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Abstract 
Over years simultaneously with the formation of the concept of 
government, the ideal of creating unity between governments and the 
formation of a single international community has always been discussed. 
Nowadays international unity as an expanding topic comes first in the 
international community. But along with the expansion of the process of 
international unity and consequently the relations between governments, 
international problems specially in international governance domains and 
management of the process of globalization started to increase as well. As a 
result, thinkers, by taking tradition-breaking measures, have put aside the 
governments as the main role players of the international community and 
government officials have replaced the independent presence of the 
governments with the formation of parallel networks in line with special 
topics related to themselves. In this survey, using historical, descriptive and 
analytical methods, at first, the aim of the article to examine the 
background of these networks which under the name of transnational 
networks try to emerge a more advanced general structure in the 
international community and in law in general was dealt with. Finally, the 
acceleration of solving international problems due to the existence of 
transnational networks was inferred. 

Keywords: International Unity, International Community, 
Transnationalism, Transnational Networks, Cooperation of National 
Governments. 
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ی در جامعه جهان   ی فراحکومت   شبکه   جاد ی سازوکار ا   ر ی تاث   ی بررس 

ران یتهران، ا ،ی دانشگاه آزاد اسالم ،ی کز تهران مرواحد  ل،الملنیگروه حقوق ب باال دست   ه ی مرض 

ران ی واحد تهران مرکز، تهران، ا   ، ی دانشگاه آزاد اسالم   الملل ن ی حقوق ب   ار ی استاد   ی ظاهر   رضا ی عل 

 چکیده
شكل  با  همزمان  متمادی  ساليان  طول  حكومتدر  بين  یگانگي  ایجاد  آرمانِ  دولت،  مفهوم  و  گيری  ها 

ی رو به  ابعنوان مقوله  المللي واره مطر  بوده است. امروزه یگانگي بينلي همالملبينعه واحد  تشكيل جام 
المللي و به تبع آن  یگانگي بين  فرآیند  اما با گسترش  .زندحرف نخست را در جامعه جهاني مي   ،گسترش

دولت ميان  مشكالت ارتباطات  علي   ها،  نيز  در حوزه جهاني   تمدیری  و   جهاني   های حكمراني الخصوص 
سنتي جهان  فرآیند الداماتي  طي  اندیشمندان  لذا  نهاد.  افزایش  به  رو  دولتشدن  بعنوان  شكن،  را  ها 
بيناصلي  جامعه  بازیگران  گذاشته ترین  كنار  شبكه   المللي  ه و  و  افقي  معين  های  موضوعات  با  عرض 

دولتي   ماموران  از  تشكيل  متشكل  دولتمسئول  مستقل  حضور  نموجایگزین  با    جستاراین  در    دند.ها 
این های  زمينهبررسي پيشابتدا به هدف مقاله در خصوص    ستعانت از روش تاریخي، توصيفي و تحليلي ا

شبكه شبكه  نام  با  كه  فراحكومتي  ها  ساختار  های  رساندن  ظهور  به  در  پيشرفته سعي  جامعه  كل  در  تری 
دارند،المللي  بين به طور كلي در حقوق  ن  و  و  بیع حل مشك هایتا تسرپرداخته شده  بواسطه ين الت  المللي 

 . های فراحكومتي استنتاج شدوجود شبكه 

 یهاشــبكه ،یيگرافراحكومــت ،يجامعــه جهــان ،يالمللــ نيب يگــانگی واژگعان کلیعدی:
 .يمل یهاتيحاكم یهمكار  ،يفراحكومت

 :نویسنده مسئولazaheri878@gmail.com
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  مقدمه
  ه ك   است   رفتاری   لواعدی   مبين   كه   است   اجتماعي   روابط   كردن   منطقي   نظام   حقوق، 
  اساس   بر   حقولي،   نظام   شالوده   1. است   لائل   ها گروه   و   اشخاص    رای ب   حقولي   و   تكاليف 

  سازی نهادینه   با   تنها   نظام   این   حاكميت   2. است   شده   ریزی پي   آور الزام   نظامي 

های ذهني و عيني برای تطبيق لانون و برتری لانون نسبت به  زمينه  و   هنجاری   های ساختار 
دیگر  همه تم  مراجع  منشا  رفتارو  جامها  ام    به   موظف   را   سياسي   نظام   تواند ي م   3عه در 

  سوء   از   جلوگيری   و   سياسي   لدرت   محدودیت   طریق   از )   4فردی   حقوق   از   حمایت 

   5نماید. مي   ه( خودسران   صورت   به   آن   اعمال   و   لدرت   از   استفاده 
  لوت   ي داخل   حقوق   در   ابتدا   جهاني   نظ    ایجاد   در   گام   اولين   بعنوان   لانون   حاكميت 

بين موسلر هرمان  گفته   ه ب   و   ت گرف  جامعه  بر  تا  بوده  تكامل  حال  در  )جامعه  ،  المللي 
بين   6ها( حاكميت كند.ملت  -دولت در    الملليجامعه  افزایش  به  رو  تحوالت  از  مشحون 

دولت )اغلب  بازیگران  مستدل  و  عقالئي  رفتار  نتيجه  در  فراملي  مناسبات  و  ها(  روابط 
ا آمده  ابوجود  این  بواسطه ست.  فرهنگنزدی  مر  جوامع،  بيشتر  حكومتكي  و  ها،  ها 

)چون  التصاد دولتي  غير  بازیگران  و  اجتماعي  مناسبات  اهميت  تشدید  یكدیگر،  به  ها 
بين سازمان منطقههای  شبكهالمللي،  و  نيازمند  ای  فراحكومتي(  جهاني»های  جدید  «نظ  

اسلوتر نظ     است.  این  است  معتقد  خصوص  این  لاالملبين   حاكميت  ازدر  ميان لي  نون 
سرتااتحادیه در  دولتي  بازیگران  یكدیگرهای  با  كه  كشورهایي  تا  كرده    همكاری  سر 

 7. گيردمي نشأتالمللي را ایجاد كنند، لوانين بين 

. 93  ص   ، ( 1364)   ، 3  شماره   المللي، بين   حقولي   مجله   خيز،   صبح   ناصر   ترجمه   ، « حقوق   تئوری   بر   تفكری »   ویرالي،   يشل م .  1

 . 91 ص  همان،. 2

3.  Increasing Violence Against Women in:   http://www.cshrn.af/da/?p=1950

(1397/10/12).

  عمومي،   حقوق  پژوهش  فصلنامه  ،«المللبين  حقوق  در  لانون  حاكميت  جایگاه »  سایرین،  و   زاده   اجيح  محمود   .4

-3 صص ،(1395) ،54  شماره 

5. Pietro Costa, Danilo Zolo, “The Rule of Law, History, Theory and Criticism,

Law and Philosophy Library”, Springer, Volume 80, (2007), p 19.

6. Hermann Mosler”, The International Society as A Legal Community”, Recueil

des cours, Vol. 140, (1974), pp 80-82. 

7. Anne-Marie Slaughter, A New World Order (Princeton, New Jersey: Princeton

University Press, 2004) p 10. 
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سياسي   های واحد   به   لدرت   تعلق   در   المللي، بين   جامعه   در   لانون   حاكميت   كارآیي 
پيدا   نمود   خود   یت حما   د مور   جامعه   یك   اعضای   و   حق   های سوژه   بعنوان   متشكله 

مناسبات تنظي  در تواندمي كه نيست متداول معنای در  حقوق تنها این  اما  1كند. مي 
نيز شناختي انتظارات  بين  تعادل برلراری بواسطه حكمراني بلكه نماید ایفا نقش  بشری
كه   بود. خواهد  حكمراني دیگر الگوی آنجایي  بيشت   ش یافزااز  های يابستگو  رهرچه 
منجر به افزایش تقاضا برای ایجاد اشكالي مختلف    ،الملليها در مسائل بين ولتد  2بل متقا

ها  لانون جهت تنظي  و نظارت بر این رابطه شده است، لذا دولت  3المللي از حكمراني بين 
دید المللي را پذیرای هنجارهای جهایي جامعه بين اند تا طي فرآیندمصرانه در تالش بوده

، فراملي و فراحكومتي كنند و از این گذرگاه به حيات خود  4سازماني ميانعه روابط  و توس
 ادامه دهند.

