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جهانی شدن و تحوالت پارادایمی در جامعه شناسی سیاسی:
ظهور جامعه شناسی سیاسی جدید
دکتر علیرضا ازغندی*  /مختار نوری

**

چكیده
در دهههای اخیر با توجه به گسترش فرایند جهانی شدن در عرصههای مختلف و در نتیجه تضعیف
دولت ملی «پارادایم» اصلی جامعه شناسی سیاسی در حال تغییر و دگردیسی است .در پاارادایم سانتی
مفاهیمی چون دولت ملی ،رابطه حکومت و جامعاه ،بقهاه حاا م ،نخق اان سیاسای ،احاپای و پای اا
اجتماعی رژیمهای سیاسی غلقه داشته اند ،در حالیکه در پاارادایم جدیاد جامعاهشناسای ،سااختارهای
اقتدار در سطح جهانی ،رابطه میان حکومتهاا و فراینادهای جهاانی در عرصاههای مختلف،هویتهاای
فراملی بقهاتی ،حهوق بشر و شهروندی جهانی ،جنقشهای جدید اجتمااعی و ...اولویات یافتاهاناد .لا ا
میتوان ارتقاط منطهیای بین گ ار از سطوح مختلف تحلیل جامعهشناسای سیاسای فاردی ،گروهای و
ساختاری به سطح تحلیل جهانی برقرار رد .در چنین فضاایی ایان پاشوهش تایش مای ناد تایریرا
فرآیند جهانی شدن ،خصوصاً ابعاد سیاسی و فنی-تکنولوژیک آن را بر شکلگیری تحوال پارادایمی در
حوز جامعهشناسی سیاسی با ذ ر مصادیهی نشان دهد.
کلید واژهها
جهانی شدن ،تحول پارادایمی ،جامعهشناسی سیاسای ،دولات ملای ،تکنولاوژیهاای ارتقاابی ،جامعاه
شناسی سیاسی جدید.

* استاد گرو علوم سیاسی ،واحد علوم و تحهیها  ،دانش ا آزاد اسیمی ،تهران ،ایران alirezaazghandi@yahoo.com

**دانشجوی د تری رشته علوم سیاسی ،واحد علوم و تحهیها تهران ،دانش ا آزاد اسیمی ،تهران ،ایران
nouri.mokhtar63@gmail.com
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مقدمه
«جهانی شدن» بپرگترین تهدیدی است ه برای ال وی دولت محور جامعه شانا سیاسای
سنتی پدیدار شد است .در نتیجه فرایندجهانی شدن ،توانایی دولتهای ملی در اتخاذ اقاداما
مستهل در اجرای سیاستهای خود محدود شد  ،نترل آنها بار االهاا ،تکنولاوژی و ابیعاا
اهش یافته و حتی اختیار آنها در تعیین قواعد و قانون اری در محادود سارزمین ملای نیاپ
تنپل پیدا رد است .در سایه این تحوال  ،اتخاذ چشم اناداز گساترد بارای مطالعاه قادر و
سیاست ضرور یافته و از این رو مطالعه فرایندهای جهانی شدن به عنوان مهم ترین عامال در
تحول حوز جامعه شناسی از اهمیت حیااتی برخاوردار شاد اسات .مفهاوم جهاانی شادن باه
مجموعه فرایندهای پیچید ای ابیق میشود ه به موجب آن دولتهای ملی به نحاو فپایناد
ای به یکدی ر وابسته میشوند .در چنین فضایی یک تغییر پارادایم در جامعاهشناسای سیاسای
رخ داد است ،بهبوری ه این رشته از مدلهای دولت محور و بقهاتی مشار ت یا عدم مشار ت
سیاسی دور شد و به برف درک جدیدی از سیاست به مثابه پدید ای اه در هماه تجربیاا
اجتماعی حضور دارد حر ت نمود است .به هرحال به دلیل تحوال شکل گرفته شااهد ههاور
سطوح تحلیل جدید در حوز مطالعا جامعهشناسای سیاسای هساتیم اه ایان خاود ال اوی
جدیدی را در شیو ها و محتوای این رشته از سطوح تحلیل فردی ،گروهای ،سااختاری (دولات
به سطح تحلیل جهانی بوجود خواهد آورد .منطقق با مقاحث م ور ،این پشوهش تیش می ناد
نشان دهد چ ونه جهانی شدن با تضعیف دولت ملی به عناوان هساته مر اپی پاارادایم سانتی
جامعه شناسی سیاسی ،مهدما تحول پارادایمیک در جامعه شناسی سیاسی و به بور مشخص
موجقا ههور و بروز پارادایم جدید جامعه شناسی سیاسی را فراهم آورد است .برای دساتیابی
به چنین هدفی مطالب و موضوعا ارائه شد در این نوشتار در چهار بخش ن ارش یافته اسات
بدین صور ه در ابت دا به بررسی مفهوم پارادایم و چیستی تحول پارادایمی میپردازیم ،سپس
مفهوم جهانی شدن به بحث گ اشته میشاود ،و ابعااد و شااخصهای آن بررسای مایشاود ،در
قسمت سوم به بررسی ال وهای رایج جامعه شناسی سیاسی سنتی پرداخته میشود ،و در بخش
چهارم نیپ به این موضوع می پردازیم ه چ ونه فرایند جهانی شدن منجر باه تحاول پاارادایمی
در حوز جامعه شناسی سیاسی گردید و شااخصها و ابعااد پاارادایم جدیاد جامعاه شناسای
سیاسی چ ونه هستند .مطالب و موضوعا ارائه شد با نتیجه گیری به پایان میرسد.
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 -1چیستی پارادایم و تحول پارادایمی  :مبانی روشی
در زمانه ما سیاست و سیاست ورزی در معرض بحرانهای شالود شکن فراوانی قارار گرفتاه
است ،زیرا از یکسو دوران نظریهها و گفتمانهای سیاسی ه تی یاد خاود را صارفاً بار صااحقان
وسایل تولید و شیو های تولید استوار نمود و روابط قدر را حافظ منااف آناان مایدانساتند،
گ شته است و به دورانی رسید ایم ه در آن شیو های باز نمود بر شایو های تولیاد ارجحیات
یافته اند .به این ترتیب ،چنگ اندازی به داراییهای گفتمانی و یا ررو های مفهاومی جاای پین
توجه به ررو های مادی و یا حکومتی محض شد ان د .در نتیجاه تایش پسامدرنیساتی« ،امار
سیاسی» از حصارهای تنگ و باریک گفتمانهای سنتی ه در بستر آنها به هر آن چیپی ابیق
می شد ه به دولت و احپای مربوط می شود ،و سیاست نیپ بهعنوان رسیدگی به اماور عماومی
جمعی از مردم ه بر حسب اتفاق و یا به حکم انتخای خود گردهم آمد اند فهم میشود ،رهایی
یافته و در قلمرو بسیاری از مهوال انسانی وارد شد و خود را چینه ای از روابط اجتماعی و باه
عنوان فرآیند عمومی شدن درون جوام انسانی مطرح رد اسات (تاجیاک. 93-01 : 0931 ،
نظریه چنین تحوالتی و برای نشان دادن تحول صور گرفته از جامعهشناسی سیاسی سنتی به
پارادایم جدید ،این نوشتار از حیث مفهومی و روش شناسانه بار مفهاوم «پاارادایم» تکیاه دارد.
