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چکیده
پست مدرنیزم یکی از نظریات جدید در روابط بین الملل محسوب می شود که در تلاش استت دیستییلین
روابط بین الملل را مورد تردید و چالش جدی قرار دهد و متفکرین آن با ارائه روش های نوینی مانند ستاتتار
شکنی و تبار شناسی مدعی بررسی بهتر و شناتت بهتر روابط بین الملل نسبت به جریان اصتلی متی باشتند
این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی بر آن است مفاهیم کلیدی روابط بین الملل مانند دولت ،قدرت ،امنیت
و نظام بین الملل را از منظر پست مدرنیزم مورد بررسی قرار دهد و یک بررسی تطبیقی – مقایسته ای از آن
ارائه دهد
کلیدواژهها :پست مدرنیزم ،روابط بین الملل ،امنیت ،نظام بین الملل

 نویسنده مسئول ،ایمیلthatbahmansong71@gmail.com :
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مقدمه
پست مدرنها در روابط بین الملل بیش از آنکه بر مبنای اصول و مفروضتات محوریاتان تیریت
گردند بر مبنای نقد و تخریب مدرنیسم است که مینا می یابند آنها با حمله بته مفروضتات مدرنیستم
مباحث تود را آغاز می کنند یک پست مدرن بیش از آنکه بخواهد بگوید من چه هستم متی تواهتد
بگوید من چه نیستم پست مدرنیسم در تقابل با هرگونته دکتترین جتوهری و ات گترا مطتر متی
گردد آنهاهرگونه شالوده گرایی و عقاید و مواضع فوق طبییی را نفی می کنند و براین باورند که نمتی
توانیم علم مدرن را بینوان نماینده دقیق واقییت بدانیم و در عصر پسامدرن شالوده های علتم متدرن
فرو ریخته است آنچه که ما به عنوان تصویر واقییت می شناستیم عتین واقییتت نیستت روایتتی از
و اقییت است و این روایتها می توانند به واقییتهای مختل میانی متفاوتی ببخاتند تود ایتن روایتهتا
ماروعیت تود را از فراروایتها می گیرند از دیدگاه پست مدرنها این فراروایتها هم اکنون دیگر از بین
رفته اند و ما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن نظامهای میانی سیال مخلوق شرایط تاریخی و بته
طور ماخص قدرت هستند مهمترین جایی که نظامهای مینایی تود را نمود می دهند در قابل زبتان
است و در نهایت تبدیل به گفتمان می شوند گفتمانها زبانمند و تاریخمند هستند و یک وجود متیتین
قطیی همیاگی ندارند ما تود نیز بخای از یک گفتمان هستیم لذا حیات اجتماعی انسان یک حیات
گفتمانی است ما در عرصه روابط بین الملل نیز با یک حقیقتت یتا واقییتت مواجته نیستتیم بلکته بتا
رژیمهای واقییت ها مواجهیم ما تود در دنیای گفتمانهای جاری قرار داریم فتی الواقتع در دنیتایی از
متنهای متفاوت که دائماً با هم قبض و بسط می شوند همه پدیده هایی که در نظام بین الملل وجتود
دارند موجودیتی گفتمانی دارند همچنین گفتمانها تترد و شتمول )inclusion and exclusion
دارند و غیریت سازی می کنند در عرصه بین المللی بسیاری از پدیده ها وجتود دارنتد کته در حاشتیه
قرار گرفته اند از جمله این پدیده ها می توان به تخریب محیط زیست،زنان،بیکاری و اشتاره کترد و
در عوض منافع بیاتر قدرتها و دولتها در متن قرار گرفته اند در بین نظریات جریان اصلی آنها حملات
تود را بیش از همه به مفروضات واقع گرایی وارد می ستازند در ایتن نوشتتار در صتدد هستتیم بته
بررسی مفروضات محوری نظریات روابط بین الملل؛قدرت،نظام بین الملل و دولت از منظر متفکتران
برجستتته پستتت مدرنیستتم همچتتون ریچتتارد اشتتلی،دیویتاا،جیمز دردریتتان ،شتتاپیرو،فوکو و لیوتتتار
بیردازیم که در هر بخش به مقتضای موضوع دیدگاههای آنان مورد بررسی قرار تواهد گرفت
دولت:
پست مدرنیسم کار تود را در حوزه روابط بین الملتل و مطالیتات امنیتتی بتا حملته بته دولتت و
حاکمیت انحصاری ای که ادعای آن را دارد آغاز می کند این نظریه رابطه اتیای بین دولت،امنیت و
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حاکمیت قائل است نتیجه وارد شدن این نظریات به عرصه روابتط بتین الملتل و مطالیتات امنیتتی
همراه بود با مسأله دار کردن حاکمیت دولت که انتقادی جتوهری از دولتت دارای حاکمیتت ،عناصتر
سازنده آن و ماخص تر ،از استدلالهای هنجاری آن و همچنین زیر سؤال بردن تضاد میان حاکمیتت
و آنارشی که یک شالوده شکنی نسبت به تضادی بنیادین در نظریته روابتط بتین الملتل استت ،متی
باشد دیوتاا و دردریان)961:9320،
البته توجه پست مدرنیسم علاوه بر حاکمیت بیاتر میطوف به این امر استت کته چگونته از نظتر
زمان و مکان یک محیط سیاسی مثل دولت شکل میگیرد و به فیالیت متیپتردازد و چگونته شتکل
تاصی از قدرت و در نتیجه سلطه در آن نهادینه میشود پست مدرنیسم مرزهتای ملتی را نته تنهتا
طبییی نمیداند بلکه آنها را غیر ضتروری نیتز متیدانتد از دیتدگاه آنهتا تاتونت در تأستین ایتن
مرزها،تقسیم فضای سیاسی و ساتتن دولت نقش مهمی ایفا می کند البته باید دقتت کترد کته ایتن
حاکمیت مورد ادعای دولت است که مورد انتقتاد قترار متیگیترد نته صترفاً تتود دولت دیویتتاا و
دردریان)961:9320،
از دیدگاه پست مدرنها دولت کامل هرگز شکل نمیگیرد بلکه این شیوه های مختل کاورداری
است که وجود دارد اگر به دولت دارای حاکمیت ملی بنگریم با دو پرسش مواجه می شویم:
