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3،1385، سال هفتم، شماره27؛ مطالعات مليفصلنامه

 سازي سياسي نوين در جنوب استراتژي شمال؛ تالش براي هويت
*احمد ساعي

:چكيده
سازي بررسي يكي از وجوه ناكامي فرايند دموكراسيبه اين مقاله

به مثابه هويت سياسي) شدن تحول به دموكراسي يا دموكراتيك(
با توجه ويژه به اين. پردازدمينيافته در كشورهاي توسعهزا برون
شدن، هاي گوناگون جهاني هاي اخير با ظهور عرصه له كه در سالأمس

ـ به خصوص اياالت متحدهـاز سوي شمال هاي اقتدارگرا حكومت
تأمل نظري در اين خصوص براي اين.اندت فشار قرار گرفتهحت

م دانش مدعاي مقاله. ضاعفي برخوردار استپژوه ايراني از اهميت
از»الگوي تجويزي«ر آن است كه اينضحا  به رغم كاميابي در برخي

بهي بسياريها ها، در عرصه عرصه و در عمل، منجر  ناكام مانده
و آن را توانميبروز وضعيتي سياسي شده است كه واكنشي هويتي

. ناميد»شبه دموكراسي«

ج شمال:ها واژه كليد دموكراسي، هاي اقتدارگرا، شبه نوب، حكومتـ
 سازي سياسي شدن، هويت فرايند جهاني

و علوم سياسي دانشگاه تهران* و عضو هيأت علمي دانشكده حقوق  دانشيار
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 مقدمه
هاي كشورهاي جنوب در نيمه دوم ترين دغدغه چالش دموكراسي يكي از اساسي

وها سالدر اين. قرن بيستم بوده است  كه مصادف با ظهور پديده استعمارزدايي
و بسط استقالل و جاگزيني آن به جاي ساير سلطهخواهي از يك سو  اياالت متحده

و آلمان و فرانسه اـ از سوي ديگرـدول اروپايي از قبيل انگليس ، در كنارست بوده
و عقب و وابستگي مسايل مهم اجتماعي همانند فقر، بدهي، انفجار جمعيت ماندگي

و از آن ميان دسترسي به دموكراسي هموارهاقتصادي،   مطمح حصول به توسعه سياسي
خواهانه قرار البته، جنوب در عين حال كه آوردگاه مطالبات دموكراسي. نظر بوده است

.مانده استاز نوع غربي آن ناكام گرفته، به داليل متعددي، از دسترسي به دموكراسي 
تا از جمله هندـنيافته در اوايل دهه پنجاه ميالدي بجز معدودي از كشورهاي توسعه و

ـحدودي ايران پس و پايان قرن بيستم كه مصادف با 1980 دهه، از انقالب اسالمي
و حصول به نظام هاي انقالب اسالمي ايران است، كارنامه درخشاني از دموكراسي

رو از اين. گردد جنوب مشاهده نميبسياري از كشورهاي سياسي دموكراتيك در 
هاي ترين شيوه اتيكهاي متنوعي از غيردموكر هاي سياسي اين جوامع در طيف نظام

.اند كه اقتدارگرايي وصف غالب آنهاست حكمراني قرار گرفته

 چهارچوب نظري
تا نظريه دموكراسي استقرار كنون براي توضيح چرايي ناكامي پردازان توسعه سياسي،

و گاه به ديدگاه) جنوب(نيافته توسعه سياسي در كشورهاي توسعهتحققو  هاي متفاوت
» نوسازي«پردازان مكتب نگاه غالب به ويژه از ناحيه نظريه. اند شدهمتعارضي متوسل 

معمدتاً و گاه اقتصاديهلفؤ بر منابع داخلي دموكراسي، هاي فرهنگي، ايدئولوژيكي
اي ميداني منطقه خاورميانه را براي فهم موانع توسعه كه به شيوهردانيل لرن. كيد داردأت

ف سياسي برگزيده، ضعف زيرساخت در رهنگي را از موانع حصول دموكراسيهاي ها
و ساير كشورهاي كمتر توسعه مي خاورميانه و غفاري،(كند يافته تلقي .)206: 1384ازكيا

م و كتاب لفهؤاو به ويژه با بررسي آماري خواني، هايي چون سطح سواد، ميزان مطالعه
و شاخصه تركردن پذيري، سعي در برجسته هاي رواني توسعه امكانات فرهنگي

و كاركردي داردـهاي رواني زمينه در اين خصوص،. فرهنگي در برابر عوامل ساختي
بهـگونه جوامع در اين»هويت فردي«و»فرديت«كيد اساسي او بر شكل نيافتگيأت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

سازي سياسي نوين در جنوب استراتژي شمال؛ تالش براي هويت  

139

كهتا. استـويژه منطقه خاورميانه داشتن هويت باثبات براي افراد«: اعتقاد داردحدي
 به دنبال تحقق مشكل است، اما سناريوي اين منطقه صريحاًدر خاورميانه خيلي 

.)628: 1384لرنر،(»بخشيدن به هويت جمعي است
و اسميت نيز ميأمساين از مسيري واحد به وبيشكماينكلس در له نگاه و كنند

م و ذهني را در جنوب، از موانع لفهؤهمين راستا هاي فرهنگي، روانشناختي، اجتماعي
و غفاري،(دانندميگي سياسي توسعه نيافت بديهي است از اين منظر.)212: 1384ازكيا