انچه در این بی بریق مددرسان و عصای دست ما محسوی میشود ،مفهوم پاارادایم یاا نموناه
عالی است .استعمال این مفهوم در معناای فنای اش بارای اولاین باار از ساوی توماا اوهن
متداول گشت .این مفهوم لید و پیش شرط اصلی درک آراء وهن است .وی پاارادایم را فهاط
مشکل از قواعد و قوانین و نظریهها یا جم آنها نمیداند ،بلکه از نظر او پارادایم چیاپی لایتار
است ،چیپی ه از آن قواعد و نظریاهها و امثاالهم را بتاوان اساتنتار ارد .متشاکل از تعهادی
مفهومی ،نظری ،ابپاری و روش شناختی است .پارادایم مجموعه پنهان درهام بافتاهای از عهایاد
نظری و روش شناختیای است ه امکان گپینش و ارزیابی و انتهاد را فراهم میساازد (ابااذری،
 . 99 :0931وهن در ارر مشهور خود «ساختار انهییهای علمی» در لیتی فراگیر پاارادایم را
سرمشق علمی معین و حا م بر علم هنجاری میداند ه اصول موضاوعه ،روش شناسای ،شایو
شناخت ،روشها و فنون پشوهشها ی علمی و چشم انداز نظر به هستی را در بار مایگیارد .باه
عقار دی ر ،پارادایم سرچشمه روش و مسائل میدانی و اساتانداردهای حال مساائل اسات اه
اجتماع علمای باالآ آن را در زماانی مفاروض پ یرفتاه اسات ( اوهن . 0939 ،اوهن در ایان
چارچوی تاریخ علم را جای پین شدن پارادایمی به دست پارادایم دی ر مایداناد .تاا زماانی اه
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پارادایم علمی مسلط بتواند به حل مسائل ادامه دهد ،حیطه تحهیها خود را گساترش بخشاد،
علما و دانشمندان وابسته به آن پارادایم به ار خود ادامه مایدهناد ،اماا زماانی مایرساد اه
پارادایم مسلط با موارد خیفی روبرو میشود اه اار رد پاارادایم را دچاار مشاکل مایساازد.
معموالً علما سعی می نند ه در صدد توضیح این موارد برآیند ،و با صدور فرضایههای مکای
یا دقیق تر ردن ابپار سنجش یا تدابیر دی ر بتوانند این موارد را از سررا بردارند ،اما اگر موفاق
نشوند پارادایم دچار بحران مایگاردد .چنانچاه ایان مساائل ناهنجاار انقاشاته شاوند در جما
متخصصان روحیه ای بحران زد پدید میآید .ناتوانی آناان در غلقاه باراین ناوع مساائل حالات
عصقی فپایند ای در میان دانشمندان ایجاد می ند .احساا عادم ابمیناان و ناخرساندی از
چارچوی فکری سنتی شیوع پیدا می ند .بنابراین انهیی زمانی رخ میدهد ه موارد خیف به
ساختار اسامی پاردایم مسلط و هسته مر اپی آن حملاه نناد و در نتیجاه آن پاارادایم حاا م
سهوط می ند و پارادایم جدید به جای آن مینشیند (اعتماد . 001 :0930 ،القته اوهن بارآن
بود ه علوم اجتماعی در وضعیت ماققل پارادایمی خود به سر میبرد ،زیرا آن اجتمااعی اه در
اجتماع فیپیک دانها و یا زیستشناسان وجود دارد ،در علوم اجتماعی مشاهد نمی شاود .القتاه
این به معنای آن نیست ه علوم اجتماعی اساساً به صاور غیار پاارادایمی یاا پساا پاارادایمی
است ،ولی آنچه مسلم است در علوم اجتماعی ،پارادایم از قدر و استحکام الزم به صاورتی اه
در علوم تجربی میحظه می نیم بر خوردار نیست (قوام . 590 :0933 ،با این وجود ،این نکتاه
نیپ شایسته توجه است ه اگر گفته میشود هر پارادایم در دور تاریخی خاصی بود  ،این بادان
معنا نیست ه در دور بعدی بهبور لی از بین رفته است ،بلکه منظور این میباشد ه در دور
بعدی حا میت و سیطر خود را از دست داد و صرفاً در نپد تعداد معدودی از دانشامندان اه
هنوز به پارادایم ققلی معتهد هستند و به پارادایم جدید ایمان نیاورد اند اعتقار دارد .در هر دور
یک روش علمی حالت پارادایمی دارد و روشهاای موجاود دی ار نهاش فرعای ایفاا مای نناد
(اردستانی . 0-1 :0933 ،براین اسا نویسندگان این سطور از چارچوی مفهومی پارادایم بهار
گرفته و براسا آن تیش می نند نحو گ ار از پارادایم یسیک جامعهشناسای سیاسای باه
پارادایم جدید را در ارر وقوع فرایند جهانی شدن نشان دهناد .در پاارادایم سانتی دولات ملای
هسته مر پی محسوی میشد و نیروهای اجتماعی در محدود دولت ملای باه نهاش آفرینای و
تاریرگ اری بر قدر سیاسی مشغول بودند .اما در دهههای اخیر و با وقوع فرایند جهانی شادن،
دولت ملی بهعنوان هسته مر پی پارادایم سانتی ماورد چاالش قارار گرفتاه و نهاش نیروهاای
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اجتماعی در زندگی سیاسی به فراتر از مرزهای دولت ملی انتهال یافته اسات .در نتیجاه چناین
تحوالتی ،شکل جدیدی از جامعهشناسی سیاسی ههور و بروز یافته است اه باه دلیال اهمیات
آن شایسته توجه و بررسی است .اما ققل از هرچیپ الزم است ه مفهوم جهاانی شادن و ابعااد و
شاخصهای آن بررسی شوند.
