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دریافت -1399/3/1 :پذیرش1399/7/16 :
چکیده
در ماههای اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا ما را با امری نابهنگام و غیر منتظره مواجههه
کرد .رخدادی در قالب یک ویروس رقم خورد کههه در ردای تبربههه زیسههته انسههان امههروز
دور از انتظار بود .بهواسطه یک ویروس ،ناکارآمدیها و نارساییهای سازوکارهای حاکم
و اکنههو نن روابه
بر جوامع انسانی بار دیگههر مبههاو بههروز یافتنههد .آنچههه در مصتصههار تههاری ن
بینالملل ناممکن به نظر مههیآمههد ،نابهنگههام و ناخوانههده در قامههت رخههدادی از راه رسههید و
ممکن گشت .در شرای فوق ،دولت -ملههتههها در مواجهههه بهها رخههدادهای نورهههور نظیههر
کرونا گرفتار نوعی واماندگی ،درماندگی و عدم آمادگی شدهاند .از اینرو و بهها توجههه بههه
این بستر موضوعی ،این پرسشها مطرح میشوند که ریشۀ درماندگی دولت -ملههتههها در
قباو چالشهای نورهور چیست؟ پیامد مواجهه دولت -ملتها با رخدادهای نابهنگام چون
کرونا ،به شیوۀ سنتی مبتنی بر حفظ بقا و امنیت دولت چه خواهد بههود؟ در ایههن راسههتا ایههن
استدالو مطرح میشود که ماهیت و نوع چالشهای نورهور نظیر کرونا بهههگونهههای اسههت
که از یک سو ،دولت -ملههت و نظههم بههینالمللهی مبتنههی بههر آن در مواجهههه بهها ایههن نههوع از
رخدادها گویا دچار نقص مادرزادی است؛ از سوی دیگههر ،فراینههد یههادگیری و سههازگاری
دولت -ملت ساوهاست که متوقف شده است .در این نوشههتار بههرای ت لیههل ابرعههار بههر
روش تبیینی تاکید میشود.
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مقدمه
در ماههای اخیر شیوع ویروس کرونا ما را با امری نابهنگام و غیر منتظره مواجه کرد.
رخدادی در قالب یک ویروس رقم خورد که در ردای تبربه زیسته انسان امروز دور از انتظار
بود .ویروس کرونا با شتاب ،شدر و فراگیری بیسابقهاش نه تنها علم پزشکی که ساحت
سایر علوم را نیز به تأمل واداشته است .ویروس جدید سازههای جهان معاصر را به چالش
کشیده و با تردیدهای بنیادینی روبرو میسازد .پیشتر ،این تردیدها و انتقادها در متون نظری و
اجتماعار دانشگاهی مباو بروز داشتند ،اما به واسطه یک ویروس ،ناکارآمدیها و
نارساییهای سازوکارهای حاکم بر جوامع انسانی بار دیگر مباو بروز یافتند .این عیان شدگی
نابهنگام ،زیست جهان و جهان زیست رواب

بینالملل را نیز بیبهره نگذاشت .آنچه در

مصتصار تاریون اکنونن رواب بینالملل ناممکن به نظر میآمد ،نابهنگام و ناخوانده در قامت
رخدادی از راه رسید و ممکن گشت.
آنچه تاکنون ما به عنوان نظام بینالملل 1متعارف در رواب بینالملل میشناسیم ،در معنای
متعارف آن ،اجتماعی از دولت -ملتها 2است که در وضعیتی آنارشیک (فقدان اقتدار فائقۀ
مرکزی) رواب میان خود را به گونهای تنظیم میکنند که منافع ملی (بقا ،امنیت و در وهلۀ بعد
شکوفایی) آنها را تامین نماید .شکلگیری و تکامل این نظام ،تاریصی دویست ساله دارد که
در چارچوب نظم بینالملل 3به مثابۀ توزیعن ثبارآفرین توانمندیها و ن وۀ شکلگیری و
استقرار آن (و عمدتاً توس قدررهای بزرگ) مدیریت شده است .پیدایی و کارکرد نظم/
نظام بینالملل بر دولت -ملتها و قابلیتهایشان برای حفظ بقا و تامین امنیت کشور در برابر
مسائل و چالشهای برآمده از رواب بینالملل 4استوار بوده است.
اگرچه فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ،خوشبینیهای مقطعی و کوتاهمدتی برای
تقویت یک نظم بینالمللی نسبتاً کلنگر و حتی مبتنی بر ارزشهای یک جامعۀ مدنی جهانی
را پدید آورد ،ولی رخدادها و رویدادهای سه دهۀ اخیر نشان میدهند که نظم بینالملل فراگیر
شکل نگرفته است .در این شرای  ،مسائل و چالشهایی چندالیه ،پیچیده و چندبُعدی (نظیر
تغییرار اقلیمی و ب رانهای زیستم یطی ،مهاجرر ،تروریسم ،مناقشار برخاسته از ب ران
1. International System
2. Nation-States
3. International Order
4. International Relations
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آب -غذا -انرژی ،فروپاشی دولتهای ضعیف ،جنگهای قومی -مذهبی مبتنی بر سیاست
هویتی ،ب رانهای انباشتی و بیپایان ،گسترش جنایار سازمان یافته و اینک کرونا) در م ی
منطقهای و بینالمللی بروز کردهاند و نظم بینالمللین دولتم ور را به مبارزه بلبیدهاند.
پیدایی مسائل نورهور ،به گونهای بیسابقه ،بقای انسان را با چالش مواجهه ساخته و از
آنبا که اساس رواب

بینالمللن دولتم ور ،مبتنی بر حفظ بقای دولتها (و نه

ر از پاسصگویی نظری و عملی به این
ملتها/انسان ها) در م یطی آنارشیک بوده است ،عم ً
انواع جدید تهدید بقا بازمانده است .رواب بینالملل نمیتواند بیش از این به بهانه آنکه اصل،
بقای دولت است و بقای خود انسان موضوع مستقیم این رشته نیست ،از پاسصگویی به مسائل
نورهور که تهدیدی بیواسطه برای بقای انسان است بفره برود ،چرا که این مسائل و نیروهای
ر بصش عمدهای از روندها و رویدادهای رواب بینالملل کنونی را پدید
شکل دهندۀ آنها ،عم ً
میآورد.
در شرای فوق ،دولت -ملتها در مواجهه با رخدادهای نورهور نظیر کرونا ،گرفتار نوعی
واماندگی ،درماندگی و عدم آمادگی شدهاند .آنچه از خود این درماندگی خطرناکتر است،
واکنش دولت -ملتها به این قبیل تهدیدار نورهور است :ببای بازاندیشی در مبانی اساسی،
حرکتهای متناقض و معکوسی در قالب تقویت امنیت دولت در معنای کرسیک آن ،کاهش
همکاری دولتها ،خودم وری و درونگرایی بیشتر دولتها ،اقتدارگرایی فزاینده آنها و
مواردی از این قبیل به چشم میخورد .با وجود این واقعیت ،نظام دولت -ملتها ببای بازبینی
در بنیانهای خود در مسیر هرچه سنتیتر/کرسیکتر شدن در حرکت است .از اینرو و با
توجه به این بستر موضوعی ،این پرسشها مطرح میشوند که ریشۀ درماندگی دولت -ملتها
در قباو چالشهای نورهور چیست؟ پیامد مواجهه دولت -ملتها با رخدادهای نابهنگامی
چون کرونا ،به شیوۀ سنتی مبتنی بر حفظ بقا و امنیت دولت چه خواهد بود؟ در این راستا این
استدالو مطرح میشود که ماهیت و نوع چالشهای نورهور نظیر کرونا بهگونهای است که از
یک سو ،دولت -ملت و نظم بینالمللی مبتنی بر آن در مواجهه با این نوع از رخدادها گویا
دچار نقص مادرزادی است؛ از سوی دیگر ،فرایند یادگیری و سازگاری دولت -ملت،
ساوهاست که متوقف شده است .در برخورد با چنین پرسشهایی است که ت لیلهای
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تاریصی از مناسبار رواب