و صدور برون هاي درون حل اساسي نيل به دموكراسي ريشه راه و تحميل زاي زا داشته
و تكامل جوامع را دچار اختالل مي .سازد آن ثبات، انتظام

عي مبتني بر مكاتب مطالعات اجتما،»نوسازي رواني«پردازان حوزه از نظريهربه غي
و كاركردگرايي نيز افق روي بررسي موانع دموكراسي هايي ديگر در پيش ساختارگرايي

مي. گشايند در جنوب مي موانع«توان از ادبياتي كه در آن به بررسي در اين خصوص
 بر اساس استدالل اين.)47: 1377دوب،( توسعه سياسي پرداخته نام برد»نهادي
مپردازان، نظريه و فرهنگي توسعهوانعالوه بر وجود نيافتگي در جنوب،ع فردگرايانه

و نهادي فراواني نيز در اين بر موانع ساختاري گونه جوامع وجود دارد كه عالوه
و سيستمي را نيز لفهؤم و فرهنگي، حصول دموكراسي در سطوح ساختاري هاي فردي

كراسيوشناسي وبري از مفهوم بوره ريشه در گونها نوعاً گونه نظريه اين. شود مانع مي
و با آموزه .)46-42: 1382توسلي،( همداستانندنزهاي كاركردگرايي تالكوت پارسو دارند

و به ويژه، دموكراسي، مي هاي ديگري نيز تواند تبيين با اين حال، توسعه سياسي
و اراده سياسي قدرت از جمله آنكه فضاي بين. داشته باشد تا المللي  چه هاي بزرگ

آن ميزان در تحقق .و چگونه در كاميابي آن نقش خواهد داشتگذارده تأثيربخشي
و ضد دموكراسي در بن مايه در واقع در اين مقاله بيش از آنكه منابع دموكراسي

و اجتماعي جنوب مورد توجه قرار گيرد، بر  نقش كنشگران بيروني به ويژه فرهنگي
و اروپا  عداياالت متحده ميها در جنوب دم ظهور دموكراسير ظهور يا به. شود تأكيد

ت نظر مي و عملياتيهاي اخير ثير در سالأرسد اين شدن استراتژي صدور با ظهور
براي بسط) شمال(رغم تالش غرببهدر حقيقت،. تر شده باشد قابل بررسيدموكراسي 

تو اشاعه هويت سياسي همگون جهاني يك دستيسلطه فرهنگ جهاني سياس اكنون،
از هاي نيم به اشكال متفاوت، دموكراسي سر اقتدارگراييبطن بند جنوب هاي جديد

پ بدين. اند رآوردهب سازيو جهاني) 117: 1379قوام،(يسازي فرهنگ وژه يكسانرسان،
تاو اصرار رغم نيازمنديبهدموكراسي،  . كنون ناكام مانده است شمال به تحقق آن
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و نشانتالش اصلي در اين مقاله دادن داليل ناكامي در دستيابي به دموكراسي
ت گرفتارشدن در پديده شبه و در.هاي شمال است گزاري ثير واژگونه سياستأدموكراسي

درو تكوين هويت سياسي ظهور حقيقت فرضيه ما آن است كه برخي شبه دموكراسي
از هويتالگوهاي تجويزي واكنش به جنوب معلول كشورهاي   سوي سازي سياسي

شمال در عرصه جهاني شده است كه در پي آن جنوب به انحاء مختلفي ملزم به تحقق
. استگرديدهدموكراسي در ساخت سياسي خود 

و بسط داده مي به. شود اين تأمل نظري در ادامه نوشتار ادامه شرح البته قبل از ورود
ط .ور مختصر اشاره شودبحث اساسي الزم است به ابهامات آميخته با مفهوم دموكراسي به

دموكراسي، الگوهاي دموكراسي، شبههمچوندر فرضيه فوق چند مفهوم اصلي
و ساخت سياسي عرصه جهانيتجويزي،  نيازمندكه دارد شدن، شمال، جنوب، كارگزاري،

بر اساس نظرگاه انتخابي پاسخ روشني به اينكه چرا در جنوب بنابراين. زدايي است ابهام
شدييابد، ارا تحقق نميدموكراسي واقعي در.ه خواهد اساس ناكامي كشورهاي جنوب

.سازي است شمال در جريان جهانيزايو بروندستيابي به دموكراسي درالگوهاي تجويزي 

 شناسي مفهوم

سخن ما در اين مقاله، به دموكراسي به عنوان جلوه خاصي از تمركز بر مسأله
م. توسعه سياسي معطوف است فاهيم مهم چون انسجام ساختي، تعدد مراكز بسياري از

و تنوع انتخابات آزاد، جابه و موارد مشابه، قدرت، وجود جايي منظم قدرت سياسي
و نشانگان توسعه سياسي به حساب مي .آيند همگي از مصاديق

و تأمل نظري در خصوص دموكراسي، به توان انكار كرد نمي رغم اين تأكيد خاص
و تعدد تعاريف است واجد دشواري نيزواحد مفهوم همينكه در. هاي مفهومي فراوان

و نقطه حقيقت، دهها تعريف از دموكراسي وجود دارد كه گاه پيدا كردن همپوشاني
هاي متعدد دموكراسي از جمله همچنين، گونه. نمايد مشترك ميان آنها بسيار دشوار مي