 -2جهانی شدن :ابعاد و شاخصها
اصطیح « جهانی شدن» برای اولین باار در دهاه  0311باه عناوان فراینادی اقتصاادی در
فرهنگ آ سفورد وارد شد و تا به امروز بسیاری از نظریاههای جهاانی شادن ماهیات اقتصاادی
دارند .اما این مفهوم تنها به بعد اقتصادی محدود نشد و تهریقاً تمامی صاحبنظاران ایان حاوز
عرصهها ی فرهنگ ،سیاست و ارتقابا تکنولوژیاک را از دی ار ابعااد جهاانی شادن مایدانناد
(سلیمی . 0939 ،دربار مفهوم جهاانی شادن و فرآیناد آن تعااریف متفااوتی از ساوی نظریاه
پردازان ارائه شد است ،ه در این میان «رولناد رابرتساون» جای اا ویاش ای دارد .او از جملاه
متفکرانی است ه نکوشید است تا جهانی شدن را در خدمت یک گرایش یا ایدئولوژی سیاسی
قرار دهد ،بلکه وشش او براین بود تا با نظریه پردازی در این زمیناه ،شایو فهام متفااوتی در
مورد پدیدارهای سیاسی -اجتماعی بوجود آورد و نحو ن رش باه اماور اجتمااعی را دگرگاون
سازد .به عهید رابرتسون «جهانی شدن هم بهعنوان یک مفهوم بارای بیاان واقعیات جااری در
جهان است و هم مقین یک نوع آگاهی و ادراک از جهان ه آن را بهعنوان یک ل ماورد توجاه
قرار میدهد» ( . Robertson, 1992: 6همچنین «مارتین آلقرو» از جمله نظریه پردازانای سات
ه نظریه او مشخصا دربار جهانی شدن میباشد و این فرایناد در دیادگا او تحاولی جاوهری
است ه اسا زندگی بشر را دگرگون ساخته است .او ه از سوی برخی از صاحقنظران ،پسات
مدرنیست دانسته شد خود را پست مدرن نمیداناد ،اماا ناوک پیکاان نظریاه خاود را متوجاه
مدرنیته و مدرنیسم رد است .آلقرو جهانی شدن را نتیجه منطهی مدرنیته یاا محصاول بساط
جهانی مدرنیته نمیداند ،بلکه معتهد است جهانی شادن و آغااز عصار جهاانی باا پایاان دوران
مدرن و به سر رسیدن تاریخ مدرنیته همرا و میزم است (سلیمی . 533:0939 ،او معتهد اسات
اه مااا نیازمنااد تاادوین نظریااهای جدیااد هساتیم ااه فراتاار از عصاارها و فرهنگهااای خااا
باشد.نظریههای مدرن متعلق به یک عصارخا و یاک فرهناگ ویاش هساتند ه نمای توانناد
گویای واقعیت عصر جهانی باشند .ل ا برای فهم درست عصر جهانی نیازمند تغییار و دگرگاونی
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مفهومی هستیم (همان« . 531 :حسین بشیریه» نیپ بر این باور است ه مفهوم جهانی شدن به
مجموعه فرایندهای پیچید ای ابایق مایشاود اه باه موجاب آن دولتهاای ملای باه نحاو
فپایند ای به یکدی ر وابسته میشوند ،و همین وابسات ی و ارتقااط اسات اه مشاکیتی بارای
مفهوم حا میت و دولت ملی ایجاد می ند .از نظر او فرایند جهاانی شادن را معماوالً در چهاار
حوز فنی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهن ی مطالعه می نند .در حوز فنی و تکنولوژیاک از وقاوع
انهیی صنعتی سوم سخن می رود .انهیی صنعتی سوم در پایان قرن بیستم تحوالتی اساسی در
حوز ارتقاط ،مصرف و ابیعاا باه همارا آورد اسات .ایان هماان چیاپی اسات اه برخای
نویسندگان آن را «دهکد جهانی الکترونیکی» نامید اند .در حوز فنی از ههور تکنولاوژیهاای
نوین ارتقابی هام چاون اینترنات ،مااهوار  ،تلفان همارا  ،شاقکههای اجتمااعی و ...باهعناوان
پیامدهای جهانی شدن نام برد شد است .در حوز اقتصاد نیپ تغییرا بی سابههای رخ نماود
است .به گونه ای ه جهانی شدن اقتصاد ،امکان اجرای اقتصاد ینپی را منتفای سااخته اسات.
دی ر فرایندهای ماالی و اقتصاادی در ساطح ملای نمایتوانناد تااب سااز و ارهاای داخلای و
تصمیمگیری دولتها باشند .در سطح فرهن ی میتوان از ههاور جامعاه مادنی جهاانی ساخن
گفت .جنقشهای اجتماعی و فرهن ی بینالمللی جپئی از این جامعه مدنی جهانی هساتند اه
به مسایل و موضوعاتی نظر دارند ه از حدود توانایی و دید دولتهای ملی بسی فراتر مایروناد.
از منظر سیاسی نیپ با گسترش اختیارا نهادهای سیاسی جهانی ،تحوال چشم یری در حوز
قدر و حا میت دولتهای ملی و ماهیت نظام بینالملال رخ نماود اسات .باه عقاار دی ار،
عرصههای تصمیم گیری سیاسی بر فراز دولتهای ملی رو باه گساترش باود اسات .در نتیجاه
فرایند جهانی شدن ،ویشگیهای اصلی دولت ملی در حاال زوال اسات ،و عایو بارآن نیروهاا و
گرو های اجتماعی جدیدی ه بیشتر دغدغههای فرهن ی و هویتی دارناد سار بارآورد اناد .باا
توجه به ابعاد م ور ،بشیریه براین باور است ه جهانی شدن بپرگترین تهدیدی است ه بارای
ال وی دولت محور در جامعه شناسی سیاسی سنتی پدیدار شد است .از لحاظ دانش و پاارادایم
جامعه شناسی سیاسی ،نک ته مهم این است ه بر ارر فرایند جهانی شدن حا میت ملی دولتها
عمیً دچار محدودیتهایی شد است ،به نحوی ه حکومتهای ملی دی ر مانناد گ شاته نمای
توانند از خودمختاری الزم و افی برخوردار باشند ،هرچناد از لحااظ صاوری و حهاوقی مرجا
نهایی اقتدار در قلمرو سیاسی خود محسوی میشوند (بشیریه. 01-09 :0933 ،
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نوشتار حاضر علی رغم اینکه بطور عام پارادایم جهانی شدن را دارای آرارو پیامدهای عمیهی
بر عرصه سیاست می داند ،بطور خا بر دو بعد سیاسی و فنی آن تمر اپ دارد .بادین صاور
ه بعد سیاسی جهانی شدن منجر به چالشهای جادی و عمیهای پایش روی دولات ملای باه
عنوان هسته مر پی پارادایم جامعه شناسی سیاسی سانتی شاد  ،و در نتیجاه چناین چالشای
نیروها و گرو های اجتماعی جدیدی توانساتهاناد اعایم حضاور نناد .هام چناین بعاد فنای-
تکنولوژیک جهانی شدن نیاپ توانساته اسات ابپارهاای مناساقی هام چاون اینترنات ،مااهوار ،
شقکههای اجتماعی و  ...را در دستر نیروها و گرو های اجتماعی و باه تعقیاری جامعاه قارار
دهد ،ه این امر خود نتیجه ای دی ر در برداشته و آن ههاور دو پدیاد جنقشهاای اجتمااعی
جدید و نیروهای اجتماعی شقکه ای بود است .به هرحال با توجه بهفراینادهای جهاانی شادن،
مدعای نویسند این سطور این است ه فرایند جهانی شدن و ابعاد سیاسی و فنی آن موجقاا
چالش در پارادایم سنتی جامعه شناسی سیاسی و ههور پارادایم جدید در ایان عرصاه را فاراهم
ساخته است .ققل از اینکه چنین تغییر و تحوالتی به بحث و بررسای گ اشاته شاود ،ابتادا الزم
است ه ال وهای رایج در پارادایم سنتی جامعهشناسی سیاسی تشریح شوند.