نه یكاهش هز  كارآمد،اطالعات    در دسترس لرار دادن و ارائهبا  ها  بدین منظور دولت
س  تعامال ت برتری  جهان  استيدر  از  ناشي  شرایط  )مانند  ساختاری  شرایط  تغيير  و  ي 

 های جدید شدند.هنجار جاد یا ل ي تسهباعث  ظامي(رهنگي و ن جتماعي، فالتصادی، ا
بين ا  در جامعه  عمومي  نيزالمللفكار  و  جوامع    ي  فرهنگي  و  اجتماعي  داخلي، سطو  

گسترده    ظهور تحوالتي   هژموني  امكان  كه  و  )دیكتاتوری(  نموده  فكری  لحاظ  به  را 
محدود   نمونهسازدميفرهنگي  ا  .  عبارتند  تحوالت  خاصيپيچيدگز:  این  جهان   های 

موازنه  ،جدید )ظهور  مجزا  نسبتاً  فرهنگ  مانندهای  سياسي،  وموازنه  تكامل   ي  التصادی(؛ 
بشر و جوامع بشری )جامعه مدني جهاني، افكار عمومي و...( تنالض دموكراسي و    حقوق

 5.سلطهليبراليس  با 
موازنه تفكيك  بروز  یافت.  با  افزایش  ميان كشورها  ارتباط  سو  ،  یك  ی  ها سازماناز 

دولتي سعي بر تكميل پروسه تجزیه ميان سياست خارجي و داخلي را داشتند و با این  غير
سياست   جوهره  توسعه  با  را  خارجي  سياست  كار  دستور  حدودی  تا  توانستند  خود  كار 

  .95 مان، صیرالي، هو 2

2. Interdependence Theory.

3. International Governance.

4. Inter-institutional Relations.

الملل  و برای جوامع دیگر دموكراسي را تجویز و توصيه نمود، اما در سطح بين  توان در داخل كه نمي  ي معن  ن یبد  .5

 دیكتاتورمآبانه عمل كرد.
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به    2نایو    1كوهان در این خصوص  بسط دهند.  گرایي را  خارجي، فرآیندی معادل فراملي
بنيا وعنوان  ش  نگذاران  را  هبكهمروجان  داخلي  سياست  باید  كه  معتقدند  فراحكومتي  ای 

)بعنوان متغير اصلي( از سياست خارجي، مجزا و حذف كرده و تنها متغير، باید نحوه رفتار  
باشد. توسط    آنها  كشورها  شده  ارائه  مفهوم  انكعاس  ترویج   3كایزر  كارلبا  عامالن  )از 

رفته  رفته  4الدولي ه روابط بين نند كك ميوان  ات خود عن اصل روابط فراحكومتي( در تحقيق 
5.و به صورت نامحسوس تبدیل به روابط فراحكومتي شده است

الملل از نقش خود فراتر رفته و به محلي  های فعال در سطح بين سازمان  ،سوی دیگر  از
جلوه پيش برای  روند  بر  تاثير  و  بين گری  جامعه  بازیگروی  دیگر  نيز  و  جامعه المللي  ران 

)االملبين  نهادلي  عمومي،  زمينه  فكار  نيز  مواردی  در  حتي  و  شده  تبدیل  و...(  مدني  های 
ترتيب   بدین  آوردند.  فراه   ه   را  جدید  بازیگران  از  ميظهور  درازمدت  در  توان 

تواند یك  ميهای نهادینه یاد نمود كه المللي بعنوان جایگاهي برای فعاليتهای بين سازمان
وپيكره   عاجتماعي  با  را  عملالكس العي  خویش  خاص  ایدئولوژی  و  مشترک  منافع  ها، 

دولت ترتيب  بدین  آورد.  شبكهبوجود  تشكيل  در  را  كار  ها  و  ساز  از  فراتر  جدید  های 
 6الملل یاری نمودند.حقوق بين 

تاریخي،   تحقيق   روش   از   استعانت   با   كه   است   آن   بر   سعي   كوتاه   جستار   این   در 
تا   گردد   بررسي   ، زد   رل    را   راحكومتي ف   های شبكه   جاد ای   وجوب   ه ك   ي لایع و   توصيفي 
یابد:   تحقق   زیر   های پرسش   به   پاسخ   توانایي 

؛ فراحكومتي   های شبكه   ایجاد   روند   چگونگي •
  . المللي بين   جامعه   بر   فراحكومتي   های شبكه   تاثيرات   ميزان •

 شوند:   اعتبارسنجي   ذیل   های فرضيه   همچنين 
های شبكه   ایجاد   جهت   آنان   شایي راهگ   و   تي فراملي   های شبكه   وجود   دليل   به •

الملل بين   جامعه   ها، كشور   ميان   فرامزی   روابط   تعميق   و   همكاری   به   نياز   و   فراحكومتي 

1. Robert O. Keohane.

2. Joseph S. Nye.

3. Friedrich Carl Georg Kaiser.

4. Intergovernmental Relations.

5. Michael Suhr The Future of International Relations Robert O. Keohane: A

Contemporary Classic, Edited by Iver B. Neumann and Ole Wæver (London : 

University of Warwick, 2005) pp 97-101. 

. 51( ص  1391،ع علمي و فرهنگي مجدمجتم)تهران:  المللي بين ایهحقوق سازمانه، زاد گبي ابراهي . 6
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جامعه   اصلي   بازیگران   بعنوان   ها دولت   و   نموده   استقبال   ها شبكه   لبيل   این   ایجاد   از 
ساختند.   مهيا   را   آنها   ایجاد   زمينه   المللي بين 
  مقامات   فرامرزی   روزافزون   همكاری   و   ها كه شب   این   از   استقبال   دليل   به   بنا   توان مي •

  و   فرامليتي   مشكالت   نمودن   برطرف   و   مقابله   امكان   گسترش   خارجي،   همتایان   با   داخلي 
  نهاد   بعنوان   نشدن   شناخته   دليل   به   ها شبكه   توسط   مشكالت   با   مقابله   هزینه   كاهش 

دانست   فراحكومتي   های شبكه   تاثيرات   از   المللي بين   رسمي 

  1متيراحکوری شبکه فمباني نظ .1
بين  حقوق  تحليلگران  نظر  شبكه  ،المللدر  انواع  شناسایي  و  از  نامگذاری  متاثر  های 

اكثر   آنان  تعبير  به  دارد.  آنها  تمایز  وجوه  بيان  و  تعریف  از  بيشتری  اهميت  حكومت 
فراحكومتشبكه بزرگتر  پدیده  دامنه  در  ميها  گنجانده  ز  ا  2جساپ   فيليپشوند.  گرایي 

ها و یا ولایعي كه پا از  الملل معتقد است: »مقرراتي كه عملكردبين حقوق  دان بنام  اندیشمن 
فراتر  مرز ملي  جای  ميهای  خود  در  را  بين ميگذارد  حقوق  مقررات  این  الملل دهد، 

شود چرا كه هيچ مقررات دیگری وجود ندارد كه با  ميخصوصي و عمومي را نيز شامل  
 3را پوشش دهد.«املي های فرردخود عملك های خاصاستاندارد

آوری نمودند تا  چندی بعد در كتاب خود مطالبي جمع   5واگتز   دتلوو    4اشتاینر   هنری 
از   6.دنالمللي را با این مقررات از ميان بردارميان جهان حقوق داخلي و بين  ء شكاف و خال

داش   70و    60دهه   فراحكومتي  روابط  گسترش  برای  تالش  داندیشمندان  اما  مسئله  تند  و 
داشت: ميان را به خود مشغول هن آنذ

1. Trans Governmental Network.

2. Philip C. Jessup.

3. Philip C. Jessup, “Transnational Law”, Yale University Press, (1956), p 814.

4. Henry Steiner.

5. Delto Vagets.

كرد .6 تمركز  موضوعاتي  روی  بر  واگتز  و  جنبهاشتاینر  شامل  كه  ازهایند  و  نظام  ي  اصول  است.  حقولي  های 

تصمي فرآیند بررسي  های  را  مسائميگيری  دادن  سامان  برای  خاصي  بطور  و  ب كردند  مربوط  ال  برخي  عناصر ه    ز 