بینالملل اهمیت مییابد .همچنین بهرغم اذعان به گستردگی،

نابهنگام بودن و اثربصشی وضعیت جدید ،توجه به این نکته نیز ضروری است که نباید در
ترسیم م دودههای متعارض و جایگاه این دست رخدادها اغراق کرد.
در این راستا این مقاله بر آن است تا خاستگاه زمانی و مطالباتی نظم وستفالیایی را مورد
واکاوی قرار داده تا بتواند ت وو این نظم را در بوو تاریو تشریح کرده و سازوکار کنونی و
دالیل ناکارآمدی آن در مواجهه با رخدادهای نورهور چون کرونا را بررسی کند .روش به-
کار گرفته شده در این مقاله تبیینی بوده و بهمنظور جمعآوری دادهها از اسناد ،کتب و سایر
منابع مکتوب استفاده شده است .در ترش برای پاسو به پرسشهای مطرح شده ببعاً نیازمند

مدخل نظری هستیم ،از این رهگذر در این پژوهش با بررسی و تشریح آرای ژاک دریدا و
آلن بدیو پیرامون مفهوم «رخداد» ،ترش بر این است تا چنین پیوند و مبالی برقرار شود.
چارچوب نظری :رخداد
مباحث و آرای مطرح شده در این بصش ،هم مبرای ورود ما به ب ث خواهد بود و هم
مسئولیت پشتیبانی نظری و مفهومی از مقاله را برعهده دارند .ایده و مفهوم کلی «رخداد»1
عموما با نابهنگامبودگی قرین میشود و از اینرو میتواند در عرصه اندیشگی ،الهامبصش
جلوه کند؛ چرا که ره نشانهای است از امکان اتفاق افتادن امر نابهنگام و غیرمنتظره در رواب
بینالملل و اینکه تغییر و باز اندیشی در آن امکانپذیر است .از اینرو در این بصش ما مفهوم
«رخداد» را از منظر دو فیلسوف مورد مداقه قرار میدهیم؛ ژاک دریدا و آلن بدیو .اگرچه
«رخداد» در بیان دریدایی و بدیویی تفاورهایی دارد ،زیرا که نظرگاه فلسفی و سیاسی دو
فیلسوف متفاور است ،اما در این نوشتار بر بصشهایی از این مفهوم تأکید و تکیه میشود که
میتوان با آن نابهنگام بودگی امر حادث را در ردای نظری توضیح داد .بنابراین در این نوشتار
به تفاور دیدگاه بین دو متفکر پیرامون این مفهوم پرداخته نمیشود و فق در حد ضرورر و
نیاز نوشتار برای ت لیل ،مفهوم «رخداد» تببین میشود.
در بیان ژاک دریدا 2رخدادهای جالب توجه ،رخدادهایی هستند که در چارچوب
1. Event
2. Jacques Derrida
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متافیزک حضور ،مورد بیمهری قرار میگیرند .در گفتارهای بوروکراتیک یا نهادی ،جایگاه
جدی اشغاو نمی کنند و با این حاو سازنده حقایق زندگی هستند ( .)Lucy, 2004: 32-38از
منظر دریدا رخداد تنها در یکتایی ،بیسابقهگی و تکرارناپذیریاش حقیقتا یک رخداد است
(1994: 10

 .)Derrida,چیزی که تاریصی را در تقویم 1و در تاریو 2نشانگذاری میکند،

آنچه که ضربتی است راهراً بیواسطه احساس میشود و تا بدو به رخدادی شود حقیقتاً
نشانگذاری میکند که نشانن خود را برمیسازد ،رخدادی تکین ،یا رخدادی که «مسبوق به
سابقه» نیست« .چیزی» که واقعاً نمیدانیم هنوز چهگونه باید هویتش را شناسایی کنیم ،تعیناش
بصشیم ،به رسمیتش شناسیم ،یا ت لیلش کنیم ،جز اینکه از ل ظه حادث به بعد،
فراموشنشدنییش تلقی کنیم :رخدادی م وناشدنی در آرشیو مشترک تقویم جهانی،
تقویمی که فرضاً تقویمی جهانی است« .چیزی» اتفاق افتاده است ،چیزی که احساس میکنیم
آمدنش را ندیدهایم و پیامدهایی معین به گونهای انکارناپذیر در پی آن روان است .همچون
شهودی بدونن مفهوم ،همچون یکهگیی بدونن عمومیتی در افق یا بدونن هیچ افقی حتی دور از
تیررسن یک زبان و تأییدکننده عبزن زبان ( .)Derrida, 2001دریدا درباره امکان یا عدم امکان
وقوع و حادث گشتن رخدادها بر این باور است که رخدادها با «سرگشتگیای» در پیوندند که
میان امکانپذیری و امکانناپذیری وجود دارد .او این «سرگشتگی» را تنگنا 3میخواند و
هرگونه عملی برای نامگذاری این رخدادها یا مشصص نمودن معنایی معین و از پیشمعلوم
برای آنها را مشکوک میداند (.)Calcagno, 2007: 2
از دیگر سو ،آلن بدیو 4در ابتدا برای روشن شدن ب ث رخداد ،اقدام به تفکیک «آنچه
هست» با «آنچه اتفاق میافتد» میکند .از اینرو «رخداد» در مفهوم دوم اتفاق میافتد و به
تعبیری نقطه آغاز هر آنچه در وضعیت دوم اتفاق میافتد را میتوان رخداد نامید .این رخداد
در دیالکتیک با وضع موجود قرار دارد و دست به مقابله با عرصه «هستها» (امر موجود)
می زند .رخداد در واقع آن چیزی است که در چهارچوب قوانین موجود امور نمیگنبد و
تصلفی است از نظم روزمره که قوانین خاصی را با خود به همراه دارد (پرندوش.)90 :1397 ،
1. Date
2. History
3. Double Bind
4. Alain Badiou
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رخداد از قوانین موجود ان راف مییابد

(2005: 100

 .)Badiou,در دیدگاه بدیو تنها

تاریوهای جزئی یا وضعیتهای تاریصی وجود دارند .نتیبه مستقیم این تز این است که هیچ
وضعیت بنیادینی که رخدادها را تولید کند در کار نیست .بنابراین رخدادها متعلق به هیچ
وضعیتی نیستند (فلثم .)202 :1398 ،هنگامی که رخداد اتفاق میافتد ،نشان میدهد که ساختار
وضعیت ،جامع نیست و بدین ترتیب با «خأل وضعیت» یا «کثرر م ض» مواجهایم .این همان
جایی است که امکان عرضه رخداد را ممکن میسازد .بعبارر دیگر اتفاقی که در خر
وضعیت رخ داده و آن را نشان میدهد ،امری پیشبینیناپذیر و ایباد کنندۀ گسست در دانش
موجود وضعیت .این فضای خأل از برف دیگر به سوژه اجازه فاصله گرفتن از وضعیت
وجودی که درگیر آن است را میدهد (پرندوش .)90 :1397 ،از نظر بدیو رخدادها «ممکن»
هستند .از مهمترین ویژگیهای رخداد ،نادانسته بودن و پیشبینیناپذیری آن در وضعیت است
(2012: 144