 9دولت دارای حاکمیت چگونه به یک امر طبییی تبدیل شد؟
 8چگونه به عنوان نهادی فی نفسه مطر شد؟
در پاسخ به این دو پرسش تیامل قدرت-دانش مطر میگردد و چگتونگی شتکلگیری گفتمتان
حاکم مورد بررسی قرار میگیرد
از نظر ریچارد دیویتاا موضوعاتی مثل دولت ،استانداردها و موضوعات ثابتی محسوب می شوند
که در واقع سنت های بنا شده ی روابط بین الملل را ترستیم متی کننتد اما پستت مدرنیستم در پتی
تجدید نظر در این موضوعات و استانداردها از منظری تبارشناسانه و شتالوده شتکنانه استت در واقتع
پست مدرنیسم در پی این است که توضیح روابط بین الملل را مبتنی بر مرکزیت دولت قترار ندهتد و
اولویت و رجحانی در این زمینه برای دولت قائل ناود و ناان دهد که با اتخا یک چام انداز دولت
محور چه چیزی از دست داده می شود و کدام یک از ابیاد دولت در اندیاه ی دولت محوری نهان و
پوشیده باقی می ماند طبق نظر ریچارد دیویتاا  ،پست مدرنیسم به دنبال یافتن مساله ای سخت در
رابطه با تف اسیر و تبیین های دولت دارای حاکمیت است که گرایش به دولت محتوری را بته عنتوان
شیوه ی نخستین هنیت در جهان سیاست در پرده ی ابهام برده است و بنابراین با اشاره به ستوالاتی
که تبارشناسی فوکو انجام می دهد در پی این است که ناان دهد چگونه و به چه وسیله ای با ارزش
گذار ی عملکردها و نمایندگی های سیاسی  ،دولتت دارای حاکمیتت بته عنتوان شتیوه ی میمتول و
بهنجار هنیت بین المللی شکل گرفته است
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به منظور شناسایی و بررسی دولت مدرن ریچارد دیوتاا به چیزی که آن را شبه پدیدار شناستی
دولت می نامد دست میزند که مبتنی بر بررسی شرایطی است که پدیده ای را بی ثبات ساتته و آن
را با آنچه به طور کامل واقییت دانسته میشود متفاوت میسازد در چارچوب شبه پدیدار شناسی دولت
 4 ،مؤلفتته متتورد توجتته قتترار متتی گیتترد کتته در واقتتع مؤلفتته هتتای دولتتت متتدرن محستتوب
میشوند 9:تاونت 8مرزها 3هویت سیاسی  4کاورداری
 کاهش نقش دولت ملی ،مبنای اصلی تغییر در عرصه نظریهپردازی توسیه است در نگاه پست مدرن ،دولت دیگر مافوق جامیه نیست و تود را در تقابل با نهادهای جامیتهمدنی نمیداند
 منطق تدمت در دولت پست مدرن در مقابل منطق حاکمیت در دولت مدرن قرار دارد ایندولت را بر اساس توانمندیاش در دفاع از اجتماع انسانی در تحکیم یتا ستاتتن هویتتش
قضاوت نمیکنند؛ بلکه بر اساس کیفیت تدماتی که به جامیه میدهتد ،ارزیتابی میشتود
دولت پست مدرن ،مجموعهای از کارگزاریهای تخصصی است که به جای منافع مفروض
عمومی ،منافع ملت را مدیریت میکند
 اگرچه از این منظر ،دولت همچنان اصلی مهم است اما مردم هم به همتان انتدازه از حتقتییین سرنوشت برتوردار هستند
 جامیه بینالملل نوعی جامیه جهانی اتلاقی را تسری میدهد کته همته اعضتا از حقتوق وتکالی مناسب برتوردار شوند و رفتار دولتها به وسیله مییارهای جهانی اتلتاقی ارزیتابی
شود
 حاکمیت از انحصار دولت تارج شده و در تمام سطو جامیه پختش میشتود دموکراستیصنفی)
 شکستن انحصار حکومتها و دولتها به عنوان ویژگی اصلی نظریههای پست مدرن ،متاثراز پدیده جهانی شدن است تحول در آگاهی شهروندان به نحوی که تتود را بتر سیاستت
داتلی دولتها تحمیل کنند ،تنها چیزی است که میتواند بازیگران جهانی را تحتت فاتار
قرار دهد تا به اصلا تودفهمی تود بیردازند و کمکم تتود را بته عنتوان اعضتای جامیته
جهانی ببینند
 وفاق میان نظریهپردازان پست مدرن این است که دولت ،تییینکننتدگی مطلتق تتود را ازدست داده و در عوض نهادهتا و ستازمانهای عدیتده رد ستطح داتلتی و تتارجی ماننتد
جنبشهای اجتماعی نوین ،سازمانهای غیرحکومتی ،میان حکومتی ،فراملی ،بینالمللتی و
شرکتهای چندملیتی ضرورت یافته است
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 مهمترین شاتص دولت پست مدرن را میتوان آزادی مبتنی بر فردگرایی دانست دولت بردو مبنای «تجربه افراد» و «امنیت اجتماعی» ،محدوده آزادی را تییین میکند برای مثال،
بنا به درتواست شهروندان یک ایالت ،این امکان وجتود دارد کته اینترنتت یتا برنامتههای
شبکه تاصی فیلتر شود دولت این کار را با توجه به اجمتاع متردم و تجربته آنتان ،انجتام
میدهد البته با این شرایط ،افرادی که میتواهند از این شبکهها بدون فیلتر استفاده کنند،
میتوانند با وارد کردن کد یک شبکه ،به آن دسترسی پیدا کنند
بالا بردن آستانه تحمل جمع برای راحتی فترد ،از دیگتر آرمانهتای دولتت پستت متدرن استت
برنامهریزی فرهنگی و افزایش آستانه تحمل از راهکارهای بنیادین دولت برای تحقق آزادی است
دولتهای پیاا مدرن و مدرن نهایتا به فراهم آوردن کالای عمومی یینی امنیت و امکان زنتدگی
و کسبوکار در جامیه مبادرت میکردند اما دولت پست مدرن به مثابه نهادی سازمان و متدیریتی ،از
لحظه تولد تا پن از مرگ در امور مربوط به زندگی اجتماعی انسان حضور و جلوهای کامتل و عیتان
دارد
دولت پست مدرن مستقیما به عنوان کتارگزار شتهروندان در اداره امتور زنتدگی جمیتی تیریت
میشود؛ نه یک موجودیت فراتاریخی که در میراث روشنگری آمده است
حاکمیت