اي، اني، دموكراسي تودهدموكراسي نهادي، دموكراسي ساختاري، دموكراسي پارلم
و گونه دموكراسي رقابتي، دموكراسي نخبه و دهنده حجيم نشانآن،هاي ديگر گرا بودن

.)699-679: 1384ليپست،(مفهوم است اينگي اليه اليه
از فراواني گونههمين و تنوع مفهومي آن سبب شده كه بسياري هاي دموكراسي

بههاي غيردموكراتيك رژيم و صرفاًرغم فاصله، به عميق با محتواي دموكراسي  با توسل
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و دموكراسيـ انتخاباتـ به ويژهآنهاي سويه با. خواه نشان دهند خود را دموكراتيك
از اين حال مي توان به برخي از وجوه اساسي در دموكراسي اشاره كرد كه ما را

تاليسم، ديدگاه ژوزف شوميتر در كتاب كاپي. هاي مفهومي خالصي دهد بست بن
و دموكراسي  كمبودهاي موجود در تعاريف كالسيك دموكراسي را تواندميسوسياليسم

و مبهم از جمله اراده عمومي آوردن به مفاهيمي در حقيقت به جاي پناه.زند كنار   سيال
به توان ترتيبات سازمانو منفعت عمومي، روش دموكراتيك را مي يافته براي نيل

 با اين.)269: 1974دال،( رقابت انتخاباتي آزاد تلقي كرد تصميمات سياسي از راه
ت مأوصف ورؤكيد بر و پرهيز از درافتادن در هاي سازيه مفهومطلفه انتخابات آزاد

و متكثر وجهه .اي غالب خواهد يافت متعدد
؛ محدود به مكتب فكري ليبرال نيست بحث از دموكراسي صرفاًناگفته نماند كه

 تاريخي مطرحيبحث از دموكراسي در قالب كارگزارنيز ماركسيستي در انديشه بلكه
ترين نيروهاي تاريخي كننده ها از كارگزاري، بررسي تعيين مراد ماركسيست. شده است
 اجتماعي خود را بر مفهومـدر واقع ماركسيسم اساسا فلسفه سياسي. بوده است

.)35: 1378, بشيريه( بنا كرده است»كارگزاري«
 اين مقاله به هيچ رو صبغه ماركسيستي ندارد؛ بلكه در صدد بررسي مفهوم البته
و مراد از كارگزاري در دموكراسي، اساسي. يافته كارگزاري است عموميت ترين
ميااي ترين مقوله يا پديده كننده تعيين هكچنان. آور سازد تواند دموكراسي را الزام ست كه

و سي، برخي قايل به عوامل فرهنگي يش از اين آمد، در ظهور توسعه سياپ
و گروهي ديگر اعتقاد به تعيين روانشناختي م اند و ساختاري لفهؤكنندگي هاي نهادي

مي. دارند هاي نظريه. خورد در خصوص دموكراسي نيز دو ديدگاه كالن به چشم
و براساس آموزه تاريخيوبيشكمنهادمحور كه  و اسپنسري ظهور اند هاي دوركهايمي

و اجتماعي را پيشنهزمي مي هاي فرهنگي اين دسته. دانند شرط حصول به دموكراسي
تا نظريه ها با استناد به آنچه در دو قرن اخير در غرب اتفاق افتاده است، تالش دارند

و در هر جايي ديگر، موكول به همان منطق  نشان دهند كه ظهور دموكراسي همواره
و جهاندر حقيقت ابتد. تدريجي تاريخي است رخ بينيا تغييرات در سطح باورها ها

مي مي و آنگاه به گزينش طبيعي، دموكراسي دهد، سپس به سطح عمل اجتماعي ها رسد
.اند نيز ناميده» از پايين«ديدگاه نخست را گاهي دموكراتيزاسيون. آورد را در پي مي

و تبيين فر اگرچه اين ديدگاه شواهد بسياري به همراه دارد يزاسيونتايند دموكراكننده
هاي آن را براي شرط توان تمامي پيش نمياما هاي معظم دول اروپايي است، در بخش
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 حلول دموكراسي به شرط حصول تمام شرايط به بيان ديگر.تجويز كردجنوب نيز
ك و نشدنمتاريخي مشابه با آنچه در اروپا اتفاق افتاده، . استياكان امري محال

محور يا دموكراسي از باال، بر خصلت تجويزي گوي دولتالگوي دوم يعني ال
مي دموكراسي هاي در واقع، اگر اراده سياسي بيش از ظهور همه زمينه. گذارد شدن صحه

و تاريخي معطوف به دموكراسي مي فرهنگي  دموكراسيازييها توان ظهور گونه شدن باشد،
اي را گواهي چنين پديدههاي تاريخي متعددي در عمل نيز مثال. را انتظار داشت

هايي از روسيه سفيد، هندوستان، برخي از كشورهاي امپراطوري وايمار، بخش. دهند مي
و نيز تعدادي از كشورهاي اروپاي شرقي كه همگي،  دموكراسي«از طريق آسياي شرقي

ازبه» از باال هاي دموكراسي از باال نظريهبرمبناي. اند دموكراسي دست يافته سطوحي
و زمينهت و دموكراسي پيش از آنكه نيازمند عوامل هاي تاريخي، فرهنگي، وسعه سياسي