 .)James,این پیشبینیناپذیری به معنای عدم امکان شناخت رخداد بر مبنای

«دانش وضعیت» است (پرندوش.)94 :1397 ،
تبارشناسی وضعیتِ اکنون روابط بینالملل
از نظرگاه تبارشناسانه 1و دیرینه شناسانه 2در تاریون اکنون رواب بینالملل دو وضعیت قابل
شناسایی است که از چند قرن پیش شروع شدهاند .مورد نصست ،ایباد و توسعه سامان دولت
مدرن است که به صلح وستفالیا در ساو  1648برمیگردد .از آن زمان تاکنون ،این روایت
نارر بر تبیین و اشاعه قواعد و اصوو مربوط به حاکمیت دولت و معیارها یا هنبارهای رفتار
راهراً متعارف در عرصه بینالمللی بوده است .وضعیت دوم ،نظم لیبراو است که در بوو دو
سده گذشته توس بریتانیا و ایاالر مت ده رهبری شده و در قرن بیستم با ورود کشورهای
لیبراو دموکراتیک ،تقویت و تثبیت شده است .این دو وضعیت تاکنون به موازار هم پیش
رفتهاند و در همافزایی با یکدیگر ،منظومه مفهومی و عملی رواب بینالملل را پایهریزی کرده
و تکوین بصشیدهاند (ایکنبری .)1390 ،به دیگر سصن اگرچه روایت وستفالیایی دارای قدمت
بیشتری بوده و نوعاً بر حل واقعگرایانه مسائل ،ایباد ثبار و رواب بیندولتی (همکاریجویانه
1. Genealogical
2. Archaeological
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یا مبتنی بر رقابت) در شرای فقدان قدرر فائقه مرکزی استوار است؛ روایت لیبراو بهرغم
تفاور در برخی بنیانها و کارویژهها از انوان ورود به عرصه بینالمللی در بستر و مقارن با نظم
وستفالی تکامل و دگردیسی یافته است ،توسعه و دگردیسی که همواره منوط و م دود به
ادواری شده که رواب میان قطبهای قدرر واجد ثبار بوده است .از جمله اصوو اساسی
نظم وستفالیایی -حاکمیت ،تمامیت ارضی و عدم مداخله  -اجماع جدیدی را به تصویر کشید
که در آن دولتها در قامت واحدهای سیاسی ،م ق به ایباد قانون مشروع شدند .در تنارر با
فرایندهایی همانند اکتشافار و استعمار ،رشد سرمایهداری بینالمللی و نظایر آنها ،نظم
وستفالیایی بهوجود آمده در اروپای غربی بی دو قرن آینده ،ویژگی جهانگستر یافت و
رفته رفته بر کل جهان حاکم شد ،هنبارها و اصوو جدید آن مانند حق تعیین سرنوشت و
شناسایی متقابل میان دولتهای مستقل در سرتاسر جهان توسعه پیدا کرد .در قیاس با نظم
لیبراو ،نظم وستفالیایی از برتری دولتها و حاکمیت آنها حمایت بیشتری میکند .نگاههای
واقعگرایانه که ت ت تأثیر تفسیر هابز از حیار سیاسی و در قالب داوهایی همچون
آشوبناکی ،م ی

آنارشیک و لویاتان به تفسیر جهان پیرامون مشغوواند ،این وضعیت را

مفصلبندی میکنند .در مقابل اما ،روایت لیبراو از نظم نیز مطرح است که اگرچه از زمان
ورود به سطح جهانی ،وابسته به نظم وستفالی رشد کرده و به مقتضای شرای  ،قواعد و رویه-
های خود را (ولو به بور موقت) در این نظم از پیش موجود بس داده؛ اما به شرای موجود
بسنده نکرده و در پی در انداختن برح و قاعدهای نو برای روزگار پساوستفالی نیز بوده است.
در ادامه با توجه به مساله و م توای پژوهش به تشریح نظم مبتنی بر وستفالی پرداخته میشود.
نظم مبتنی بر وستفالی
نظم وستفالیایی نقطه آغاز شکلگیری نظام مبتنی بر دولت-ملتها و به یک معنا آغاز
شکلگیری نظم بینالمللی متعارف و مرسوم کنونی بهشمار میآید .نظمی که امروز
سامانبصش شئون مصتلف سیاسی و بینالمللی است ،در نتیبه صلح وستفالی بهعنوان معاهده
پایانبصش جنگهای سی ساله مذهبی در اروپاست که در بوو دو قرن پس از انعقاد به سایر
نقاط جهان تسری یافته و امروز بهعنوان اصل سامانبصش و الگوی دولتمداری در میان
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جوامعی است که هیچ نقشی در پیریزی این نظم در  24اکتبر  1648در شهرهای مونستر و
اوزنابروک نداشتهاند .در واقع چنانکه کیسینبر مینویسد امضا کنندگان این صلح نیز احتماال
از تاثیرار آتی این معاهده بر سامان بینالمللی بی قرنهای آینده بیابرع بودهاند
( .)Kissinger, 2014: 41معاهده وستفالی در ابتدا در راستای دو دستاورد استقرو سیاسی و
آزادی مذهبی پادشاهی های مطلقه اروپای قرن هفدهم سامان یافت؛ بر اساس این معاهده بود
که بیثباتی های سیاسی ناشی از سه دهه جنگ پایان یافت و پادشاهان اروپایی از رهگذر
برکنار ماندن از مداخرر نهادهای واجد قدرر اعم از مراجع قدرر فروملی (همچون نهاد
فئودالیسم) ،کانون های قدرر فراسرزمینی (مانند امپراتوری مقدس روم) و نهایتاً کانونهای
قدرر غیردنیوی (کلیسا) واجد حاکمیت یکپارچه ،فراگیر ،متمرکز و مطلق در قالب یک
سرزمین شدند (.)Gariffiths etal, 2008: 247
صلح وستفالی ل ظهای تاریصی در سیاست اروپا و نقطه عطفی در تاریو سیاسی جهان
بهشمار میرود ()Kissinger, 2014: 47؛ چراکه بنیان نظام دولتم ور را در عرصه بینالمللی
گذاشته و مبدا تشکیل دولتهای مدرن بر مبنای حاکمیت بر یک جمعیت مشصص (ملت) در
داخل م دودهای مشصص (سرزمین) قرار گرفت .گرچه نباید فراموش کرد که وستفالی نه
رهور دولت -ملت بلکه به رهور دولتهای سرزمینی انبامید؛ دولتهای مدرن در قالب
پادشاهیهای مطلقه از رهگذر حذف قدررهای م لی به تمرکز قدرر در نهاد دولت متمایل
شده و بی دههها و سدههای آتی تکامل یافتند.
عرصه بینالمللی متأثر از نظم برآمده از وستفالیا بر مبنای حاکمیت دولت و از رهگذر
کنشگری ان صاری دولتهای دارای اقتدار مطلق و دائمی در م دوده سرزمینی و همچنین
دارای استقرو و آزادی عمل در ارتباط با سایر واحدهای سیاسی شکل گرفته و بالنده شد .در
این الگو بود که مرزهای جغرافیایی تثبیت شده و معیار تمایز دولتها و جوامع سیاسی قرار
گرفت (سیف زاده .)217 :1390 ،در نگاه فالک حاکمیت دولت مؤلفه اساسی در سازماندهی
سیاسی و سنگ بنای رواب بینالملل است که تا حد زیادی م صوو و پیامد خشونت بوده
است .در واقع و چنانکه تیلی مینویسد خشونت (در قالب جنگ) نقطه اصلی عزیمت دولت
مدرن در قیاس با سایر اشکاو رقیب بوده است ( .)Tilley, 1975: 636از این منظر ،حاکمیت
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ملی به معنای قابلیت م افظت در برابر حمله خارجی و حفظ و اعاده نظم در عرصه داخلی
( )Brenner, 2004کماکان عاملی برای مشروعیتبصشی و مقبولیت ایدههای دولتم ور است.
بالندگی نظم وستفالی
نظم برآمده از وستفالی در بوو سه سده توسعه یافته و بالنده شد .در واقع نظم مبتنی بر
وستفالی در ترقی با فلسفه تبربهگرای اروپایی و بهبور مشصص در ارتباط با مبموعه
ایدههای واقعگ رایانه پیرامون نظم و جامعه سیاسی تکامل یافته و به صورر یگانه برح منطقی
و مورد قبوو درآمد .این نظم در مراحل بالندگی خود با واقعگرایی به عنوان یک گرایش
نظری که آن را مفصلبندی نظری میکند ،قرین گشت .در عین حاو ن وه بازتاب واقعگرایی
در عرصه رواب بینالملل نشان دهنده آن است که سنت هابزی و نوع نگرش هابز به دولت و
مناسبار پیرامون آن ،اساس نگرش واقعگرایانه به دولت در معنای مدرن آن است .به دیگر
سصن ،روایت هابز درباره قدرر بود که سالیانی دراز سایه سنگین خویش را بر دامنه هر نوع
رویکرد و رهیافتی در این عرصه گستراند .در بستر روایت هابزی ،فهم مفهوم قدرر با رجوع
آن به مفهوم حاکمیت تصویر و ترسیم شده است (کلگ .)10-11 :1383 ،در این میان سطح
ت لیل نیز به فراخور نگاه ساختاری یا غیرساختاری میتواند خرد ،کرن یا میانه باشد؛ اما
کنشگر اصلی همچنان دولت مدرن در معنای وستفالی آن است .دولتی که دارای حق
حاکمیت و قانونگذاری در عرصه داخلی بوده و در عرصه بینالمللی دارای استقرو عمل از
سایر دولتها و موجودیتهای بینالمللی است.
بنابراین قرائت مدرن از رواب بینالملل نیز مبتنی بر قرارداد وستفالی است که بر م وریت
داوهایی چون دولتم وری ،قدررم وری ،امنیت ،بقا ،آنارشی ،موازنه ،سرزمینی بودن
(دیوتیاک 1380 ،و دردریان )1380 ،و مواردی از این قبیل مفصلبندی میشود .از اینرو
مدر مدیدی است که رواب بینالملل با دولتها ،حاکمیت و خشونت عبین شده و شناخته
میشود .اینها استانداردها و موضوعار ثابت و مداومی هستند که سنتهای بنا شده اندیشه
رواب بینالملل مدرن را ترسیم میکنند (دیوتیاک .)1380 ،در عین حاو این استانداردها و
موضوعار ثابت و پیوسته نیز زمانمند و مکانمند بوده و در شرای متفاور و ت ت تأثیر
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و مقتضیار دگرگون ،همواره احتمالی برای تغییر و ت وو در آنها وجود دارد؛

