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 چکيده
هاي ساختاري، هايی که با ربط غيرمستقيم به بيماري کرونا پديد آمدند با آشکار ساختن ضعفحرانب

ويژه چالش در برابر اين نظر که بهترين موقعيت و راهکار براي هاي زيادي ايجاد کردند بهچالش

ان، رهبري يک امپراتور جهانی و اِعمال يک سيستم واحد است. جهان استقرار نظم و صلح در جه

تر از هميشه چهرۀ امپراتوري جديد را به اين صورت به نمايش گذاشت: يک نظمزده بیبحران

هاي جهانی که گرايی و جهانی فاقد ارزشهاي نئوليبرالی و با صنعتکاپيتاليسم جهانی با ارزش

گرايانه براي جلوگيري از جنگ، تأمين صلح، ايجاد رفاه، برابري، آرمانهمواره در قالب يک ادبيات 

-وحدت و براي حل مشکالت تبليغ شده است. اما دغدغۀ اصلی آن کنترل و مديريت روابط اجتماعی

مراتب بوده است. خروج از سازمان بهداشت تکنولوژي از مرکز جامعۀ جهانی براي حفظ سلسله

سازي عاتی در زمينۀ جهش ويرو  و مواردي ديگر هموون محرومسازي اطالجهانی، عدم شفاف

تواند نوعی ارزش جهانی قلمداد شود. اين برخی کشورها از دريافت واکسن و دارو و غيره، هرگز نمی

نوع عقالنيت هيچ بهره است تحترفتار جامعۀ جهانی از آنجا که از نظم و قانون و ارزش بی

اي از توان گفت جامعۀ جهانی تنها در محدودهگيرد و میار نمیسيستميک و حتی سيستماتيکی قر

سازي کرده است. در آنوه به نفع کاپيتاليسم و نئوليبراليسم است روابط اجتماعی را جهانی يا عقالنی

هاي مناسبی باشند براي پی بردن به توانند مؤلفهنظمی و رفتارهاي نوپديد میبحبوحۀ بحران، بی

شده ايجاد کنند. ريزيتوانند نوعی تکامل برنامههايی که میسازي و تخريبهانیهاي پروژۀ جضعف

اعی تالش شده است تصوير هاي اجتماي از نظريۀ سيستمدر اين مقاله با شرح و تبيين گوشه

 تري از الگوي عقالنیِ جامعۀ جهانی عرضه شود.  روشن
تميک، عقالنيت سيستماتيک، جامعۀ سازي، عقالنيت سيسسازي، عقالنیجهانی :واژگان کليدي
 جهانی، کرونا.
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 مقدمه
هايی که به اسم بحران با شيوع بيماري کرونا در جهان پديدار شدند، بستري مناسب ضعف

فراهم آوردند براي اينکه پژوهشگران، اوضاع انسان و جهان را دگرباره توصيف و تحليل کنند. 

اي عقالنيتی در ساختارهاي اجتماعی و ههاي آشکار شده به ضعفاي از ضعفبخش عمده

هاي گردد. در اين بين، موضوع مورد اشارۀ پژوهش حاضر، بيان ضعفجامعۀ جهانی بازمی

سازي روابط اجتماعی در رصد چهرۀ واقعی جامعۀ جهانی است که، بيش از هر زمان، با عقالنی

 هاي متعددي مواجه شده است.چالش

يافته و ن نکته تأکيد کرد که جامعۀ جهانی يک طرح پايانپيش از هرگونه بحثی بايد بر اي

گيري است که در آن حجم وسيعی از مشخص نيست، بلکه يک طرح در حال اجرا و شکل

شود يک جامعۀ پيگيري است. وقتی که ديده میاختالف، تنوع، تکثر، تغيير و اخيراً ضعف قابل

توان گفت که درک و توصيف نان میشود پس  با اطميراحتی درک و توصيف نمیکوچک به

تر بوده و تحت هر شرايطی ممکن نيست. در يک تر و سختجامعۀ جهانی بسی پيويده

هاي متعددي از آن ارائه شده و در مواردي نيز متفاوت با جامعۀ جامعۀ جهانی، که تعريف

توان ا میطور همزمان مواردي از پيوستگی و ناپيوستگی رالمللی معرفی شده است، بهبين

دريافت. شرايطی که با گسترش ويرو  کرونا در جهان حاکم شد هر دو مورد پيوستگی و 

سو، انتشار سريع و بدون مرز ويرو  و تأثير خوبی پديدار ساخت: از يکناپيوستگی را به

دهد و از سوي ديگر، بسته روي تمام نژادهاي انسانی يک پيوستگی انکارناپذير را نشان می

