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برابر.با.هم.جنگیده.بودند.نیز.کثرت.سیاســی.را.فراهم.کردند..چنین.بود.
که.واحدهای.سیاســی.پا.به.صحنه.گذاشتند.که.بســیاری.از.آن.ها.بر.پایة.
اندیشه.ها.و.اعمالی.متناقض.بودند..هیچ.یک.از.آن.ها.توان.محو.دیگری.را.
نداشتند.و.الجرم.در.جست.وجوی.قوانینی.بی.طرفانه.برای.تعیین.شیوه.های.
خود.و.فرونشاندن.شعله.های.نبرد.بودند..این.وضعیت.مبنایی.فراهم.کرد.تا.
واحدهای.سیاســی.برای.زیستن.در.دنیایی.پر.از.تعارض.و.اختالف.منافع.
بر.پایة.آن.عمل.کنند..بنابراین.کســینجر.بر.این.نظر.است.که.چنددستگی.
ناخواســته.و.تصادفی.در.تاریخ.اروپا.تبدیل.به.الگویی.از.یک.نظم.جدید.

بین.المللی.شد.که.چشم.انداز.فلسفی.کامالً.منحصربه.فردی.داشت..
کسینجر.در.این.کتاب.مناطق.مختلف.جغرافیایی.را.مورد.بررسی.قرار.
می.دهد..او.در.این.فرایند.شکل.گیری،.تغییر،.از.بین.رفتن.و.دوباره.به.دست.
آمدن.نظم.جهانی.را.با.توجه.بــه.اتفاقات.مختلف.تاریخ.روابط.بین.الملل.
مورد.بررسی.قرار.می.دهد..گفته.شد.که.کسینجر.به.تاریخ.اهمیت.فراوانی.
می.دهد..بر.این.اساس.توجه.زیادی.به.جزئیات.تاریخی.دارد..در.بررسی.او.
اگرچه.تاریخ.در.همه.جا.در.جریان.است.و.پیامدهای.خود.را.دارد،.اما.این.
تاریخ.در.اروپا.منتهی.به.از.دست.رفتن.یا.دوباره.شکل.گیری.نظم.گردیده.
است..نمونة.آن.کنسرت.اروپا،.جامعة.ملل.و.سازمان.ملل.بود.که.هر.یک.
با.تحوالت.اروپا.پیوندی.مستقیم.دارند..کسینجر.را.می.توان.تداوم.دهندة.
خط.سیر.تفکر.اندیشمندان.غربی.همچون.هگل،.دانست.که.تاریخ.غربی.
را.مرحلة.بلوغ.و.تکامل.تاریخ.بشری.فرض.می.کنند..او.نیز.در.این.فرایند.
به.این.نوع.اندیشه.ورزی.سخت.وفادار.است.و.برای.آن.شواهد.و.مثال.های.

متعددی.ارائه.می.کند.
قــرن.بیســتم.بــا.تحــوالت.بنیادیــن،.ویرانگری.ها.و.بازســازی.های.
بزرگ.همــراه.بود..وقوع.دو.جنگ.در.اروپا.که.جهانگیر.شــدند،.چهرة.



مجرمم ممرجم / سیزده 

سیاســت.بین.المللی.را.تغییر.داد..نهادهای.ایجادشده.و.بلوک.های.قدرت.

شکل.گرفته.پس.از.این.دو.جنگ.نیز.مسیر.تحوالت.جهانی.را.در.جریانی.

قرار.داد.که.با.گذشــته.کامالً.متفاوت.بود..جامعة.ملل.بر.مبنای.ایدئالیسم.

ویلســونی.شــکل.گرفت،.اما.ایاالت.متحد.از.پیوســتن.به.آن.خودداری.

کرد..به.دالیل.روشــنی.این.جامعه.نتوانست.دوام.بیاورد.و.با.شعله.ور.شدن.

جنــگ.جهانی.دوم.به.طور.کامل.فروریخت..نظــم.پس.از.جنگ.جهانی.

دوم.با.محوریت.ســازمان.ملل.متحد.شــکل.گرفت.که.این.بار.امریکا.در.

آن.حضــوری.تعیین.کننده.یافت..اگرچه.ســازوکار.حفظ.صلح.بر.مبنای.

امنیت.دسته.جمعی.و.از.طریق.شورای.امنیت.پیش.بینی.شد.اما.واقعیت.های.

میدانی.ناشی.از.جنگ.سرد.و.رقابت.های.تسلیحاتی.موجب.شکل.گیری.

بلوک.هــای.قدرتمند.نظامی.گردید.که.هر.یــک.خود.را.در.چهارچوب.

.امنیــت.دســته.جمعی.توجیــه.می.کردنــد..فروپاشــی.اتحاد.شــوروی.و.

پایان.یافتن.جنگ.سرد،.نظم.جهانی.را.تغییر.داد..تحوالت.سال.های.اخیر.

و.پیدایش.بازیگــران.غیردولتی.قدرتمند.در.صحنــة.بین.المللی.از.جمله.

موضوعاتی.است.که.کســینجر.در.این.کتاب.به.آن.ها.پرداخته.و.ارزیابی.

خود.را.در.چهارچوب.بازسازی.نظم.بین.المللی.در.مورد.هر.یک.از.آن.ها.
ارائه.کرده.است..

او.در.ایــن.نوشــته.بخش.مجزایــی.را.به.رابطة.ایــاالت.متحد.و.ایران.

اختصاص.داده.است..در.این.بخش.اگرچه.نکات.مهمی.را.مطرح.می.کند.

اما.طبیعی.اســت.که.او.با.دیدگاه.خاص.خــود.موضوع.را.مورد.تجزیه.و.

تحلیل.قرار.داده.و.برداشــت.های.او.به.عنوان.یک.امریکایی.از.برداشــت.

یک.ایرانی.متفاوت.است..دیدگاه.ارائه.شده.از.سوی.کسینجر.نشان..دهندة.

رویکرد.یک.امریکایی.به.مســائل.ایران.و.امریکاست..در.مواردی.هم.از.

جمله.در.بیان.حوادث.تاریخی.مربوط.به.سلســله.های.پادشــاهی.گذشته.

ایران.دچار.خطا.و.اشــتباهاتی.شــده.اســت.که.در.پاورقی.یادآوری.شده.

است..به.خاطر.پرهیز.از.طوالنی.شدن.این.مقدمه.از.پرداختن.به.بحث.های.

مطرح.شــده.در.کتاب.خودداری.و.دعوت.می.کنم.خوانندگان.محترم.به.



چهارده / نظم جهانی

بخش.یادشــده.مراجعه.کنند..او.در.این.بخش.بــا.توجه.به.نظم.منطقه.ای.

خاورمیانــه.و.خلیــج.فارس.توصیه.می.کنــد.کــه.در.کل،.ایاالت.متحد.

می.بایســت.خود.را.مهیا.کند.تا.در.خصوص.جغرافیای.سیاســی.منطقه.و.

بر.مبنای.اصول.وســتفالی.عدم.مداخله.به.درک.متقابل.با.ایران.برسد.و.به.
تعریفی.هماهنگ.با.تعریف.این.کشور.از.نظم.منطقه.ای.دست.پیدا.کند.

در.بخش.مربوط.به.اســالم.و.خاورمیانه.با.توجــه.به.وضعیت.کنونی.

خاورمیانــه.بحث.قابــل.توجهی.را.ارائــه.می.کند..او.تأکیــد.می.کند.که.

خاورمیانه...اکنون.در.کشــاکش.میان.رؤیای.فخر.و.شکوه.دیرینة..خویش،.

از.یک.ســو.و.ناتوانی.امروزینة.خویش.در.وحدت.بر.پایة..اصول.مشترک.

مشــروعیت.جهانی.و.منطقه.ای،.از.ســوی.دیگر،.گرفتار.اســت..بنابراین.

خاورمیانــه.به.هیچ.کجای.دیگر.جهان.امروز.شــباهت.نــدارد..به.گمان.

کسینجر.ظاهراً.تقدیر.خاورمیانه.در.زمانة..ما.این.است.که.پیش.از.رسیدن.

بــه.مفهومی.ثابت.از.نظم.جهانی،.همة..تجربه.هــای.تاریخی.خود.از.جمله.

تجربه.هایی.چــون.امپراتوری،.جنگ.مقدس،.ســلطة.بیگانگان.و.جنگ.

فرقه.ای.میان.همگان.را.یک.جا.بیازماید..تا.زمانی.که.این.دستیابی.به.مفهوم.

نظم.جهانی.رخ.ندهد،.منطقه.همواره.در.کشمکش.میان.گرایش.به.جامعة.
جهانی.و.نزاع.با.آن.گرفتار.خواهد.ماند.

رویکرد.کسینجر.در.تحلیل.سیاست.خارجی.امریکا.معطوف.به.نظم.