خدمات عمومی

جامعه بینالمللی

امنیت

مدرن

وستفالیایی

تدمات اساسی

عدم مداتله

ملی کنترل مرزها)

پست مدرن

کمرنگ و نفو پذیر

دولت رفاه

همسویی بینالمللی

جهانی  -فردی

.9خشونت
تاونت چیزی است که دولت مدرن آن را برای حمایت از شهروندان تود طر کرده استت و در
عین حال این امکان را فراهم می آورد که دولتت متدرن تتود حتامی تاتونت باشتد و تنتاقض در
اینجاست که تاونت هم زندان و هم علاج  )prison and cureاستت تاتونت شتیوه میمتول
هنیت در روابط بین الملل است دولتها به تاونت تکیه میکنند تا تود را بته عنتوان دولتت شتکل
دهند و در این فرآیند تفاوتگذاری بین امور داتلتی و تتارجی را تحمیتل متیکنند تاتونت امتری
بنیادین برای شکلگیری ساتتار هستیشناسی دولتهاست و صرفاً چیزی نیستت کته دولتهتای کاملتاً
شکل گرفته به علت سیاست قدرت به آن متوسل شوند
• مرزها
جهان به طور طبییی به فضاها و مکانهای سیاسی تقسیم ناتده استت و مرجیتی واحتد بترای
تقسیم و چندپاره کردن جهان وجود ندارد پدید آوردن مرزها یک امر ساده و پاا و یک عمل ما قبل
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سیاسی نیست بلکه یک عمل سیاسی و با میانی و اهداف ژرف سیاسی است کته فضتای سیاستی را
تولید و حدود آن را میین می کند و هیچ فضای سیاسی نیست که در پیارفت و تثبیتت مرزهتا قترار
نگرفته باشد کارکرد مرزها این است که فضای مدرن تحت حاکمیت را از فضای متکثتر و آنارشتیک
تارجی جدا می کند ثبت مرزها نقطه تیری دولت دارای حاکمیت است
• هویت سیاسی
هویت سیاسی قبل از تفاوت گذاری بین تود و دیگری وجود نداشتته استت و در دوره ی متدرن
چیزهایی که از هم متفاوت هستند به عنوان یک تهدید یا تطر مفهوم سازی شده که باید مهار شتود
و تحت نظم در آید در واقع هویت های سیاسی با عملکردهای داتلی کتردن Domesticationو
کنارگذاردن  Exclusionتحمیل شده اند
• کاورداری
در مینای سنتی آن یینی دولت از پیش شکل گرفته و لذا پتن از ان بایتد اداره ی امتور آن بته
وجود آید اما عقیده ی تجدید نظر شده ی پست مدرنیسم در این زمینه به اعمتال در حتال پیاترفت
سیاسی تاکید می کند که دولت را بنیان گذارده حفظ کرده و در حرکتی دائمی نگته متی دارد از نظتر
پست مدرنیسم کاورداری وجود دارد اما دولت کامل شده وجود ندارد دولت یتک بتار بترای همیاته
شکل نمی گیرد بلکه این یک نقش و وظیفه ی رو به پیارفت سیاسی است
در مجموع پست مدرنها ماروعیت دولت دارای حاکمیتت را لغتو متی کننتد امتا عملتاً مرجتع و
کارگزاری برای امنیت میرفی نمی کنند و همین امتر در نهایتت بته نفتع گروههتای حتامی محتیط
زیست،فمنیستها و دیگر گروهها و اقلیتهایی که زیر چرخ دنده های مدرنیسم بودند تمام می شود
ریچارد اشلی:
ریچارد اشلی نیز به نقد مدرنیته و واقعگرایی والتز می پردازد و به دنبال نفی سلطه و رهایی بار
است یکی از افراد اصلی مباحثه سوم روابط بین الملل است وی بیان میدارد کته دولتت متدرن یتک
پدیده طبییی و ابدی و ازلی نیست از دیدگاه اشلی رئالیسم تئوری ای اساسا نتاقص و گمتراه کننتده
است این تئوری اشتباهی در میان سایر اشتباهات است از این منظر کار تئوریک در واقع بازاندیاتی
و تفسیر دوباره ماهیت سیاست بین الملل می باشد و تحلیتل گتران بایتد ستیی کننتد تودشتان ا از
تیصتتبات نئورئالیستتم جتتدا ک ننتتد مطالیتته نئتتو رئالیستتم تنهتتا بتترای شناستتایی دشتتمنان مفیتتد
است  )Keohane,1986:6وی پیرو فوکو در بحث قدرت-دانش است و توجه زیادی بته رابطت
دانش دولتتی و دانتش انستانی دارد و دولتت متدرن را صتنیت و هنتر انستان متدرن توصتی متی
کنتد  )Modern statecraft is modern mancraftوی درصتدد استت ناتان دهتد کته
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چگونه در دنیای مدرن پارادایم حاکمیت رشد یافته و تبدیل به وضییت میرفت شناتتی زندگی مدرن
سیاسی شده است در طی تاریخ انسان مناأ همه علوم است لذا می تواند قتدرت،دانش و حاکمیتت را
در اتتیار داشته باشد از سوی دیگر زندگی سیاسی مدرن حاکمیت مدرن را بته عنتوان اصتل ستازنده
تود تلقی می کند دولت به وسیله انسان حاکم فرمانروایی)فهمیده می شود که وارد برقراری رابطه بتا
سایر دول می گردد هم انسان و هم دولت توسط عنصر حاکمیتت استت کته متورد توجته قترار متی
گیرند از دیدگاه وی حاکمیت به برتی تفاسیر عادی سازی شده از دولتت )fuzedیتا وب گردیتده
است یکی شدن مفهوم دولت و حاکمیت ماروط به صلاحیت،موقییت،محدودیتها و تغییرات تتاریخی
و فرهنگی است که منجر به تولید یک هویت سیاسی می گردند
به باور اشلی سوژه ها پیش از اعمال سیاسی موجودیتی ندارند و دولتهای حاکمیتی بر اثر اعمتال
سیاسی و تاریخی است که متولد می گردند از دیدگاه وی بهتر استت دولتت را بته عنتوان یتک امتر
برستتاتته در نظتتر بگیتتریم کتته هتتیچ هتتویتی جتتدای از قتتوانین دائمتتی هیتتات داتلتتی و
تارجی،امنیت،استراتژی دفاعی،پروتکلها و روش های حضور در سازمان ملل نتدارد در نتیجته دولتت
اولیه بر اثر کاربردپذیری )performativityشکل گرفت ما باید آگاه باشیم که بسیاری از چیزها و