سازد. در واقع، هايی را آشکار میآميز، ناپيوستگیهاي تبعيضها و برخی سياستشدن مرز

سازي مثابۀ يک پديدۀ جهانی ظاهر شد توانست در عملکرد خود، جهانیويروسی که خود به

گيرد. اين رويه باعث شد که بسياري از کند و نظم جهانی را نشانه را با چالشی جدي مواجه 

نداز آيندۀ نظم جهانی بحث کنند و ما نيز در اين مقاله قصد داريم از اين اپژوهشگران از چشم

سوي صورت بهو در چه 1سوي تخريبصورت بهموضوع بحث کنيم که نظم جهانی در چه

دار تر و مسئلههايی که ضعيفهدايت خواهد شد. همونين در مواجهه با بخش 2واسازي،

                                                           
1 destruction 

2  Deconstruction   اشاره دارد به تخريب موردي و بازسازي از درون که براي اشاره به تکامل از پيش طراحی

 نشده در اينجا ذکر شده است.
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اند بهتر ه بر عقالنيت خودبنياد انسانی تکيه داشتههاي روشنگري کاند، آيا آرمانظاهر شده

 شناختی؟ توانند کمک کنند و يا يک روشنگري جامعهمی

جوييم و انديشۀ خويش را بر براي تحليل بهتر اين موضوع از رويکرد سيستمی استمداد می

  لومان، پرداز برجستۀ آن، نيکالکنيم؛ چراکه نظريهشرايط حال حاضر جامعۀ جهانی متمرکز می

و از  (Luhmann, 1997: 68) « شودگاه حاضر نمیآينده هميشه آينده است و هيچ»معتقد است 

تواند بهترين کار اين حيث در اين شرايط، بازتوصيف و بازشناسی عملکرد جامعۀ جهانی می

اي هخود ضعفخوديِشناختی عمل کند و بهمثابۀ يک ابزار روشتواند بهممکن باشد. بحران می

تواند باشد. شناخت موجود را آشکار سازد، اين تحقق همان خودتوصيفی جامعۀ جهانی می

تواند از طريق بازتوصيف عملکردهاي اجتماعی حاصل شود؛ پژوهشگران اين حوزه نيز می

شوند. بدون ترديد، درک جامعۀ عملکردهايی که خود، نوعی خودتوصيفی جامعه محسوب می

سازيِ مفهوم سيستم، به فهوم جامعه وابسته است و آن نيز با روشنسازيِ مجهانی به روشن

سازيِ مربوط دالئلی که ذکر خواهد شد، پيوند دارد، و اين همه براي آشکار ساختن روند عقالنی

سازي به لحاظ کمّی آن را گسترش داده است، اما سؤال مهم به روابط اجتماعی است که جهانی

شده و جامعۀ جهانی تا اخير، بحث روابط داخلی و خارجی تشديد ديگر اينکه: چرا در بحران 

رسيده است؟ براي پاسخ به اين سؤال از توصيف و پذيرتر به نظر حدّ زيادي از هميشه آسيب

-نظران استفاده خواهيم کرد و نيمهاي برآمده از مطالعۀ آراي لومان و ساير صاحبتحليل داده

اخير جهان کرونايی خواهيم داشت که بهترين شرايط تجربی را نگاهی نيز به وقايع و اتفاقات 

اند. در شرايطی که براي همۀ ما امروز تجربۀ سازي فراهم ساختهبراي پژوهش در زمينۀ جهانی

اند را با هايی که برچسب انتزاعی خوردهشود ممکن است بتوانيم نظريهزيسته محسوب می

 تر به جهان و روابط اجتماعی نظر کنيم.اي تجربیههاي تجربی مواجه سازيم و به شيونمونه

 سازي الگوي نامشخص جهاني
سازي در سطح جهان به شمول تبديل شد، عقالنیاي جهانسرعت به پديدهپس از مدرنيته که به