و اقتصادي باشد، معلول افزايش عملكرد حكومت و كارايي آن استواجتماعي  قدرت
و بر ظهور اقتدارگرايي.)23: 1380بشيريه،(  ساموئل هانتينگتن پا را از اين فراتر نهاده

ت دولنپيش از روي كار آمد ميأت دموكراتيك .)24: 1969هانتينگتن،(ورزد كيد
ن جنوب كرد با لحاظ كردن اين ديدگاه، مداخله شمال در فرايند دموكراتيك

مي فهم در حقيقت، شمال با توسل به همين ديدگاه هانتينگتن بود كه فشار. گردد پذيرتر
را دولتبرخي بر روي  و آنها لزم به پذيرشمهاي اقتدارگراي جنوب را آغاز كرد

ساختن از سرنگون. اين مداخالت اقسام متعدد داشت. رويكردهاي دموكراتيك نمود
هاي بشردوستانه در جنگبه اصطالح گرفته، تا مداخله) مثال صدام(ها ديكتاتوري

هاي هاي مالي از طريق صندوقو كمك) تركيه(هاي تشويق سياست،داخلي، تحريم
و اعتباري، بين ميبفرض همگي با همين پيشالمللي مالي توان با اعماله ميان آمدند كه

نظر صرف. دموكراسي از باال، به سطوح قابل قبولي از دموكراسي در جنوب دست يافت
و،ن جنوبكرد از انگيزه شمال براي دموكراتيزه  از نيمه نخست دهه هشتاد به اين سو
بر، رويكرد تجويزي شمال واقعه يازدهم سپتامازتغيير برخي جهات اين انگيزه

اقظپيامدهاي گوناگوني از جمله  .داشته استدارگرايي در قالب شبه دموكراسيتهور

و فرآيند  هاي جهاني دموكراسي
درحگرچه مفهوم دموكراسي به شدت وابسته به و اعمال حاكميت وزه سرزمين

و ها را در سطوح تحليل جهاني اگر دولتاما دولت است،ـمحدوده ملت   در مبادله
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ت تعاملي دائم ارزيابي كنيم، نمي ثيرات جهاني بر فرايندهاي دموكراتيك را ناديدهأتوانيم
مت. گيريم  خواهي ثر از دموكراسيأدر حقيقت، امروزه فرايند دموكراتيزاسيون، بيش از آنكه

و نهادهاي مدني در درون كشورها باشد؛ معلول تعامالت ناشي از نيروهاي اجتماعي
و چه جهاني چه جهاني. اي به شدت جهاني شده استفض سازي، پيامدهايي واحد شدن

ببه منظور اعمالهاي اقتدارگرا حكومت بر سرنوشت و آزاديراي فشار  هاي اعطاي حقوق
ترين بررسي چگونگي اين اعمال فشار يكي از جذاب. به شهروندان دارنددموكراتيك

در اين خصوص مان يكي از بهترين مباحثگبي. مباحث در عرصه علوم سياسي است
به. را بايد در آثار ساموئل هانتينگتن جستجو كرد وي در كتاب موج سوم دموكراسي،

در اين. پردازد تفصيل به برخي از سازوكارهاي دموكراتيزاسيون در عرصه جهاني مي
ت و درمان نهايي اشاماماًخصوص وي به چهار الگوي، علت واحد، ره موازي، تسري

ت الگوي علت واحد، توضيح.)40-38: 1381هانتينگتن،(كند مي ثير متغير واحدأدهنده
ظه دولت استـطور اتفاقي بر چند ملت يكسان به  دموكراسي در آنهاوركه منجر به

برخي ظهور مانند. پيدايي ابرقدرت جديد يا تغيير در تقسيم جهاني قدرت. شود مي
 واجد وصف به اما غيروابسته است كه صرفاًها معلول تحوالت مشا دموكراسي

توالگ. اند»همزماني« يثير وقوع وقايعي است كه از كشورأي بعدي يعني تسلسل مربوط به
ا دموكراتيزهرX1ر هاي دموكراتيك، كشو، وقوع جنگمثالً. كند به كشور ديگر سرايت مي

ت به گونهX2 برX1كند، كشور مي ميأاي ديگر و ثير به همينوX3نيز برX2گذارد
از اين زاويه در حقيقت،. تواند در فضايي جهاني بسط يابد سياق فرايند دموكراتيزاسيون مي
ازفرايندي داخلينه دموكراسي در جهان امروز ما   استراتژيك، كليه تعامالت، بلكه متأثر

و حتي تصميم .است الملل حقوق بينمبتني هاي تبادل اطالعات، اقتصاد سياسي جهاني
: تصوير كردزيرتوان به صورت شماتيك الگوهاي چهارگانه هانتينگتن را مي

x
x

1(علت واحدAxA، علتxواقعه
x
x

 xn تاx1وقايع
 anاتa1عمل وابسته

2(تكامل موازي
a1 _______________ x1
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a2 _______________ x2
a3 _______________ x3
an _______________ xn 

ميهب المللي قابل فهم رسد كه دموكراسي جهاني در سايه تعامالت سياسي بين نظر
به البته اراده سياسي بسياري از رژيم. است هاي سياسي اقتدارگرا به منظور حركت

مي تيكسوي دموكرا پرسش اما. توان در پرتو يكي از اشكال يادشده تبيين كرد شدن را
كهن اي مي دموكراسياست و تا چه ميزان و ماندگارند؟ توان ها تا چه ميزان كارآمد