 -3الگویهای رایج پارادایم سنتی جامعه شناسی سیاسی
مایکل راش در ارر خود «جامعه و سیاست» معتهاد اسات وهیفاه جامعاه شناسای سیاسای
بررسی و تقیین رابطه بین جامعه و سیاست ،بین نهادهای اجتماعی و سیاسی و رابطه بین رفتار
اجتماعی و سیاسی است .از نظر وی جامعهشناسی سیاسی می وشد اه سیاسات را در زمیناه
اجتماعی آن قرار دهد .راش براین باور است ه مار س و وبر از متفکران اصالی هساتند اه در
توسعه جامعه شناسی سیاسی نهش جدی ایفا نمودند چرا ه آنها هر دو معتهد بودناد سیاسات
به گونهای گریپ ناپ یر ریشه درجامعه دارد (راش. 3-00 :0933 ،
حسین بشیریه نیپ در ارر خود جامعه شناسی سیاسی را نهش نیروهای اجتماعی در زنادگی
سیاسی تعریف نمود است .وی برای بررسی چنین موضوعی پنج ال اوی اصالی جامعاهشناسای
سیاسی یعنی ال وی مار سیستی ،وبری ،پلورالیستی ،الیتیستی و ار رد گرایانه را برای تقیاین
رابطه جامعه و دولت به بحث گ اشاته اسات .از نظار وی ،رابطاه دولات و جامعاه اولاین باار از
دیدگاهی جامعه شناختی بوسیله ارل مار س مورد توجه قارار گرفات .اندیشاه ارتقااط میاان

19

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال ششم ،شماره ،24تابستان  9353ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقها اجتماعی و قدر سیاسی جوهر نظریه زیربنا و روینا در نظریا مار س اسات و هماین
خود اسا جامعه شناسی مار سیتی را تشکیل میدهد (بشیریه. 0930 ،
علیرضا ازغندی نیپ براین باور است ه اارل ماار س باا نهاد جامعاه شناسای باه مفهاوم
پوزیتویستی سعی رد به صور عینی برای اولین بار از دیدگا یک جامعه شنا رابطه دولات
با نیروهای اجتماعی ه در تطور تاریخی در شکل دادن به تاریخ بشریت نهش بنیادین داشتهاند
را مورد بررسی قرار دهد (ازغندی. 9: 0930 ،
شاید بطور اجتنای ناپ یری بتوان گفت ه ماا س وبار دوماین بنیان ا ار جامعاه شناسای
سیاسی است .مک وبر نه تنهاا شاامل انتهاادی عماد از ماار س ،بلکاه شاامل تعاداد قابال
میحظه ای مطالعا ویش و مفاهیم مهم برای جامعه شناسی سیاسی بود .اندیشاه وبار در ماورد
استهیل دولت و اهمیت سیاستهای لیقرال دمکراتیاک سارآغاز یاک سانت فکاری اسات اه
صراحتاً ضد مار سیتی است .وبر به عنوان یک متفکر لیقرال ه متعهد به دفاع از آزادی فاردی
بود و آن را در عصر مد رنیته در خظر می دید ،آرارش را در مخالفت با جقار اقتصاادی ماار س
تدوین نمود .اهمیتی ه او برای شیو هایی اجرایی در دولت – ملت قائل شد ،به انداز اهمیتای
بود ه مار س در نظریاتش برای ابپار تولید در نظام سرمایه داری قائل شد بود ( Bottomore,
 . 1993: 10-11او توجه خود را بر اهمیت قدر به منپله یک مفهوم سیاسی و باویش در زمیناه
دولت و برای اعمال قدر مشروع یاا مشاروعیت متمر اپ ارد و بار ساه شاالود اصالی بارای
مشروعیت یعنی مشروعیت سنتی ،اریپمایی و عهینای -قاانونی مطارح ارد اه مشاهورترین
«انواع آرمانی» او هستند (راش . 00 : 0933 ،در هر حال ،جامعهشناسی و بار از ایان نظار اه
معتهد بود ل جواما حاول محاور دولات ،ملتهاا ساازمان یافتاهاناد ،باا جهاتگیاری لای
جامعه شناسی سیاسای سانتی و از جملاه مار سایم اشاتراک دارد .از دی ار ال وهاای رایاج در
جامعهشناسی سیاسی سنتی ال وی پلورالیسم یا ثار گرایای اسات اه از ساوی رابار دال
مطرح شد است .این ال و در مهابل نظریههای مار سیتی دربار مقنای بقهاتی دولت ،بر تعادد
مرا پ قدر اجتماعی تی ید میگ ارد .در این ال و رابطه قادر دولتای باا مجموعاو گرو هاا و
نیروهای اجتماعی بررسی میشود و تکثر و تنوع مناب قدر فرض اصلی این دیادگا اسات .در
این ال و قدر سیاسی فرایند پایان ناپ یر رقابت و سازش میاان نیروهاای مختلفای اسات اه
نمایند عییق و منااف اجتمااعی گونااگونی مانناد گارو هاای صانعتی ،تجااری ،جنقشهاای
ارگری ،گرو بندیهای قومی ،م هقی و غیر هستند (بشیریه. 10 :0930 ،
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نظریا نخقه گرایا نه از دی ر نظریا مهم در پارادایم سنتی جامعهشناسی سیاسی محسوی
میشوند .این دسته از نظریه پردازان به بررسی این مساله میپردازند ه چرا و چ ونه یک گارو
اقلیت هموار باید بر ا ثریت حکومت ند (ناش . 90 :0933 ،از دیادگا نخقاه گرایاانی چاون
موسکا و پار تو ،میان نخق ان سیاسی و ساخت اجتماعی – اقتصادی ،رابطهای ضاروری و علیای
وجود ندارد ،لیکن از نظر آنها جامعهشناسی سیاسی تنهاا باه معناای شاناخت عمال سیاسای
نخق ان است .سرانجام اینکه رویکرد ار رد گرایانه از دی ر رویکردهای موجود در حوز جامعاه
شناسی سیاسی برای تقیین رابطه دولت و جامعه اسات .ریشاههای ن ارش اصاالت اار رد یاا
فونکسیونالیسم ابتدا به امیل دور هایم و سپس به تالکو پارسونپ باز مایگاردد .در ایان ال او
فرض می شود ه ل جامعه همانند سیستمی است مر ب از بخشهای مختلفی اه هار یاک
ارویش ها و وهایف خا خود را انجام میدهد و بین اجاپای سیساتم رواباط مکمال و متهابال
وجود دارد (بشیریه . 39 : 0930 ،در واق ار رد گرایان آن دسته از نظریاه پردازانای هساتند
ه در ارائه نظریه خود به جای وجدان جمعی دور هایمی و تضاد بقهاتی مار سیتی ،تعادل یاا
عدم تعادل میان حوز های ارزش ،و به جای نظام تهسیم ار ،محیط اجتمااعی را قارار داد اناد
(ازغندی. 31 :0930 ،
به هر حال ،موضوعی ه در بررسی ال وهای رایج جامعهشناسی سیاسای سانتی برجسات ی
دارد این است ه در این ال وها و مکاتب ،جامعهشناسی سیاسی چیپی جپ جامعه و رابطه آن باا
دولت ،بویش تیریرا تعیین نند نهادها و نیروها ی اجتماعی بر قدر سیاسی در حیطه دولت
ملی نمی باشد .اما به نظر مایرساد باا تغییارا صاور گرفتاه در دهاههای اخیار و خصوصااً
گسترش فرایند جهانی شدن ،دامنه و عرصه موضوعا و در نتیجه ن رشهای مسلط در جامعاه
شناسی سیاسی سنتی دستخوش تحوال عمد و اساسی شد باشند .آشکار شدن نهاط ضاعف
بسیاری از نظریهها ی جامعه شناسی سیاسی سنتی ،مدافعانشان را مجقور رد تغییرا اساسی
در نظریا مورد دفاع خود اعمال نمایند و با چسقاندن پیش واژ «نو» به ناام آن نظریاا ایان
تغییرا بنیادی را توجیه نند(مانند نومار سیم ،نولیقرالیسم ،نو ثر گرایی. ...