مقتضیار و شرایطی که تردید در بنیانهای دولت -ملت ،یکی از بروندادها و پیامدهای آنها
م سوب میشود.
ترديد در بنیانهای دولت -ملت
همانند هر سازه اجتماعی ،دولت نیز مصنوع بشر و در نتیبه موجودیتی در درون ساخت و
بافت من صر به فرد خود است .به دیگر سصن بهرغم تقلیل دولت به یک نیروی مادی در
جریان اصلی اندیشهورزی در رواب

بینالملل و توصیف آن به عنوان تنها کنشگر نظام

بینالملل ( )Wendt, 1999: 227که در بوو حیار خود ت ولی چشمگیر را تبربه نکرده اما در
عین حاو به تأسی از تیلی میتوان چنین تصور کرد که دولت در بوو تاریو شکل واحدی
نداشته و اتفاقاً دولت های مصتلف موجود در ادوار تاریصی دارای ساختارهای ببقاتی متنوع و
در نتیبه عملکرد متمایز بودهاند .در واقع از آنبا که جنگهای سرزمینی موجب دگردیسی
انواع دولت به دولت مدرن مبتنی بر سرزمین شدهاند (اسمیت ،)535 :1394 ،لذا فرض دولت
بهمثابه موجودیتی واحد و برخوردار از ویژگیهای پایدار ،همسان و با دوام در بوو زمان و
بهتبع آن دارای یک الگوی خاص از کنش نمیتواند گویای ساخت و بافت دولت و افعاو و
عادروارههای آن در تعامرر حادث در بستر بینالمللی باشد.
بهرغم این تبربه بوالنی و چشمگیر (الگوی متعارف و مبتنی بر وستفالی دولت) ،بهنظر
میرسد دولتها اوالً همواره تنها شکل ثابت و پایدار سامان سیاسی نبودهاند و ثانیاً همواره با
نیروهایی فرساینده روبرو بودهاند .تا پیش از جهانگستر شدن الگوی وستفالی ،دولتها با
انواعی از دولتشهرها و دولتهای چندملیتی (در قالب امپراتوری) در کشاکش بودهاند .نقطه
اشتراک همه این موجودیتها ،توان و ان صار بر اعماو خشونت (و بر اساس آموزههای بدن
خشونت مشروع) بوده است؛ بدیلهای دولت مدرن در عمل و تعامل با نیروهای فرساینده
جهانی نابود شدند اما دولتها همچنان ان صار خود بر خشونت را حفظ کردهاند یا دستکم
در این راه میکوشند و در این مسیر با نیروهای چالشگری همچون راهزنان دریایی (قرون
هفدهم و هبدهم) تا گروههای تروریستی (در قرن بیست و یکم) دست به گریبان هستند.
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دوران پساجنگ سرد و بویژه قرن بیست و یکم ،چالشهایی به مراتب پیچیدهتر و جدیتر
برای نظام دولتم ور وستفالی به همراه داشته است .کنشگر اصلی سیاست بینالملل در حاو
حاضر با چالشهای مفهومی و کارکردی متعددی روبرو شده است .از جدایی و نفوذپذیری
متقابل قومیتها ،اقلیتها و حقوق ببیعی آنها گرفته تا جنبشهای زنان و مبارزار ضد نژادی،
از مردمان آواره ،تباهی زیستم یطی تا حرکت عمومی خلقها (دیوتیاک 1380 ،و نگری و
هارر ،)212-213 :1391 ،از اقتصاد جهانی تا کنشگران غیردولتی ،از حقوق بشر تا قوانین
جنگی همه و همه دستاندرکار ت دید قدرر و حاکمیت دولت در الگوی وستفالی هستند
( .) Held, 2004: 60دولت ملی برآمده از الگوی وستفالیا و فراتر از آن نظم مبتنی بر وستفالی تا
پیش از گسترش و تسریع فرایندهای جهانی شدن ،نقطه اتکای ساماندهی نظم بینالمللی بود،
اما بهنظر میرسد مبموعه رویدادها و رخدادهایی در عرصههای داخلی و بینالمللی روی هم
رفته موجب شدهاند تا دولت مدرن و نظم بینالمللی مبتنی بر آن دستصوش معضرر و
کژکاریهایی گردد.
بنابراین نظم وستفالیایی رواب بینالملل در پساجنگ سرد با چالشهای جدی و بنیادیتر
مواجه شد و پرسشهای پیشبینی نشدهای در برابر آن مطرح شده است .با توجه به اینکه در
بوو جنگ سرد ،رواب دو ابر قدرر موضوع اصلی و مورد عرقه رشته رواب بینالملل بود،
پایان این دوران از یک سو باعث تضعیف و نارسایی رویکردهای جریان اصلی و غالب این
رشته شد و از دیگر سو ،انبوهی از موضوعار و ایدههای نو به عنوان موضوع پژوهش در
رواب بینالملل مطرح شدند که بیش از آن امکان بروز و رهور نداشتند ،از جمله میتوان به
زنان ،اقلیتهای نژادی ،مهاجران ،قاچاقچیان ،کارگران ،جنبشهای اجتماعی و حتی مردم
عادی اشاره کرد