و تجويزي هاي الزام نسبت به اعمال سياست بين بود؟ خوشدر اين خصوص آور
و به تعبير حوادث سال هاي اخير در خصوص بازگشت اقتدارگرايي در جنوب

به همين منظور الزم است. كاستخواهدها بيني از خوشـ امواج بازگشتـهانتينگتن 
و ماهيت آن را مورد توجه قرار دهيم .تا الگوي تجويزي شمال

x2

3( تسلسل A1 _______________ x1 x4

4( درمان نهايي a1 ______ z ______ x1 x3 x5

x6

a2 ______ z ______ x2

an ______ z ______ xn 
.12به نقل از مرجع بند

و استراتژي دموكراسي تجويزي  شمال

بن«با عنوان پل بروك در كتاب ارزشمند خود مي،»بست جهان سوم در كند استدالل
او.)317: 1368بروك،(اند پردازانه هاي جهاني رشد، در جهان سوم خيال كه استراتژي

دههسازي، بلكياين سخن را نه در فضاي كنوني جهان هاي پيشين به صدا درآوردهه در
و جنوب از دوران پيشا. بود تاـدر حقيقت، سايه بدبيني كه در روابط شمال  استعمار

به زمان كنوني بر سر ادبيات تاريخي توسعه وجود دارد، مانع از آن مي شود تا بتوان
 المللي نه استراتژي بين براي توسعه متوسل شد چه هرگوالمللي بينيهرگونه استراتژي

و مقاومت  اين ميان رونددر.)83: 1376القلم، سريع(اند ساز بوده همواره چالش برانگيز
مي جهاني دموكراسي داليل زيادي براي اين بدبيني. مل برانگيز باشدأتدتوان سازي نيز،

ضد جنوب در ادبيات ماركسيستيـهايي كه روابط شمال وجود دارد از جمله نسبت
و اتهام سرمايه مطالعات. استمطرح شده هايي كه در همين حوزه داري كسب كرده
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وم امپرياليسم از زمان لنينهمفيدهد كه در گستره وسيعي از ادبيات ماركسيست نشان مي
و جهاني مورد انتقاد بوده است تا كنون، به واسطه همين استراتژي .هاي كالن

ستي نيازمند بسط ايدهني لنيـ ماركسيستي هاي كالسيك امپرياليسم در نظريه
چنين اتفاقي در گرو آن است تحقق.)25-49: 1378ساعي،(داري جهاني است سرمايه
هاي به طور طبيعي، وجود رژيم. مبادله آزاد اقتصادي از ميان برداشته شودعكه موان

و نهادينه سرمايهيدموكراتيك از آن گونه كه متناسب با اقتضا اري جهانيد طبيعي
مي،است طبيعي است كه اگر دموكراسي دستمايه رسيدن شمال به منافع. نمايد ضروري

و بدبيني سوق خواهد داداين امر چپاول باشد،  .جنوب را به واكنش
كاستلز در تقسيم كار اقتصادي جهاني. بدبيني دوم مربوط به تقسيم كار جهاني است

عرصه چهارم كه عرصه مازاد توليد؛ سود.تقايل به وجود چهار عرصه تقسيم كار اس
و سطوح پايين تر اين تقسيم كار متوجهو انباشت سرمايه است، معطوف به شمال

.)215: 1384ساعي،( جنوب است
و تمكين در الزمه اين تقسيم كار، قرار گرفتن داوطلبانه جنوب در اردوگاه پيرامون

از شرايطي، با استقرار شكلبه طور تاريخي چنين. برابر مركزيت شمال است هايي
كه. پذيرتر بوده است در جنوب امكان) مثال هند(دموكراسي  بنابراين، اگر قرار باشد

آميز خواهي تجويزي شمال، تمهيدي براي استقرار اين نظام تبعيض پويش دموكراسي
س مقاومت را در برابر دموكراسي،تقسيم كار تلقي گردد .اختخواهي شمال افزون خواهد

راأمس . ناميد»شدن ثبات هژمونيك جهاني« توانميله سوم به چيزي مربوط است كه آن
شدن كه به نحوي با استقرار نظم له جهانيأبر اساس رويكردهاي آمريكايي به مس
پشتيباني قدرتيا در گرو حضور فقطشدن نوين جهاني نيز پيوند دارد، نسخه جهاني

و، به داليل اخاللهايدر حقيقت، دموكراس. جهاني هژمون قابل تجويز است گرايانه
تضاين توجه اند، بلكه هنجاري مورد توجه شمال نبوده ين استقرارمدر واقع به منظور

. شمال بوده استنظرنظم هژمونيك مورد 
ها درست از زماني در برنامه دليل نيست، كه حمايت از دموكراسيبياز اين منظر
مي اياالتيسياست خارج به متحده آمريكا جدي شود كه اين كشور خود را نيازمندتر

 درواقع پيش از بروز اين عرصه از نياز، در برخي. كند استقرار نظم نوين جهاني احساس مي
و شمال، عمالً موارد، دخالت قدرت حد در راستايو عميقاًهاي بزرگ  اعمال فشار تا

.خود را نشان داده استازجمله شيلي هاي دموكراتيك بخشي به برخي از دولت زوال
به مقاومتسازي تجويزي، دموكراسي رويكرد در برابربنابراين، جنوب حق دارد تا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3،1385ل هفتم، شماره سا