ها ها و کاتوليکسابقه مواجه شد، با پايان جنگ ِپروتستانجريان افتاد، تکامل علم با جهشی بی

هاي جديدي را به ميان آورد که در ملی شکل گرفت و سپس کاپيتاليسم، ارزش-مفهوم دولت

گرايی چشم پوشی کرد. در هر حال، توان از سهم و کمک انقالب صنعتی يا صنعتکنار آن نمی
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ها پردازيدر پرتو مجموعۀ اين عوامل و اتفاقاتِ چند سدۀ اخير، جامعۀ جهانی از طريق نظريه

بندي جديدِ حيات اجتماعی در برابر ها براي تحقق صورتتمام اين تالشاعالم موجوديت کرد. 

هاي تفکيکی گسترده اي که در آن با وجود اجراي طرحبندي سنتی آن بوده است. مرحلهصورت

توان منکر سيستماتيک عمل کردن عقل شد. در هر ها نمیها و مرزبندييا همان تمايزيابی

شود انتظار تحقق نظم و شده دنبال میأم با روشی پذيرفتهموقعيتی که يک راهبرد مشخص تو

-مورد نيست. اين همان موقعيتی است که ابزارها با اهداف پيوند میسامانشِ رسميی جديد بی

کند و عقالنيت ابزاري خوانده اندازي آن را دنبال میسازي مدرن هموون چشميابند و عقالنی

شوند و در معرض سامانش رو به گسترشی قرار ال میصورت جمعی دنبشود. اين اهداف بهمی

سازي را از زمان دارند. همان طور که ذکر شد عوامل متعددي هستند که اين روند عقالنی

وردهاي آن همواره تأثيرگذار عنوان مثال توسعۀ علم و دستااند، بهاجرايش شتاب بخشيده

کردن کشورهاي مختلف از پتانسيل زيادي  تراند. فناوري اطالعات و ارتباطات براي نزديک بوده

ها اين بوده است که در کيفيت حق انسانبرخوردار بوده است، و پس از آن يکی از انتظارات به

دهند هايی حاصل شود؛ اما شواهد بسياري در سراسر جهان نشان میحيات اجتماعی، کاميابی

اي از نمونه (Drori, 2006: 13-14).همراه داشته استسازي مخاطرات زيادي را نيز بهجهانی

هاي شديدي در روابط اجتماعی گير کروناست که اختاللمخاطرات مزبور همين بيماري همه

هايی که با وجود آنها بايد برقراري ها را آشکارتر ساخته است؛ البته تفاوتايجاد کرده و تفاوت

 روابط و تعامل ممکن شود.

عۀ جهانی نبايد کسی انتظار رؤيت يک جامعۀ مسطح را بر اين اسا  با شنيدن اصطالح جام

خبري نيست، درست همان طور که نقشۀ کرۀ داشته باشد که در آن از تفاوت و اختالف هيچ

سالمتی و رفاه در سراسر جهان  وبلندي است، با نگاهی به توزيع نابرابرِزمين مملو از پستی

رسد آنوه بيش از جهانی بود. به نظر می توان شاهد يک توپوگرافی ناخوشايند از جامعۀ می

باشد که نمونۀ آشنا و اخير آن، هرچيز استحقاق جهانی شدن دارد مسئله و مشکل از هرنوع می

و تحقيقات  DNAهاي گسترش سريع اين ويرو  نوظهور به سراسر جهان است. گذشته از داده

-کنند، جهش تطوري ويرو  بهی میها را معرفاي از انسانهاي چندگانۀ منطقهژنتيکی که گروه

تنها در هاي فرهنگی متفاوت حکايت دارد که نههاي ژنتيکی، محيط طبيعی و سنتخوبی از تفاو

ها و دهد اتخاذ تصميمسالمتی افراد که در سالمتی جوامع نيز نقش دارند. اين امر نشان می
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کسانی به دست نخواهد داد هاي يکسان و يکدست در جغرافياي فرهنگی جهان، نتايج يبرنامه

(Du Billi, 2009: 83). 