بر.پایة.قدرت.امریکاســت..به.ویژه.تحــوالت.بعد.از.دو.جنگ.جهانی.که.

امریکا.انگیزة.بیشــتری.برای.یافتن.نقش.جهانی.پیدا.کرده.است.را.مورد.

بررسی.موشکافانه.قرار.می.دهد..او.به.سیاست.خارجی.هر.یک.از.رؤسای.

جمهور.امریکا.اشاره.می.کند.و.در.ضمن.بررسی.سیاست.ها،.نقش.هر.یک.

از.آن.ها.را.در.ایجاد.یا.تغییر.نظم.جهانی.مورد.اشاره.قرار.می.دهد..در.همین.

راستا.برخی.از.خصوصیات.فردی.و.تجربیات.هر.یک.از.این.اشخاص.را.
نیز.معرفی.می.کند..

در.بخش.پایانی.بحث.درخــور.توجهی.در.مورد.فناوری.و.پیامدهای.

انســانی.و.نیــز.امنیتی.آن.ارائه.می.دهــد..هرچند.فنــاوری.و.به.ویژه.دنیای.



مجرمم ممرجم / پانزده

ســایبری.و.مجازی.فرصت.های.زیادی.را.برای.بشر.فراهم.کرده.است،.اما.

تهدیدهای.آن.نیز.فراوان.اســت..یک.لپ.تاپ.می.تواند.پیامدهای.جهانی.

به.همراه.داشــته.باشــد..یک.عامل.منفرد.با.داشتن.قدرت.محاسباتی.الزم،.

برای.ناتوان.کردن.و.تخریب.زیرســاخت.های.بســیار.حیاتی.خطر.بزرگی.

است..هکرهای.زیرزمینی.می.توانند.به.شبکه.های.دولتی.نفوذ.کنند.و.نظم.

اطالعات.طبقه.بندی.شــده.را.برهم.بزنند..او.در.تأیید.ســخن.خود.پیرامون.

خطرات.فناوری.های.جدید.اشاره.می.کند.که.استاکس.نت.یکی.از.حمالت.

سایبری.تحت.حمایت.برخی.دولت.ها،.موفق.شد.برای.فعالیت.های.هسته.ای.

ایران.مشکل.ایجاد.کند..او.تأکید.می.کند.که.»از.برخی.جهات.شدت.این.
حملة.سایبری.با.یک.حملة.نظامی.محدود.برابری.می.کرد«..

کســینجر.نکات.مهمی.را.در.این.زمینه.یــادآوری.می.کند..از.جمله.

فقــدان.قوانین.جهان.شــمول.و.مکانیزمی.برای.متعهد.کردن.کشــورها.و.

اشــخاص.و.واحد.های.مســتقل.به.رعایت.قوانین.را.یادآوری.می.کند..به.

گمان.او.در.موضوع.فناوری.هســته.ای.نوعی.بازدارندگی.شــکل.گرفت.

که.به.رغم.همة.مســائل.مرتبط.مانع.از.به.کارگیری.این.سالح.ها.شد..اما.در.

حالی.که.تهدیدهای.ناشی.از.فضای.سایبری.هر.روزه.بیشتر.می.شود،.چنین.
بازدارندگی.ای.پیچیده.تر.و.دشوارتر.می.نماید..

کتــاب.حاضــر.می.تواند.به.عنوان.منبع.مناســبی.برای.دانشــجویان.و.

محققان.حوزة.روابط.بین.الملل.مورد.اســتفاده.قــرار.گیرد..الزم.می.دانم.

از.همة.کســانی.که.برای.برگردان.این.کتاب.به.فارســی.کمک.کردند،.

به.ویژه.از.دوست.عزیز.آقای.محمد.حیدری.که.از.کمک.های.بی.دریغشان.

برخوردار.بوده.ام،.قدردانی.نمایم..از.دوســت.عزیــزم.جناب.آقای.دکتر.

مســعود.کوثری.مدیرعامل.محترم.انتشــارات.علمی.و.فرهنگی.که.برای.

تحقــق.این.هدف.مســاعدت.نمودند.سپاســگزارم..ناگفته.پیداســت.که.
هرگونه.کاستی.در.این.ترجمه.متوجه.اینجانب.است.

محمدتقی حسینی



پیش گفتار
مسئلة  نظم جهانی

در.ســال.1961.که.مدرسی.جوان.در.دانشــگاه.بودم،.به.هنگام.ایراد.یک.

ســخنرانی.در.شــهر.کانزاس.به.دیدار.َهری.ترومَن،.رئیس.جمهور.وقت.

امریکا،.رفتم..از.او.پرسیدم.که.به.چه.چیزی.بیش.از.همه.در.دوران.ریاست.

جمهوری.خود.افتخار.می.کند.و.او.پاســخ.داد:.»اینکه.ما.کامالً.بر.دشمنان.

خود.پیروز.شــدیم.و.سپس.آن.ها.را.به.جامعة.ملت.ها.بازگرداندیم..گمان.

می.کنم.که.فقط.امریکاســت.که.می.تواند.چنین.کاری.بکند.«.ترومَن.که.

از.قدرت.فراوان.امریکا.آگاه.بود.بیش.از.هر.چیز.به.ارزش.های.انســانی.و.

دموکراتیکی.خود.می.بالید..وی.به.شدت.عالقه.مند.بود.که.امریکا.را.بیش.

از.آنکه.به.خاطــر.پیروزی.در.جنگ.به.یاد.می.آورنــد،.به.دلیل.برقراری.
صلح.به.خاطر.بسپارند.

همة..کســانی.که.پس.از.ترومَن.نیز.بــر.روی.کار.آمدند.به.نوعی.این.

روند.را.دنبال.نمودند.و.همگی.به.ویژگی.هایی.مشابه.در.تجربه.های.امریکا.

می.بالیدند.و.در.تمام.طول.این.دوره،.جامعة..ملت.هایی.که.آنان.در.برپایی.

و.حفظش.می.کوشــیدند.نشــانی.از.وحدت.نظر.با.امریکا.داشــت؛.یعنی.

نظمی.فزاینده.و.گسســت.ناپذیر.مبتنی.بر.همکاری.میان.دولت.هایی.که.به.



هجده / نظم جهانی

قوانین.و.هنجارهایی.واحد.پایبند.بودند،.پذیرای.نظام.های.اقتصادی.لیبرال.

بودند،.کشورگشایی.را.کنار.نهاده.بودند،.به.تمامیت.ملّی.یکدیگر.احترام.

می.نهادند.و.شــیوه.ای.مشارکتی.و.دموکراتیک.برای.نظام.حکومتی.خود.

برگزیده.بودند..رؤسای.جمهور.امریکا،.از.هر.دو.حزب.جمهوری.خواه.و.

دموکرات،.همواره.دیگر.دولت.ها.را.آشــکارا.و.با.اشتیاق.تمام.به.حفظ.و.

ترویج.حقوق.بشــر.فراخوانده.اند..در.بسیاری.موارد،.دفاع.از.این.ارزش.ها.

توســط.ایاالت.متحد.و.هم.پیمانانش.منجر.به.تغییراتی.مهم.در.وضع.بشر.
شده.است.

اما.امروزه.این.نظام.»قانون.محور«.با.چالش.هایی.روبه.رو.شــده.اســت..

اجبار.مکرر.کشورها.به.»ادای.سهم.خود.به.طور.منصفانه«،.بازی.مطابق.با.

»قواعد.قرن.بیســت.ویکم«،.یا.»احساس.مسئولیت«.در.یک.نظام.مشترک.

خود.نشــانگر.این.حقیقت.اســت.که.هیچ.تعریف.مشترکی.از.این.نظام.و.

یا.درک.مشــترکی.از.چگونگی.ادای.»منصفانه«.سهم.خود.وجود.ندارد..

در.بیــرون.از.جهان.غرب،.مناطقی.که.نقــش.اندکی.در.بنیان.گذاری.این.

قواعد.ایفا.کرده.اند.درســتی.آن.ها.را.به.شکل.کنونی.زیر.سؤال.برده.اند.و.

به.صراحت.بیان.کرده.اند.که.در.جهت.اصالح.آن.ها.می.کوشند..بنابراین،.

درســت.اســت.که.در.زمان.ما.بیش.از.هر.دورة..دیگری.سخن.از.»جامعة.

بین.المللی«.در.میان.اســت،.اما.هیچ.هدف،.روش،.یا.حدومرز.مشخص.و.
پذیرفته.شده.ای.برای.آن.در.نظر.گرفته.نشده.است.

زمانة..ما.با.پافشاری.بســیار،.و.گاه.با.ناامیدی.بسیار،.در.جست.وجوی.

مفهوم.نظم.جهانی.اســت..خطر.آشــوب.گریبان.ما.را.گرفته.اســت،.اما.