هنجارها بر اثر تکرار است که موجودیت می یابند به نوعی می توان گفتت اشتلی دولتت محتوری را
قبول دارد اما به دنبال بررسی دولت همانند نظریات جریان اصلی نیست اشلی بیتان متی کنتد کته
رئالیست ساتتاری واقییت را شی گو نه می کند به تصوص در مورد دولت که آن را به عنوان ماکل
و یک مسئله در نظر نمیگیرد این شاید منجر به برتی اقدامات مهلک شود به طوری که منتافع بته
وسیله الیت های حاکم مسلط می شود در حالی که آنها باید به طور قانونی مورد مااهده قرار گیرنند
و اشخاص نیز برای کارهای تود باید پاسخگو باشند اما رئالیست ساتتاری نیازی نمی بیند که ایتن
ادعا ها را مورد نظر قرار دهند این مسئله درست است که رئالیسم ساتتاری در صدد فهم محدودیت
هاست این تئوری همچنین بر قدرت این محدودیتها تاکید دارد و در این حالت متی توانتد متتهم بته
محافظه کاری شود  )Keohane,1986:166-170تمرکتز اشتلی بتر توضتیح شترایط تتاریخی
شکلگیری دولت،تفاسیر و توضیحات آن است از دیدگاه وی بایتد نظریته واقتع گرایتی را بته عنتوان
تلاشهایی بنگریم که برای جا انداتتن دولتهای دارای حاکمیت جداگانه ایجاد شتده انتد دولتهایی کته
آزادی ما را به عنوان اعضای همبودهای ملی جداگانه محدود می سازند و هویت ما را قواره بندی می
کنند البته از دیدگاه وی اینگونه نیست که همه رئالیستها به رهایی باری بی توجه باشند بلکته کنتد
یک فرد رئالیسم مثل هرز به رهایی شناتتی بار-تضمین رهایی از موانع،روابط آزاد و شترایطی کته
در آن بتوانند آزادانه به ارتباط بیردازند و این فهم وجود داشته باشد که انسآنها می توانند آینده تود را
به طور کامل شکل دهند متیهد است )Keohane,1986:166-170
وی بیان می دارد که نئورئالیسم صرفاً به بازیگران دولتی توجه دارد و بازیگران غیردولتی را نمی
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بیند که به جهان شکل داده اند وی بیان می دارد که دولتها از آنجایی که منافع ثابتی دارند بنتابراین
به نحوه شکلگیری منافیاان توجهی نمی کنند و به این مسئله هم که مفاهیمی چتون حاکمیتت در
یک بستر اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته اند نیز توجهی نمی نمایتد از دیتدگاه وی حاکمیتت یتک
برساتته اجتماعی است که با توسل به رویه های قهرمانی شکل گرفته و حتاکم متدرن نمونته یتک
شخصیت عام از انسان تردورزی است که در تاریخ جای گرفته و با محدودیتهای تاریخی تود مقابله
می کند دولت مدرن سوژه حاکم کنش جمیی عقلانی است یینی همان سوژگی متیالی مدرن که مورد
انتقاد پساتجددگرایان است ابژه این دولت جامیه داتلی است که در میرض نگاه تیره )gazeآن قرار
دارد یینی همان تمایز دو وجهی مورد انتقاد پساتجددگرایان که بر مبنتای آن ستوژه فیتال و انستانی
است و ابژه منفیل و شیءگونه )Ashley1995 and rosenna1992:49-50
دردریان نیز دولت،حاکمیت و تاونت را جزء سنت روابط بین الملل تلقی می کند که پتن از 99
سیتامبر اهمیت دوچندان یافته است از دیدگاه اشلی این مفاهیم در پست مدرنیسم نیتز جتزء مفتاهیم
محوری هستند اما پست مدرنها به دنبال بررسی یک مسئله مهم در عرصه بین المللی هستند کته از
دیدگاه سایر نظریات مغفول مانده است و آن هم تفسیر و توضیح سیر تحول و تطور تکامل تتاریخی
دولت و حاکمیت و همینطور نقش آفرینی عنصر هن در عرصه بین الملل است پست مدرنیستم متی
تواهد بداند چطور پدیده دولت تجربیات زندگی را متأثر می سازد
پست مدرنیسم ،قدرت و نظام بین الملل:
همانطور که کر گردید پست مدرنیسم بیاتر بر اساس نفی تجدد تیری متیگتردد تتا انستجام
درونی تود آن پروژه مدرن به عنوان یک امر برساتته فرهنگی )social constructedدر صتدد
است تا شیوه تفکر و عقلانیت تود را به همه گوشه های جهان بسط دهد عقلانیت برساتته به عنوان
امری برساتته شکلی از قدرت است
ایتتن قتتدرت از طریتتق قتتوام بخاتتیدن بتته افتتراد تتتود انضتتباطبختتش self discipline
)individualsکه رفتار تود را تحت نظارت قترار متیدهنتد از طریتق تضتمین انطبتاق و ایجتاد
مرزهایی که از آنها برای ساکت ساتتن و حذف دیگران به عنوان نابخرد،جتانی و تروریستت توانتده
می شوند استفاده می کند مایر زاده)
پست مدرنیسم بر این باور است که علم مدرن قدرت،دولت و عقلانیت ،شتناتت ،دانتش و حتتی
داناگاه و استاد را برساتته کرده است فوکو علم را تابیی از قدرت می داند به زعم وی در طی زمان
قدرت و دانش همواره رابطه ماخصی داشته اند به عنوان مثال در قرون وسطی که کلیسا حاکم بتود
تسلط قدرت بر دانش منجر به شکلگیری دانش کلیسا محور و روحانی شد و علتم بته مینتای کامتل
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کلمه هر آنچیزی که از دهان پاپ و کلیسا تارج می شد و افرادی مثل گالیلته تکفیتر متی شتدند در
دوران مدرن هم مثل دوران کلیسا از دید فوکو علم از داناگاههای مدرن است که به دست می آید و
به عبارتی این مدرنیته و قدرت مدرن است که علم مادی و پوزیتیویستی را مورد توجه قرار می دهتد
و به سایر علوم توجهی ندارد و حتی داناگاهها و بیمارستانهای روانتی و متدارس و هریتک ابتزاری