تواند در يک ظهور بودن به شرايط اجتماعی خاصی اشاره دارد که می اصطالح جهانی

هاي فردگرايانه و مالکيت خصوصی تکيه داشته باشد و گاهی اجتماعی متفاوت گاهی بر ارزش

اصطالح يک گرايش خاص و  بر نظم اجتماعیِ اشتراکی و تعاون مبتنی باشد، يعنی در اين

شود. اصطالح راحتی دريافت نمیمشخصی نهفته نيست و موضع اقتصادي و سياسی آن به

رود. هدف بودن به کار می سازي براي تغيير شرايط اجتماعی و رسيدن به مرحلۀ جهانیجهانی

مت سهاي روابط انسانی در جريان پشت سر گذاشتن مدرنيته و حرکت بهاين است که صورت

سازي يک پروژۀ سازي بعد از مدرنشرايط جديد پسامدرنيستی تغيير بيابند، و اين يعنی جهانی

سازي اين پروژه فضاي اجتماعی واقعی و مجازي است که با در دست اقدام است، بستر پياده

شود، اما آيا اين پروژه هدف برچيدن بساط تکنولوژيکی اجرا می-استعانت از روابط اجتماعی

 کند؟ مراتب را تعقيب میابري و سلسلهنابر

توان از آن انتظار تحقق مطلوب سازي يک مفهوم مورد مناقشه است چطور میوقتی جهانی

تواند آن را به يک پروژۀ مدرن اما ناقص مبدل کند، داشت، عدم شناسايی الگوهاي آن می

ها و اند. هنوز انگيزهردهدرست همانند رأيی که برخی هموون هابرما  دربارۀ مدرنيته اعالم ک

ها پردازيسازي مشخص نيستند و بر همين اسا  همواره در نظريهعلل و عوامل حقيقیِ جهانی

شود که هرکس از ظن خود تعريفی از آن ارائه داده است که ناظر به بُعد اقتصادي يا مالحظه می

تغيير  -1نظر هستند: يستهعنوان مثال اين چند تعريف از آن شاابعاد محدودي از آن است. به

-شدت و قوت گرفتن مناسبات اجتماعی در وسعت جهانی به -2 1سازمان و مناسبات اجتماعی؛

طوري که وقتی يک گوشۀ جهان اتفاقی رخ دهد در گوشۀ ديگري از جهان به آن واکنش نشان 

رابطه با هم  اي( را در برابر هم و درشود، اين تعريف دوگانۀ جهانی و محلی )منطقهداده می

شدن همان اينکه جهانی -4و  3مثابۀ يک کل؛قوت گرفتن آگاهی از جهان به -3 2دهد؛قرار می

هاي گوناگون در مجموع، تعريف 4هاي زمانی و مکانی مناسبات اجتماعی است.توجه به جنبه

                                                           
1 David Held 
2 Anthony Giddens 

3 Roland Robertson 

4 James Mittelman 
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 دهند اين پروژه فاقد يک الگوي مشخص است و هموون ماجراي فيلی که در تاريکینشان می

-Steger, 2017: 7)لمس شده باشد هرکس تنها يک وجه از آن را مورد توجه قرار داده است 

سو، آگاهی رو به رشد از گيرد، چراکه از يکاين تنوع، نوعی پارادکس را نيز در بر می .(14

شود که از نتايج گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات تر تعريف میجهان و ارتباطات، عميق

-دليل وسعت آن اجتنابسوي ديگر، عدم آگاهی از الگو، انگيزه، علل و عوامل آن به است و از

زعم اين افزايد و بهناپذير است. اجتماعِ آگاهی و  ناآگاهی با هم، بر پيويدگی جامعۀ جهانی می

 پيويدگی بايد ظهور و بروز رفتارهاي جديد و باورنکردنی را انتظار داشت. 

تر مردم است. وآمد آزادانهاي توسعۀ تبادل کاالها و اطالعات و رفتجامعۀ جهانی از پيامده

شدند، اما سپس صورت مرزهاي ملی و مذهبی از هم تفکيک میدر وهلۀ نخست جوامع به

هايی فاکتورهاي ديگري هموون تجارت جهانی و قدرت توجه را به سمت نهادها يا سيستم

-گير کوويدزعم بيماري همهيط اخيرِ جهان بههموون اقتصاد و سياست هدايت کردند. در شرا

توان در سايۀ آن رفتارهاي نوپديد جوامع مختلف را فرصت مناسبی فراهم شده است که می 19