146

شد. خرج بدهد هاي اخير استراتژي تقويت در سال شمال قوياً،با تمام آنچه گفته
ك در رويكردهاي تئورياي اساس اعمال چنين استراتژي. دموكراسي را دنبال كرده است

اگر نظام جهاني را به همان سياق. ده استشيريز رهبران سياست خارجي آمريكا پايه
بندي چهارگانه خود لحاظ كرده در نظر آوريم، نظم جديد مورد كه كاپالن در تقسيم

 زنجاني، اخوان( خواهد بود»مراتبي دستوري سلسله«انتظار اياالت متحده بخشي از الگوي 
 ترين تضمين براي تحقق اراده مناسب»پاداش«الن، الگوي تعاملي به باور كاپ).33: 1383

با حركتاتسعي كرده نيز اياالت متحده. در چنين فضايي است هاي دموكراتيك را
به هاي سياسي، اعم از به رسميت اعطاي پاداش وي همسو اتحادها درونشناسي، رفتن

 جهاني بيشتر اقتصادي بوده، نظام هاي اخير كه عرصه البته در سال. تقويت كندمانند آن
.خواهي مبذول داشته است هاي در راستاي تشويق اقتصادي دموكراسي هژمونيك تالش

مراتبي هاي اخير، اعمال نوعي نظم سلسله در حقيقت، رويكرد عام شمال در سال
نتوانند از اصول تا حد امكان) جنوب(هاي كوچك دستوري است كه در آن، دولت

 الگوي تشويق،،بديهي است در مواردي. مورد انتظار شمال سرپيچي نماينددموكراتيك 
و همانگونه كه ذكر شد، حتي گاه تا به آساني به الگوهاي تنبيهي تغيير وضعيت داده

تحقق اين اكنون موانع ساختاري. سقوط يك نظام سياسي نيز تعقيب گرديده است
. را بررسي خواهيم كرداستراتژي

ا ناكامي  در جنوب شمالسازي سياسي هويتلگوي هاي

هاي الزم براي اي براي تحقق دو ويژگي از ويژگي عرصهزا برونالگوي تجويزي
و دومي بخشونخست بدنه بور. دموكراسي بوده است هاي نمادين كراتيك دموكراسي،

، فقدان توجه به سازي در حقيقت يكي از عوامل ناكامي الگوي تجويزي دموكراسي. آن
.هاي محتوايي دموكراسي بوده است بخش

دهد، به شدت ديدگاهي كه ساخت بوروكراتيك دموكراسي را مورد توجه قرار مي
ت در. هاي سياسي در مشرق زمين است هاي وبري در باب ماهيت نظام ثير آموزهأتحت

ت و گسترش فرايند عقالنيأحقيقت وبر با در كيد بر پيدايش و سياست شدن اقتصاد
غ و بوروكراسياروپاي و قراردادن دولت مدرن هاي عقالني غربي در مقابل ربي

و سلطاني كه به نظر وي در جوامع ي، نظير نظامتاقتدارهاي سن هاي سياسي پدرساالري
و آمريكاي التين موجود بوده در،اند آسيايي، آفريقايي  به توضيح برخي تمايزات ديگر
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و غربي پرداخته است ميان دولت  در اين صورت.)191: 1381ساعي،(هاي شرقي
گذار به سوي عقالنيت بوركراتيك واضح است كه تمركز در فرايند دموكراتيزاسيون بر

يعني دموكراسي زماني محقق خواهد شد كه بوروكراسي الزم براي. خواهد بود
سن دموكراسي در خالل گذار از مشروعيت و كاريزمايي، به سويتهاي شدن قالنيعي

ت.دگام بردار  الگوي عام تجويز دموكراتيك اياالت،كيد بر نهاد بوروكراسيأوسوسه
در. متحده آمريكا بوده است مشخص است كه نگاه هانتينگتن به مقوله توسعه سياسي

مفاهيم. ملهم از ديدگاه وبري است) 1969هانتيگتن،(جوامع دستخوش دگرگوني 
مجموع در خدمتدر،»پيوستگي«و»استقالل«،»پيچيدگي«يا»درجه باالي نهادينگي«

.)83: 1376زاده، نقيب(گيرند همين رويكرد خاص بوروكراتيك قرار مي
 هاي عقالني است؟ اما تا چه ميزان، تحقق دموكراسي موكول به دستيابي به بوروكراسي

و تا چه ميزان وجود عقالنيت بوروكراتيك تضميني براي دسترسي به دموكراسي به
ميآيد؟ حساب مي و پيامدهاي نااميدكننده به نظر  اش چندان مورد رسد پاسخ اين پرسش

تا.نظران ديدگاه تجويزي واقع نشده است التفات صاحب  در حقيقت، تجربه تاريخي
هايي است كه آن نهادهاي بوروكراتيك، فروپاشي شوروي سابق، پر از مثالاز قبل

و،حزب آن پارلمان مثال. اند بوده»غيردموكراتيك« اما»عقالني«به تمام معنا مانند
كارل كوهن، در كتاب. هاي جنگ سرد است اعالي اين مدعا، اتحاد شوروي در سال

و گستره دموكراسي، كوشيد تا اشتباهي»موكراسي«نامدار خود   با طرح دو مفهوم ژرفا
نات ها امكا بوروكراسي.، متذكر شودبيني است در اين خصوص قابل پيشرا كه احياناً