دوشــادوش.آن.هم.پیوندی.ها.و.روابطی.بی.ســابقه.نیز.شکل.گرفته.است،.

که.این.تضاد.در.همه.جا.مصداق.یافته.اســت:.در.گســترش.ســالح.های.

کشــتارجمعی،.فروپاشــی.دولت.ها،.پیامدهای.تخریب.محیط.زیســت،.

استمرار.نسل.ُکشی.و.گسترش.فناوری.های.جدیدی.که.خطر.آن.ها.رساندن.

نبرد.به.مرزی.فراتر.از.اختیار.و.حتی.درک.انسان.است..روش.های.جدید.

دسترســی.به.اطالعات.و.انتقال.آن.سبب.پیوند.مناطق.مختلف.به.گونه.ای.



ینا ج مان  ملئسم  نظم جهانی / نوزده 

بی.ســابقه.شده.اســت.و.به.بازتاب.جهانی.اطالعات.کمک.می.کند..اما.به.

نحوی.که.مجال.تأمل.نمی.دهد.و.رهبران.را.وامی.دارد.تا.واکنش.هایی.آنی.

در.قالب.شــعار.از.خود.نشان.دهند..باید.از.خود.پرسید.که.آیا.به.راستی.ما.

به.دورانی.رسیده.ایم.که.نیروهایی.فراتر.از.محدودیت.های.هر.نوع.نظمی.
شکل.دهندة..آینده.هستند؟

گونه های نظم جهانی
تاکنون.هرگز.هیچ.نظمی.شــکل.نگرفته.که.مصداق.»تمام.و.کمال«.نظم.
جهانی.باشــد..آنچه.امروزه.به.عنوان.مفهوم.نظم.می.شناســیم.زادة.حدود.
چهار.قرن.پیش.در.اروپای.غربی.است؛.زادة.یک.نشست.صلح.در.ایالت.
وســتفالیای.آلمان.که.بدون.حضور.و.حتی.اطالع.بیشتر.قاره.ها.و.تمدن.ها.
برگزار.شــد..در.آن.زمان،.یک.قرن.نبرد.فرقه.ای.و.شــورش.سیاســی.در.
اروپای.مرکزی.منجر.به.جنگ.سی.ســالة.1618.ـ.1648.شده.بود؛.جنگی.
خانمان.ســوز.که.در.آن.مناقشــات.سیاســی.و.مذهبی.به.هــم.آمیختند،.
متخاصمان.دســت.به.»جنگــی.همه.جانبه«.علیه.مناطق.مســکونی.زدند.و.
نزدیک.به.یک.چهارم.مردمان.اروپای.مرکزی.به.دلیل.جنگ،.بیماری،.یا.
گرســنگی.از.بین.رفتند..طرف.های.جنگ،.که.همگی.فرتوت.و.کم.توان.
شــده.بودند،.گرد.هم.آمدند.تا.کشــتار.و.خون.ریزی.را.بــه.پایان.آورند..
وحدت.مذهبی.با.احیا.و.ترویج.پروتستان.گرایی.از.هم.پاشیده.بوده؛.تعداد.
پرشمار.گروه.های.مستقل.سیاسی.که.کامالً.برابر.با.هم.جنگیده.بودند.نیز.
حاکی.از.کثرت.سیاســی.بود..چنین.بود.که.در.اروپای.آن.زمان.شرایطی.
تقریباً.همچون.شــرایط.جهان.امروز.ما.حاکم.بود:.یعنی.کثرت.واحدهای.
سیاسی.که.قدرت.کافی.برای.غلبه.بر.دیگران.را.نداشتند..بسیاری.از.آن.ها.
اندیشه.ها.و.اعمالی.متناقض.داشتند،.و.در.جست.وجوی.قوانینی.بی.طرفانه.

برای.تعیین.شیوه.های.خود.و.فرونشاندن.شعله.های.نبرد.بودند.
صلح.وســتفالی،.نه.یک.دیدگاه.یکپارچة.اخالقی،.بلکه.بازتاب.دهندة..
راهکاری.عملی.برای.کنــار.آمدن.با.واقعیت.بود..این.صلح.بر.پایة.نظامی.



بیست / نظم جهانی

از.دولت.های.مســتقل.بود.که.از.مداخله.در.امــور.داخلی.یکدیگر.پرهیز.

می.کردند.و.انگیزه.های.یکدیگر.را.از.طریق.مقایســه.با.یک.وضعیت.عام.

تعادل.قدرت.می.سنجیدند..در.مناقشــات.اروپا.هیچ.ادعای.غالبی.مبنی.بر.

درستی.اندیشه.های.خویش.و.رسیدن.به.قواعدی.جهان.شمول.مطرح.نشده.

بود..در.عوض،.به.هر.دولت.اختیار.حکومت.مستقل.بر.قلمرو.خود.تفویض.

شده.بود..هر.دولت.ساختارهای.داخلی.و.رسالت.مذهبی.دیگر.دولت.ها.را.

چونان.واقعیتی.می.پذیرفت.و.از.به.چالش.کشیدن.آن.خودداری.می.کرد..

با.تعادل.قدرتی.که.دیگر.کامالً.طبیعی.و.مطلوب.می.نمود،.خواســته.های.

دولت.ها.همدیگر.را.تعدیل.می.کردند.و،.دست.کم.بر.روی.کاغذ،.از.شدت.

نبرد.کاسته.می.شد..چنددستگی.و.تکثر،.که.کامالً.ناخواسته.و.تصادفی.در.

تاریخ.اروپا.رخ.داد،.تبدیل.به.نشــانه.ای.بارز.از.یک.نظم.جدید.بین.المللی.

شــد.که.چشم.انداز.فلســفی.کامالً.منحصربه.فردی.داشت..در.این.معنا.بود.

که.کوشش.اروپاییان.برای.اتمام.این.غائله،.پیشاهنگ.تفکرات.امروزی.ما.

گردید:.بدین.ترتیب.که.جزمی.نگری.را.به.سمت.کاربردگرایی.و.رواداری.
سوق.داد.و.بر.آن.شد.تا.از.دل.کثرت.و.محدودیت.ها.به.نظم.دست.یابد.

مذاکره.کنندگان.ســدة.هفدهــم.که.در.پی.برقراری.صلح.وســتفالی.

بودند،.هرگز.نمی.اندیشــیدند.که.قرار.اســت.نظامی.را.پایه.گذاری.کنند.

که.در.سرتاســر.جهان.پیاده.شــود..آنان.تالش.نکردند.تا.همسایة..خویش.

یعنی.روســیه.را.وارد.نظام.خود.کنند؛.روسیه.ای.که.در.آن.زمان.از.طریق.

تقدس.بخشی.به.اصولی.که.کامالً.متناقض.با.توازن.وستفالی.بودند.سخت.

در.پی.بازنگری.نظم.خود.پس.از.کابوس.»دوران.دشــواری.ها«.بود:.یعنی.

نظمــی.که.بر.یک.رهبر.خودکامه،.مذهبی.خشــک.و.ارتدکس،.و.طرح.

کشورگشــایی.از.همه..جهات.مبتنی.بود..همچنین.دیگر.کانون.های.مهم.

قدرت.نیز.مصالحة..وستفالی.را.)تا.آنجا.که.از.آن.اطالع.می.یافتند(.مناسب.
منطقه..خود.نمی.دانستند.

اندیشــة..نظم.جهانی.تنها.درون.بخشــی.از.جغرافیــای.جهانی.به.اجرا.

درآمد.که.دولتمردان.وقت.جهان.با.آن.آشــنا.بودند؛.و.در.حقیقت.چنین.



ینا ج مان  ملئسم  نظم جهانی / بیست.ویک 

الگویی.در.مناطق.دیگر.جهان.نیز.تکرار.شــد..دلیل.اصلی.این.مسئله.این.

بود.که.فناوری.های.آن.زمان.این.امکان.را.فراهم.نمی.ساخت.تا.یک.نظام.

واحد.جهانی.برقرار.گردد..چون.هیچ.راهی.برای.تعامل.پیوسته.با.یکدیگر.

و.هیچ.چهارچوبی.برای.سنجش.قدرت.مناطق.مختلف.نسبت.به.یکدیگر.

وجود.نداشــت،.هر.ناحیه.نظم.خود.را.منحصربه.فرد.می.دانست.و.دیگران.

را.»بربر«.می.شــمرد؛.بربرهایی.که.حکومتشــان.کامــالً.از.نظر.نظام.غالب.

بی.اساس.بود.و.تهدیدی.برای.پایه.های.آن.به.شمار.می.رفت..هر.نظام.خود.

را.الگوی.حکومت.مشروع.برای.بشریت.می.پنداشت.و.گمان.می.کرد.که.
با.حکومت.خود.در.حقیقت.جهان.را.نظم.می.بخشد.