کم هايی خاص رسيد يا دستسازي با تفکيکرصد کرد و چه بسا به تعريف جديدي از جهانی

هاي موجود را بسياري از ضعفهاي آن را شناسايی کرد. گسترش سريع اين بيماري که آسيب

بعدي و فقط از يک زاويه بررسی شدن تکدهد مسئلۀ جهانیآشکار ساخته است، اجازه نمی

 نگرانه الزم است.رو، اتخاذ رويکرد کلشود و ازاين

کند نيکال  لومان، يکی از انديشمندان معاصر آلمانی، الگويی از يک جامعۀ مدرن ترسيم می

توان از روي رفتارهاي نوظهورشان در مقايسه با اين الگو جوامع را می که ميزان مدرن بودن

هاي رايج در فلسفه به بررسی چهرۀ جامعۀ جهانی مبادرت شناسیسنجيد. او با گسستن از هستی

شده ارتباط با مباحث مطرحکند که بیورزد و در قالب اين عبارات، پارادکسی را معرفی میمی

-بستگی از دالئل شکلهاي آزادي، برابري، خودسازي و هم: آرماندر سطرهاي پيشين نيست

اي که همواره آينده است را برابر خود گيري جامعۀ جهانی است که عقالنيت انسانی و آينده

دارد. پيشنهاد لومان براي اينکه بهتر بتوانيم شرايط موجود را درک کنيم استفاده از ادبياتی 

عنوان مثال بايد از به کار بردن واژگان سنتی هموون است، به متفاوت در بررسی جامعۀ جهانی

اند دست برداريم و در وحدت و ذات که انديشه را از درک واقعيت موجود دور نگه داشته

عوض از تفاوت، تغيير، تکثر و پويايی استفاده کنيم. براي تحقق اين منظور، پيشنهاد وي استفاده 
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دارد، موجود است که عينيتی پويا با امکانات متعدد را عرضه می جاي هستنده يااز واژۀ سيستم به

پذيري نيز رو، مخاطرات متعدد و آسيبايندليل گشودگیِ ساختاري است و ازالبته اين پويايی به

نظمی جهان الزم دانسته است از پيامدهاي آن است. اما او اين نگاه را براي درک نظم و بی

(Luhmann, 1997: 68)سب ظاهر، تأکيد وي براي اين است تا ما بهتر بتوانيم عمکرد . برح

سيستم جهانی را بررسی کنيم و به اين بينديشيم که اين سيستم حاصل عقالنيتی سيستماتيک 

توانيم از يک سيستم واحد جهانی طور کلی آيا میيک، و بهاست يا سيستميک و يا چه بسا هيچ

شده در رفتار هاي آشکارته الزم است برخی از ضعفسخن بگوييم؟ براي پی بردن به اين نک

 جامعۀ جهانی در مواجهه با بحران کرونا را رصد کنيم.

 جامعۀ جهاني و ضعف در ارتباطات اجتماعي

نظمی و رفتارهاي نوپديد را مالحظه توان در بحبوحۀ آن بیبحران، بهترين موقعيتی است که می

هاي سيستم اجتماعی ارائه شده در اينجا ]نظريۀ سيستماگر کسی مفهوم »کرد. لومان مدعی است 

وضوح يک جامعۀ جهانی است. شکاف ميان تعامل و جامعه اجتماعی[ را بپذيرد جامعۀ امروز به

پرشدنی عريض و عميق شده است )که مراتب بااليی از انتزاع را به نظريۀ طرز غيرقابلبه

عنوان تعامل، وجود دارد، چه تا حد زيادي بهکند(. جامعه اگرهاي اجتماعی تحميل میسيستم

اي فقط . چنين جامعه(Luhmann, 1995:  430)« يافتن شده استدست]اما[ تعامل غيرقابل

 ,Luhmann)«در نتيجه ديگر يک جامعۀ خوب وجود ندارد»بازنمود يا تصويري از جامعه است. 