های  های خصوصي، دادگاه اليت فراملي شامل اشخاص یا شركتودند. شركت كنندگان در فعنم ميخارجي تالش  

لانونگ یا  معاهده ملي  یا  بينذاران  ماموران  حكومتي،  عوامل  یا  سازماننویسان  و  منطقهالمللي  بينهای  و  المللي  ای 

 باشند. مي

https://today.law.harvard.edu/henry-steiner-eyeing-the-world/
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سازمانشبكه✓ به  را  شده  ایجاد  سازمانهای  یا  داد  نسبت  باید  داخلي  های  های 
المللي؟ بين 

روابط »  كه  كنندمي  عنوان   خود  كتاب  در  نای  و  كوهان  پرسش  این   به  پاسخ  برای
تعامل شناخته    ارتباط،  یك  فراحكومتي  و  فراسو  شودميائتالف  مرزكه  ها  كشور  های ی 

ارگان و  شده  ندارند. شناخته  كنترلي  آن  بر  حكومت  خارجي  سياست  مركزی  های 
نمایند، لذا ميالمللي عمل ها كه فراتر از مقررات بين همچنين با توجه به عملكرد این شبكه

نه   را  آنها  سازمانميعملكرد  به  سازمانتوان  به  نه  و  داخلي  بين های  نسبت  الملهای  لي 
1اد«. د

بندی شوند یا بازیگرشان؟باید بر حسب فعاليتشان دستهها هشبك✓
پرسش   این  به  پاسخ  راستای  بين   2هانتينگتون   ساموئل در  حقوق  بيان    المللاندیشمند 

 نباید بر  های فراحكومتيبندی شبكهفراحكومتي و دستهشناسایي روابط  دارد كه برای  مي
تمركز   پروسه  در  درگير  بازیگران  بررسي  بلكه    شود، روی  به  شبكه  فعاليت  باید  آن 

شود وی  پرداخته  مدل  كومتفراح.  یك  بعنوان  را  برای  گرایي  حقوق  توسعه  خاص 
گردد نه لدرت و كنترل بر ها تشكيل ميشبكه  آزادی عمل   نيانش باب كه    داندميالملل  بين 

  3الملل.رفتار اعضای جامعه بين 
يت  ن بطور صریح فعاليت فراحكومتي را از طبقه گسترده فعالاها بعد، نای و كوهسال
ت كردنفراملي  روفكيك  مجموعهد،  بعنوان  را  فراحكومتي  مستقي   ابط  تعامالت  از  ای 

حكومت فرعي  واحدهای  تعریف  درميان  مختلف  سياستميهای  بواسطه  كه  های  كند 
مورد این    در  4باتور   فرانسيس شوند. آنها از  ينمكنترل و هدایت  ها  روسای دولتكابينه یا  

لول   نقل  حقيقتای»  :كنندميلضيه  خاررواب  در     مه  ين  توسط    استجي  ط  تجارت  كه 
بوروكراسيبخش  با  مجزا  خارجيهای  انجام    ، های  غيررسمي  و  رسمي  روابط  بواسطه 
5«.شود مي

1. Robert O. Keohane, Joseph S., Nye,  “Trans Governmental Relations and

International Organizations”, World Politics, Vol. 27, No. 1, (1974). 

2. Samuel P. Huntington.

3. Robert O. Keohane, 1974, op.cit. pp 339-343.

4. Francis Bator.

5. Robert O. Keohane, 1974, op.cit. p42.

https://www.google.com/search?q=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84+%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj3r6zbyN7iAhWB66QKHQY4C5IQkeECCCooAA
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Joseph%20S.%20Nye&eventCode=SE-AU
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_M._Bator
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جهت  های مختلف  شناسایي روشها  شبكهاین    خصوص  آنها در   حقيقت مورد توجه
بين  مدیریت  كيفيت  در ارتقای  فراحكومتي  سياست  المللي  سياستهمچو  های  ای  هنين 

های  نقش مهمي در سياستاز این طریق  تا    استالمللي  های بين سازمان  ائه بهو ار  فراملي
  1جهان ایفا كنند.
های متمادی بر ارزیابي موضوع  سال ،المللو روابط بين  های مرتبط با حقوق البته نظریه

3اند. و جامعه واحده متمركز بوده 2ها یگانگي حكومت

جمله    8هاپكينزو    7پوچاال،  6انگ ی  راناُ،  5فوكو   ميشل،  4اجي ر  ژرارد  جان  از  همه 
بين  روابط  و  حقوق  بودهاندیشمندان  بين الملل  حكومت  از  متفاوت  تعاریفي  الملل  اندكه 

الملل برگرفته  ارائه كردند اما پایه و اساس اصلي تعریف و توصيف رایج از حكومت بين 
 باشد. مياز دیدگاه كوهان 

اُ نهادران یانگ، ح از نظر  به رسميت شناختن و  ی اجت كومت  بر شيوه  ماعي است كه 
نيز رژی  را هر نوع رفتاری با الگوی    هاپكينز و    پوچاالكند.  ميهمگرایي انتظارات تاكيد  

تشخيص   حكومت ميلابل  مفهوم  راجي  ژرارد  جان  نقش    9دانند.  به  واكنش  در  را 
بين آميز سازماناغراق مطالهای  بالمللي در  روابط  نمود. در  به جاالملل  ين عات  معرفي  معه 

وی بين   ،تعریف  دولتجامعه  واكنش  آناليز  به  تشویق  به   هاالمللي  آنها  جمعي  پاسخ  و 
 های فرادولتي است. های جهاني و الگوبرداری گسترده و غيررسمي از این واكنش رویداد

گسترده مفهومي  تا  نمود  تالش  فضاژرارد  از  موجود  مفهوم  از  دولتتر  كاری  در  ی  ها 
به نفع كوهان و نای بود زیرا    ، هاالمللي ارائه كند. این تغييرِ هدفِ كاربرد دولتين معه ب جا

رژی  توانستند  جدید  مفهوم  بين با  سال  های  از  كه  در    1977المللي  را  بودند  یافته  ظهور 

1. Robert O. Keohane, 1974, op.cit. p 342.

2. Unity of Governments.

3. OECD, “Joining Forces on Global Standards for Better Leves”, OECD

Headquarters, Draft Agenda, (2016), p. 15. 

4. John Gerard Ruggie.

5. Michel Foucault.

6. Oran Young.

7. Puchala.

8. Hopkins.

بينكند كه رژی ميوی در كتاب خود استدالل   .9 هایي كه  ابزار  مورد نظر،له اهداف  ند به وسينتواميالمللي  های 

 مورد استفاده برجسته گردد. هایشود و عملكرد ابزاريم استفاده 
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درصدد    شان بگنجاند. ژرارد راجي با استناد به نظریات ميشل فوكوچهارچوب تحليلي
»نگبود   با  غاتا  والعاه  و  والعيتلبي  به  مجموعهبينانه  اجتماعي،  نمادهای  های  از  ای 

دولت ارجاعات  و  متقابل  انتظارات  پيش مشترک،  و  یكدیگر،  به  آینده حكومت  ها  بيني 
دولتبين  متقابل  لصد  و  بين الملل  اجتماعي  والعيت  »صحيح  محدوده  در  را  المللي«ها« 

1كند.   طراحيالملل ين اساس حقوق بجهت ساخت پایه و 

شبكه  كوهان  اصلي  ایده)مبدع  از  استعانت  با  فراحكومتي(  از  های  راجي  ژرارد  های 
به بعد، به سمت مباحث مبتني بر والعگرایي گرایش یافت و به پيروی از    1970اواخر دهه  

 .الملل نيز به همين سمت كشيده شدنداو بسياری از افراد در رشته روابط بين 
ف  نظ الذكر  وق تعاریف  بين از  نظام ام  اثرگذاری  تقليِل  ایده  مباني  و المللي،  هژموني  های 

المللي از نظر كوهان المللِي كوهان را تشكيل داد. حكمراني بين های برتر بر نظام بين لدرت 
شان تنظي  و كنترل روابط فرامرزی بين های دولتي است كه هدف و نای عبارت از چيدمان 

یك حكومت داخلي صرفا بعنوان یك متغيِر مه  و   یدگاه وجب این د ا است. به م هدولت 
بين  نظام  ساختارهای  تشكيل  جهت  كنش اصلي  و  لدرت المللي  پيامدهای های  و  طلبانه 

های این نوع به محدودیت   1977شود. كوهان و نای در سال  مي مربوطه آن در نظر گرفته  
بين  نظام  از  لدرت تعریف  عدم  و  آ پيش   الملل  حكمر بيني  بینده  كرده ين اني  اشاره  المللي 

 بودند. 
دیدگاه ارائه  با  اندیشمندان  آنكه  از  بين پس  در خصوص حكمراني  خود  المللي  های 

ها در مطالعات  ترین واژهآن را به رسميت شناختند؛ این اصطال  تبدیل به یكي از مرسوم
بين  این و آلمان شد  های آمریكا، اسكاندیناوی الملل در حوزهروابط  اما  چ توافق و  كه هي. 