در.آن.سوی.سرزمین.اوراسیا.و.در.جهتی.مخالف.اروپا،.چین.کانون.

مفهوم.سلســله.مراتبی.نظم.خود.بود.که.بر.بنیاد.اندیشه.ای.جهانی.بنا.نهاده.

شده.بود..این.نظام.به.مدت.چندین.هزاره.پابرجا.بود.)یعنی.حتی.در.زمانی.

که.امپراتوری.روم.حکومتی.یکپارچه.را.در.اروپا.اداره.می.کرد(.و.بر.پایة.

اقتدار.برابر.دولت.ها.نبود.بلکه.بر.قدرت.بی.انتهای.امپراتور.تکیه.داشــت..

در.این.مفهوم،.اقتدار.و.اختیار.به.معنای.اروپایی.آن.وجود.نداشــت،.زیرا.

امپراتور.بر.»همه.چیز.در.جهان«.احاطه.داشت..او.بر.قلة..یک.سلسله.مراتب.

سیاسی.و.فرهنگی.می.ایستاد.که.متمایز.و.جهان.شمول.بود.و.کانون.آن.در.

پایتخت.چین.قرار.داشــت.و.از.آنجا.به.مابقی.بشریت.گسیل.می.شد..این.

مابقی.بشریت،.بسته.به.اینکه.چقدر.از.زبان.چینی.و.نهادهای.فرهنگی.چین.

آگاهی.داشــتند،.به.درجات.مختلفی.از.بربریت.طبقه.بندی.می.شــدند.)و.

این.کیهان.شناخت.حتی.تا.دوران.مدرن.نیز.ادامه.یافت(..در.این.دیدگاه،.

چیــن.نظم.جهان.را.از.رهگذار.مرعوب.ســاختن.دیگر.جوامع.با.مکنت.و.

شکوه.خود.برقرار.می.ســاخت.و.با.این.جوامع.روابطی.ایجاد.می.کرد.که.

در.راســتای.هدف.»ایجاد.هماهنگی.در.جهان.هســتی«.به.خدمت.گرفته.

می.شــدند..در.میانة..اروپا.و.چین،.گســترده.ترین.مفهوم.نظم.جهان.شمول.

از.آن.اســالم.بود.که.باور.داشــت.که.باید.یک.حکومــت.الهی.واحد.بر.

جهــان.حکم.راند.و.صلــح.و.وحدت.را.به.ارمغان.آورد..در.ســدة..هفتم،.



بیست.ودو / نظم جهانی

اسالم.با.تفوق.مذهبی.و.فتوحات.خود.در.سه.قاره.گسترده.شده.بود..پس.

از.اتحــاد.جهان.عرب،.تصرف.باقی.ماندة.امپراتــوری.روم،.و.دربرگرفتن.

امپراتوری.ایران،.اســالم.خاورمیانه،.شمال.افریقا،.بخش.عظیمی.از.آسیا،.

و.بخش.هایی.از.اروپا.را.از.آن.خویش.ســاخت..بنا.بر.تعبیر.اســالم.از.نظم.

جهانی،.مقدر.بود.که.این.دین.در.»دارالحرب«،.یعنی.ســرزمین.های.کفر،.

نفوذ.و.گسترش.یابد.تا.اینکه.سراسر.جهان.در.زیر.لوای.یک.نظام.هماهنگ.

بر.پایة.رسالت.پیامبر.اسالم.درآید..هنگامی.که.اروپا.نظم.متکثر.چنددولتی.

خود.را.برپا.ســاخت،.امپراتوری.ترکان.عثمانی.با.ادعای.حکومت.جهانی.

اســالمی.ســربرآورد.و.در.دل.ســرزمین.های.اعراب،.مدیترانه،.بالکان.و.

اروپای.شــرقی.نفوذ.کرد..این.امپراتوری.از.شکل.گیری.نظم.چنددولتی.

اروپــا.آگاه.بــود.و.آن.را.نه.الگوی.خود.بلکه.عامل.تفرقه.ای.می.دانســت.

که.می.توانست.در.جهت.کشورگشایی.خود.به.کار.گیرد..سلطان.محمد.

فاتح.به.دولت.شهرهای.ایتالیا.که.در.قرن.پانزدهم.گونه.ای.ابتدایی.از.نظام.

چندقطبی.را.به.اجرا.درآورده.بودند.این.گونه.هشــدار.داد:.»شــما.بیست.

دولت.هســتید....با.همدیگر.یک.صدا.نیستید....فقط.باید.یک.امپراتوری،.

یــک.باور.و.یک.قدرت.بر.جهان.حکومت.نمایــد«..در.این.میان،.در.آن.

ســوی.اقیانوس.اطلس،.بینشــی.متفاوت.به.نظم.جهانی.در.»دنیای.نو«.در.

حال.شکل.گیری.بود..با.شروع.نبردهای.سیاسی.و.فرقه.ای.در.اروپای.قرن.

هفدهم،.پیوریتان.هایی.که.به.امریکا.مهاجرت.کرده.بودند.بر.آن.شدند.که.

طرح.الهی.را.با.»سفر.به.طبیعت.وحشی«.محقق.سازند.تا.بتوانند.خود.را.از.

وابســتگی.به.ساختارهای.ریشه.دار.)و.از.نظر.آنان.فاسد(.قدرت.رها.کنند..

همان.گونه.که.فرماندار.جان.وین.تراپ.نیز.در.ســخنرانی.خود.بر.عرشــة..

یک.کشتی.عازم.سکونتگاه.ماساچوست.در.سال.1630.گفت،.آنان.قصد.

داشتند.تا.»شهری.بر.روی.یک.تپه«.بسازند.و.با.اصول.عادالنه.و.شیوة..ادارة..

منحصربه.فرد.خود.الهام.بخش.جهانیان.باشند..در.دیدگاه.امریکایی.نسبت.

به.نظم.جهانی،.صلح.و.تعادل.باید.به.طور.طبیعی.رخ.می.داد.و.دشمنی.های.

دیرینه.باید.کنار.می.رفتند.)البته.هنگامی.که.دیگرملت.ها.نیز.همان.اصول.



ینا ج مان  ملئسم  نظم جهانی / بیست.وسه 

حکومتی.ای.را.اتخاذ.می.کردند.کــه.امریکاییان.پذیرفته.بودند(..بنابراین.

وظیفة.اصلی.سیاســت.خارجــی،.بیش.از.آنکه.صرفــاً.دنباله.گیری.منافع.

امریکایی.باشــد،.ترویج.اصول.مشترک.شــده.بود..در.طی.زمان،.ایاالت.

متحد.در.حال.تبدیل.شدن.به.مدافع.بالمنازع.نظمی.بود.که.اروپا.بنیان.گذار.

آن.بود..اما.حتی.با.وجود.اینکه.امریکا.با.تمام.توان.در.این.راستا.می.کوشید،.

همچنان.وضعیتی.مبهم.وجود.داشت،.زیرا.دیدگاه.امریکا.بر.پایة..پذیرفتن.

نظــام.تعادل.قدرت.اروپایی.نبود،.بلکه.متکی.بــه.برقراری.صلح.از.طریق.
اصول.دموکراتیک.بود.

از.میــان.تمامی.مفاهیم.نظم،.در.زمان.نــگارش.کتاب.حاضر،.اصول.

وســتفالی.تاکنون.تنها.مبنای.مورد.قبول.همگان.بوده.است..نظام.وستفالی.

به.عنــوان.چهارچوبی.برای.نظــم.بین.المللی.دولت.محــور.که.تمدن.ها.و.

مناطق.گوناگون.را.دربرمی.گیرد.در.تمام.دنیا.گسترده.شد.زیرا.کشورهای.

اروپایی،.با.گسترش.خود،.الگوی.این.نظم.جهانی.را.به.دیگر.مناطق.بردند..

اگرچه.آنان.در.بیشتر.اوقات.مفاهیم.اقتدار.و.تمامیت.را.در.قبال.مستعمره.ها.

و.مردمان.تحت.اســتعمار.خود.به.کار.نمی.بردنــد،.اما.این.مردمان.هرگاه.

ادعای.اســتقالل.می.کردند.بر.پایة..مفاهیم.وســتفالی.بود..اصول.استقالل.

ملی،.دولت.مقتدر،.منافع.ملی،.و.عدم.مداخله.همگی.استدالل.هایی.مؤثر.

بر.ضد.استعمارگران.در.طی.جنگ.های.استقالل.و.محافظت.از.دولت.های.

نوپای.پسااســتعماری.بودند..نظام.معاصر.و.اکنون.جهانی.وســتفالی.)که.

بــه.زبان.عام.تر.آن.را.جامعة..جهانی.می.نامند(.کوشــیده.اســت.تا.ماهیت.