به نظر می آید برای رسیدن به شناخت وسیعتر و عمیقتر از هویتها و غیریتهای نیروهای
اجتماعی و چ ون ی عملکرد سیاسی آنها در شرایطی اه هماوار در حاال تغییراناد ،شاناخت
مقتنی بر قشربندی و جداسازی (بقهه ،گرو  ،حپی ،شین و غیر چندان مفید به فاید نقاشاد.
بدین سان میتوان بیان ارد اه «پاارادایم» اصالی جامعاه شناسای سیاسای در حاال تغییار
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می باشد .از این رو با آشکار شدن ضعف پارادایم اصلی و با تیش برای عرضه ابپارها و قالبهاای
جدید معرفتی ،شاهد شکلگیری مفاهیم تاز ای هستیم اه فضاای علمای متفااوتی را ایجااد
رد است .از این رو سپاست با خرور ذهنی و علمی از پارادایمهای مسلط و رها شدن از قیاد و
بندهای آن ،پرسشهای مختلفی براحی شود و در فضای متفاوتی به این پرساشها پاساخ داد
شود .از این رو در ادامه به این مساله میپردازیم ه چ ونه جهانی شدن در شاکلگیاری تحاول
پارادایمی در حوز جامعه شناسی سیاسی نهش آفرینی نمود و اینکاه پاارادایم جدیاد جامعاه
شناسی سیاسی دارای چه ویشگیها و خصلتهایی است(رجوع شود به  :توحید فام. 0935 ،
 -4جهانی شدن و تحول پارادایمی در جامعه شناسی سیاسی  :ظهور جامعه شناسیی
سیاسی جدید
پس از فهم مختصا و ویشگیهای فرایند جهانی شدن و بررسای ال وهاای رایاج در جامعاه
شناسی سیاسی سنتی ،اینک این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد ه چ ونه ابعااد سیاسای و
فنی – تکنولوژیک جهانی شدن در ههور و بروز پارادایم جدیاد جامعاهشناسای سیاسای ایفاای
نهش رد اند .مدعای نویسند این پشوهش بر این محاور اساتوار اسات اه دو بعاد ما ور در
فرایند جهانی شدن هریک به گونه ای مشخص توانستهاناد در ایان تغییار و تحاول ماارر واقا
شوند .بدین صور ه بعد سیاسی جهانی شدن موجقا چاالش دولات ملای باهعناوان هساته
مر پی پارادایم سنتی ،و ههور نیروها و گارو هاای غیردولتای را فاراهم سااخته اسات ،و بعاد
تکنولوژیک جهانی شادن نیاپ ابپارهاای ارتقاابی الزم همچاون اینترنات ،مااهوار  ،شاقکههای
اجتماعی و ...را در اختیار این نیروها و گرو ها قرار داد اسات و باا ایان اقادام موجقاا شاکل
گیری نیروهای اجتماعی شقکه ای اه از مفااهیم جدیاد در پاارادایم نوههاور جامعاهشناسای
سیاسی است ،و همچنین تهویت جنقشهای اجتماعی جدید را فراهم آورد است .با بررسی این
موضوعا می توان برخی از خصلتهای پاارادایم جدیاد جامعاهشناسای سیاسای را نیاپ ماورد
شناسایی قرار داد.
 -4-1جهانی شدن سیاست و تضعیف دولت ملی
همانطور ه ققیً ذ ر شد ،هسته مر پی پاارادایم سانتی جامعاهشناسای سیاسای و ال اوی
اصلی آن چیپی جپ جامعه و رابطه آن با دولت ملای و باویش تایریرا تعیاین نناد نهادهاا و
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نیروهای اجتماعی بر قدر سیاسی نمیباشد .اما به نظر می رسد با فروپاشی نظاام دو قطقای و
دگرگونیهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و تکنولوژیک رخداد در سه دهاه اخیار و گساترش
جهانی شدن و تغییرا صور گرفته در نظامهای اجتماعی و سیاسی ،ن رش مسلط در جامعاه
شناسی و قلمرو موضوعا اصلی جامعهشناسی سیاسی ،دستخوش تحوال اساسی شاد اسات.
به نحوی ه امروز در انون مطالعا جامعاهشناسای سیاسای مساایل و موضاوعاتی همچاون
پدیاد جهاانی شادن و فراینادهای آن در عرصاههای مختلاف ،هویات ،قومیات ،جناقشهااای
اجتماعی ،سازمانهای غیردولتی و نیروهای اجتماعی شقکه ای اولویت یافتاهاناد .دساتاوردهای
انهیی در تکنولوژی ارتقابا و ابیعا  ،حا میت ملی دولتها را به شد تضاعیف ارد و در
مهابل بر توانمندی اررگ اری جامعه بر قدر و سیاست افاپود اسات (ازغنادی . 0 : 0930 ،در
پارادایم سنتی جامعه شناسی سیاسی ،دولات ملای هساته مر اپی محساوی مایشاد و مادل
وستفالیایی دولت از مشروعیت و مهقولیت خاصی برخوردار بود .براین اساا دولات از اقتادار و
حا میت الزم برای نترل شهروندان و وض و اجرای قوانین بهر مند بود است .اما با تسری و
تشدید روند بعد سیاسی جهانی شدن ،ضامن فرساایش اقتادار دولتهاا ،نفوذپا یری مرزهاا و
تحدید حا میت آنهاا ،دههاا باازی ر غیرحکاومتی وارد عمال شاد و در اقتادار دولات ساهیم
گردید اند .عصر جهانی شدن با شد و ضعفهای گوناگون موقعیت دولات ملای را دساتخوش
دگرگونی نمود  ،عناصر متشکله آن یعنی ملیت ،سرزمین ،حکومت و حا میات و نیاپ تعاامی
میان آنها را متحول نمود است .باه گوناه ای اه رابطاه سانتی میاان مشاروعیت ،ارآمادی،
استهیل و اقتدار به هیچ وجه نمی تواند مقین موقعیت دولات در عرصاه داخلای و باین المللای
باشد .تحت این شرایط روابط میان نیروهای اجتماعی ،شهروندان و دولت را نمی توان باه مثاباه
گ شته براسا ارتقابا و وفاداریهای سانتی توضایح داد (قاوام . 91-10 : 0939 ،در واقا