ارند که ديگر معرفت الزم اجتماعی هايی از تجربه در دستر  تعامل قرار د. حوزه (430 :1995

شوند، در اين شرايط طرز سيستماتيک منجر به انحراف و اختالل میسازند و بهرا فراهم نمی

ارتباطات اجتماعی ضعيف هستند يعنی سيستمی جامع از ارتباطات اجتماعی در ميان نيست؛ اين 

يل بروند ماهيت جامعه را ارتباطات زيرمجموعۀ تعامالت هستند که اگر تعطيل شوند يا تحل

 کنند.دچار بحران اساسی می

سرعت فراتر از مرزهاي سياسی در امروزه روابط اجتماعی به بر کسی پوشيده نيست که

ها و تواند در گسترۀ آنها تنها نوعی افزايشی کمی لحاظ شود. بحرانجريان هستند، اما اين می

عدالتی در سطح جهان تأثير قانونی، بیحيث بیمعضالت، تعامل خوبی با يکديگر دارند، از اين 

. بر اين اسا ، در (Plato. Stanford. Edu/entries/globalization)گذاردعميقی بر جوامع می
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رو، منافع ملی، زده بيشتر کشورها به فکر بخش درونی مرزهاي خود هستند و ازاينجهان بحران

 د. شونتر از هميشه مطرح میسياسی و اجتماعی مهم

پيش از پيگيري مدل پيشنهاديِ لومان در بررسی اين موضوع، بهتر است بدانيم او جامعۀ 

 کند. جهانی و نخست جامعه را چگونه تعريف می

اي از اي از افراد نيست، بلکه جامعه مجموعهاز نظر لومان، جامعه سرزمين يا مجموعه

کند. تباطی مرزهاي خود را مشخص میارتباطات است که با تفکيک رويدادهاي ارتباطی از غيرار

تر )جهان( که در راه انجام عملکردهاي خود جامعه يک سيستم است درون محيط بزرگ

کند. پس در مقام ذهن و بدن استفاده می 1هاي روانی)ارتباطات( از عناصر خود مانند سيستم

قل و نتيجۀ تطور هستند و ها يا درياها مستهاي طبيعی هموون تبار، کوهمرزهاي جامعه از ويژگی»

گيرد و بدين در نهايت تنها يک جامعه وجود دارد: جامعۀ جهانی، که تمام ارتباطات را در بر می

خوبی . اين تعريف به (Luhmann, 1995: 410)«آوردوسيله مرزهاي کامالً روشنی را به دست می

ع، هر کشور از روي دهد مالک تفکيک کشورها از جوامع، متفاوت است و در واقنشان می

شناسايی است، اما جامعه در برابر هاي خاص افراد ساکن در آن قابلموقعيت جغرافيايی و ويژگی

تري داشته باشد. بدين ترتيب، معضالتی هموون فقر، تواند مرزهاي متفاوت و وسيعکشور می

گسترش بيابند، درست توانند از يک کشور يا منطقه به سراسر جهان نابرابري، تروريسم و غيره می

هاي همان طور که ويرو  کرونا به سراسر جهان مهاجرت کرده و توانسته است در موقعيت

متفاوت، جهش داشته باشد و خود را با شرايط جديد وفق دهد. اين سازوارپذيريِ ويرو  شبيه 

ت نفوذ سرعت مرزها و کيفيهاي اجتماعی است، زيرا بهبه عملکرد و عقالنيت سيستميک سيستم

هاي جديد را به زبان خودش ترجمه کند. اين شيوۀ نفوذ دهد و قادر است تا دادهخود را تغيير می

سازي باشد، آيا پس از اين قرار است گفتمان تواند بستر مناسبی براي تحليل جهانیو جهش می

جهان را توان جديدي در سياست جهانی شکل بگيرد؟ به هر حال اين بهترين موقعيت است که می

 مثابۀ يک کل مشاهده و سپس شرايط و موقعيت آن را توصيف کرد.به

ت مناسبات دست هم دادند و ماهيبههاي جهانی، عوامل متعددي دستپس از جنگ

المللی، برخی شدت پيويده ساختند. در واقع، با متالطم شدن عرصۀ سياست بينالمللی را به بين
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بهترين موقعيت و راهکار براي استقرار نظم و صلح در جهان،  گرايان چنين پنداشتند کهاز واقع

در برابر  19-گير کوويدگرايی است. اما بيماري همهجانبهرهبري يک ابرقدرت بر جهان و يک

ويژه نظمی را در سطوح مختلف جامعۀ جهانی، بههاي زيادي ايجاد کرد و بیاين پندار، چالش