هرج.ومرج.گونه..جهان.را.با.شــبکه..وســیعی.از.ســاختارهای.ســازمانی.و.

حقوقی.بین.المللی.که.تجارت.آزاد.و.نظام.پایدار.مالی.بین.المللی.را.فراهم.

می.کنند.مهار.نماید،.اصول.پذیرفته.شــده..حل.مناقشات.بین.المللی.را.برپا.

کند،.و.بر.شیوه.های.جنگ.هایی.که.رخ.می.دهند.اعمال.محدودیت.کند..

این.نظام.اکنون.هر.فرهنگ.و.منطقه.ای.را.در.بر.گرفته.است..نهادهای.آن.

چهارچوبی.بی.طرفانه.برای.برهم.کنش.های.میان.جوامع.گوناگون.)تا.حد.
زیادی.فارغ.از.ارزش.های.خاص.هر.جامعه(.فراهم.کرده.اند.



بیست.وچهار / نظم جهانی

اما.با.این.حال.اصول.وســتفالی.از.همه.سو.مورد.هجوم.قرار.گرفته.اند،.

که.این.هجوم.گاه.حتی.بــا.ادعای.نظم.جهانی.صورت.می.گیرد..اروپا.از.

نظــام.دولت.محوری.که.خود.طراح.آن.بود.فاصله.گرفته.اســت.و.بر.آن.

اســت.تا.این.نظام.را.از.طریق.مفهوم.اقتدار.مشــترک.بهبود.بخشد..جالب.

اینکه.اگرچه.اروپا.مُبدع.مفهوم.تعادل.قدرت.بوده.است،.اما.آگاهانه.و.به.

شدت.عنصر.قدرت.را.در.نهادهای.جدید.خود.محدود.کرده.است..اروپا.

در.نتیجة.کم.اهمیت.پنداشتن.ظرفیت.های.نظامی.خود.دیگر.توانایی.قابل.
توجهی.برای.مقابله.با.قانون.شکنی.ها.در.جهان.را.ندارد.

در.خاورمیانه،.جهادیان.دو.جبهة.سنی.و.شیعة.جوامع.را.درهم.می.شکنند.

و.دولت.ها.را.فرومی.پاشند.تا.به.بینش.انقالب.جهانی.دست.یابند.که.ریشه.

در.گونه..اصول.گرای.اسالم.دارد..در.این.منطقه،.مفهوم.دولت.)و.نیز.نظام.

منطقه.ای.که.بر.پایة.آن.اســت(.در.خطر.است.و،.از.یک.سو،.مورد.هجوم.

ایدئولوژی.هایی..اســت.که.قیدوبندهای.آن.را.نامشــروع.می.پندارند.و،.از.

دیگر.ســو،.در.برخی.کشــورها.مورد.هجوم.شبه.نظامیان.تروریستی.است.

که.از.نیروهــای.نظامی.دولت.قدرتمندترند..آســیا،.که.از.برخی.جهات.

موفق.ترین.منطقــه.در.اتخاذ.اصول.دولت.مقتدر.بوده.اســت،.همچنان.از.

مفاهیــم.مختلف.نظم.گذشــته.خود.با.حســرت.یاد.می.کنــد.و.آکنده.از.

رقابت.هــا.و.ادعاهای.تاریخی.از.نوعی.اســت.که.نظــم.اروپا.را.یک.قرن.

پیش.در.بر.گرفته.بود..در.اینجا.هر.کشوری.خود.را.»در.حال.قیام«.می.بیند؛.
قیامی.که.اختالف.ها.را.تا.مرز.تقابل.به.پیش.می.برد.

امریکا.موضعی.متغیر.داشــته.اســت:.گاهی.مدافع.نظام.وستفالی.بوده.

اســت،.گاه.مبانــی.تعادل.قدرت.و.عــدم.مداخله.در.امــور.داخلی.دیگر.

کشــورها.را.مورد.انتقاد.قرار.داده.و.آن.ها.را.غیراخالقی.و.کهنه.شــمرده.

اســت،.و.گاه.نیز.ایــن.هر.دو.موضع.را.هم.هنگام.اتخاذ.کرده.اســت..این.

کشــور.کماکان.مدعی.اهمیت.ارزش.های.خود.در.برقراری.نظم.جهانی.

مبتنی.بر.صلح.اســت.و.حق.حمایت.جهانــی.از.آن.ها.را.محفوظ.می.دارد..

اما.پس.از.بازگشــت.از.سه.جنگ.بزرگ.در.طی.دو.نسل.)که.هر.یک.با.



ینا ج مان  ملئسم  نظم جهانی / بیست.وپنج 

انگیزه.هایی.آرمانی.و.حمایتی.عمومی.آغاز.شد.اما.به.فاجعه.ای.ملی.تبدیل.

گردید(،.امریکا.در.صدد.تعریف.رابطه..میان.قدرت.خود.)که.هنوز.فراوان.
است(.و.اصول.خود.می.باشد.

همــة..مراکز.عمدة.قدرت.تا.اندازه.ای.عناصر.نظم.وســتفالی.را.به.کار.

می.بندند،.اما.هیچ.یک.از.آن.ها.خود.را.مدافع.بی.طرف.این.نظام.نمی.داند..

همة.آن.ها.در.حال.تجربة..تغییرات.درونی.عمده.ای.هســتند..به.راستی.آیا.

مناطقی.بــا.این.گوناگونی.فرهنگــی.و.تاریخی.و.ســنتی.می.توانند.گواه.
مشروعیت.چنین.نظام.مشترکی.باشند؟

موفقیت.در.این.کوشش.نیازمند.رویکردی.است.که.به.طور.هم.زمان.

تکثر.در.وضع.انســان.و.نیز.جســت.وجوی.نهادین.انســان.برای.آزادی.را.

محترم.بشــمارد..نظــم.را.در.این.معنا.باید.با.فرهنگ.ســازی.پرورانید.و.نه.

با.زور.و.اجبار..این.مســئله.به.ویژه.در.این.عصر.که.عصر.ارتباطات.آنی.و.

تالطم.سیاسی.انقالبی.اســت.صدق.می.کند..هر.نظم.جهانی.اگر.بخواهد.

پایدار.بماند،.نیاز.دارد.تا.نه.فقط.از.سوی.رهبران.بلکه.از.سوی.شهروندان.

نیز.عادالنه.فرض.شده.و.پذیرفته.شود..چنین.نظمی.باید.بازتاب.دهندة..دو.

حقیقت.باشد:.اینکه.نظم.بدون.آزادی،.حتی.اگر.از.طریق.برتری.لحظه.ای.

و.کوتاه.مدت.برقرار.گردد،.سرانجام.نیروی.ضد.خود.را.ایجاد.می.کند؛.و.

از.سوی.دیگر.آزادی.نیز.بدون.چهارچوبی.از.نظم.و.حفظ.صلح.نمی.تواند.

حاصل.شــده.یا.اســتمرار.یابد..آزادی.و.نظم،.که.گاه.دو.قطب.متقابل.بر.

روی.محور.تجربه.انگاشته.می.شوند،.را.باید.به.هم.وابسته.دانست..پرسش.

این.جاســت.که.آیا.رهبران.امروز.می.توانند.از.فوریت.رخدادهای.روزمره.
پا.را.فراتر.نهند.و.به.چنین.تعادلی.دست.یابند؟

مشروعیت و قدرت
هرگونه.پاســخی.به.این.قبیل.پرسش.ها.باید.به.ســه.سطح.از.نظم.بپردازد..
نظم.جهان.در.حقیقت.عبارت.است.از.مفهوم.مورد.پذیرش.یک.منطقه.یا.
تمدن.دربارة.چیستی.مناسبات.عادالنه.و.توزیع.قدرتی.که.گمان.می.کنند.



بیست.وشش / نظم جهانی

باید.بر.همة.جهان.اعمال.گردد..نظم.بین.المللی.عبارت.اســت.از.کاربست.

عملــی.این.مفاهیم.در.بخش.قابل.توجهــی.از.جهان.به.گونه.ای.که.تعادل.

قــدرت.در.جهان.را.تحت.تأثیر.قرار.دهد..نظم.های.منطقه.ای.نیز.از.همین.

اصــول.پیروی.می.کنند.با.ایــن.تفاوت.که.در.یک.محــدودة.جغرافیایی.
مشخص.اعمال.می.شوند.

هر.یک.از.این.نظام.های.اجرای.نظم.بر.دو.مؤلفه.اصلی.اســتوار.است:.

نخست،.مجموعه.ای.از.قوانین.پذیرفته.شده.که.محدوده.های.اختیار.در.عمل.

را.تعریف.می.کننــد.و.دوم،.تعادل.قدرتی.که.به.هنگام.ناکارآمدی.قانون.