بين  معنای حكمراني  نظری در خصوص  نداشت؛  اتفاق  تبييني آن وجود  اهميت  المللي و 
بين  روابط  توسعه  روند  كاهش  سرعت  را  تا  ميالملل  داشت  آن  بر  سعي  كوهان  داد. 

 2راسنر كرو تا حد زیادی با تعریفي كه  از این   .ای ثابت در این خصوص ایجاد نمایدرویه
ا دهه  در  ميان  ميارائه    1980وایل  توافق  به  نيل  اهميت  حدالل  یا  نمود  موافقت  كند؛ 

سازمان اعضای  و  كنندگان  بين هاشركت  بين ی  جامعه  پيشرفت  طبق  المللي جهت  المللي 
پذیرد.  ميلواعد ایجاد شده را 

1. Michael Suhr, op.cit. p 102.

2. Krasner.
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دارد.  لملل تاكيد اتعریف كوهان بيشتر بر لدرت تبييني و توضيحي بُعد هنجاری روابط بين 
مانند دیگر محققان آمریكایي این دغدغه را داشت كه چه سرنوشتي در انتظار  وی ه  اما

1. المللي استنظ  بين 

او مدعي شد كه از نظر كاربردی تمایز بين اصول، هنجارها و مقررات ممكن نيست   
ی  هابه رژی   اما دليقا همين پيوستگي و ارتباط ميان اصول، هنجارها و مقررات است كه 

مالمبين  دولت  2بخشد.ميشروعيت  للي  برتری  و  تسلط  تداوم  نظریه  او  عبارتي  های  به 
كند را زیر  المللي را فراه  ميهای بين لدرتمند كه موجبات افول و سقوط غيرارادی رژی 

 سوال برد. 
داخلي حكومت  ابتدا تغييرات  »تاثير  بررسي  پي  در  تشریك  كوهان  و  بر همكاری  ها 

كشوره صنعتي  مساعي  بين پيشرفای  سطح  در  بود. ته  بود:    3المللي«  باور  این  بر  از  وی 
كه   بكار  دولتآنجایي  شروع  و  ایجاد  بلندمدت  اهداف  با  جایگاه  ميها  در  لذا  كنند، 

بين  جامعه  نسبت  به  ویژه  و  لرار  مستقل  رژی ميالمللي  ثبات  حال  هر  به  اما  گيرند؛ 
4داند. مياخلي ت جوامع دمنوط به ثباای المللي را به گونهبين 

بر خالف كوهان معتقد است كه مقررات به محض ایجاد، بر رفتار عامالن و   5گروتيان 
تسلط   رژی ميبازیگرها  كرده،  تعریف  كوهان  كه  دنيایي  در  اما  نظام  یابند،  موجد  های 

بين بين  رفتاری  مقررات  تبيين  برای  اگرچه  كنن الملل  تعيين  نقش  دارنددهالمللي  اما    ای 
های موجد نظام بيني است. فلذا طبق این تعریف كشورار عامالن غيرلابل پيش ه رفت هميش
بين بين  نظام  اجزای  و  مولفه  رفتارالملل،  كار  و  ساز  و  بين المللي  تعيين  های  را  الملل 
 6.كنندمي

ی برابر  های جدید در نتيجه همكاركوهان از احتمال ظهور رژی   1980در اوایل دهه  
م  هان دولتميا یا مكمل با  این    7نافع مشترک  از  به ميان آورد،  هایي  محرک  رو برسخن 

1. Co Boulder, in Ole Holsti (ed.), “Theory of Hegemonic Stability and Changes in

International Economic Regime, Change in the International System”, Westview 

Press, No. 4, (1967–77), pp. 62-132. 

2. Ibid. p. 102.

3. Robert O. Keohane, After Hegemony. Co-operation and Discord in the World

Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984) p. 41. 

4. Michael Suhr, op.cit. p. 103.

5. Grotian.

6. Keohane, (1984), op.cit.

7. Michael Suhr, op.cit.

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Robert%20O.%20Keohane&eventCode=SE-AU
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ها در عين حال  عبارتي اگر دولتشود كه بازیگران را متوجه تاثير خود كند. بميمتمركز  
كنند عمل  منطقي  هستند،  خود  منافع  دنبال  به  منافع    ؛كه  كه  مادامي  آنها  بين  همكاری 

یا ب  مشترک  داشته  برلرمكمل  بود. ار خواشند  از حكومت  1اهد  كاربردی  نظریه  را  لذا  ها 
 ارائه نمود: 

حكمراني  حكومت» معيني  منافع  و  تاثيرات  به  دستيابي  هدف  با  و  منطقي  اعمال  با  ها 
 2«. كنندميالمللي را ایجاد كرده یا حفظ بين 

لصد  تاكيد بر  المللي با  ين وی بر این باور بود كه متمركز شدن بر ظهور یا حفظ نظام ب
ایده  و عرضه  چگونگي  و  بازیگران  و  عامالن  یكطرفه  نيت  كامال  دول،  هژمونيك  های 

دولت سمت  از  مقررات  تعریف  لذا  ایجاد  است  شونده  تكرار  رفتاری  الگوی  یك  ها 
3كند. مي

دولت كه  است  آن  بر  خود  اصل  استراتژی  و  را  ها  مرتبط  موضوعات  راستای  در 
كنن  بين تقویت  نظام  براده  این  اساس    لمللي  كه  چرا  كنند،  انتخاب  مناسب  عملكردی 

بين حوزه فعاليت  محل  دولتها  دولتالمللي  رفتار  كه  است  تنظي   ها  را  یكدیگر  با  ها 
فرضيهمي جنگ  شمول  دامنه  نتيجه،  در  دولتكنند.  تنها  نه  كوهان  حضور  های  كه  ها 

بين  تعامالت  در  پررنگ  یا  د كمرنگ  برالمللي  در  را  بلكگيردمي  ارند  همچنين حوزه  ،  ه 
گيرد. نقطه لوت این تعبير كاربردی،  المللي را نيز در بر ميها در سازمان بين فعاليت دولت

تغيير   در صورت  و حكومت حتي  دولت  ماندگاری یك  و  ثبات  تقویت  در  آن  توانایي 
این  از  است.  حكومت  آن  ایجاد  آغازین  و  اوليه  ساختاری  جامعه  رو  شرایط  اعضای 

دهند كه وضعيت كنوني خود را پذیرا باشند و در صورت ميها( ترجيح  ر)كشو   الملليين ب
4نياز تغييراتي كوچك در آن ایجاد نمایند.

1. Robert O. Keohane , Stephen ed. Krasner, NY Ithaca, “The Demand for

International Regimes”, in International Regimes: Cornell University Press. Vol. 

26, No.1, (1983), p. 349. 