جهااانی شاادن و خصوص ااً بعااد سیاساای آن شاادیدترین چالشاای اساات ااه پاایش روی ماادل
جامعهشناسی سیاسی قدیمی مقتنی بر سیاست دولت محور قرار دارد .فرایندهای جهانی شادن
بدین معنی هستند ه توانایی دولت ملی برای اقدام مستهل در جهت براحی و تعهیاب اهاداف
سیاسی داخلی و بین المللی از بین رفته است ،همچنان ه نتارلش بار عقاور و مارور االهاا،
خدما  ،تکنولوژی ،محصوال رسانه ای و ابیعاتی ه مرزهایش را در می نوردند نیاپ ااهش
یافته است .به عیو اقتدار سیاسی دولت برای تعیین قاوانین و مهاررا و سیاساتهای داخلای
اش به وسیله نهادها و قوانین سیاسی بینالمللی ه به گونهای فعال حوز صایحیت دولات بار
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شهروند اش را محدود می نند ،اهش یافتاه اسات ( . Held, 1991در ماورد جامعاه شناسای
سیاسی جدید ،جهانی شدن به وضوح فرصتهاایی را بارای بررسای مجادد موضاوعا لیادی
قدر و سیاست فراهم رد اسات .تغییارا تجربای اه بوسایله جهاانی شادن ایجااد شاد
اساسیترین مفاهیم جامعه شناسی را زیر سوال برد اند .به عنوان مثال ،جهاانی شادن باا جادا
ساختن فرایندهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ه سابهاً در چارچوی مرزهای ملای مجاپا ،باه
هم پیوسته تلهی میشدند ،مفهوم اساسی«جامعه» را زیر سوال برد است .ایان فرصاتی فاراهم
میسازد تا به بازاندیشی زندگی اجتماعی از منظر ساختارها و مدیریتهای اجتمااعی چندگاناه
بپردازیم و در مورد قدر وسیاست نه به عنوان نهادهای مجاپای درون یاک جامعاه اه تحات
حا میت یک زیربنای تعیین نند واحد (مانند اندیشه مار سیساتی یاا یاک منطاق ساخت
واحد (مانند تپ عهینی شدن وبر هستند ،بلکه بهعنوان یکی از جنقههای زنادگی اجتمااعی باه
تفکر مجدد بپردازیم .جهانی شدن موضوعاتی را مطرح مای ناد اه نساقت باه چاارچوبی اه
جامعه شناسی سیاسی سنتی فراهم مای ناد مساتلپم ن ارش وسای تاری در ماورد قادر و
سیاست است (نش . 19 : 0933 ،از نهطه نظار جامعاهشناسای سیاسای جدیاد ،جهاانی شادن
سیاسی بدان معنی است ه ا نون قدر دولت -ملت در بعضی از زمینهها تا حد زیادی اهش
یافته است ،و تحت الشعاع نهادها و فرایندهای دی ری قرار گرفته و از انون بحاث خاارر شاد
است .در همین حال تشکلهای بقهاتی اه سیاساتهای ملای حاول محاور آنهاا ساازماندهی
میشد دچار انشهاق و چند پار گی شد اند و موضاوعا و عییاق سیاسای مرباوط باه احاپای
سیاسی بقهاتی زیر سوال رفتهاند .چند پارگی و تکثیر شدن ارزشها و شیو های زندگی ،رشاد
رسانههای جمعی و مصرف گرایی ،زوال مشاغل و جوام با رقا  ،همه و همه بدین معنای اسات
ه هویتها ی اجتماعی خدشه ناپ یر و مسلم ان اشته شد سابق ا نون سیاسی شد اند .در این
شرایط ههور جنقشها و شقکههای اجتماعی ه به گونهای متفاو از احاپای سیاسای ساازمان
یافتهاند و هویتها ی غیربقهاتی نظیر جنسیت ،قومیت و هویت جنسی را نمایندگی مای نناد،
هم محتوا و هم شکل سیاست را تغییر داد است .اگرخواهان درک روابط اجتماعی متغیر ،چناد
پا ر شد و به سرعت دگرگون شوندۀ معاصر باشیم ،باید تعاریف گسترد ای از قدر و سیاسات
به دست دهیم تا نحو تکوین ،ستیپ و دگرگونی هویتها و نهادها را در سراسر حوز اجتمااعی
پوشش دهد .بنابراین میتوان گفت ه یک تغییر پارادایم در جامعاه شناسای سیاسای رخ داد
است ،بطوری ه این رشته از مدلهای دولت محور و بقهاتی مشار ت یا عدم مشار ت سیاسای
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دور شد و به برف درک جدیدی از سیاست به مثابه پدید ای ه در همه تجربیاا اجتمااعی
حضور دارد ،حر ت نمود است .جامعاه شناسای سیاسای جدیاد ققال از هرچیاپ باه سیاسات
فرهن ی توجه دارد (همان  . 51-50 :بنابراین آشکارا میحظه میشود ه بعاد سیاسای جهاانی
شدن توانسته است موجقا چالش علیه دولت ملی را فاراهم ساازد و باه ایان بریاق تحاوال
عمیهی را در این حوز پدید آورد.
 -4-2بعد فنی – تکنولوژیک جهانی شدن و ظهور نیروهای اجتماعی شبکه ای
جهانی شدن سیاسی نه تنها دولت ملی ،بلکه مفهوم اساسای «جامعاه» را باا تغییار همارا
رد .به گونه ای ه جامعه آن شکل متمر پی را ه در پارادایم سنتی داشات از دسات داد  ،و
این امر موجب شد تا نیروها و گرو های اجتماعی نه صرفاً در چارچوی مرزهای ملای و در زیار
سایه اقتدار دولت ملی ،بلکه در گستر ای وسی تر به فعالیت بپردازند .ادعای نویسند این است
ه بعد تکنولوژیک جهانی شادن ابپارهاای ارتقاابی الزم مانناد اینترنات ،مااهوار  ،شاقکههای
اجتماعی ،تلفن همرا و ...را در اختیار این نیروها و گرو های اجتماعی قارار داد و ایان امار در
ههور مفهومی چون «نیروهای اجتماعی شقکه ای» و تهویت جنقشهای اجتماعی جدید نهاش
مارری داشته است .با بررسی این مفاهیم و موضوعا میتوان به برخی ویشگیها و خصالتهای
پارادایم جدید جامعه شناسی سیاسی نیپ دست یافت.
