچه هنوز دولتها در آنها نقش
عمدهاي را ايفا خواهند کرد .مهمترین مشکل پيشروي مشارکت دمکراتيک جهاني ،وجود شمار متعدد فرهنگها
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()62
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و تفاوتهاي آنها با يکديگر است.
ترغيب؛ عبارت است از مکانيسمي که نهادها بايستي بهصورتي مؤثر در خود بهوجود آورند تا بهواسطه آنها
اعمال شايسته کشورها تشويق و اعمال ناشايسته آنها تنبيه شود .در واقع نهادهاي بینالمللی قدرت عاليه اجبار
را فراتر از قدرت دولتها ندارند ،لذا فرآيندي که آنها را مقتدر ميسازد ،مشروعيت است .در سنت ليبرال ،همکاري
()63
داوطلبانه براساس ترغيب عقالني منجر بهقويترين ضمانت فرآيند مشروعيت ميگردد .براي درک مشروعيت
حکومتمداری در يک دنياي نيمه جهاني شده بايستي اين موضوع را بفهميم که نهادها چگونه ميتوانند ترغيب
عقالني را تسهيل نمايند .ترغيب ،نزد نظريهپردازان حوزه علوم سياسي معناي بسياري دارد ،ليکن کوهين آن را با
()64
توجه بهفرآيند چانهزني و ارسال پيام 3مورد بررسي قرار ميدهد .در وضعيت چانهزني ،بازيگران منافع خود را ميدانند
و با تعامل متقابل بهدنبال تحقق بخشيدن بدانها هستند .اما در وضعيت ارسال پيام ،مجموعهاي از بازيگران در
()65
مقابل يک شنونده ،گردهم ميآيند و بهدنبال ايجاد تعهدات و يا معاهداتي هستند .هر دوي اين فرآيندها با جريان
1. Public Space
2. Disarticulated
3. Bargaining and Signaling
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اطالعات درگير هستند .در ترغيب ،هنجارها ،اصول و ارزشها براساس مشارکت شکل ميگيرند و داراي اهميت
()66
هستند .ترغيب نياز بهاتخاذ داليلي براي کنشها دارد ،داليلي که بر قدرت ،منافع و اراده ،پاي ميفشارند .بههر
تقدير ،عنصر ترغيب در نهادهاي بینالمللی منجر بهکاهش استفاده از زور و حتي تهديد ميگردد .زيرا اين نهادها با
استفاده از تشويق بازيگران بهدريافت پاداش ،در قبال همسوسازي سياستهاي خود با کنشهاي جمعي از يکسو،
()67
استفاده از زور را کاهش و از سوي ديگر همکاریها و منافع جمعي را افزايش میدهند.

نتيجهگيري

بنابراين و بهطور خالصه ،از منظر نهادگرايان نئوليبرال ،جهاني شدن عبارت از فرآيندي است که طي آن شبکههاي
ارتباطي در سراسر جهان درهم تنيده شده و وضعيت وابستگي متقابل بهشدت پيچيده و افزايش يافته است ،در
واقع وابستگي متقابل وضعيت حاکم بر جهاني شدن است و جهاني شدن زمينهساز فراهم آمدن حکومتمداری
جهاني .حکومتمداری جهاني با آنچه که حکومت جهاني نام گرفته است ،کام ً
ال متفاوت ميباشد .حکومتمداری
بهمفهوم ساده عبارت است از ،سازمان دادن اعمال جمعي بهشکلي مسئوالنهتر ،دمکراتيکتر و بهجاي استفاده از
مکانيسمهاي تنبیهي توجه بهترغيب .منافع غيرمادي بايستي در کنار منافع مادي در تحليل عقالني مورد مالک
قرار گيرد که در غير اين صورت تحليل عقالني از کارکرد نهادي نميتواند مطلوبيت انتظاري نهادي را بهطور
کامل و صحيح تشريح کند .نهادهاي حکومتمدار ،بازيگران را تشويق مينمايند تا استراتژيهايي را که مربوط
بهمعضالت اقدام جمعي است ،اتخاذ کنند .اقدامات و کنشهاي جمعي موفقيتآميز ،بازيگران را قادر ميسازد تا
بهمنظور تعقيب اهداف فردي و اجتماعي ،با يکديگر همکاري نمايند .بنابراين با دمکراتيزه شدن مکانيسمهاي

جمعي در نهادهاي بینالمللی ،منطق آنارشيک نظام بینالملل بهآرامي تعديل شده ولي از بين نميرود .ضمن آنکه
بهطور جامعي از اهميت قدرت کاسته نخواهد شد و قدرت همچنان بهعنوان مهمترین عنصر سياست بینالملل
باقي خواهد ماند ،ليکن قدرت نهادي اهمیت بيشتري خواهد يافت .بهعبارت ديگر ،حکومتمداری جهاني در قالب
اينگونه نهادها ،از ديدگاه کوهين ،کمتر وابسته بهنقش قدرت يا قدرتهاي مسلط است و اين مسئلهاي فرآيندوار
بوده و نقش قدرت در آن اگرچه داراي اهميت است ،ليکن با تعديل شدن تدريجي در کانون نهاد ،کمرنگ ميگردد