محدودیت.هایی.را.تعیین.می.کند.و.از.چیرگی.یک.واحد.سیاسی.بر.دیگر.

واحدها.جلوگیری.می.کند..اتفاق.نظر.بر.مشروعیت.مناسبات.موجود.)چه.

در.امروز.و.چه.در.گذشــته(.مانع.از.رقابت.یا.تقابل.نمی.گردد،.اما.کمک.

می.کند.تا.این.رقابت.ها.و.تقابل.ها.به.شکل.اصالحاتی.در.چهارچوب.نظم.

موجود.رخ.دهند.و.نه.چونان.چالش.هایی.بنیادین.و.ویرانگر..تعادل.نیروها.

به.خودی.خود.صلحی.بــه.ارمغان.نمی.آورد،.اما.اگر.با.تدبیر.انجام.گردد.

می.تواند.دامنه.و.بسامد.چالش.های.بنیادین.را.بکاهد.و.احتمال.تداوم.آن.ها.
را.به.هنگام.واقعه.کم.کند.

در.توان.هیچ.کتابی.نیســت.که.بتواند.به.تمامی.رویکردهای.تاریخی.

به.نظم.جهانی.یا.به.مســائل.تمامی.کشــورهایی.که.اکنون.در.شکل.دهی.

مناسبات.جهانی.نقش.دارند.بپردازد..کتاب.حاضر.می.کوشد.تا.به.مناطقی.

بپردازد.که.تعبیر.آن.ها.از.نظم.جهانی.بیشــترین.نقش.را.در.تکامل.دوران.
مدرن.داشته.است.

تعادل.میان.مشــروعیت.و.قدرت.بســیار.پیچیده.اســت؛.هرچه.ناحیه..

جغرافیایی.مورد.نظر.کوچک.تر.باشــد.و.باورهای.فرهنگی.آن.منسجم.تر.

باشــند،.رسیدن.به.توافق.نظر.عملی.آسان.تر.است..اما.در.جهان.مدرن،.نیاز.

مبرمــی.به.نظم.جهانی.وجود.دارد..مجموعــه.ای.از.عناصر.نامرتبط.از.نظر.

تاریخی.و.ارزشی.که.خود.را.فقط.بر.اساس.محدودیت.های.ظرفیت.خویش.
تعریف.می.کنند.به.احتمال.فراوان،.به.جای.نظم،.منجر.به.نزاع.می.گردد.



ینا ج مان  ملئسم  نظم جهانی / بیست.وهفت 

من،.در.نخســتین.ســفر.خــود.به.پکن.در.ســال.1971.کــه.به.منظور.

ازسرگیری.روابط.پس.از.دو.دهه.اختالف.با.این.کشور.بود،.اشاره.کردم.

که،.از.نظر.هیئت.فرستادگان.امریکا،.چین.»یک.کشور.اسرارآمیز«.است..

نخست.وزیر.چوئن.الی.پاسخ.داد:.»قطعاً.خواهید.دید.که.اسرارآمیز.نیست..

هنگامی.که.با.آن.آشناتر.شــوید.دیگر.مانند.قبل.به.چشم.شما.اسرارآمیز.

نخواهــد.آمــد.«.در.آن.زمان.چین.900.میلیون.نفر.جمعیت.داشــت.و.به.

گفتة.وی.این.مســئله.برای.آنان.کامالً.طبیعی.به.نظر.می.رســید..در.زمانة..

ما.جســت.وجو.برای.نظم.جهان.مســتلزم.ایجاد.پیوند.میان.برداشــت.های.

جوامعی.اســت.کــه.واقعیت.های.موجــود.در.آنان.تا.حد.زیــادی.مجزا.

و.مســتقل.از.دیگران.بوده.است..مسئلة..اســرارآمیزی.که.باید.آن.را.حل.

کرد.میان.همة..انسان.ها.مشــترک.است.و.عبارت.است.از.این.که.چگونه.

ارزش.ها.و.تجربه.های.تاریخی.گوناگون.و.واگرا.را.می.توان.در.کســوت.
یک.نظم.مشترک.درآورد.



فصل اول 
اروپا: نظم تکثرگرای جهانی

بی مانندی نظم اروپایی
تاریخ.بیشتر.تمدن.ها.در.حقیقت.داستان.ظهور.و.سقوط.امپراتوری.هاست..
نظم.از.طریق.حکومت.داخلی.این.امپراتوری.ها.برقرار.می.شد.و.نه.از.طریق.
تعادل.میان.دولت.ها؛.بدین.ترتیب.که.این.نظم.به.هنگام.انسجام.حاکمیت.
مرکــزی.قدرتمندتر.می.شــد.و.با.ضعف.حکومت.رو.بــه.زوال.می.رفت..
در.نظام.هــای.امپراتوری،.جنگ.ها.معمــوالً.در.مرزهای.امپراتوری.ها.یا.به.
صورت.جنگ.داخلــی.رخ.می.دادند..صلح.را.با.حوزة..قدرت.امپراتوری.

یکسان.می.پنداشتند.
در.چین.و.اســالم،.نزاع.های.سیاســی.بر.سر.به.دســت.آوردن.یک.
چهارچــوب.مســتحکم.نظم.رخ.مــی.داد..سلســله.های.گوناگون.از.پی.
یکدیگــر.می.آمدنــد،.اما.هر.گــروه.حاکم.خود.را.چنــان.جلوه.می.داد.
که.گویی.ســعی.دارد.یک.نظام.مشــروع.را.که.زوال.یافته.اســت.احیا.
نماید..در.اروپا،.ســیر.تکامل.بدین.صورت.نبود..پس.از.پایان.حکومت.
روم،.تکثرگرایی.)پلورالیسم(.تبدیل.به.ویژگی.غالب.نظم.اروپایی.شد..



2 / نظم جهانی

ســودای.تشــکیل.اروپا.]1[.به.گونة..یک.محدودة..جغرافیایی.مشترک،.

یک.ملت.مســیحی.یــا.جامعة.قانونــی،.یا.مرکزی.برای.روشــنگری.از.

ســوی.جمعی.از.فرهیختگان.و.نیز.مدرنیته.کم.کم.در.حال.شکل.گیری.

بــود..با.ایــن.حــال،.اگرچه.اروپا.ســابقة.تمــدن.واحدی.داشــت.ولی.

هرگــز.دولت.یکپارچــه.ای.بر.آن.حکومت.نکرد.و.هویت.مشــترک.و.

ثابتی.در.آن.گســترده.نشــد؛.بلکــه.اصولی.که.بر.پایــة.آن.ها.واحدهای.

سیاســی.در.دوره.هــای.مختلف.حکومــت.می.کردند.تغییــر.می.کرد.و.

.مفهوم.جدیدی.از.مشــروعیت.سیاســی.یــا.نظم.جهانی.مــورد.آزمون.
قرار.می.گرفت.

در.دیگر.مناطق.جهان،.یک.دوره.ای.از.رقابت.حاکمان.وجود.دارد.

که.بر.سر.جانشــینی.فرا.می.رسد.و.به.عنوان.»دوران.هرج.ومرج«،.جنگ.

داخلی،.یا.»دورة.جنگ.ســاالران«.نامیده.می.شود.که.گسستگی.و.تفرقة.

تأسف.بار.تفوق.پیدا.کرده.و.گذشته.است..اروپا.رفته.رفته.با.تقسیم.شدن.

کنار.آمد.و.وجود.بخش.های.مختلف.را.درون.خود.پذیرفت..سلســله.ها.

و.ملیت.های.مجزا.و.رقیب،.دیگر.به.چشــم.»بلوا«.نگریسته.نمی.شدند.که.

بایســتی.محو.شوند،.بلکه.آن.ها.از.دید.آرمان.گرایانة.دولتمردان.اروپایی.

)گاه.آگاهانه.و.گاه.ناخواسته(.سازوکارهایی.پیچیده.تلقی.می.شدند.که.

منجر.به.حفظ.تعادلی.می.شــوند.که.منافــع،.یکپارچگی،.و.تمامیت.هر.

مردمانی.را.حفظ.می.کنند..در.شــیوه..غالــب.و.جدید.ادارة.حکومت.به.

ســبک.اروپایی،.بیش.از.هزار.ســال.است.که.نظم.از.تعادل.حاصل.شده.

اســت.و.هویت.هم.برآمده.از.مقاومت.در.برابر.حاکمیت.جهان.شــمول.

است..البته.چنین.نبود.که.پادشاهان.اروپایی.در.برابر.فتح.و.کشورگشایی.

نســبت.به.همتایان.خود.در.دیگر.تمدن.ها.خوددارتر.باشــند.یا.اینکه.در.

راه.دســتیابی.به.آرمان.تکثّر.احســاس.تعهد.بیشتری.کنند؛.بلکه.آنان.در.