در نتیجه تغییر و تحوال نشی گرفته از فرایند جهانی شدن ،معیارهاای شاناخت و بقهاه
بندیهای نظری پیرامون نیروهای اجتماعی ه در سنتهای مار سیستی ،وبری ،پلورالیساتی و
پارسونپی عرضه شد  ،توان بازنمایی تمام واقعیت اجتمااعی غاری و حتای جواما غیرغربای را
ندارند .بنابراین امروز مفروض ردن شناخت اجتماعی در وجو فرهن ی آن به صور شاقکهای
برای بررسی نیروها و گرو های اجتماعی امری ضروری است و به نظر می رسد شاناخت مقتنای
بر قشربندی و جداسازی (بقهه ،گرو  ،حپی ،شین و غیر چندان مفید فاید نقاشاد .از ایان رو
شناخت و بررسی نیروهای اجتماعی شقکه ای و چ ون ی عملکرد آنها باه عناوان مفهاوم ناوین
جامعه شناسی سیاسی جدید ضروری است (توحید فام . 0935 ،در واق با ههور فرایند جهاانی
شدن و خصوصا بعاد تکنولوژیاک آن ،اساتفاد از اینترنات و متعلهاا آن همچاون شاقکههای
اجتماعی در همو عرصههای سیاسای ،اقتصاادی و اجتمااعی در شاورهای توساعه یافتاه و تاا
حدودی در شورهای در حال توسعه گسترش یافته است .امروز گفته میشاود اه سیاسات و
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امر سیاسی بر بال رسانهها حر ت می ند ،و باا گساترش اساتفاد باازی ران جامعاه مادنی در
سطوح فروملی ،ملی ،منطهه ای و جهانی از اینترنت و نهش آفرینی آنهاا در تعاامی سیاسای و
چالش ری سیاسی ،اهمیت این تلهی بیشتر نمایان می شود .اینترنت و شقکههاای اجتمااعی باا
جای دادن بیف گسترد ای از باازی ران و نشا ران سیاسای -اجتمااعی در فضاای مجاازی و
ساایقرنتیکی ،از یکساو اباپاری بارای تقلیااآ و اشااعه نمادهاای سیاسای و باورهاا و ایاادئولوژی
نش ران اجتماعی بود است ،و از سوی دی ر ،منق مهم آگاهی سیاسی -اجتماعی در جهاان و
ارت قاط فعاالن سیاسای باا ماردم و در نهایات بران یپانناد مهام رفتارهاای اعتراضای و بسایج
اعتراضا در جهان بود است .ل ا میتوان گفت ه اینترنت مهم تارین نشاانه قادر نماادین،
هویت ساز و تقلیغاتی در عصر جدید است و سیاست و تحوال سیاسی تا حد قابال تاوجهی باه
این رسانه فراگیر وابسته است (سردارنیا . 009 :0933 ،با پیدایش اینترنت و گسترش آن ناوعی
حوز عمومی مجازی در فضای ساییرنتیکی شکل گرفته و این امر در ههور نیروهاای اجتمااعی
شقکه ای مارر بود است .این حوز عمومی مانند شقکه تار عنکقوتی است ه ابیعا همچاون
خون یاا انارژی بارق در خطاوط آن جااری اسات و درنهااط اتصاال آن ،باازی ران و نشا ران
گوناگونی از جمله جنقشهاای اجتمااعی ،ساازمانهای غیردولتای در ساطح ملای و فراملای ،و
احپای و گرو ها ی سیاسی بی شماری حضور دارند .فضاای ساایقرنتیکی ،فضاایی بارای حضاور
مجازی نش ران فردی ،گروهای و جمعای و آ ناد از ارتقاباا باین آنهاا ،تولیاد و انتهاال
ابیعااا و نهادهاساات ،در ایاان فضااا نش ا ران و نیروهااای اجتماااعی شااقکه ای هاام چااون
جنقشهای اجتماعی و گروههاای سیاسای -اجتمااعی راجا باه مساائل سیاسای و اجتمااعی
گوناگون به بحث و گفت و پرداختناد و احتمااالً باه توافاق نیاپ مایرساند (. Vegh, 2003: 47
جنقشها ی اجتماعی از جمله ارگپارانی هساتند اه از اینترنات بارای آگااهی رساانی بسایار
شتابان پیرامون موضوعا  ،مسائل و دشواریهای مشترک بشری ،هم چون نهاض حهاوق بشار،
آلودگی محیط زیست ،استقداد سیاسی ،و تروریسم بسیار استفاد می نناد .ایان اارگپاران باا
استفاد از این فناوری و ابیعرسانی سری پیرامون رویدادهای محلای ،آنهاا را جهاانی ارد و
بین مسائل محلی و جهانی پیوند برقرار می نند .هم چنین اینترنت ابر رساانه و اباپاری بسایار
مهم برای تقلیآ و اشاعه باورهای این نش ران اجتماعی ،هم چنین صلح بلقی ،براباری حهاوق
زن و مرد ،مخالفت با جنگ ،دفاع از محیط زیست سالم و مانند آن بود است (سردارنیا:0933 ،
 . 015امروز با اهش اعتماد عمومی به احپای سیاسی ،جنقشهای اجتماعی نهاش مهمای در
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سازمان دهی رفتارهای اعتراضی و بیان اعتراضها در جوام دمکراتیک داشته اناد .از نیماه دوم
دهه  0331به بعد ،اینترنت در تشویق و ساازماندهای اعتراضاا گساترد ملای ،منطهاه ای و
جهانی چه به صور آنیین در فضای سایقرنتیکی و چاه باه صاور واقعای در ساطح جواما ،
بسیار مارر بود است .اینترنت با ابیع رسانی سری راج به مسائل حاد جامعه بشاری ،انتهاال
نمادهای اعتراضی و تحریک احساسا  ،به نشهای اعتراضی گسترد دامن زد اسات .اماروز
جنقشهای اجتماعی جدید از بریق قابلیتهای مختلف این فناوری ،مسائل حاد بومی و محلای
را جهانی رد و از این ره ر بارای خاود ،هاواداران جهاانی ایجااد ارد اناد (هماان . 019 :
شقکههای اجتماعی مجاازی ،نسال جدیادی از وی ساایتهای اینترنتای هساتند اه در ایان
چارچوی باید به آنها نیاپ اشاار ارد .در ایان وی ساایتها ،ااربران اینترنتای حاول محاور
مشتر ی به صور مجازی باهم جم میشوند و جماعتهای آنیین و شقکه ای را تشکیل مای
دهند .شقکههای اجتماعی سایت یا مجموعه سایتهایی هستند ه در آن ،ااربران مایتوانناد
خواستها ،دلقست ی ها ،اندیشه و اعمالشان را با دی ران در میان ب ارند .شاقکههای اجتمااعی
همچون فیس بوک ،توییتر ،یوتیوپ و  ...از مهم ترین انواع شقکهها محسوی میشاوند .بناابراین
با وقوع پدید جهانی شدن و بویش گسترش ماهوار ها و اینترنت ،بسترهای اولیه نوعی «جامعاه
مدنی جهانی» فراهم شد است .در عصر جهانی شدن ،نمیتوان گفت اه شااهد از باین رفاتن
دولتها خواهیم بود بلکه دولتها هنوز بازی ران مهمی هستند .با وجاود ایان ،دولتهاا از ساوی
بازی ران جدید ،یعنی جنقشهای اجتماعی جدید و سازمانهای غیردولتی و نیروهاای اجتمااعی
شقکهای به شد به چالش گرفته شاد اناد (هماان . 009 :جناقش زاپاتیساتهاا در مکپیاک،
جنقش اعتراضی علیه سازمان تجار جهانی ،جناقش اعتراضای علیاه نشسات گارو  3در ژناو
( ، 5110جنقشهای اجتماعی صلح بلب و ضد جنگ ،و به بور مشاخص تحاوال انهیبای در
شورهای عربی را می توان از نمونههای برجسته اهمیت بعد فنی جهانی شدن یعنی اینترنات و
شقکههای اجتماعی در تغییر و تحاوال صاور گرفتاه دانسات .جناقش زاپاتیساتها یکای از