2. Keohane, (1984), op.cit. p 8.

3. Keohane, (1984), op.cit. p 8.

4. Michael Suhr, op.cit. p. 103.

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Robert%20O.%20Keohane&eventCode=SE-AU
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 سابقه تاریخي حکمراني جهاني .2
ولي با نگاهي به تاریخ اجتماعي و سياسي    اخير فراگير شده،  در سدهشدن  گرچه جهاني

پيدا نمود. آنچه كه در  های گذشته ن ملت مياا ي جهاني رایي از حكمران هتوان رگهبشر مي
هایي  مسائل فرامرزی كشورها و ملت  ،گيردحكمراني جهاني مورد نظر لرار مي  تاریخچه

آن   در  دولت  یا  ملت  یك  از  بيش  كه  استاست  داشته  تمدننقش  كهن .  و   های 
در    های خودهاندیشد گسترش  همواره درصد  ،نگریهای دیني با خصوصيت جهاناندیشه

بوده  راسرس ایدهجهان  این  به صورت جامعه  اند.  یعنيواحد درآید  ایكه جهان  ي بهشت  ، 
بر روی زمين جهان پادشاهي خداوند  یا  و  از  تاریخي طوالني داشته    ،شمول  برخي  است. 
به سازمان  نيز  های جدید مذهبي جنبش  ایي  هگامشمول مذهبي،  های جهانبرای دستيابي 
های صورت گرفته برای اعمال حاكميت و مدیریت تمام تالش  ،ویهین زااز ا  1. ندابرداشته

بشر حيات  تاریخ  در  جهاني  سابقه  ،مسائل  و  شمار    پيشينه  به  جهاني  حكمراني  موضوع 
 رود.مي
مسائل  در  بزرگ  های امپراتوری  آفریني جهان، نقش   حكمراني  نظام  مدل  ترین لدیمي  

»تسلط یك كشور بر دیگر كشورها با هدف    ری راامپراتو،  2كاكسپ   رابرت  .است  جهاني
آن خارجي  رفتار  اَتغيير  حدالل  تضمين  و  آن ها  داخلي  رفتار  از  شده  پذیرفته  ها«  شكال 

مي را،  4نگریو  3  هارتكند.  تعریف  مرزهای  لد  مركز  نه امپراتوری  با  سرزميني  رت 
و  ،مشخص غيرمتمركز  فرمانروایي  م   بلكه دستگاه  مدیدانند ك يغيرسرزميني  كننده ریته 
سلسلههویت مختلط،  شبكههای  طریق  از  متكثر  تبادالت  و  منعطف  منعطف  مراتب  های 

 . هستند  فرماندهي و هدایت
جز  6رایت و    5نكسون  را  پيرامون  مركز  روابط  به  ئنيز  امپراتوری  ساختار  از  مه   ي 

امپراتوری  1.آورندحساب مي مر  ل شامها  ساختار حكومتي  ه  است ك كزی  یك حكومت 

تئوریجهاني رابرتسون، رونالد.  1 اجتماعي  شدن،  جهانيهای  فرهنگ  ترجمهو  پوالدی    ،    نشر   :تهران)كمال 

. 186( ص 1380،ثال 

2. Robert Cox.

3. Michael Hardt.

4. Antonio Negri.

5. Daniel Nexson.

6. Thomas Wright.
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ممالك و مناطق مختلف زیر نظر حكومت    تقسي  جغرافيای حكومت و اداره  ، ذیل آندر  
دارد  مركزی حكومتلرار  از  نوع  این  در  چه    ،.  آن  اگر  مختلف  لحاظ  مناطق  به 

حكومت  این  ولي    ،اندجغرافيایي، فرهنگي، دیني و حتي التصادی با یكدیگر تفاوت داشته
كهبود  مركزی تمامي  ه  خرده  بر  و  گفرهن   این  فرهنگ رسمي  بعنوان  و  داشته  استيال  ها 
ابتدا    ، است. بدین ترتيب فرهنگ رسمي هر امپراتوریاالجرا بوده  الزم  برای همگاناصلي  

خرده هض   و  حذف  امپراتوری فرهنگبه  دیگر  با  رلابت  به  سپس  و  خود  ها های 
مشاركت بلكه از    راهز  وماً نه اسائل جهاني عمم  ،این دوره از تاریخدر  است.  پرداخته  مي

مبارزه فصل    ، طریق  و  وميحل  مؤثر  شده  نشانه  هرگونه  و  ملّتسوی  از    یفالد  ها 
 های غيرحاك  است.فرهنگ
از  و پس   نسانس علمير  ولوع  با  زمانه   دوران  این .  است  استعمار   دوره  بعدی  دوره  

خو  بزرگ   هایامپراتوری  فروپاشي اوج  در  رسيدد  به  لدرتمند،  ك  ؛اراستعم  رهدو.  شور 
ریشه    كرد. استعمار غالباًبر آن حكومت ميو    تر را تحت سلطه خود گرفتهكشور ضعيف

مسائل امنيتي    در  و  دیگر  دارد؛  التصادی  لرار  كشورهایي  همواره  بعبارت  استعمار  هدف 
-مي یك كشور نيز    مولعيت مناسب ژئوپلتيك  دارند.كه منابع التصادی مناسبي  گيرند  مي

ا تواند   برطمع  را  امپراتوریستعمارگران  دوره  با  دوران  این  عمده  تفاوت  ، هاانگيزاند. 
است. استعمارگران   های تحت استعمارها و خرده نظامفرهنگتر شدن نقش خردهپررنگ 

دریافتند   تدریج  دستحكومتكه  به  محلي  عاید  توانند  مينشانده  های  را  بيشتری  منافع 
به  بنا  ؛نمایند  آنها تبراین  منافعشرط  تأمين  و  محض  حكومت  ،بعيت  تشكيل  های  اجازه 

نمودند.   صادر  را  امردر  محلي  این  كوچكفرهنگ  ،نتيجه  عرصه  يهای  و    در  سياسي 
مي فرهنگي   كه  آمدند  را  بوجود  آنها  جهاني  گامتوان  حكمراني  در  تغيير  ابتدایي  های 
 شمرد.
استعمار  بعد نظام  فروپاشي  مری،  از  به  جنا بندی  بلوک  حلهنوبت  در  رسيد  بندیو   .

اتحاد با خود  را مجبور به تر  ضعيفاما كشورهای مستقل  ، كشورهای ابرلدرت ؛ این مرحله
كشورِمي نسبي  استقالل  اینكه  عين  در  اجباری  اتحاد  این  رسميت    كردند.  به  را  ضعيف 

پجستا»  مسعودی،  حيدرعلي زاده،رمضان عبداهلل .1 نظری  امپ  يرامونری  و  شدن  دو  وریراطجهاني  رابطه  و  سازی 

 . 128  (، ص1388، ) سياست، «ممفهو 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/197805/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/197805/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/197805/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/225419/%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/454266/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/454266/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/454266/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/454266/%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/285/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa
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خود  لطب    مندِابع كشور لدرتكرد تا در مسائل كالن جهاني تاو را مجبور مي  ، شناختمي
 1اشد.ب

را    مرحله كنوني  دوران  كه  مينيز  بعدی  بر  طریق    ،گيرددر  از  جهاني  مسائل  حل 
سازمان ملل متحد با هدف تأمين   ،المللي است. پس از جنگ جهاني دومهای بين سازمان

ولایعي همچون جنگ از  پيشگيری  و  جهاني  این    هایامنيت  اگرچه  تشكيل شد.  جهاني 
به ظاهرس ن  ازمان  استظرات  برآیند  والع    ولي  ،جامعه جهاني  و  فرآیند تصمي در  گيری 

كه  توان گفت الدام این سازمان نيز تابع تصميمات كشورهای ابرلدرت است. در نتيجه مي
المللي  های بين كشورهای لدرتمند از ظرفيت سازمان،  بندیاستعمار و بلوک  پس از دوره

كنند. این نهادها  ود استفاده مي است خميل و خو  ل مسائل مطابقبرای پيشبرد اهداف و ح
های مختلف اجتماعي، التصادی،  در عرصه  شانبه فراخور توان كشورهای ابرلدرت و نياز 

مشغول فعاليت هستند. اگر چه كشورهای مختلف در  و  امنيتي، سياسي و ... طراحي شده  
ر نهایت تنها  دولي  شوند  مي  مندنيز بهره  ها عضویت دارند و حتي از منافع آنهااین سازمان

 2شود. در حل مسائل جهاني اجرا مينظرات كشورهای لدرتمند 
گسترش  لرن  سياسي  ابتكارات باعث  تنها    دموكراسي  شدنجهاني  و  بيست   عنوان  به 

های مربوط و عضویت همه  المللي با سازمانیك نظام بين   الگوی حاكميت لانوني بر پایه
شده است كه همين مسئله تفاوت ،  ر جهاني شدنساختابخشي از    بعنوان  ی جهانكشورها
به شمار  جهاني  كنوني  و   پيشين   امواج   ميان  اساسي تفاوت مه   رود.  ميشدن  ميان  دومين 

های استعماری  دولتیعني    های جهان لدی لدرت  آنها این است كه در امواج پيشين، تنها
امپراتوری نقش  ها  و  در حاليك ميایفای  اك  ردند،  ه   با    های نش ك  نونكه  توأم  سياسي 

های عمومي جهاني مستلزم لرار داشتن  همكاری چندجانبه است. تعيين و تأمين نيازمندی

1. Céline Kauffmann et al, “International Regulatory Cooperation the Range of

Possible Approaches”, (2015), P4, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2012-

recommendation.htm. 