حقیقت.قــدرت.کافی.برای.اعمال.قاطعانة.خواســتة..خــود.بر.یکدیگر.

را.نداشــتند..با.گذر.زمان،.تکثرگرایی.خصیصه.هــای.الزم.برای.تبدیل.

شــدن.به.الگویی.برای.نظم.جهانی.را.به.دست.آورد..به.راستی.آیا.اروپا.
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در.زمانة..ما.توانســته.اســت.تا.از.این.تکثرگرایی.فراتر.رود؟.یا.اینکه.آیا.
کشمکش.های.درونی.اتحادیة.اروپا.مؤید.این.نظم.هستند؟

به.مدت.500.سال،.حکومت.امپراتوری.روم.سبب.اجرای.مجموعه.ای.

واحد.از.قوانین،.دفاع.مشــترک،.و.ســطح.بی.نظیری.از.تمدن.شد..پس.از.

ســقوط.روم،.که.آن.را.معموالً.به.ســال.476.م.می.داننــد،.این.امپراتوری.

فروپاشــید..در.دورة..بعد.که.تاریخ.دانــان.آن.را.عصر.تاریکی.خوانده.اند.

حســرت.و.دلتنگی.برای.آن.حکومت.جهانی.ازدســت.رفته.رواج.یافت..

دیــدگاه.قائل.بــه.هماهنگی.و.وحدت.هــر.روز.بیش.از.پیش.بر.کلیســا.

معطوف.می.شــد..مطابق.با.ایــن.جهان.بینی،.»جامعة.مســیحیت«]2[.یک.

جامعة..واحدی.بود.که.به.دست.دو.مرجع.مکمل.اداره.می.شد:.یکی.دولت.

مدنی.که.»سلســلة.جانشــینان.قیصر«.و.مســئول.حفظ.نظم.در.حوزة..امور.

دنیوی.بود؛.و.دیگری.ارباب.کلیسا.که.جانشینان.پتروس.بودند.و.گرایش.

به.اصول.مطلق.و.جهان.شمول.رســتگاری.داشتند..آگوستین.قدیس،.که.

آثار.خود.را.در.شــمال.افریقا.و.در.آستانة..زوال.حکومت.روم.به.نگارش.

درآورد،.در.بحث.های.خداشناســی.خود.چنین.نتیجه.گرفت.که.قدرت.

سیاسی.دنیوی.فقط.تا.آنجا.مشروعیت.دارد.که.در.راستای.تحقق.ترس.از.

خداوند.در.زندگی.و.رســاندن.انسان.به.رستگاری.باشد..پاپ.گالسیوس.

اول.به.آناستاســیوس،.امپراتور.بیزانس،.در.سال.494.م.چنین.نوشت:.»دو.

نظــام.برای.ادارة..جهان.وجود.دارد؛.یکی.مرجعیت.مقدس.کشــیش.ها.و.

دیگری.قدرت.ســلطنتی..از.میان.این.دو،.بار.سنگین.تر.بر.دوش.کشیشان.

است.چرا.که.آنان.مسئول.پاسخ.گویی.به.خداوند.از.جانب.همگان،.و.حتی.

از.جانب.پادشاهان،.هســتند.«.از.این.دیدگاه،.نظم.جهانی.حقیقی.در.این.
جهان.محقق.نمی.گشت.و.به.جهان.دیگر.موکول.می.شد.

این.مفهــوم.فراگیر.نظــم.جهانی.می.بایســت.از.همان.آغــاز.با.یک.

بی.قاعدگی.آشــکار.دســت.و.پنجه.نرم.کند..مسئله.از.این.قرار.بود.که.در.

اروپای.پس.از.روم،.شماری.از.حاکمان.سیاسی.بدون.هیچ.سلسله.مراتب.

مشــخصی.حکومت.می.کردند؛.همة..آن.ها.نیز.مدعی.وفاداری.به.عیســی.
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مســیح.بودند،.ولی.چگونگــی.پیوند.آنان.با.مرجعیت.کلیســا.مبهم.بود..

پیرامــون.تعیین.مرجعیت.کلیســا.مجادالت.ســختی.درمی.گرفت،.حال.

آنکه.حکومت.ها.با.نیروهای.نظامی.جداگانه.و.سیاست.های.مستقل.خود.

هر.کدام.برای.کســب.منافع.جوالن.می.دادنــد.و.این.رفتارها.هیچ.ارتباط.
آشکاری.با.»شهر.خدا«ی.آگوستین.قدیس.نداشت.

چکیدة..این.انگیزة..وحدت.]3[.را.می.توان.در.روز.کریســمس.ســال.

800..مشاهده.کرد،.هنگامی.که.پاپ.لئوی.سوم.تاج.گذاری.شارلمانی،.شاه.

فرانک.ها.و.فاتح.بخش.اعظم.فرانســه.و.آلمان.امروزی،.را.انجام.داد.و.او.

را.امپراتور.روم.اعالم.کرد.و.اسماً.اختیار.حکومت.نیمة.شرقی.امپراتوری.

روم،.کــه.در.آن.زمان.به.بیزانس.تعلق.داشــت،.را.بــه.وی.تفویض.کرد..

امپراتور.در.محضر.پاپ.عهد.کرد.که.»از.همة.جوانب.بیرونی.از.کلیسای.

مقدس.مســیحیت.در.برابر.حملة..کّفار.و.دسیســه.های.بی.دینان.محافظت.

نمایــد،.و.از.درون.در.جهت.گســترش.مکتب.کاتولیــک.و.تقویت.آن.
بکوشد.«

اما.امپراتوری.شارلمانی.نه.تنها.نتوانست.به.آرمان.های.خود.جامة..عمل.

بپوشــاند،.بلکــه.از.همان.آغاز.کار.خود.هم.رو.به.زوال.رفت..شــارلمانی.

که.درگیر.مشــغله.های.اطراف.ســرزمین.خود.بود.هرگز.نکوشــید.تا.بر.

سرزمین.های.روم.شرقی.که.پاپ.به.او.واگذار.کرده.بود.حکومت.کند..او.

در.سمت.غرب.موفق.به.بازپس.گیری.اسپانیا.از.مُورها.نشد..پس.از.مرگ.

شارلمانی،.جانشینان.او.سعی.کردند.تا.جایگاهش.را.از.طریق.دست.یازی.به.

سنت.و.نام.گذاری.مُلک.وی.به.نام.امپراتوری.روم.مقدس.تحکیم.نمایند..

اما.در.طی.کمتر.از.یک.ســده.پس.از.بنیان.گذاری.امپراتوری.شارلمانی،.

این.حکومت.که.از.فرط.جنگ.های.داخلی.ناتوان.شده.بود.انسجام.سیاسی.

خود.را.از.دســت.داد.و.از.صحنه.خارج.شــد.)اگرچه.نام.آن.حتی.تا.سال.
1806.به.واسطة..دست.به.دست.گردیدن.برخی.قلمروها.باقی.ماند(.

چیــن.امپراتور.خود.را.و.اســالم.هم.خلیفة.خود.را.داشــت..اروپا.نیز.

امپراتور.روم.مقدس.را.داشت..اما.امپراتور.روم.مقدس.اختیارات.کمتری.
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نســبت.به.همتایان.خود.در.دیگر.تمدن.ها.داشــت..وی.دســتگاه.دیوانی.

سلطنتی.مختص.به.خود.نداشــت..اقتدار.او.بستگی.به.قدرتش.در.نواحی.

تحت.حکومت.سلسلة..او.بود.که.اساساً.دارایی.های.خانوادگی.او.محسوب.

می.شدند..سمت.امپراتور.موروثی.نبود.و.بستگی.به.انتخاب.هفت.شاهزاده.
داشــت.که.بعدها.به.نُه.نفر.افزایش.یافتند؛.مــالک.این.انتخاب.ها.معموالً.
ترکیبی.از.قدرت.سیاسی،.ارزیابی.تقوای.دینی،.و.امتیازات.مالی.گسترده.
بود..معموالً.قدرت.از.سوی.پاپ.به.امپراتور.تفویض.می.شد.اما.مالحظات.
سیاســی.و.لجستیکی.اغلب.تفوق.می.یافت.و.گاه.امپراتور.تا.سال.ها.تحت.
عنوان.»امپراتــور.برگزیده«.حکومت.می.کرد..مذهب.و.سیاســت.هرگز.
نتوانســتند.به.یک.ساختار.مشترک.تبدیل.شــوند.تا.جایی.که.ُولتر.در.این.
بــاره.به.طنز.چنین.گفت.که.امپراتوری.روم.مقدس.»نه.مقدس.اســت،.نه.
رومی،.و.نه.اصالً.امپراتوری«..مفهوم.نظم.جهانی.در.اروپای.قرون.وســطا.
نمایانگر.ســازش.های.موردی.میان.پاپ،.امپراتور،.و.تعدادی.از.حاکمان.
فئودال.بود..نظم.جهان.شمول.مبتنی.بر.امکان.تشکیل.یک.حکومت.واحد.