(2013

 .)Sylvester,در همین راستا از دهه  1990آنها نه تنها منبر به

بازتعریف مرزهای رواب بینالملل شدهاند ،بلکه روشهایی را معرفی کردند که پیش از این با
رواب بینالملل پیوندی نداشت .مفاهیم جدیدی مانند زیست سیاست ،نژاد ،جنگهای نوین،
امنیت انسانی و مباحثی از این قبیل مطرح شدهاند ولی همچنان در حاشیه هستند .کنشگران
نورهور امروزه دارای قدرر تاثیرگذاری هستند اما عمدتا جریان اصلی رواب بینالملل از این
واقعیت غافل است .زیرا آنان هنوز به عنوان یک واحد کلیدی در بسیاری از نسصههای مدرن
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رواب بینالملل تئوریزه نشدهاند (.)Sylvester, 2013
آنچه در پساجنگ سرد در حاو رخ دادن است ،چیزی است که راهرا هیچ نام روشنی در
نسصههای غالب رواب بینالملل ندارد .رخدادها و رویدادهایی در سطوح گوناگون رواب
بینالملل بروز و رهور مییابند و جریان غالب رشته رواب

بینالملل هم قادر به ت لیل و

پاسصگویی مناسب پیرامون آنان نیست (دیوتیاک .)1380 ،به تعبیر واسکوئز پایان جنگ سرد،
رخداد چشمگیر در نوع خودش بود .در حالی که واقعگراها کماکان معتقدند دولتها همواره
در معنای کرسیک بر سر قدرر با یکدیگر وارد منازعه میشوند؛ مگر اینکه با مکر و فریب
راه دیگری برای کسب قدرر پیدا کنند .به نظر واسکوئز این تصور تضمین کننده رفتار
گورباچف در قباو غرب نبود .واقعگرایی ،پایان جنگ سرد را ناشی از تضعیف قدرر نظامی
 اقتصادی شوروی و تاثیر آن در تغییر رفتار این کشور در سیاست خارجی میداند؛ در حالیکه واقعیت نشان میدهد شوروی دست کم در حوزه نظامی با کاهش قدرر مواجه نشده بود
و تغییر سیاست خارجی آن ناشی از ترس

این کشور از بقا و موجودیت خود نبود ( Vasquez,

)1998: 325-330؛ حتی بر حسب آمارها قدرر شوروی در دوره گورباچف به ل اظ دستیابی
به توان ضربه دوم بیشتر از زمان خورشچف در ساو  1957بود .دیگر اینکه در ت لیل
واقعگراها رقابت تسلی اتی بین شوروی و امریکا ،بویژه سیاستهای ریگان باعث افزایش
هزینههای نظام شوروی و تضعیف این کشور شد .در حالی که مطالعار نشان میدهد از 1978
تا  1987هزینه شوروی در حوزه نظامی افزایش نداشته و این عامل رهبران شوروی را به خاتمه
جنگ سرد متمایل نکرده است .آنچه شوروی و گورباچف را به این سمت کشاند متغیرهای
داخلی بود و تغییرار قدرر و درک از قدرر در قیاس با نظام باورها ،تغییر رهبران و
سیاست های داخلی نقش کمتری در پایان جنگ سرد داشته است و این چیزی است که
نوواقعگرایان آن را نمیبینند (.)Vasquez, 1998: 337
ر به
گذشته از نارسایی واقعگرایی در پذیرش ت والر و وضعیتهای جدید که عم ً
افزایش گزارههای کمکی و گزارههای توجیهی این نظریه منبر شده است؛ حتی تغییراتی
همانند آنچه که روند عمومی جهانی شدن خوانده شده و بزرگترین مدعای جریان اصلی
نظریهپردازی و اندیشهورزی برای تشریح و اثبار تغییر در نظم و مناسبار بینالمللی فرض
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میشود نیز نمیتواند خارج از دو پروژه نظمساز پیشتر مورد اشاره بررسی شود .به سصن بهتر
جهانی شدن با همه تغییر و ت والر همراه آن ،ت ولی در قالب نظم لیبراو و ت ولی در برابر
نظم مبتنی بر وستفالیا است .نفوذپذیری مرزها ،فرسایش حاکمیت ،ماهیت فراملی ت والر و
فشردگی فضا -زمان در زمینه امر بینالمللی همه و همه گسترش نظم لیبراو بینالملل و
نزدیکتر شدن نقطه ایدهآو آن را تداعی میکنند ،اما در زمینه ت والر ،روندها و
رخدادهایی که فراتر از جهانی شدن و پاسوهای مرسوم اصطرحاً جهانی مطرح میشوند و
رخ میدهند ،پاسصی درخور و قابل اتکا فراهم نمیسازند.
کرونا در شامگاه نظم وستفالیايی
به نظر می رسد شامگاه وضعیت وستفالی دیرگاهی است که فرارسیده و اکنون بیش از
گذشته عیان گشته است .در واقع اگر تا به امروز نارسایی ررفیت و کنش دولت -ملت در
ن وه مواجهه با ب رانهایی همانند گرمایش جهانی یا امنیت زیست کره در سطح مناررار
نظری اندیشمندان هوادار یا منتقد حاکمیت دولت مدرن و یا بیانیههای بیثمر کنفرانسهای
اقلیمی م دود مانده ،امروزه و با بروز مسائلی چون ب ران کرونا و حواشی پیرامون آن ،جهان
با وضعیتی روبروست که بیش از هر زمان دیگری تناقض و استیصاو دولت -ملت برآمده از
قرارداد وستفالی را به نمایش گذارده است .پیدایی مسائل نورهور ،به گونهای بیسابقه ،بقای
انسان را با چالش مواجهه ساخته و از آنبا که اساس رواب بینالمللن دولتم ور ،مبتنی بر
ر از پاسصگویی نظری و عملی به
حفظ بقای دولتها در م یطی آنارشیک بوده است ،عم ً
انواع جدید تهدید بقا بازمانده است .در واقع اینبار نه اراده که سصن از توانمندی است .اگر
دولتها تاکنون عامدانه و آگاهانه سهم خود از تولید گازهای گلصانهای را کم نکرده و نسبت
به نابودی زیست کره بیتفاوتی پیشه کردهاند؛ اینبار خواهان رفع مشکل هستند اما ابزار
معرفتی و عینی الزم برای مقابله با ب ران نورهور را در دست ندارند .وضعیتی که با یک
پاندمی جهانی به نام کرونا قرین شده است .رخدادی م وناشدنی در رواب بینالملل اتفاق
افتاده است ،کرونا در واقع آن رخدادی است که در چهارچوب قوانین موجود رواب
بینالملل نمیگنبد و تصلفی است از الگوهای متعارف نظام بینالملل .اپیدمی ویروس کرونا
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ضربهای هولناک و نابهنگام بر پیکره جهان و روایت مدرن از رواب بینالملل وارد کرد.
مواجهه دولت با کرونا؛ خارپشت فقط يک چیز بسیار مهم را میداند!
دولت -ملت برآمده از قرارداد وستفالیا در مواجهه با معضل کرونا ،واکنشهای قابل تامل
و متناقضی را از خود بروز داد