هستند برای ماروعیت قدرت دولت مدرن
فوکو در آثار تبارشناسانه  )genolodicalتود توجه به قدرت و رابطه میان قدرت و شناتت یتا
به عبارتی بین قلمروهای گفتمانی و غیرگفتمانی را مورد توجه قترار متی دهتد وی تجتدد را فرآینتد
فزاینده عقلانیت،هنجاربخای و سلطه میداند از دیدگاه فوکو رویه های عقلانی مدرن کته داعیته دار
نظم بخای به هرج و مرج و تجربه هستند در نهایت به سلطه تواهنتد انجامیتد بته زعتم وی یتک
تبارشناس باید بتواند تاریخی را که مجموعه ای از تزویرها،سلطه ها و تحمیلهاستت باتکافد و تتط
سیرهای متفاوتی را که برای ساتتن هنیت و عینیتها مسدود شتده انتد را باتکافد متا یتک تتاریخ
نداریم بلکه تاریخهای متفاوت و در هم تنیدهای داریم که ضرب آهنگ و اثرات قدرت-دانش در آنها
متفاوت است مایرزاده)
ژان بودریار:
ژان بودریا به عنوان یکی از متفکرین برجسته پست مدرن بر آن است که در عصر جدیتد شتبیه
سازی های رایانه ای،پردازش اطلاعات رسانه ای و کتدهای شتبیه ستازی )simulationجتایگزین
تولید به عنوان اصل سازمان دهنده جامیه می شود در این شرایط ناانه ها اهمیت فزاینده می یابند و
بر زندگی اجتماعی حاکم گاته اند وی مفهوم  hyper realرا مطر می سازد و بر آن استت کته
در این شرایط امور غیر واقیی از تود واقییت،واقیی تر شده اند واقییتی که به طور مصتنوعی ستاتته
شده به ابرواقیی تبدیل شده است حتی قدرت هم دیگر مفهتوم فوکتویی تتود را نتدارد و بته امتری
انتزاعی تبدیل شده است که در هیچ نهادی چه ترد و چه کلان نیست قدرت مرده استت و از طریتق
چرتش نامتیین ناانه ها حرکت می کند و در نتیجه به مفهومی کاملا تیالی تبتدیل شتده استت وی
قدرت را به حدی تیالی و انتزاعی و منتار تیری می کند که قابل پیگیری نیست و اساسا مبارزه بتا
آن را به نوعی ناممکن می سازد
همانطور که پیش از این کر گردید پست مدرنها روابط بین الملل را همچون یک متن می نگرند
که برتی قدرتها قرائتهای موجود از این متن را کنترل می کنند،به تود بر اساس تتاریخ هویتت متی
بخاند حال هرکن که بتواند هویت سایرین را تییین کند می تواند کنترل قابل تتوجهی در سیستتم
داشته باشد لذا فرآیند هویت سازی در عرصه روابط بین الملل شکلی از اعمال قدرت است
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ریچارد اشلی:
از دیدگاه اشلی انارشی نیز همچون دیگر مفاهیم وجود ندارد بلکه دولتها هستتند کته آن را متی
سازند آنارشی جدا از رویه هایی که یک ساتتار تاص از هویتها و منافع را به جتای ستاتتاری دیگتر
تلق می کند نیست آنچه واقع گرایان تودیاری یا سیاست قدرت می توانند منطقا از آنارشتی برنمتی
تیزد بلکه اینها هم به شکلی اجتماعی برساتته شده اند گفتمان نظری مربوط به آنارشی نیز در یتک
فرآیند حصاربندی ) closureماارکت می کند و آن را برمی سازد اما آن را زیر سؤال نمی بترد و در
برابر آن مقاومت نمی کند یک نظم مفروض را به عنوان وضییت موجتود بتاز متی نمایتد و تواستتار
ایستاری موافق نسبت به آن نظم است )(Ashley 1995,1998:104
اشلی بر این باور است که دولتمردان از گفتمان واقع گرایی در راستای تقسیم جهان به دو فضای
غیرتاریخی و سرشار از تاونت غیرقابل کنترل در تارج و فضای سلسله مراتبی و ستامانمند داتلتی
تقسیم می کنند مرزهای میان دولتها و تطوط جغرافیایی که حول زمین کاده شتده انتد و فرهنتگ
ژئوپلیتیک همراه با آن بید دیگر برساتته سیاست بین الملل اند و این گفتمان ژئوپلیتیک بایتد متورد
بررسی قرار گیرند
قرائت دوگانه اشلی از مشکله آنارشی
هدف اصلی اشلی ،مفهوم سازی آنارشی و اثرات نظری و عملی آن است که در روابط بین الملتل
به وجود آورده است این نامی است که اشلی بر باورهایی گذاشته که در اکثر تحقیقاتش در روابط بین
الملل برای او ماخص شده است ماکله آنارشی آن چیزی است که اویه درباره آن این عبارات را می
نویسد:
"ملتها در یک آنارشی دائمی سکنی گزیده اند زیرا هیچ قدرت مرکزی ای نمی تواند محدودیت هایی
را بر منافع دولتها تحمیل کند" یا والتز بیان می دارد که ساتتار اصلی و جتوهری نظتام بتین الملتل
آنارشی است به مینای فقدان یک انحصار مرکزی برای کاربرد ماروع زور
ماکله آنارشی از فقدان یک اقتدار مرکزی و جهانی استنباط می شود نه صترفا مفهتوم توتتالی
آنارشی این کمفهوم توصیفی است از روابط بین الملل به عنوان سیاست قدرت که به وسیله منفیتت
محوری،منطق دولت،توسل روزمره و مکرر به زور،سرزمینی بودن و مانند آن شکل گرفته است
فاار اصلی اشلی این است که منطق قیاسی و و استنتاج سیاست قدرت از فقدان یک فرمانروایی
مرکزی را مسئله دار کند تحلیل اشلی را می تتوان بتر استاس قرائتت دوگانته اش درا کرد قرائتت
اول:تصوصیات سازنده هسته اصلی نظریه ماکله آنارشی را به هتم متصتل متی ستازد و ستین در
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قرائت دوم عوامل سازنده ماکله آنارشی را در هم می ریزد و ناتان متی دهتد کته چگونته ماتکله
آنارشی مجموعه ای از مفروضات سؤال برانگیز است