با.اصول.بنیادین.واحد.روزبه.روز.بعیدتر.و.غیرعملی.تر.می.نمود.
تحقق.کامل.مفهوم.نظم.جهانی.قرون.وســطا.فقط.در.دوره.ای.بســیار.
کوتاه.و.با.ظهور.شــاهزاده.چارلز.)1500.ـ.1558(.از.خاندان.هابسبورگ.
در.قرن.شــانزدهم.امکان.پذیر.شــد؛.و.پس.از.پایان.حکومت.او.نیز.زوال.
یافت..این.شــاهزادة..جدی.و.پرهیزگار.فلمیشــی.یک.حاکم.بالفطره.بود.
و.به.جز.عالقة..بســیار.فراوان.به.خوراک.هــای.خوش.طعم،.عموماً.به.هیچ.
نقطة..ضعف.دیگری.در.وی.اشــاره.نشده.اســت..وی.در.کودکی.وارث.
تاج.و.تخت.هلند.شــد.و.در.شانزده.ســالگی.نیز.حکومت.اســپانیا.را.)که.
مســتعمرات.بسیاری.در.آسیا.و.امریکا.داشــت(.به.ارث.برد..اندکی.بعد،.
به.ســال.1519،.وی.به.عنوان.امپراتور.روم.مقدس.انتخاب.گردید.و.رسماً.
جانشین.شارلمانی.شــد..هم.زمانی.این.سمت.ها.بدین.معنا.بود.که.دیدگاه.
نظم.قرون.وســطایی.در.آستانة..تحقق.یافتن.است..حال.دیگر.یک.حاکم.
پرهیزگار.واحد.بر.قلمرویی.حکومت.می.کرد.که.امروزه.اتریش،.آلمان،.
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شمال.ایتالیا،.جمهوری.چک،.اسلواکی،.مجارستان،.شرق.فرانسه،.بلژیک،.

هلند،.اسپانیا،.و.بیشتر.قارة.امریکا.را.دربر.می.گیرد.)تقریباً.تمامی.این.تلفیق.

عظیم.قدرت.سیاســی.از.طریق.ازدواج.هــای.مصلحتی.صورت.گرفت.و.

منجر.به.مَثَلی.معروف.در.خاندان.هابســبورگ.شــد.که.چنین.می.گفت:.

»جنگیدن.را.به.دیگران.واگذار.کن؛.تو.ازدواج.کن.ای.اتریش.شادمان!«(..

کاوشگران.و.فاتحان.اسپانیایی.)که.باید.توجه.داشت.که.ماژالن.و.کورتس.

تحــت.حمایت.چارلز.ســفر.می.کردند(.در.حال.نابــودی.امپراتوری.های.

باســتانی.قارة.امریکا.بودند.و.مناسک.مذهبی.و.قدرت.سیاسی.اروپایی.را.

به.جهان.جدید.بردند..ســپاهیان.و.ناوگان.دریایی.چارلز.همواره.در.حال.

دفاع.از.مســیحیت.در.برابر.موج.جدیدی.از.تجاوزها.از.سوی.عثمانیان.و.
متحدان.آنان.در.جنوب.شــرقی.اروپا.و.شمال.افریقا.بودند..چارلز.شخصاً.
رهبری.یک.ضدحمله.در.تونس.را.بر.عهده.داشت.که.توسط.گروهی.از.
کشتی.های.جنگی.صورت.گرفت.و.هزینة..آن.از.طالهای.به.دست.آمده.از.
قارة.امریکا.تأمین.شده.بود..با.این.موفقیت.های.خشنودکننده،.همعصران.
چارلــز.وی.را.»بزرگ.تریــن.امپراتور.از.زمان.تقســیم.امپراتوری.روم.در.
.سال.843«.می.دانستند.که.قرار.بود.دنیا.را.به.دست.»یگانه.چوپان.بشریت«.

]به.تعبیر.مسیحیت[.بازگرداند.]4[.
در.ســنت.شــارلمانی،.چارلز.به.هنگام.تاج.گذاری.خود.عهد.کرد.که.
»پاسدار.و.مدافع.کلیسای.روم.مقدس.باشد«.و.همگان.به.عنوان.»قیصر«.و.
»امپراتــور«.به.او.ادای.احترام.کردند.]5[..پاپ.کلمنت،.چارلز.را.به.عنوان.
قدرت.دنیــوی.برای.»برقراری.دوبارة.صلح.و.نظم«.در.جهان.مســیحیت.

دارای.صالحیت.دانست.
یقینــاً.در.آن.زمان.یک.ســیاح.چینی.یــا.تُرک.در.اروپــا.با.نظامی.
کامالً.آشــنا.و.شبیه.به.سرزمین.خود.روبه.رو.می.گشت؛.یعنی.قاره.ای.که.
سرتاســر.به.دست.یک.سلسلة.واحد.اداره.می.شــود.که.سرشار.از.حس.
رسالت.الهی.است..چنانچه.چارلز.می.توانست.قدرت.خود.را.تثبیت.کند.
و.جانشــینانی.برای.خویش.در.قلمرو.وســیع.خاندان.هابسبورگ.تعیین.



فنا :ثی  :نثیا  نظم اپورجر:ل جهانی / 7 

نماید،.اروپا.نیز.دارای.یک.قدرت.مرکزی.غالب.مانند.امپراتوری.چین.
یا.خالفت.اسالمی.می.شد.

چنین.چیزی.رخ.نداد؛.و.چارلز.نیز.هرگز.در.جهت.آن.نکوشــید..در.

پایــان،.او.رضایت.یافت.به.اینکه.نظم.را.بر.پایــة..تعادل.بنیان.نهد..ممکن.

است.سلطه.گری.میراث.ناخواستة..او.بوده.باشد،.اما.هدف.او.نبوده.است؛.و.

این.را.می.توان.از.آنجا.دریافت.که.او.رقیب.سیاسی.خود،.یعنی.فرانسیس.

اول.شاه.فرانســه،.را.در.نبرد.پاویا.در.سال.1525.پس.از.اسارت.آزاد.کرد.

و.فرانســه.را.در.انتخاب.سیاســت.خارجی.مغایر.با.اروپا.آزاد.گذاشــت..

شاه.فرانســه.نیز.این.حرکت.آزادمنشــانة..چارلز.را.بی.ارزش.شمرد.]6[.و.

به.ســلطان.ســلیمان.عثمانی.که.در.آن.زمان.مشغول.حمله.به.شرق.اروپا.و.

تهدید.قدرت.خاندان.هابســبورگ.از.سمت.شرق.بود،.پیشنهاد.همکاری.

نظامــی.داد،.که.این.کار.کامالً.مخالف.با.شــیوة.ادارة.دولت.در.اندیشــة.
مسیحی.قرون.وسطا.بود.

جهانی.شــدن.کلیســا.که.چارلز.در.پی.اثبات.حقانیت.آن.بود.میســر.

نگشت]7[..معلوم.شد.که.وی.قادر.نیست.تا.از.ترویج.باورهای.پروتستانی.

در.ســرزمین.هایی.که.کانون.های.اصلی.قدرت.او.بودند.جلوگیری.کند..

هم.وحدت.سیاســی.و.هم.مذهبی.در.حال.نابودی.بود..تالش.برای.تحقق.

آرمان.هــای.او.فراتر.از.قابلیت.های.یک.فرد.به.تنهایی.بود..یک.نقاشــی.

اثرگذار.از.چهرة.چارلز.که.در.ســال.1548.به.دست.تیتیان.کشیده.شد.و.

در.مجموعة.نقاشی.»آلته.پیناکوتک«.در.مونیخ.نگهداری.می.شود.نشانگر.

درد.و.رنجی.آشــکار.در.چهره.ای.است.که.نمی.تواند.به.خشنودی.معنوی.

برســد.یا.در.اهرم.های.ســلطه.گری،.که.در.نزد.او.اولویتی.ندارند،.تغییری.

دهد..چارلز.تصمیم.گرفت.تا.از.ِسمت.های.موروثی.خود.چشم.پوشی.کند.

و.امپراتــوری.بزرگ.خود.را.تقســیم.کند،.و.ایــن.کار.را.به.نحوی.انجام.

داد.کــه.حاکی.از.تکثرگرایی..بود.که.بر.جســت.وجوی.او.برای.وحدت.

غلبه.کرده.بود..برای.پسرش.فیلیپ،.او.حکومت.نپال.و.سیسیل.را.به.ارث.

گذاشت.که.در.آن.زمان.بخشی.از.پادشاهی.اسپانیا.و.امپراتوری.جهانی.آن.