و کاهش اختالفات و تنازعات ميان دولتهاست .بهدليل آنکه جهاني شدن شرايط دمکراتيک حکومتمداری

جهاني را بهوجود آورده ،لذا کانون اوليه آن اقتصاد سياسي بینالمللی است .بهعبارت ديگر ،نهادهاي اقتصادي
بینالمللی از جمله؛ بانک جهاني ،صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهاني ،زودتر از ديگر سازمانها شرايط
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و حکومتمداری جهاني شکل گرفته شرايط آنارشيک نظام را تا حدودي کاهش ميدهد؛ اگرچه آن را از بين
نميبرد .در چنين شرايطي ،همکاریها افزايش مييابد و اين افزايش نهايت ًا بهمعناي افزايش مشارکت دمکراتيکتر

تحقق حکومتمداری جهاني را فراهم خواهند آورد .اين مسئله با توجه بهمفهوم تسري ـ که رويکرد نظري
کارکردگرايي بدان اهميت خاصي قائل شده ـ حکومتمداری جهاني را بهتمام حوزهها عموميت ميبخشد و در

نهايت کليه نهادها را شامل خواهد شد.
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بنابراين در اين پژوهش دانستيم؛

• حکومتمداری جهاني ،توجه انتخاب مبتني بر عقالني را عالوه بر منافع مادي خودپرستانه بهمنافع غيرمادي
جلب ميکند و سازوکارهاي نهادينه را در اين مسئله بسيار مهم ارزيابي مينمايد.

• بهيک تعبير میتوان حکومتمداری جهاني را در ادامه نظريه رژيمهاي بینالمللی دانست.

• حکومتمداری جهاني فرآيند محوري را در مقابل پروژهمحوري يا وابستهمحوري قرار ميدهد .اين
مسئله باعث ميشود تا حکومتمداری جهاني ،تحت تأثير شرايط حاکم بر نظام بینالمللی ،خصوص ًا جهاني
شدن ،بهگونهاي فرايندوار ،قدرت نهادي را در نهادهاي بینالمللی پررنگ کند.

• حکومتمداری جهاني ،بهشکلدهي مجدد مکانيسمهاي تصميمگيري و کنشهاي جمعي ميپردازد و اين
سا زوکارها را دمکراتيکتر مينمايد.

• حکومتمداری جهاني با آنچه آرمانگرايان تحت عنوان حکومت جهاني مطرح ميکردند ،متفاوت است.
• حکومتمداری جهاني نظریههای ثبات را در مقابل نظریههای تغيير قرار ميدهد.
• حکومتمداری جهاني شفافيتسازي را در مقابل محرمانهسازي قرار ميدهد.

• حکومتمداری جهاني ،سا زوکارهاي نهادينه را در برابر مکانيسمهاي مبتني بر اقدام فردي قرار ميدهد.

• پذيرش حکومتمداری جهاني بهمعناي اهميت کمتر بهنظام دولت محور ،قدرت ،منفعتباوري و هويتهاي
ملي و همچنين باورها و ارزشهاي ملي در مقابل اهميت دادن بهنهادهاي بینالمللی ،قدرت نهادي ،منافع
غيرمادي و  ...ميباشد.

• حکومتمداری جهاني و سه عنصر اصلي حاکم بر آن ،يعني مشارکت ،مسئوليت و ترغيب ،در صورت تحقق،
نهادينهسازي بینالمللی را تعميق ميبخشد و زمينههاي همکاریهای بيشتر را فراهم ميسازد.

• حکومتمداری جهاني اگرچه داراي اهميت بسيار است ،اما دستور کار جهاني را تغيير نميدهد.

• حکومتمداری جهاني ميتواند از طريق توجه بهمنافع غيرمادي ،در نظریهپردازی روابط بینالملل تأثيرگذار
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باشد.

• حکومتمداری جهاني ،سطح تحليل را در مطالعات بینالمللی بهسطح تحليل کالن خواهد برد.

• حکومتمداری جهاني بهلحاظ هستيشناختي تغييراتي بنيادين ايجاد ننموده است ،زيرا در نهادگرايي نئوليبرال
هنوز تأکيد بر نهادهاي بینالمللی است.

• حکومتمداری جهاني بهلحاظ معرفتشناسي با تأکيد بر همکاریهای پايدارتر و توجه بيشتر بهمفهوم
مديريت ،تغييرات اندکي ايجاد مينمايد.

• حکومتمداری جهاني بهلحاظ روششناسي تغييرات بنيادين ايجاد نموده زيرا اعتقاد بهمنافع غيرمادي در
تحليل نهادي کارکرد نهادها ،در سطح مطالعات بینالمللی هنوز بهيک باور عمومي تبديل نشده است.
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• و در نهايت ،نتايج حکومتمداری جهاني هنوز آشکار نشده است ،زيرا در يک دنياي در حال جهاني شدن
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بهسر ميبريم و جهاني شدن بهطور کامل تحقق نيافته است.

و بنابراین حکومتمداری جهانی با توجه به تالشش برای تسهیل همکاریها ،یک تحول پارادایمیک
محسوب نمیگردد و اساس ًا معطوف به گسترش همکاریهای نهادینه است.
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