اشلی در قرائت اول ماکله آنارشی را با اصطلاحات مرسوم متیارف ارائه می کند بیان فقدان یک
اقتدار مرکزی و عدم توان دولتها در امتر و نهتی بته یکتدیگر هر دولتت منافع،توانمنتدی ها،منتابع و
سرزمین قابل شناسایی تود را دارد
قرائت دوم :گ واهی تود به تودی روابط بین الملل به عنوان حوزه آنارشیک از سیاست قتدرت را
مورد سؤال قرار می دهد
هدف اول قرائت دوگانه بیان تضاد بین حامیت و نارشی و ارائه آنارشی به عنوان انتی تز حاکمیت
است هر دوی اینها متقابلا اتتصاصی و متقابلا جامع هستند اشلی بیان می دارد کته ماتکله آنارشتی
تنها با ساتتن مفروضه های ماخص درباره دولتهای دارای حاکمیت کتار متی کنتد در درون دولتت
دارای حاکمیت باید یک حوزة داتلی هویت،همگونی و نظم رشد یافته مااهده گردد کته بته وستیله
زور ماتتروع تضتتمین شتتده باشتتد کتته در حتتوزه محتتیط تتتارجی بایتتد بتتا محیطتتی آنارشتتیک از
تفاوتها،ناهمگونی ها،بی نظمی ها و تهدیدات مربوط میگردد برای مینی دار شتدن ماتکله آنارشتی
اتتلاف نظرهای درونی و آنچه اشلی تنازعات متقاطع می نامد باید فروناتانده شتده و کنتار گذاشتته
شود
ماکله آنارشی دو تأثیر ماخص دارد:
 9نمایاندن یک قلمرو داتلی حاکمیت به عنوان اساس با ثبات و ماروعیت اجتماع سیاسی مردن
 8نمایندگی کردن این قلمرو در ماوراء حاکمیت به مثابه عرصه مخاطره و آنارشی
این تأثیرات وابسته به آن چیزی است که اشلی آن را کنارگذاری طرد) مضاع می نامد این تنها
زمانی ممکن است که از یک سو یک نمایندة واحد از طرف هویت دارای حاکمیت بتواند اعمال نفتو
کند و از سوی دیگر این نماینده بتواند به طور طبییی و بی چون و چرا ظاهر شود این قرائت دوگانته،
ماکله آنارشی را با مطر کردن دو پرسش مسأله دار می کند نخست اینکه،اگر حضور همه جانبته و
حاکمیت کامل دولتها به روشنی دارای تقدم هستی شناتتی نباشد چه اتفاقی بترای ماتکله آنارشتی
می افتد؟در ثانی اگر فقدان یک قاعده و فرمانروایی متمرکز جهانی،در قلمرو دولتهتای متیتددی کته
یک سوژه هویتی هستند،مفروض گرفته ناود چه اتفاقی در ماکله آنارشی می افتد؟در حالی که این
دولتها مجموعه ای از منافع ماخص در این فرمانروایی جهانی)داشته و مجموعته ای از منتابع مهتم
اجتماعی از جمله ابزار تاونت را کنترل می کنند
شاپیرو:
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شاپیرو بحث تود را با گفتمان ژئوپلیتیک را به عنوان یک گفتمان راهبردی مطر است هتم بته
این مینا که جهان را به صورت اردوگاههای متخاصم بازنمایی می کند که به مینی تیریت دیگتری
به عنوان دشمن است و هم به این مینا که سایر بازنمایی ها از جهان را در چتارچوب اقتصتاد قتدرت
تحتتت الاتتیاع تتتود قتترار متتی دهتتد  )shappiro1991:331مستتئله بیتتدی کتته متتورد توجتته
پساتجددگرایان است در عرصه سیاستت بازنمتایی  )politics of representationیتا عرصته
سیاست گفتمانی در عصر کنونی تجربه روابط بین الملل صرفاً برای افراد محدودی امکان پذیر استت
و سایر افراد از طریق تلویزیون ،روزنامه و سایر رسانه ها روابط بین الملل را تجربه می کنند لذا نقش
نمادها ،متون و تصویرسازیها تیلی مهم است زیرا از طریق آنها اقدام به دستکاری برداشتهای هنتی
می کنند
دردریان:
وی یکی از تفاوتهای مهم قدرت و بتازی در سیاستت جهتانی را فرهنتگ مردمتی توطئته بتین
المللی  )popular culture of international intrigueمی نامد این بینتامتن حتوزه ای از
رقابت ایدئولوژیک را باز می نماید که در آن راهبردهای امنیت ملی همراه با بازنمایی جنگهای واقیی
ناممکن همراه با نابودی دسته جمیی را می توان بارها و بارها و محض تفریح به عنوان شبیه ستازی
جنگی که در آن دولتها رقابت می کنند،منافع برتورد پیدا می کنند و جاسوس با جاسوس رویارو متی
شود ،برای مصرف توده ای بازی کرد دردریان و دیوتاا)
این بنابراین فضایی پیچیده است که در آن بازنماییها و بازنماینده های مختل دولت امنیت ملی
مدرن رقابت می کنند تا مرزها را ترسیم کنند و بر حاشیه هتای تیتره تتر روابتط بتین الملتل ستلطه
یابند دردریان با تکیه بر سه مفهوم شبیه سازی بودریار)،مفهوم نظارت فوکو و سرعت پتل ویریلیتو و
تغییر م فهومی زمان اینها را به عنوان نیروهای جهانی مطر می کند که در روابط بتین الملتل تغییتر
ایجاد کرده اند زیرا برتلتاف برداشتتهای رایتز از روابتط بتین الملتل بیاتتر جنبته زمتانی دارنتد تتا
مکانی،بیاتر شفافند تا مجرد و بیاتر به ناانه ها گره تورده اند تا مبادله کالاها
از دیدگ اه وی در عرصه روابط بین الملل تفکیک میان مدل و واقییت نتاممکن استت در محتیط
بین المللی نظارت و کنترل نه از طریق برجهای دیده بانی در بیمارستانهای روانی همانطور که فوکتو
می گفت بلکه از طریق ماهواره ها و ابزارهای جاسوسی انجام می گیرند
از دیدگاه وی در مطالیات روابط بین الملل سرعت در رابطه با مستائلی چتون انتقتال تستلیحات،
سیاست قدرت و عاملی است که مورد توجه قرار نگرفته است در فضتای پستامدرن قتدرت را نته در
جغرافیا بلکه باید در ترمینالها جست و جو کرد در نتیجه حرکتی از سیاست جغرافیایی ژئوپلیتیتک) بته
◊ 66