نمونههای عینی قابل توجه از جنقشهای اجتماعی در دهه  0331اسات اه باه بهتارین وجاه
ممکن از اینترنت و پتانسیلهای آن در جهت پیشقرد اهاداف خاود و بسایج هاواداران اساتفاد
رد .این جنقش نشان داد ه تود های فهیر میتوانند باا اباپار افکاار عماومی باین المللای بار
سیاستهای حکومات تایریر ب ارناد ( . Sevens, 1999: 75ایان جناقش ،بارای اعااد حهاوق
بومیان ،خودمختاری ،عدالت اجتماعی و مخالفت با جهانی شدن اقتصاد نولیقرال و گساترش آن
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به مکپیک بود .به گفته بسایاری از تحلیال گاران رساانهای ،جناقش زاپاتیساتا مصاداق عینای
استفاد رادیکال و گسترد از اینترنت بود .استلپ ازآن به مثابه اولین جنقش چریکی ابیعااتی
یاد می ند ه بازتای جهانی داشته است (. Atton, 2003: 6
فعاالن این جنقش و حامیان آن در جهان ،گپارشهای جدید را از بریق اینترنت به صاور
سیل آسا پخش ردند ،و به همین دلیل وزیرخارجه مکپیک اعیم رد ه این جنگ یک جنگ
اینترنتی است ( . Sevens,1999:26همچنین تحوال انهیبی اخیار در منطهاه خاورمیاناه ایان
واقعیت را آشکار ارد اه تکنولوژیهاای جدیاد از ققیال اینترنات و شاقکههای اجتمااعی در
گسترش سری و پایدار تغییرا سیاسای و اجتمااعی ماارر بودناد .انهییهاای فایس باو ی و
تویتری و به بور لی انهیی شقکههای اجتمااعی تر یاب جدیادی اسات اه باه تاازگی وارد
ادبیا سیاسی و جامعه شناسی سیاسی شد است .به سادگی می توان دریافت ه این تر یاب،
ریشه در رخدادهای اخیر خاورمیانه دارد ه از تونس و مصر شروع شد و تهریقاً تماام منطهاه را
فرا گرفت .آنچه در این تحوال آشکارناپ یر بود ،تیریر اینترنت و خصوصااً شاقکههای اجتمااعی
در ابایع رساانی ،ساازماندهی و گساترش سااری تحاوال در شاورهای منطهاه باود اساات
( . Bughelaf, 2011:2بنابراین میحظه میشود ه در ارر فرایند جهانی شادن و خصوصااً ابعااد
سیاسی و تکنولوژیک آن ،تغییر و تحوال عمیهی در جوام سیاسی صور گرفته اسات .تغییار
و تحوال نظری و تجربی صور گرفته درعرصه بینالملال و ههاور ابپارهاای ارتقاابی جدیاد
باعث شد ه جای ا دولت – ملت به عنوان مر پ فعالیت سیاسی جابجا شود .در نتیجه چناین
تحوالتی ،عرصه قدر و سیاست از سطح محدود ملی به ساطح گساترد جهاانی تغییار مسایر
داد است .از این رو جامعه شناسی سیاسی ه در پی برقراری وشناسایی ارتقاط میان جامعاه و
قدر سیاسی است ،باید این مسا له را در فراتر از مرزهای ملی جستجو ند ،چارا اه اقتادار و
قدر به فراسوی مرزها رخات بربساته اسات .بناابراین مای تاوان گفات اه ابعااد سیاسای و
تکنولوژیک جهانی شدن در شکل گیری تحوال پاارادایمی در حاوز جامعاه شناسای سیاسای
نهش بسیار جدی ایفا رد اند .تضعیف دولت ملی ،ههور نیروها و گرو های اجتمااعی جدیاد ،
انتهال قدر و اقتدار به ورای مرزهای ملی ،ههور جامعه و نیروهای اجتماعی شقکه ای ،اهمیت
یافتن و قدرتمندی جنقشهای اجتماعی جدید از مهم ترین مقاحث و ماواردی هساتند اه در
این تغییر و تحول پارادایمی قابل توجه و بررسی میباشند.
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همپمان با پایان گارفتن هاپارۀ دوم ماییدی و ورود باه هاپارۀ ساوم ،بشار در آساتانه دورۀ
تاریخی تاز ای قرار گرفته است .گویا جهانی نو در حال شکل گیری است جهانی ه مناساقا
حا م برآن دستخوش تغییرا عمد ای است و به نظر می رسد گامهای این تغییرا به مراتب
از دور ها ی دی ر تاریخ بشر بلندتر و پرشتای تار باشاد .بارای توصایف و تقیاین ایان تحاوال
تفاسیر متفاوتی از سوی صاحقنظران ارائه شد اماا مشاهورترین واژ ای اه در ایان زمیناه در
علوم اجتماعی و سیاسی اربرد یافته و شهیر گشته ،مفهوم «جهانی شدن» است .متفکرانی اه
تحوال عصر جدی د را ذیل این مفهوم تقیین می نند ،براین عهید اند ه در رب آخرین قارن
بیستم ،ابعاد سیاسی ،تکنولوژیک ،فرهن ی و اقتصادی جهانی شدن ،رشد و گسترش زیادی پیدا
رد و رویدادهای بپرگی در دنیا بوجود آمد ه حوز های مختلف زیست بشری را تحت تایریر
قرار داد است .بسیاری از صاحقنظران مدعی اند اه متناساب باا تغییراتای اه در حوز هاای
مختلف زیست بشری بوجود آمد  ،اتخااذ چشام اناداز گساترد تاری بارای مطالعاه فرهناگ و
سیاست ضرور یافته است .بر همین اسا در جامعه شناسی سیاسی نیپ جهانی شدن به یکی
از مفاهیم و متغیرهای مهم در تقیین تحوال سیاسی و اجتماعی مقدل شاد اسات .از ایان رو
پشوهش ،حاضربه دنقال بررسی این مساله باود اه جهاانی شادن و خصوصااً ابعااد سیاسای و
تکنولوژیک آن چ ونه در حوز جامعه شناسی سیاسی مارر بود و در این حاوز چاه تغییراتای
بوجود آورد است ؟.در پاسخ به این گونه سوال ،یافتههای نوشتار حاضر ه با تکیاه بار رویکارد
پارادایمی صور گرفته ،حکایت از آن دارد ه ابعاد سیاسی و تکنولوژیک جهانی شدن مهدما
تحول پارادایمی در حوز جامعه شناسی سیاسی سنتی و ههور پارادایم جدید در ایان عرصاه را
فراهم آورد است .بدین صور ه بعد سیاسی جهانی شدن منجر به تضعیف اقتدار دولت ملای
و ههور بازی ران جدید شد ه فراتر از دولات ملای باه فعالیات سیاسای مای پردازناد ،و بعاد
تکنولوژیک جهانی شدن نیپ از ابپارهای الزم را در اختیار نیروهای جدید قرار داد ه در نتیجه
آن مفهومی نوین تحت عنوان « نیروهای اجتماعی شقکه ای» در حوز جامعه شناسی سیاسای
روار یافته است .هم چنین جنقشهای اجتماعی جدید از دی ر بازی رانی هستند ه توانسته اند
از ابپارهای ارتقابی جدید همچون اینترنت و شقکههای اجتمااعی بارای رسایدن باه اهاداف و
مهاصد خود بهر گیرند .ما حصل بحث اینکه حوز جامعهشناسی سیاسی دچار تغییار و تحاول
پارادایمی عمیهی گشته و در نتیجاه تحاوال صاور گرفتاه پاارادایم جدیاد جامعاه شناسای
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سیاسی امکان ههور و بروز یافته است .مهمترین نکته ای ه در پاارادایم جدیاد ملماو

اسات

اینکه این پارادایم ن ا گسترد تری به موضوعا سیاسی دارد و پدید ها و رخدادهای سیاسای
را در سطحی فراتر از مرزهای ملی مطالعه و بررسی می ند.
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