2. David Bach and Abraham Newman, “It's Time to Join: The Politics of Trans

Governmental Network”,  Toronto Meeting Paper Participation, Vol. 71, (2009), P. 

5. 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2012-recommendation.htm
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2012-recommendation.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1450411##
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پرنفوذترین تشكيالت در  اما  گيری است.  در مراكز تصمي  بسيار مه  این است كه  نكته 
 1. اندنهادهان بني  خودشانای  آنهایي هستند كه كشورهای ثروتمند بر ،هابين این سازمان

بر   نيتمب   حاضر تعمي  یافته،  عصر  در  جهاني  حكمراني  آنچه كه بعنوان فرآیند  بنابراین   
و   التصادی  نهادهای   طریق  از  تواندمي  دموكراسي  كه  همانطور.  دموكراسي است  الگوی

التصا  شود،  كشيده  انحراف   به  اجتماعي شرایط  تأثير  تحت  نيز  جهاني  و  حكمراني  دی 
. این نكته ثابت شده كه لدرت سياسي و التصادی به یكدیگر  د بودورها خواهسياسي كش

خورده موفقيتپيوند  مشاركت  امتيازات  اند.  به  موكول  شدن،  جهاني  روند  در  آميز 
ظرفيتنهادینه  و  كشورهاستشده  سياسي  حكومت  ؛های  كه  داشت  نظر  در  باید  ها  اما 

است   به شدت نابرابر بوده  كه ست  ا  یرزمانيدو این توزیع    دارای توانمندی یكساني نيستند
به تكانهشدن و آسيبدر كشورهای ضعيف خطرات جهانيو   نسبت  بيروني  پذیری  های 

لدرت ساختاری یعني توانایي    ،تر است. برعكس در كشورهای نيرومند التصادی محسوس
الزم  اَ پيوندهای  و  زیربناها  از  برخورداری  كنشي،  مناسب  برشكال  تأثير  روند   برای 

شدهشدنيجها متمركز  به    ن  جهاني  حكمراني  فرآیند  انحراف  شرایط  این  نتيجه  است. 
2.سمت اهداف و تمایالت كشورهای لدرتمند خواهد بود

 های فراحکومتيفرآیند پیدایش شبکه .3

دهه   طول  دهه  80در  اوایل  بين نظریه،  90و  روابط  معروف  درگير    المللپردازان  بشدت 
بسط حاكميت لانون به  رو  بودند، از این   ی بين ایالتيهای منيت و رژات مربوط به امطالع

فراحكومتي و  فراملي  بين   روابط  جامعه  نگرفت.  لرار  پيگيری  مورد  از  زیاد  پس  المللي 
كارگزاران غيردولتي، فراملي و وابسته به  جنگ سرد به یك جامعه دولطبي تبدیل شد و  

كارشناسان  كشور و  فرعي  ني بين های  تالمللي  پي  در  بين جدید  ز  جامعه  به  بنای  المللي، 
بين شبكه  جمله  های  از  آوردند.  روی  هاسكارشناسان  این  المللي  كه    3پيتر  و  بود  نقش 

دانش  جوامع  رالدرت  وبررسي    مورد  محور  داد  شبكهها  آن  لرار  بعنوان  حرفه را  ای های 

جهانيمولر،   كالوس .1 دوران  در  جهاني  سياست  و  دموكراسي  ترجمهشدنحاكميت،  سمينو   ،    : تهران )  لطفعلي 

. 23 ( ص3841 ،اختران

( ص 1384ه،  صمدی  :تهران)  لطف اهلل ميثمي  ترجمه ،ني یا سلطه بر جهانانتخاب: رهبری جها ینسكي،  برژ زبيگنيو .  2

197 . 

3. Peter Hass.
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و  دارای معرفي كرد كه    صالحيت  مهارت  و    در یك حوزهخاص  یك س  بر اساخاص 
 1.كندمي فعاليتبر برای دانش مربوط به سياست درون آن حوزه ی معتادعا
حقيقت  »در مقابل كنگره ایاالت متحده به    1972در سال    2فرانسيس باتور پس از آن   

واسطه به  تجارت  انجام  در  خارجي  روابط  توسط    اصلي  غيررسمي،  و  رسمي  ارتباطات 
اذعان داشت كه همين امر    «شوراز ك  ن در خارجشابوروكراسيشعب جداگانه با همتایان  

 گردید.   1974باعث ایجاد اولين شبكه فراحكومتي با مخالفان اندک در سال 
دهه   اواخر  شبكه   90از  جهاني،  شدید  موج  آخرین  با  همزمان  و  های  ميالدی 

یط مختلف  المللي به طرز چشمگيری در شراهای بين فراحكومتي بنا به ضرورت همكاری
با مت  و  افزایش  فاوت  اهداف  لانون  اجرای  و  زیست  محيط  التصادی،  مشكالت  جمله  از 

وزارتخانه   یافتند. استفاده  مورد  مرسوم  سازمان دیپلماسي  و  سفيران  خارجه،  های  های 
المللي و داخلي و با این توجيه كه خيلي  های بين المللي، صرفاً با دوشاخه نمودن حوزهبين 

سيا  مسائل  همزمان  از  كه  حوزهسي  دا هدر  بين ای  و  فراملي  خلي  دارند  فعاليت  المللي 

3. را مطر  نمودند  متقابل دهي چ ي پ هستند، كنار گذاشته شدند و ایده وابستگي 

های فراحكومتي یا  مباني تشكيل روابط و شبكهترین از ابتدایي متقابل دهي چ ي پ  يوابستگ
اع  شبكه بين به طور  استهای  ا .المللي  توسط    یدهاین  نا جو    4ئنيابرت كركه    ی وزف 
توسط و  سال    7ولي ب  يلسل  موندیرتوسط  و    6گردید   متداول  5كوپر  چاردی ر  طراحي  در 

، مورد استفاده لرار گرفت  فرهنگ و نژاد  ،التصاد  اني م  دی جد  ب ي ترت  في توصبرای    1925
 از: عبارتندبا سه شاخص اصلي خود كه 

ومتي و فراملي  فراحك،  8دولتي   د ارتباطي بين های اشتراكي ميان سه رویكرایجاد كانال•
جوامع؛

1. Peter Hass, “Knowledge, Power, and International Policy Coordination”, MIT

Press, Vol. 46, No. 1, (1992), pp 1-3. 

2. Francis Bator.

3. Robert Keohane, O., Nye, Joseph S., “Trans Governmental Relations and

International Organizations”,  World Politics, Vol. 27, No. 1, (1974), P 39. 

4. Robert Keen.

5. Richard N. Cooper.

6. George T. Crane , Abla Amawi The Theoretical Evolution of International

Political Economy (Oxford University Press, 1997) pp. 107-109. 