پست مدرنیسم و مفاهیم کلیدی روابط بین الملل… ◊

سیاست زمانی کرونولوژیک)صورت می گیرد و توزیع سرزمین جای تود را به توزیع زمان می دهد
نتیجه گیری:
همانطور که کر گردید به طور تلاصه روابط بین الملل یک متن است پست متدرنها بته دنبتال
تبارشناسی و دیرینه شناسی داناهای جاری روابط بین الملل به تصوص واقع گرایی و شالوده شکنی
آن هستند از دیدگاه پست مدرنها حاکمیت و دولت ملی دارای حاکمیت مرکز نظریه مدرن روابط بین
الملل است که اساس آن فرو ریخته و قطییت و شتمول تتود را از دستت داده استت دولتت کته در
گذشته در متن بود می تواند به حاشیه رانده شود و مفاهیم و موضوعاتی که قبلا در حاشیه بودند متی
توانند به عنوان متن روابط بین الملل در نظر گرفته شوند حملات اصلی اشلی،واکر،دردریان و ستینتیا
وبر به واقع گرایی است آنها علم روابط بین الملل و حاکمیت دولتهتای ملتی را دو روی یتک ستکه
باطل شده در جهان امروز می دانند از دیدگاه آنان این نگاه مدرن بود که مردم جهان را به گونه ای
غیر طبییی و مصنوعی به حاکمیتهای مختل تقسیم کرد و مرزهایی ایجاد شدند کته میلتوم نیستت
چگونه ماروعیت یافته اند از دیدگاه آنان دولت کامل هرگز شتکل نمتی گیترد و ایتن شتیوه هتای
مختل کاورداری است که وجود دارد امنیت،حاکمیت،آنارشتی و ستایر مفتاهیم روابتط بتین الملتل
همگی برساتته و گفتمانی هستند
تبیین این که چگونه شرایط تاریخی مجموعه ای از گزاره ها را در قالب گفتمان در مجموعته ای
مینادار کنار هم قرار داده تا تود را به شکل دانش به ما ناان دهند مورد توجه پست مدرنیستم قترار
دارد پست مدرنیسم نظریات غالتب ومفتاهیم مرکتزی آنهتا ماننتد حاکمیت،دولتت سترزمینی،دولت-
ملت،آنارشی،نظام بین الملل و ) مورد توجه قرار می دهد و بر آن است که واقتع گرایتی بترای جتا
انداتتن مفهوم دولت هایی با حاکمیت جداگانه مطر گردیده است دولتهایی که آزادی ما را به عنوان
اعضای همبودهای ملی یکیارچه محدود می سازند و هویتها را قواره بندی می کنند
دولت یک پدیده طبییی نیست و برتلاف دیدگاه واقع گرایان تنها بازیگر عرصه بین المللی نمتی
باشد بازیگران غیر دولتی هم اکنون به جهان شکل داده انتد دولت،حاکمیتت و تاتونت جتز ستنت
روابط بین الملل هستند که پن از  99سیتامبر اهمیت دو چندان یافته اند دولت و حاکمیت عناصری
هستند که در طی تاریخ تکامل یافته اند و سایر نظریات به سیر تحتول آنهتا تتوجهی ندارنتد دولتت
ها سوژه ها)پیش از عمل سیاسی موجودیتی ندارند و دولتهای حاکمیتی بته دنبتال اعمتال سیاستی و
تاریخی است که متولد می شوند دولت یک امر برساتته اجتمتاعی استت کته موجتودیتی جتدای از
قوانین داتلی،تارجی،امنیت،استراتژی دفاعی،پروتوکلها و ندارد و در بستر اجتماعی و فرهنگی شتکل
گرفته است دولت بر اثر کاربردپتذیری  )performativityشتکل گرفتت و لتازم بته کتر استت
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بسیاری از هنجارها بر اثر تداوم است که موجودیت می یابنتد رابطته ای نزدیتک و مینتادار در بتین
تاونت و دولت مدرن وجود دارد دولت نه تنها یک امر اضافه شتده بته مدرنیتته بلکته محصتول آن
است
همانطور که بررسی گردید قدرت و نظام بین الملل نیز اموری برساتته هستتند و وجتودی ابتدی
ازلی ندارندحیات بین المللی انسانها و دولتها ماهیتی گفتمانی دارد همانطور که اشلی بیان داشت ایتن
صورت بندی های گفتمانی هستند که روابط قدرت را بازنمایی می کنند در عرصه بین المللی هرکن
که در جهت تلاف گفتمان حاکم حرکت کند به حاشیه رانده می شود از منظر پستت متدرنها قتدرت
همانند آچه رئال ها بیان می داساتند قابل تلاصه شدن به نیروی نظامی نیست بلکه قدرت در فهتم
ما نهادینه شده است آنها بر این باورند که قدرت-دانش دو امر مجزا نیستند بلکه یکتی هستتند نظام