(2020 and Zizek, 2020b

 .)Badiou,بی چند ماه از آغاز

فرایند اپیدمیک تا به امروز ،بیف گسترده و متنوعی از رفتارهای دولتها قابل مشاهده است:
از برخورد امنیتی و پنهانکاری در مورد وضعیت اپیدمی تا میل به اشکالی از اوتارکی ،1از
بستن مرزها و تعلیق ت رک افراد بین کشورها تا ارساو کمکهای بشردوستانه به منابق
پرخطر ،از ارائه دستورکارهای مشترک تا تبدید شکلهایی از ملیگرایی قرن نوزدهمی؛ همه
و همه به فاصله کمتر از یک ساو توس دولتها آزموده شده و عملیاتی شدند .دولتها در
برخورد با پاندمی کرونا در وضعیتی من صر به فرد قرار گرفتهاند؛ از یکسو اذعان به لزوم
فراملیگرایی و عمل در حیطهای فراتر از مرزهای حاکمیتی دارند ،از دیگر سو بصش عمده
فعالیت ها و اقدامار خود در برخورد با این وضعیت را در قالبی ملی عملی میسازند .ن وه
تصصیص منابع و ترش برای ایباد امنیت ذخایر راهبردی مرتب با وضعیت حادث شده دقیقاً
اروپای قرن نوزدهم و ملیگرایی توأم با سوءرن و دشمنی آن دوران را به یاد میآورد .هر
روز و هر ساعت رفتارهای متناقضی مشاهده میشود که نشان از سردرگمی در مواجهه با
رخدادی نابهنگام در رواب

بینالملل دارد؛ رفتارهایی که بهرغم تنوع ،در دو ویژگی

همساناند :درماندگی و واپسگرایی و همین دو ویژگی گواه این مدعایند که دیگر نمیتوان
همان مسیرهایی را پیمود که تا بهحاو رفتهایم .اما چرا چنین وضعیتی بروز یافته و به دیگر
سصن چرا دولتها قادر به ایباد راهی نو برای حل ب ران نبودهاند؟ پرسش قابل تاملی است و
از منظرهای گوناگونی میتوان بدان پاسو داد .چنانکه چامسکی بیان میدارد؛ دولتهای
امروز برای انبام کارهای کوچک خیلی بزرگ هستند و برای انبام کارهای بزرگ خیلی
کوچک! ایاالر مت ده بی دو هفته عراق را اشغاو میکند اما قادر به ایباد ثبار در
خاورمیانه یا بهبود وضعیت تغییرار اقلیمی در جهان نیست .شاید ب ث حتی فراتر از خرد و
کرن بودن کارویژه دولتها باشد؛ نکته تا اندازهای در این امر نهفته است که فناوری و
1. Autarky
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راهکار اشغاو عراق هزاران ساو است که بر بشر مکشوف است؛ کاربرد نیروی نظامی (به نقل
از فاضلی .) 1398 ،کافی است نیروهای نظامی با تکیه بر تبهیزار ،درست عمل کنند اما در
برابر امنیت زیستی چه باید کرد؟ راه مقابله با مسائلی همچون غلبه بر پاندمی کرونا که با این
دست ابزارها و راهبردها تناسبی ندارند ،چیست؟ نگاهی به وضعیت اکنون جهان به خوبی
نمایانگر آن است که ترش دولت برای تعدیل یا رفع یک رخداد نابهنگام ،مستلزم قابلیتها و
توانمندیهایی بالقوه و نسبی است که وضعیت حادث کنونی کمبهرهگی (اگر نگوییم بی-
بهرهگی) بیشتر دولتها از این توانمندیها را به تصویر میکشد .از این روست که همهگیری
ویروس کرونا تنها نشانگر م دودیت اقدام و کارآمدی دولت نیست ،بلکه مبین م دودیت
به مراتب مهلکتری است که در قالب اصرار بر حاکمیت تام و کامل دولت جلوه میکند.
همین م د ودیت است که موجب تأسی دولت به مسیرهای آزموده شده و موفق در گذشته
برای رویارویی با وضعیت نوین منتهی شده است؛ تبربهها و شیوههای سنتی رفتار یعنی تمام
اقدامار کم اثری که امروز دولتها در برخورد با اپیدمی کرونا به منصه رهور رساندهاند.
کرونا در رواب بینالملل ،وضعیت استیصاو دولت -ملت و نظم وستفالیایی را بیش از
پیش نمایان ساخت .دولتی که بهترین شیوه اقدام را توسل به شیوههای آزموده شده و گاه
موفق در گذشته می داند؛ اما از درک این نکته ناتوان است که شاید وضعیت نوین قابل قیاس
و تعمیم به وضعیتهای حادث شده در گذشته نباشد .دولت مدرن در پاسو به انتظاری
متفاور ،در ل ظهای متفاور و با هدف و سازوکاری متفاور از انتظارار ،اهداف،
سازوکارها و مشکلههای امروزین جهان متولد شده است .شاید به دلیل همین تفاور است که
دولتها در برخورد با بیماری همهگیری همچون کرونا در سازوکارهای بوروکراتیک
تصمیمگیری گرفتار میشوند ،ملیگرایانه و م لی عمل میکنند ،سعی در رقابت با یکدیگر
برای تهیه ملزومار بهداشتی میکنند و مواردی از این دست که شاید بتوان همه را در این
جمله خرصه کرد؛ درماندگی دولت مدرن در برخورد با رخدادهای نو و نابهنگام امروزی .اما
چرا چنین است؟ شاید چون ساوهاست که فرایند یادگیری و سازگاری دولت مدرن متوقف
شده است .اساس رواب