7. Raymond Leslie Boyle.

8. Intergovernmental Network.

https://www.jstor.org/publisher/mitpress
https://www.jstor.org/publisher/mitpress
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_M._Bator
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بندی موضوعات و اهداف آنها؛ عدم ایجاد سلسله مراتب و اولویت•
ي؛ المللدر روابط بين  یو لدرت اجبار ينظام  یروي كاهش در استفاده از ن•
گرفت   افزایش    1لدرت  و  سياست  ابزار  بعنوان  نظامي  نيروی  از  استفاده  كاهش  با  و 

الت كشوتبادالت  ميان  دیرصادی  و  شي ها  افزایش  وهگر  بر  سعي  متقابل،  وابستگي  های 
2.ها را داشته استهمكاری ميان دولت

بهینظر پ  يفرامل  روابط  ن شناخت  تي رسمبه    اپردازان  و  مهمترین  دهي چي مختلف  به   ،
نيو روابط ب  است ي متقابل، نقش لدرت در س  ي وابستگهای مورد توجه در نظریه  ویژگي

وی   ي، المللبين   نگرایباز نشتوجهي  دادند.ژه  مدت    ی برا  متقابل  ي وابستگ  كردیرو  لذا  ان 
 3كرد.ميي را توجيه سازمان ني های ب شبكهوابستگي و روابط ميان ، يزمان طوالن

اروپا   متمركز  اتحادیه  مراكز  اولين  حكمراني   برایاز  و    4چندسطحي   هایتجمع 
ناشي از وابستگ  مخصوصاً این  فرام  الب روابطي متقابل در لسازماندهي تعامالت  بود.  لي 
بازارِ   راستایدر  شبكه   سال    اروپایي  واحد  تكميل  به  1992در  اروپا  اتحادیه  یك    مثابه ، 
اختيار وضع ماليات و خرج كردن  با تصویب لانونِظاهر شد كه  5سازماندهي كننده   كشور

گرفت را در دست  التصادی  نظام  اروپا    6.آن،  به  اتحادیه  پاسخ  نگ  هماه  های چالشدر 
لانونگذاری شورای وزیران كه به  سيست  ، 7مختلف كشورهای عضو يق لوانين ا تطبسازی ی

شبكه    به منظور تاثيرگذاری بر اعضایرا    كند ميگيری شورا كمك  پروسه پيچيده تصمي 
تاسيس نمود. 
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روابط   تئوری  به  رسمي  طور  به  را  خود  جایگاه  متقابل  وابستگي  تئوری  تدریج  به 
تئور  داد.  1احكومتي فر همااین  شبكهی  دروننند  و  توسط    2سازماني های  كوهان  رابرت 

 با این تعریف به عل  حقوق اضافه نمودند:  1974ی در سال اجوزف ن

متعدد های زیرمجموعه ن يب  يای از تعامالت مستق مجموعه»روابط فراحكومتي را به عنوان 
ای  هاستي س حمایت    مستقي  ونترل  كه تحت ك   كرد  فی تعرتوان  ميهای مختلف  دولت
ندولت  ن ی ا  حكومتي  رانیمد  ای  نهي كاب تنها    نیبنابرا  ،ست ي ها  ها  دولترهبران    يمشخطنه 

مع س   ی اري بعنوان  ندارد دولت    يرسم  است ي از  جایگاهي  روابط  این  مبنای    3در  بر  بلكه 
متخصصين  همكاری آزاد، برابر و ناشي از الزامات گسترده بجا مانده از مذاكرات رسمي  

با همدیگر در ارتباط هستند  گ مي )اغلب تص  داخلي ،  مذاكره  قی)از طريران( كه مستقيما 
( را  فراحكومتيه؛ این روابط )خارج   وزارت امور   ...( با حدالل نظارت توسطو    نامه تفاه 
 4«زدند.رل  

شبكه   در فراحكومتي  نهایت،  در خصوصهای  تكميلي  نقش  بين   با  به  المللي  لوانين 
شرس پذیرفته  از    دندميت  پس و  چون    آن  مختلف  و   6چایز   آنتونيا و    5آبراماندیشمندان 

و در ميان   ،8اند تاكيد كردهميان مقامات اهميت تعامالت و گفتگوی منظ  بر  7كوه  هارولد
دولتيشبكه  ماموران  بين   ،های  سطح  در  و  و  المللي  ه   لدرت  به  فراملي  سطح  در  ه  

9اند.شهرت رسيده
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بين هازمانسالذا   شای  و  فرامليتيهبكه لمللي  و  فراحكومتي  امن جهت    ای  محيطي  به 
-تيمنابع و لابل باكه  یيهاسازمان ریساروابط ميان مدیران ارشد حكومت تبدیل شده و با 

ايم  یشانها با  مقابله  در  آنهاي  روني ب  ی هاتیمحدود  ن ی توانند  و  به  نيازهای    كمك كرده 
1 د.د، ارتباط دارنشان را برآورده سازناساسي 

شبكه تا  ين اول آن،ثيرات  لدرت  و  فراحكومتي  فعاليت  های  و  سازمان  نظ   در  های 
مالي   بود  داخليدهندگان  مشاهده  سال  لابل  در  بازل  1974.  بر  نظارت    جهت   ،كميته 

شد   ایجاد  نمایندگان    وبانكداری  از  متشكل  مركزی    60اكنون  والع بانك  در  است. 
با بازارهای  رابزرگترین  جهان  نظار  نكداری  دارتحت  صدور    2. دت  بازلبا  و   موافقتنامه 

سال  آن  صالحاتا مشخص  ،  1992و    1975های  بين  وظایف  تقسي   نظام   ميان با 
كميته بازل    3.شدتقویت    آنان  همكاری  ، های چندمليتيبانك  سازماندهي )كميته بازل( و

سال   استانداردهای    ایمجموعه   1988در  عنوانرا    مالياز  ي  سازمانده   هایاستاندارد  با 
نمودالت  ابالغ  عضو  كشورهای  به  و  تصویب  كشورها  درون  به    4صاد  دسترسي  ميزان  تا 

5اطالعات و اعتبارات بانكداری داخلي افزایش یابد.

گیرینتیجه
الملل طبق آخرین تاریخي كه در دست است از حدود چهار هزار سال پيش از  حقوق بين 

شده بنيانگذاری  طليعهتاس  ميالد  اولين  بين   .  سنگالملحقوق  در  زبان  نوشتهل  به  ای 
كنگره وین نقش  سال پيش از ميالد یافت شد. اما از آنجایي كه    3100به  سومری مربوط  
در شكل بين موثر  نظام  استدهي  داشته  بتوان    الملل  سرآغاز    آن شاید  به طور رسمي  را 

اسي  يت سي ن یك فعالالملل بعنواين الملل دانست. این در حالي است كه حقوق بروابط بين 
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نام   به  یوناني  مور   زمان  بين   توكودیدساز  روابط  كه  هرچند  شد.  طور  آغاز  به  الملل 
ملت دولت  ایجاد  زمان  از  روابغيررسمي  همتایانها  ميان  وجود  ط  و طي    داشتهشان  است 

پيشرفته  ،این روند به نسبت روابط ميان دولت  ميتر  هرچه جوامع داخلي  ها  ملت  -شدند 
 شد. ميتر تر و گستردهنيز پيچيده

مي عام  طور  به  نخست  پرسش  كهدر خصوص  گفت  پيشرفت    توان  و  زمان  گذر  با 
بين چهر ارتباطات  بيشتر  ده  ميان  تدریولتالمللي  به  هرها  برای  ارگان    امری  ج  یك 

اجتماع از  سازمان  مشخص  نام  با  كه  ارگان  آن  به  را  وظایف  بتوانند  تا  داده  تشكيل  شان 
های  المللي پس از گذراندن دورههای بين محول كنند.  سازمان  ،شودميالمللي شناخته  بين 

ي  عنوان یك  المللي رسما بهمختلف در لرن بيست  به تكامل نسبي رسيدند و در جامعه بين 
الملل به فعاليت خود ادامه دادند. اما به طور خاص باید گفت كه پس  اعضای جامعه بين از  

حضور    ،ترین بازیگراز پيشرفت نسبي و با توجه به نياز به تكامل، كشورها به عنوان اصلي
بين سازمان لوانين  تحت  را  داشتندها  آن  بر  تالش  و  ندانسته  كافي  ایجاد    المللي  با  تا 

این لوانين بين فرای  هایي  بكهش های فراملي و رو به شبكهالمللي شروع به فعاليت كنند. از 
 فراحكومتي روی آوردند.