بین الملل که یکی از عناصر گفتمان رئالیسم است به یک انگاره تبدیل شده است
نقدها:
دپارتمان انسان شناسی داناگاه آلاباما:
پائولین روزنا در سال  7 9113تانقض را در نظریه پست مدرنیسم شناسایی کرد:
موضع ضد تئوریک پست مدرنیسم تود یک تئوری به شمار می آید
در حالی پست مدرنیسم شدیدا بر عدم عقلانیت تاکید داردفابزارهتای تترد و عقلانیتت آزادانته در
اتتیار گرفته شده اند تا چام انداز این نظریه را ارتقا بخاند
تاکید نظریه پست مدرنیسم بر حاشیه تاکیدی بر آن چیزی است که تود این نظریه به آن حملته
می کند
پست مدرنیسم اغلب بر بینا متن گرایی تاکید دارد اما اغلب متن را در انزوا قرار می دهد
عالی رغم اینکه پست مدرنیسم مییارهای مدرن برای ارزیابی نظریه را رد می کند نمی تواند بته
بحث در مورد این مسئله بیردازد که هیچ مییار میتبری برای قضاوت وجود ندارد
پست مدرنیسم تناقضات مدرنیسم را مورد انتقاد قرار می دهد اما تود این مسئله را که در میرض
آزمون هنجارهای قوام بخش قرار گیرد رد می کند
پست مدرنیستها با بی توجهی به ادعاهای راست و صحیح در نوشته هایاان تتود را نقتض متی
کنند
مارشال سالین در سال  9130در مقاله مفهوم قدرت در پست مدرنیسم را متورد انتقتاد قترار متی
دهد وی بر این باور است که گفته های نیچه گرامای و فوکو در مورد مفهوم قدرت آترین تجستم
کارکردگرایانه انسان شناسی است از دیدگاه آنها قدرت همچون چاله سیاهی است کته تمتامی متنهتا
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فرهنگی در آن گیر افتاده اند

منابع:
◊ 66

9317 تابستان، شماره هفتم، سال سوم،◊ فصلنامه مطالعات سیاسی بین المللی

 نار نی: تهران،) دیدگاه های جدید در روابط بین الملل9328  وحید، بزرگی ترجمه، روابط بین الملل در عصر جدید:) جهانی شدن سیاست9323  بلین و اسمیت موسسه ابرار میاصر: تهران،راه چمنی
 بهار،6  ش، فصلنامه گفتمان،) قدرت و امنیت در عصر پسا مدرنیزم9377  محمدرضا، تاجیک: تهتران، ترجمه علیرضا طیب،) نظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل9327  فرد، چرنوفنار نی
، فصلنامه سیاستت ختارجی،) نقد روش شناسی علم روابط بین الملل9372  حسین، سلیمی پاییز،93 سال
 گام: تهران،) نظریه انتقادی و پست مدرنیزم در روابط بین الملل9326  حسین، سلیمینو
: تهتران، ترجمته ستید جلتال دهقتانی فیتروز آبتادی،) امنیت بین الملل9322  مایکل، شیهانمطالیات راهبردی
 سمت: تهران،) تحول در نظریه های روابط بین الملل9324  حمیرا، مایر زاده- Ashley, R.K (1988), "Untying the Sovereign State: A Double Reading
of the Anarchy Problem antique", Millennium: Journal of
International Studies, Vol, 17, No.2, Summer.
- Boulan, Vincent and Andrej Stala, (eds). (2007-2008), Chritical
Theory and Postmodernism In The International Relations Dicipline,
- Burchill, S, (2005), Theories of International Relations, Palgrave
Macmilam, NewYork
- Bleiker, Roland, (2002), "Living with Rupture: Postmodern
Perspectives on International
- Der Derian, ‘Philosophical Traditions in International Relations’
Millennium, vol. 12, no 2(1988), p. 189.
- R. K. Ashley, ‘living on Border Lined: Man, Poststructuralism and
War’ in J. Der Derian and
- M. J. Shapiro (eds.), International/Intertextual Relations:
Postmodern Readings of World Politics (Massachusetts, 1989a), p.
303.
- J. Der Derian, ‘The boundaries of knowledge and power in
International Relations’, in J. Der
- Derian and M. J. Shapiro, (eds.) International/Intertextual Relations:
Postmodern Readings of World Politics (Massachusetts, 1989a), p. 6.
◊ 67