آن، به نمايش گذاشت. شرايط مقابله با گسترش بيماري ترِ در بخش مدعی پيشرفت و ليبرال

 کرد هر جامعه تا حد امکان، مستقل عمل کند. ايجاب می

بر اسا  تعريف نظريۀ سيستمی از جامعۀ جهانی، در سيستم جهانی، هر جامعه استقالل 

يک سيستم »پيش خواهند رفت.  1صورت خودارجاعخود را خواهد داشت و امور داخلی آن به

کند و به اين ترتيب، از مرزهايش خود را تعريف می واسطۀ شيوۀ ترکيبِ عناصرشدارجاع بهخو

. اين بخشی از يک بازتوصيف از موقعيت يا ساختار  (Luhmann, 1990: 179)«کندمحافظت می

طور جامعۀ مدرن از زبان لومان است، اما بارها و بارها واقعيت رويدادها در سراسر جهان به

-اند که بهاند و جوامع تنها وقتی به حال خود رها شدهن استقالل را به چالش کشيدهبارزي اي

المللی را عنوان مثال بحرانی هموون بحران ناشی از بيماري کرونا از قضا همکاري و تعاون بين

 کرده است. بيش از گذشته ايجاب می

 هاي جهانياي بدون ارزشجامعۀ جهاني: جامعه
اند براي اينکه مرزهاي ملی ليبراليسم همواره جهان بدون مرز را ديکته کردهسازي و نئوجهانی
ها براي کنترل اطالعات و بازار کم شود و مردم و کاالها آزادانه رنگ شده و توانايی دولتکم

ويرو  نوظهور، نقائص پروژۀ نمايی يک باره با قدرتيکجا شوند، اما بهبتوانند جابه

د و چهرۀ واقعی آن آشکار شد. در اين شرايطِ بحرانی، ديگر جهان، رهبر سازي بروز کر جهانی

ها و جوامع شدن است که در رفتار دولتنداشت و اين چهرۀ واقعی جهانِ در حال جهانی

هاي ويژه از روي اولويتهاي جهانی که بهخوبی نشان داد، جهانی فاقد ارزشمدعی، خود را به
را تشخيص داد. اين بدان معناست که جامعۀ جهانی هنوز هم توان آن کشورهاي ليبرال می

-تر به نظر میهاي ملی و اخالقی، بسيار عميقمتشکل از جوامع مختلف است، چراکه شکاف

سازي براي حل مشکالت متعدد و جلوگيري اند جهانیرسند. اگر همان طور که برخی پنداشته

ويکم اين هاي بيستم و بيستدر طول قرناز وقوع جنگ در سراسر جهان بوده است، پس چرا 

 گير و بازتوليد مشکالت پديد آمده است؟ هاي متعدد همههمه بحران، تروريسم و بيماري
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اي بدون خوشیِ انسانی و البته بدون ما بيش از هميشه با جامعه»لومان معترض است که 

 :Luhmann, 1997)« بريمبستگی و بدون شرايط زندگی مشابه ]برابر[ به سر میذوق، بدون هم

گرايی در مواجهه با يک جامعۀ جهانی باشد، ، که ممکن است به دليل اصرار ما بر آرمان(68

تکنولوژيکی را از مرکز جهان مديريت کند. برحسب -نوعی اتوپيا که بنا دارد روابط اجتماعی

مند و سيستماتيک )روش طرزسازيِ روابط اجتماعی از باال به پايين بهظاهر اين يک نوع عقالنی

شود. اکنون بايد امکان تحقق عقالنيت منظم( است با آرزوي برقراري نظمی که هرگز ديده نمی

 سيستميک را نيز در آن به بحث گذاشت.

امکان درک عقالنيت سيستميک در شرايط بحرانی بهتر فراهم است، چراکه در صورت بروز 

دهند، در شوند و واکنش نشان مینيز متأثر میهاي يک سيستم ناهنجاري و مشکل ساير بخش

شکل بگيرد و همکاري و تعاون به جريان بيفتد. اين نوع  1چنين شرايطی بايد موجی از همنوايی

واکنش، واکنشی از روي عواطف و هيجان نيست، بلکه شرط الزم براي عملکرد صحيح عقالنيت 

مثابۀ توافق ميان يک جامعه با جهان به سيستميک است و بيشتر نوعی مالحظۀ عقالنی است که در

-افتد و روابط دوجانبۀ جوامع را تقويت میمحيط آن و در هنگام مواجهۀ آنها با يکديگر اتفاق می

کند؛ البته تنها به اين شرط که حدي از استقالل و خودمختاري جوامع در جاي خود محفوظ بماند. 