های پيچيده حكومتي ناشي از وابستگي  های فراحكومتي در پاسخ به چالششبكه  لذا
با  اد روابط حسنه  متقابل روزافزون جوامع بشری به یكدیگر، نياز همكاری فرامرزی، ایج

د وابستگي  هولتسایر  افزایش  و  جهاني  التصادی  و  مالي  یكپارچگي  روابط،  تعميق  ا، 
دولت ميان  مسائل  انواع  در  شدند. متقابل  تكثير  و  ایجاد  استراتژی،  توسعه  با  همراه  ها 

هدف    هایيشبكه  با  سياستكه  هماهنگي  اطالعات،  حل  تبادل  به  كمك  و  ملي  های 
ب  لتيِ موسس مقامات مليِ دومشكالت عمومي از   های مستقي   از تعامل  ،ترعبارتي دليقیا 

یا  های مختلف حكومتميان واحد یا راهنمایي سياستمداران دولت  و  از كنترل  فارغ  ها، 
 تشكيل شد.رئيس لوه مجریه 

نهاد   لبيل  این  ایجاد  كه  شد  عيان  شد،  انجام  خصوص  این  در  كه  تحقيقاتي  طبق 
متعد مزایای  پيشرفتفراملي،  برای  جا  دی  باداره  این  ين معه  است.  آورده  بوجود  المللي 

خودگردانها  نهاد دولت  از  جدا  واحدها،  به  بخشيدن  شخصيت  بر  سو    ،عالوه  یك  از 
حقوق   در  جدید  بينشي  ایجاد  موجب  دیگر  سوی  از  و  فراحكومتي  همكاری  موجب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B3
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ومتي شده  دولتي به فراحكها و نيز تغيير همكاری بين مند شدن همكاریالملل و لاعدهبين 
 است.

المللي از  های بين المللي، نسبت به سازمانهای فعال در سطح بين ینگونه شبكهاهمچنين 
المللي، لابليت  ، منعطف و سازگار بودن با لوانين داخلي و بين هزینه بودن مزایایي چون ك 

ي  ر رویكردهای فن آزمایش، نوآوری، موجد اعتماد بودن در مقامات دولتي، پذیرش و تاثي 
توجه ع  با  دیناميك  به  ساختار  طبق  فراحكومتي  همكاری  ایجاد  و  شبكه  بر  سياسي  ل  

پذیر های نظارتي فراحكومتي؛ سریع، انعطافبرخوردارند. همچنين به عقيده اسالتر »شبكه
دهد به طور خاص و به خوبي در  هایي كه به آنها اجازه ميو غيرمتمركز هستند. ویژگي

پيوندهای ایجاد شده    .غيير است، كار كنند« حال تسرعت در    اطالعاتي كه بهیك محيط  
المللي« برای لرن های دولتي كه از آن بعنوان لطعه مه  »معماری همكاری بين ميان شبكه 

مي یاد  یك   و  ایجاد سازمانبيست  باعث  لوی ميشود،  بسيار  فراحكومتي  نظارتي  -های 
 شود.  

های فراحكومتي را به  شبكه  رین خدمات بزرگت   ،رسش دومشاید بتوان برای پاسخ به پ
مقامات   دادن  ارتباط  شبكه   "داخلي "واسطه  الدام در  سه  در  كشورها  از  فراتر  های 

 بندی نمود: تقسي 
وزارتخانه كه  چرا  بردند؛  باال  را  فراملي  مشكالت  با  مقابله  ظرفيت  آنكه  های  نخست 

آیند.  رنميرزی بميف برونالمللي و تكال های بين گذاریخارجي به تنهایي از پس سياست
تقریباً تمامي مقامات داخلي بر این باورند كه بدون مشاوره و همكاری با همتایان خارجي  

 خود، لادر به انجام صحيح وظایف خود نيستند.
بين  همكاری  آنكه،  وزارتخانه دوم  كه  تكنيكي  بسيار  مشكالت  از  خيلي  به  های  المللي 
یا نظارت محيط زیست، برخورد    مالي  له مقررات ندارند، از جم  خارجي در آن تخصصي
المللي، گاهي به  گسترده وابستگي متقابل فعلي در ارتباطات بين   نموده است. عمق و دامنه

 آن را دارند، نياز دارد.   توان ارائه های تكنوكراتيكي كه تنها مقامات داخليپاسخ
پاسخگویي و  انعطاف  لابليت  اینكه  شبكه   نهایتا  كانال  هابيشتر  و  های  از  دیپلماتيك 

ها فالد جایگاه  شوند و از آنجایي كه شبكهالمللي، منجر به افزایش كارایي مي نهادهای بين 
بين  نتایجي ك المللي ميرسمي در جامعه  به  بين هزینه باشند، اغلب  المللي  تر از موسسات 

مي شبكه دست  كهیابند.  بسياری  موانع  از  دوری  با  بين   ها  زالموسسات  را  سامللي  یه  یر 
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معاهدات رسمي درگير كرده، توجهشان را بر تبادل اطالعات، بحث و هماهنگي متمركز  
شبكهمي آن،  بر  عالوه  سياست كنند.  مسئولِ  مقامات  آوردن  ه   گرد  با  خاص،  ها  های 

دیپلمات  با كشورهای دیگرند، ميبجای  روابط  توانند كارآیي همكاری هایي كه مسئول 
  دهند.ا افزایش المللي ر بين 

المللي در جهت ارتقای كيفيت مدیریت بين های مختلف  شناسایي روشبه طور كلي  
،  المللي های بين سازمان   و ارائه بههای فراملي  همچنين سياست و  های فراحكومتي  سياست 

ی  هانقش مهمي در سياست توانند از این طریق  هاست كه مي ترین ویژگي این شبكه مه 
ایفا كن  عين اما دند.  جهان  بين   ر  بر جامعه  مفيدی كه  اثرات  با وجود  المللي در تمام  حال 

های داخلي  چون عدم همكاری سازمان  ،از بروز ابعاد منفي  نگراني  ؛المللي داشتندابعاد بين 
شبكه  پروسهدر   ثبت  و  سازمانمعرفي  ایجاد  و  فراحكومتي  بيهای  همچنين  لاعدههای   ،

المللي ست و از همه  آنها در سطح بين   ودنسمي بغيرردليل  ها كه به  شبكهعدم شفافيت  
وجود دارد. هرچند اندیشمندان بر این باورند كه دولت ناپدید ها،مهمتر از بين رفتن دولت

به لطعات جداگانه و عملكردی متمایز از آن تجزیه مينمي بلكه  اما همچنان  شود،  شود. 
یا نهادی امكان نظارت    مان وني كه سازص در شرایط كنوها بخصو نگراني از تعدی شبكه

 المللي آنان را ندارد، وجود دارد. های بين بر فعاليت
چالش  دیگر  پيش از  شبكههای  این  شبكه روی  غيررسمي  ساختار  به  توجه  با  های  ها، 

دیدگاه برای  نياز  مورد  لابليت  و  انعطاف  كه  لوانين  فراحكومتي  به  مربوط  بومي  های 
راابين  فراه   نكند،  مي  لمللي  پيش خطر  را  لانون  اجرای  در  كه  اسازگاری  چرا  دارد.  رو 

شبكه  سوی  از  شده  مقرر  اعمال  و  لوانين  منعطفهرچه  ارادیها  و  احتمال تر  باشد،  تر 
 تفاوت تفاسير و اعمال آن لوانين در ميان كشورهای مختلف بيشتر خواهد بود. 

اصلي از  چالش اما  پيش ترین  كشور  ، روهای  ای لدرتمند    های تسلط  است.  بر  نهاد  ن 
ایدهشبكه  متقابل  تكثير  به  تشویق  جای  به  است  ممكن  طرفه ها  یك  انتقال  به  شروع  ها، 

سطح  در  مرسوم  روابط  است،  ممكن  والع  در  نمایند.  لدرتمندتر  كشورهای  از  اصول 
زات  توانند امتيا ي دولتي منجر به تشدید عدم تقارن شود، زیرا ملل لدرتمند به راحتي مبين 

ر به  خود  زمينها  در  تا  كنند  ملحق  زمينه  تجربه  یك  طبق  لذا  برسند.  مزایا  به  دیگر  ای 
نظر    ،الملليبين  به  شبكهميمنطقي  تمایالت  با  مطابق  شرایط  كه  حال  كه  های  رسد 
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بررسي   و  نظارت  جهت  نهاد  یك  ایجاد  امكان  پيشرفته،  آن  موسسان  و  فراحكومتي 
 آید. فراه صوب آنها مات و لوانين م ها، تصمي فعاليت
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