و همگاني سخت ها هستند، حال آنكه شدن دموكراسي افزاري دسترسي به گستردگي
مي محتواي نرم  تالش سياستمداران. آفريند افزاري دموكراسي است كه ژرفاي دموكراتيك

آن شمال بيشتر مصروف تحقق و اين در بخشي به گستره دموكراسي است تا ژرفاي
ازل به دولت اين مفروضه اصلي كه حصوحالي است كه هاي دموكراتيك بدون گذار

و فرهنگ از،پذير است جنوب نيز امكانيوضعيت اجتماعي  تا حد زيادي اعتبار خود را
و ساختاري در سطوح بوروكراتيك نسبت به نيل در واقع. دست داده است  عزم نهادي
و اجتماعي بسياري است، نيازمندبه دموكراسي فقدانكه جلب امكانات ذهني، فرهنگي

.ا در جنوب همچنان عامل عدم تحقق دموكراسي در اين حوزه از جهان استآنه
به شمالزايو برونبخش ديگري از مشكل در الگوي تجويزي و مقوله انتخابات آزاد،
گرايانه شمال، اين تأكيد صورت. گرددمي بازتوجهي كه شمال در اجراي كامل آن داشته

را دولتبرخي ظاهاي اقتدارگرا و فريبهر به انتخابات. كاري سوق داده است سازي
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و شايد به همين دليل آمريكائي عملياتي  گرا هاي عيني ترين بخش از مفهوم دموكراسي است
و غيراص اما در عين حال نمايشي؛گريز را مفتون خود ساختهو مفهوم ترين سويهليترين

اند به طورا نيز ترجيح دادهه شمالي. استبوده جنوب در برخي كشورهايدموكراسي
و با لح كه»توالي« ايده.ظ برخي منافع فريب بخورنداخاص در مورد برخي از كشورها

و حضور دموكراسي اصالت ها را در صورت وجود انتخابات منظم بخش انتخابات است
ميـو متوالي  كند بخش ديگري از مفروضات به شرط آزاد بودن رقابت تضمين

گ« .رسد ني به نظر نمي است كه اكنون ديگر چندان پذيرفت»ذارپارادايم
هاي اخير، به ويژه با تغيير ذائقه استراتژيك اياالت متحده آنچه در سالدر عين حال

 است كه به خصوص عميقيهاي بروز شكاف،پس از واقعه يازدهم سپتامبراتفاق افتاد
ا هاي خاورميانه بخش و اسالمي جنوب را دربرگرفته  گير شكاف هويتي چشماين.ستاي

و آمريكا نيست، بلكه امروزه، نفي بحران هويتو خواهي تنها چالش ميان اسالم سياسي
الگوي دموكراسي ليبرال آمريكايي، مخاطرات هويتي خود را در مرزهاي اروپا نيز تسري 

ته الب. حوزه كشورهاي اسالمي است حال نقطه تمركز اين بحران، با اين. بخشيده است
، نيز در بسط يعني جمهوري اسالمي ايران قريب به سه دهه يك دولت اسالمياستقرار

و عملياتي تشدن تعميق از. استثيرات فراوان داشتهأ اين شكاف در حقيقت ايران يكي
و شدن فرهنگ سياسي آمريكايي هاي ايدئولوژيك نسبت به جهاني مراكز صدور ناخرسندي

و هويتمقاومت در برابر الگوي صد و برون ور دموكراسي .زاست سازي سياسي تحميلي
 همين،گمان يكي از داليلي كه الگوي تجويزي دموكراسي شمال را ناكام گذارده بي

و ايدئولوژيك است ها سكوالر به تعبير هابرماس، زبان اين ايدئولوژي. تقابل گفتماني
و اين  معنابخش جهان مذهبي هاي به حذف پديدههاي سكوالر اگر صرفاً بانزاست

.)66-65: 1382هابرماس،(گمارند، چيزي جز سردرگمي بر جاي نخواهند نهادهمت 
و اكنون اين سردرگمي به جا مانده به جرياني هويت  موج بيداريخواه تغيير چهره داده

بي اسالمي را رقم زده است چش،هاي هويتي گمان چالشو گير در برابر ظهورم موانعي
و الگوي تجويزي، در خصوص دولتها دموكراسي هايي مطلوب غرب خواهند آفريد

و سودان با نهادس عربستان،اسالمي مثل ايران  سياسي تعاملي مخاطره انگيز گراييعودي
و در ساير كشورهاي اسالمي كه به شيوه و سكوالر اداره خواهد داشت هاي الئيك

در. ماعي تعارض پيدا خواهد كردهاي قوي اجت با گروه) تركيه، مصر، سوريه(شوند مي
ميواقع  اينو هويتيگرايانه پاسخ واكنش،نامد بخشي از آنچه آمريكا امروزه تروريسم

.سازي سياسي تحميلي است از پيامدهاي هويتهاي اجتماعي ناخرسند جريان
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و ظهور شبه موج ها دموكراسي هاي برگشت
و جنوب جهاني«مارتين خور، در كتاب تقاد دارد كه جنوب به دليل وجوداع»شدن

ضعف.شدن نيست هاي فرآيند جهاني قادر به استفاده از فرصت،هاي متعدد ضعف
و خارجي اقتصادي، سوء ظرفيت در استفاده از قدرت، ضعف چانه هاي داخلي زني