بینالملل دولتم ور ،مبتنی بر حفظ بقای دولتها در وضعیتی

آنارشیک بوده است و اساسا ملتها/انسانها دغدغه آن نبوده است؛ از اینرو از پاسصگویی
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نظری و عملی به انواع جدید تهدید بقا بازمانده است .این نوع از دولت بر اساس دغدغه امنیت
سصتافزاری در برابر تهدید خارجی سامانیافته است و نه تهدیدی برای امنیت انسانی و
جهانی .جهان برای دولت مدرن منظومهای از ات ادها و ائترفها در اشکاو و حوزههای
گوناگون میباشد ،نه یک مبموعه به هم پیوسته که دارای یک سرنوشت مشترک است.
ببیعی است در چنین شرایطی دولت مبتنی بر حاکمیت ملی حتی با درک مصابره جهانی و
ابعاد فراملی ب ران نتواند فراملی فکر و عمل کند.
نتیجهگیری :پساکرونا؛ به سوی يک وضعیت جديد؟
هر رخدادی میتواند دریچهای به سوی امر نو باشد .همانگونه که در سپیدهدم عصر مدرن،
بیماریهایی چون باعون و بلیههایی چون زلزله نظرگاهها را نسبت به دنیای قدیم و جدید
تغییر داد .شاید تصاویر آخرالزمانی قرین گشته با کرونا نیز خبر از نزدیکی پایان یک دوره و
آغاز عصری جدید باشد .ب ث از نوعی شادکامی از رنبی منتشر و جانکاه در تایید برخی
گزارهها نیست؛ نکته در تامل پیرامون این گزاره است که شاید انسان بدون فاجعه و
رخدادهای این چنینی قادر نیست در مورد مسائل بسیار پایه ای در جامعه و جهانی که در آن
زیست میکند ،بازاندیشی و بازنگری کند .این مشکلهها بهناگاه بغیان نمیکنند که پس از
مدتی از حرکت بازایستند؛ نه ،آنها میمانند ،مقاومت و مداومت نشان میدهند و خطوط
شکنندە و نقاط گسست را آشکار میسازند .هر چه که هست این ویروس در بدو امر تنها یک
ویروس است و ما هستیم که در منظومههای معنایی و گفتمانی گوناگون آن را بازنمایی
می کنیم .بسان هر ساحت انسانی و اجتماعی دیگر ،مناسبار جهانی نیز از این وضعیت جدید
برکنار نماندهاند و مانند هر منظومه معنایی دیگر رواب بینالملل نیز در بستر الگوها و نظامهای
معنایی خود به استقباو بازنماییها و رمزگشاییهای این وضعیت برآمده از شیوع کرونا
میرود.
اپیدمی ویروس کرونا ضربهای غیرمنتظره بر پیکره جهان و روایت مدرن از رواب
بینالملل وارد کرده است .اتفاقی م وناشدنی در آرشیون رواب بینالملل رخ داده؛ امری یکتا و
نابهنگام اتفاق افتاده که آمدنش را در رواب بینالملل ممکن نمیپنداشتیم؛ رخدادی که در
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رواب بینالملل مسبوق به سابقه نیست؛ پیامدهایی معین به گونهیی انکارناپذیر در پی آن روان
است که دور از تیررسن جریان غالب و اصلی رواب بینالملل است و تأییدکننده عبزن آن از
پاسوگویی .کرونا و حواشی پیرامونش در واقع آن چیزی است که در چهارچوب قواعد و
الگوهای موجود رواب بینالملل نمیگنبد و تصلفی است از نظم متعارف و روزمره آن؛ ستیز
ناکنونی بر ضد کنونی است .در بیان دریدایی چیزی که نابهنگام در رواب بینالملل رخ داده
و هنوز هم نمیدانیم چگونه باید هویتش را شناسایی کرد ،تع ُینش بصشید ،به رسمیتش
شناخت ،یا ت لیلش کرد .در این نوشتار ،اپیدمی ویروس کرونا بسان رخدادی در رواب
بینالملل مدنظر قرار گرفته است و نشان میدهد که با خر وضعیت یا کثرر م ض در آن
مواجهایم .از اینرو رواب بینالملل معاصر ،فشارها و تغییرار قابل توجهای را تبربه میکند.
از یکسو ،پایان جنگ سرد رشته را به فراتر از مرزهای باریکی که تا آن زمان توس
ن لههای جریان اصلی چون واقعگرایی ،لیبرالیسم ،نهادگرایان (بعروه مارکسیستها در اروپا)
ترسیم شده بود ،بس

داد

(2013

 .)Sylvester,از دیگر سو ،امروز ما شاهد کثرتی از

موضوعار هستیم که در نوع خود بسیار پیچیدهاند و مشاهده میکنیم که در ساحت ت لیلی و
در مواجه با برخی از این ت والر ،رویکردها و نظریاتی که ساوها استیر داشتند توان ت لیلی
خود را از دست دادهاند .این موارد همه بیانگر نوعی نگرانی در مورد وضعیت فعلی رواب
بینالملل است

(2013

 .)Brown,این همان جایی است که امکان عرضه رخداد را ممکن

میسازد؛ بعبارر دیگر اتفاقی که در خر وضعیت رخ میدهد و آن را نشان میدهد .اپیدمی
ویروس کرونا و حواشی پیرامون آن ،امری پیشبینی ناپذیر و ایباد کنندۀ گسست در دانش
موجود وضعیت در رواب بینالملل است .این فضای خر از برف دیگر به سوژه اجازه فاصله
گرفتن از وضعیت وجودی که درگیر آن است را میدهد .در واقع و در بیان بدیویی ما در
شرای کنونی با تکینگی 1رخداد و به بور خاص موقعیت در رواب بینالملل مواجهایم.
اندر تأثیرار کرونا بر رواب

بینالملل ناابمینانیها و تناقضهای جدی وجود دارد که

خود بهترین شاهد بر عدم قطعیت و عدم امکان پیشبینی الگوهای از پیش تعیین شده است .اما

آیا به این معناست که نمیتوانیم پیشبینی کنیم چه اتفاقاتی در راه هستند؟ چرا؛ به تعبیر دریدا
میتوانیم بگوییم یک آینده در راه وجود دارد .حوادثی که ریشه در اکنون ما دارند و
1. Singularity
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ردپاهایی هرچند م و گذاشتهاند؛ رهنشانهها وجود دارد .آنچه فعر هویدا میباشد این است
که وضعیتی در راه را به تماشا نشستهایم ،وضعیتی که در صورربندیها و امکانهای جدید
آن برای فردای در راه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
▪

اسطورهزدایی از مفهوم دولت -ملت ()Badiou, 2020 and Zizek, 2020b؛ اپیدمی

ویروس کرونا در رواب بینالملل ،وضعیت استیصاو دولت -ملت و نظم وستفالیایی را بیش از
پیش نمایان ساخت .این رخداد نابهنگام نشان داد که فرایند یادگیری و سازگاری دولت
مدرن ،ساوهاست که متوقف شده است .دولتی که بهترین شیوه اقدام را توسل به شیوههای
آزموده شده و گاه موفق در گذشته میداند؛ اما از درک این نکته ناتوان است که شاید
وضعیت نوین قابل قیاس و تعمیم به وضعیتهای حادث شده در گذشته نباشد .بنابراین دیگر
نمیتوان همان مسیرهایی را پیمود که تا بهحاو رفتهایم .از اینرو باید پذیرفت که دولت مدرن
در پاسو به انتظاری متفاور ،در ل ظهای متفاور و با هدف و سازوکاری متفاور از
انتظارار ،اهداف ،سازوکارها و مشکلههای امروزین جهان متولد شده است.
▪

لزوم بازاندیشی در سنتهای کهن اندیشهورزی در رواب بینالملل؛ شاید نکتهای در

این حقیقت نهفته باشد که ما بدون رخداد ،ب ران و فاجعه قادر نیستیم در مورد مسائل بسیار
اساسی ،بستری که در آن زیست میکنیم ،بازاندیشی کنیم ( .)Zizek, 2020cچنانکه فاجعۀ
چرنوبیل (بنا به گفته گورباچف) رخدادی بود که جرقۀ پایان یافتن کمونیسم شوروی را زد
( .)Gorbachev, 2006همهگیری ویروس کرونا و حوادث پیرامون آن نیز میتواند رهنشانهای
باشد بر شامگاه نظم وستفالیایی رواب

بینالملل .آنگونه که ناتوانی سامان سیاسی ات اد

شوروی در برخورد با معضرر نوین ،آرمان هفتاد ساله کمونیسم روسی را بسان رویای نیمه
شب تابستان بر باد داد؛ ب رانهایی که شاید کرونای امروز بلیعه بروز و رهور آنها در آینده
نزدیک باشد ،میتوانند و م توم است که نظم مستقر را به وربه دگردیسی رهنمون سازند.
همه گیری سریع کرونا و حبس و قرنطینه جهانی ناشی از آن ما را به اندیشیدن پیرامون
نااندیشیدهها در رواب بینالملل و رویارویی با آنچه ناممکن میپنداشتیم ،سوق داده است .در
چنین شرایطی است که نیاز به بازنگری و بازتعریف برخی مفاهیم و داوهایی چون
دولتم وری ،قدررم وری ،امنیت ،بقا ،آنارشی ،موازنه ،سرزمینی بودن و مفاهیم پایهای
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دیگر بیش از پیش برجسته میشود .از اینرو خواه ناخواه لزوم بازاندیشی در سنتهای کهن
تفکر میتواند رهآورد عصر پساکرونا باشد.
▪