و وابستگي الملل، وجود وام عرصه روابط بين هاي هاي فراوان به كمك هاي سنگين
ا ميام البته رويكردي اقتصادي دارد،»خور«.ز اين مشكالتندخارجي برخي بها توان

شدن هاي ساختاري جنوب در دموكراتيزه كند، از ضعف همان سياقي كه او استدالل مي
و. در عرصه جهاني نيز نام برد در حقيقت جنوب امكانات فرهنگي، هويتي، اقتصادي

ب و حتي تاريخي الزم را براي دسترسي راه دموكراسي اجتماعي نداشته از نوع غربي
 هاي اخير، مگر در مواردي كامالً به رغم فشارهاي متعدد شمال، جنوب در سال. است

ها رخ داده، عبارت آنچه در اين سال. هاي دموكراتيك نداشته است استثنايي، گردش
و چاد هائيتي، موريت. هاي سنتي هاي اقتدارگرا از اليگارشي گيري دولت بوده از فاصله اني

د همان چيزي اين در واقع. اند عرصه اين چرخش بوده،هاي هفتاد تا نود ميالديههدر
كه الگوي تجويزي دموكراسي اراده داشته، يعني ظهور بوروكراسي دموكراتيك، است 

در واقع از يك سو،. حلي نرسيده است اما دموكراسي در اين گونه كشورها به راه
و اليگارشي اتوكراسي و از سوي ديگر ها ها ديگر به مفهوم سنتي قابل تحقق نيستند

هاي تركيب همين نوع از اليگارشي. نيامده استبه دست محتواي دموكراتيك نيز هنوز 
 هاي صوري را به وجود آورده است سنتي با برخي از وجوه دموكراسي، دموكراسي

طو دموكراسيه در اين گون.)53: 1383بشيريه،( هاي كلي اليگارشيرهاي صوري به
و تا وقتي اين تشكيالت به عنوان سنتي در پس تشكيالت دموكراسي حكومت مي كنند

مي اي بر اقتدار اليگارشي پرده اما)26ص(يابد ها عمل كنند، دموكراسي صوري تداوم
و با بروز بحران در ماهيت تصميمعمالً چ،  هايي به سوي اقتدارگراييخشرهاي سياسي،

م مي آيد كه پوسته ظاهري دموكراسييبه وجود و هاي صوري را آنشكند كه به دليل
دهد، وضعيت سياسي اقتدارگرايي را نميبه فضاي عمومي جهاني امكان بازگشت نوعاً

ميم»دموكراسي شبه« هويت سياسي به وضعيتهاي بازگشت غالباً در موج . گردد تمايل
و اقتدارگر ايي، به كل اقتدارگرايي را از صحنه خارج البته گاه، چالش ميان دموكراسي

و قفقاز رخ دادهاي رنگين اخير مانند آنچه در انقالب؛سازد مي  در حوزه آسياي مركزي
و يا انقالب گرايانه، آخرين هاي واپسو گاهي نيز بالعكس در فرايندهايي چون كودتا

ي ميأاميدهاي نيل به دموكراسي به ر نقاطي كه روزگاري اكنون در بيشت. شوندس مبدل
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و زمان را بعد، اميدوارييدر كمربند اقتدارگرايي قرار گرفته بودند هاي دموكراتيزاسيون
»منطقه خاكستري«در واقع. توان وضعيتي بينابيني را مشاهده كردمي،ساختند برجسته مي

م و اقتدارگرايانه لفهؤكنايه از امتزاج  مان در بيشتراي دارد كه به طور همز هاي دموكراتيك
مي. شود كشورهاي موسوم به جنوب مشاهده مي و الگوهاي رسد كه جهاني به نظر شدن

 گيرندگان تصميم. هاي خود را آفتابي كرده است كنون پتانسيل تجويزي دموكراسي شمال، تا
مي سياسي قدرت و مقاومت در برابر هاي بزرگ توانند با مشاهده امواج بازگشت

م أ چه با منشوسازي بدبينانه نسبت به سويه امپرياليستي جهانيأنشدموكراسي، چه با
و وع فرهنگيتنگرفته شدن آميز نسبت به ناديدهضهاي اعترا گرايانه كه جنبه هويت
و مميزه اصالت .تر عمل كنند بينانهعدارد، در ترسيم اهداف خود واقهاي بومي جنوب ها
 گيري نتيجه

د تاين مقاله،ر براساس چارچوب نظري مطرح ييد قرارأ فرضيه استخراج شده مورد
شدن جنوب تا حد زيادي هاي برگشت در دموكراسي به عبارت ديگر موج. گرفت

مقاومت در برابر. كند همبستگي مثبت با عملكرد شمال در تجويز دموكراسي پيدا مي
و چه از سوي نيروهاي اجتماع فرايند دموكراتيزاسيون چه از سوي حكومت ي جهان ها

مي،سوم هم نشان دهد كه مفهوم دموكراسي ليبرال مورد نظر غرب، مانند سابق، چندان
از سوي ديگر حتي با فرض. نيستو فراروايتي جهاني آرمان همگاني بشري 

و اجتماعي بودن دموكراسي، نمي آرماني و توان بدون تمهيدات فرهنگي، ذهني، رواني
و بوروكراسي دولتشناختن كارگزاري با به رسميتفقط ها در فرايند ها

دل دموكراتيزاسيون به ظهور دموكراسي .خوش داشت هايي پايدار
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