تشدید و تسریع روند غیرسرزمینی شدن 1و کمرنگ شدن مرزها؛ با آغاز روند

جهانی شدن سرزمین و جغرافیا (یا بطور دقیقتر فواصل جغرافیایی) اهمیت پیشین خود را از
دست دادهاند .همهگیری جهانی کرونا در مدر زمانی بسیار اندک ،بار دیگر این گزاره را
تایید کرد .کرونا نشان داد که جهان در پهنۀ جغرافیایی پهناورش تا چه اندازه میتواند در
قامت ویروسی تازه از راه رسیده کوچک گردد .تا چه میزان سرنوشت من در این سوی جهان
گره خورده به سرنوشت آن دیگری در آن سوی جهان است.
▪

پررنگ شدن امنیت انسانی و حرکت از امنیت ملی (به مثابۀ امنیت دولت) به سوی

امنیت انسانی؛ در وضعیتهایی چون همهگیری جهانی کرونا ،به ناگاه تفاورهای خُرد ،ناچیز
و بیمعنی میشوند و همگی در بطن تهدیدی مشترک اما متمایز معنا مییابند .در حالیکه
اساس رواب بینالملل دولتم ور ،مبتنی بر حفظ بقای دولتها در وضعیتی آنارشیک بوده
است و اساسا ملتها/انسانها دغدغه آن نبوده است .این نوع از دولت بر اساس دغدغه امنیت
سصتافزاری در برابر تهدید خارجی سامان یافته است و نه تهدیدی برای امنیت انسانی و
جهانی .رواب بینالملل نمیتواند بیش از این به بهانه آنکه اصل ،بقای دولت است و بقای
خود انسان موضوع مستقیم این رشته نیست ،از پاسصگویی به مسائل نورهور که تهدیدی
بیواسطه برای بقا و امنیت انسان است ،بفره برود.
▪

دیبیتالیزه شدن و اهمیت یافتن هر چه بیشتر فناوریهای نوین اینترنت پایه؛ در

ساوهای اخیر و همچنین در فراگیری کرونا در سطح جهانی نیز فناوریهای مبتنی بر وب
بطور قابل توجهی تاثیرگذاری افراد را تقویت کردهاند ،بطوریکه در این وضعیت نیز این نوع
از فناوریها به مردم امکانهایی دادند که خودشان در قامت یک کنشگر ،ابرعار مربوط به
بیماری را در مقیاس وسیع تولید کرده و به اشتراک بگذارند (موسوی شفائئ و خداخواه آذر،
 .)1398برای اولین بار ما انسانهای پناه برده به کنج کاشانه و شهرمان ،از یکدیگر بیخبر
نیستیم بلکه به صورر ل ظه به ل ظه همه از حاو هم در جای جای جهان باخبریم .در بستر
این فناوریهای نوین است که آموزشها ،مشاغل و مواردی از این دست به روند خود ادامه
1. Deterritorialization
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میدهند.
▪

هتروتوپیک شدن 1هر چه بیشتر کنشهای جمعی و انسانی در سطح جهانی؛ در اثر

هتروتوپیک شدن ،مرز بین فضاهای گوناگون از خانه گرفته تا م ی کار ،تا فضای عمومی،
فضای آموزشی و فضاهای دیگر از بین رفته است .همچنین با تداخل م ی ها و فضاها،
تمایزگذاری بین امر سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دشوار میشود (خداخواه آذر،
ش انسانی در زمینههای مصتلف در ایام همهگیری کرونا و قرنطینه
 .)1398به بوری که کن ن
ناشی از آن ،دیگر مصتص به یک زمان یا یک مکان خاص نبوده و در هر زمان و مکانی
قابلیت انبام دارد و بسیاری از فعالیتهای م ی واقعی در این ایام به فضای مبازی انتقاو
یافته است و بهواسطه این نوع از سیالیت ،امکان کنش همهجایی و همهمکانی شده برای
انسانها فراهم شده است.
▪

اندیشیدن به امکان یک وضعیت /نظم جهانی بدیل :جهان برای دولت مدرن

منظومهای از ات ادها و ائترفها در اشکاو و حوزههای گوناگون است ،نه یک مبموعه به
هم پیوسته که دارای یک سرنوشت مشترک است .اما اپیدمی ویروس کرونا ،بار دیگر مب ث
مهم و البته به مراتب جالبتری را نیز در این میان برجسته کرد؛ نضج گرفتن اندیشیدن به یک
نظم جهانی بدیل و ممکن .جامعهای ورای دولت-ملت؛ جامعهای که خود را در اشکاو جدید
همبستگی ،مشارکت جهانی و با هم بودگی مفصلبندی کرده و به واقعیت بدو کند

( Zizek,

.)2020a ;Zizek, 2020c ; Hallward, 2020
▪

رخدادهای در راه :وضعیت برآمده از کرونا نشان داد که ما فق

با تهدیدهای

ویروسی روبهرو نیستیم .رخدادهای دیگری در راه هستند یا شاید هم اکنون در حاو رخ دادن
باشند .فبایعی مثل خشکسالیها ،امواج گرمایشی ،بوفانهای ویرانگر و مواردی از این قبیل.
وقتی زخمهای جهان به وسیله دشنۀ کرونا سرباز کرده ،گسستهای دیگری هم امکان بروز
خواهند یافت .به دیگر سصن؛ پیدایش ،تداوم و گسترش امور جهانگستری که از عهده یک
دولت به تنهایی خارج است ( )Hanieh, 2020 and Zizek, 2020؛ نظیر بیماری ،امنیت انسانی،
صلح ،م ی زیست و امثالهم ،مدرهاست که آغاز شده و در حاو شدر گرفتن است و
 . 1میشل فوکو از لفظ هتروتوپیا یا دگرمکان در توصیف فضاهایی که بهبور هم زمان فیزیکی و ذهنی هستند ،استفاده
کرد.
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رواب بینالملل ناگزیر از ل اظ کردن آنان در بستر ت لیلی و مطالعاتی خود است.
▪

پررنگ شدن ابعاد جدیدی از جهانگستری ،وابستگی متقابل و اولویت کنش

جمعی :ب ران کنونی به وضوح نشان میدهد تشریک مساعی و همکاری جهانی به نفع بقای
همگان و بقای تکتک افراد است ( .)Zizek, 2020b; Zizek 2020a; Hallward, 2020همه چیز
روز به روز جهانیتر میشود ،خوشیها و ناخوشیها جهانی شده ،ببیعتا راهحلها نیز باید
جهانی باشد .ما شهروندان جهانی هستیم که به شدر به هم وابسته شدهایم .دردهای بشر و
درمانش مشترک شده است ،پس حاشیۀ امنی وجود ندارد که با چشم فروبستن بر آن حضور
آن را نادیده بپنداریم.
▪

تغییر در رفتار و شیوۀ زیست میلیونها انسان در سطح جهانی :حتی وقتی بعد از پایان

ب ران جهانی کرونا زندگی باالخره به حالت عادی برگردد ،این همان زندگی عادی نیست
که قبل از شیوع به آن خو گرفته بودیم .نوعی از عدم قطعیت در زندگی روزمره باقی خواهد
ماند .باید زیستن در شکلی بس شکنندهتر از زندگی را که آمیصته با خطر دائمی است
بیاموزیم ،خطراتی که یک گوشه کمین کردهاند .حتی اگر این موج اخیر فروکش کند باز در
آیندهای نه چندان دور به اشکالی تازه و چه بسا خطرناکتر باز خواهد گشت .همچنین نوعی
چالش جدید هم بعد از همهگیری کرونا ایباد شده؛ خودآگاه شدن نسبت به پارهای از
رفتارهای ناخودآگاه .رفتارهایی بیاهمیت که در پی شیوع کرونا اهمیت یافتند ،نظیر اینکه
بینی خود را لمس نکنید و چشمانتان را با دست نمالید ( .)Zizek, 2020cبه تعبیری ما شاهد
تغییراتی در شیوۀ زیست روزمره میلیونها انسان در سطح جهان هستیم.
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