جريان آن هر يک از طرفين زبان خاص خود  وگوست که دردر حقيقت، موج همنوايی نوعی گفت

معيار  نوعناپذير اين عقالنيت همين است که هيچبينیهاي پيشرا خواهد داشت. يکی از جنبه

طور کلی موهبتی از پيش شود که با آن بتوان براي آن چهارچوبی تعيين کرد و بهنظري يافت نمی

شود. اين شرح لومان از توصيف می 2يک رخدادمثابۀ داده شده و ثابت نيست و بر همين اسا  به

 & King)ترين قالب معنادارِ عقالنيت دانسته است است که آن را موجه 3عقالنيت سيستم

Thornhill, 2003: 135)  اي اشاره دارد که در هر جامعۀ کوچک و و در واقع به نيرو يا توان بالقوه

بروز اختالل و بحران که جامعه حد بااليی از  بزرگِ مدرنی بايد وجود داشته باشد تا در هنگام

کند از قوه به قعل درآمده و قدرت خود را در کاهش پيويدگی و کنترل امور پيويدگی را تجربه می

نظر از ارتباطات و تعامالت توان صرفدهد. با توجه به تعريف او از يک جامعۀ مدرن نمینشان 

جويی کنيم با رتی که اين رويه را در زمان بحران پیتحقق چنين رخدادي را انتظار داشت. در صو
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عنوان مثال، با بسته شدن اختالل در شبکۀ گستردۀ ارتباطات و تعامالت ميان جوامع مختلف و به

توان از وجود يک سيستم واحد جهانی سخن گفت. شمارش مشکالت خرد و مرزها ديگر نمی

تر از جامعۀ جهانی کند که مشکالت، سيستميکرا به ذهن متبادر می کالن در مقيا  جهانی اين

هاي مختلف. تاريخ فکر و عمل رسانی آن به بخشکنند مانند جهش ويرو  و آسيبعمل می

توانند حل کنند. تقويت يک ها هر مشکل را تنها با مشکل ديگري میدهد که انسانانسانی نشان می

هاي گرفتن فعاليت، پيامد قوت و شتابعنوان مثالشود بهبخش منجر به تضعيف بخش ديگر می

پذيرتر شدن جامعۀ جهانی است. بر کسی پوشيده نيست که تعدادي از اقتصاديِ جهانی، آسيب

کنند و در اين بين، برخی المللی در جهت تأمين منافع صاحبان قدرت عمل میهاي بينمؤسسه

اند و چهرۀ شده دانستهجهانی رويۀ مزبور را نوعی امپراتوري جديد براي جهانِ 1انديشمندان

اند. اين يک کاپيتاليسم فراملی و جهانی ناپيداي آن را عامل ناکامی مبارزه در برابر آن اعالم کرده

هاي تواند آرمانرود و اين هرگز نمیگرايی پيش میهاي نئوليبرالی و با صنعتاست که با ارزش

ح، ايجاد رفاه و حل مشکالت را تأمين کند و سازي از قبيل جلوگيري از جنگ، تأمين صلجهانی

 . (Shahwaiz, 2020: 1-20) تواند آنها را تشديد و تقويت کند بيشتر می

سازي را تضعيف کند، يعنی در تمام توانست دو رکن اساسی جهانی 19-بيماري کوويد

ات و هايی براي مسافرت داخلی و خارجی پديد آمد و حتی در واردکشورهاي جهان محدوديت

ها تأثير مستقيم بر اقتصاد بر جا گذاشت و صادرات کاالها نيز اختالل پيش آمد. اين تحديدسازي

نقص بوده باشد بايد تحوالت ساختاري اگر الگوي مارکسی از جامعه و تحول ساختاري آن بی

 بخشیِسازي با وجود آگاهیدر جوامع و جامعۀ جهانی رخ  بدهد، اما اگر روند متداول جهانی

افتد تشديد همان کاپيتاليسم در مقيا  جهانی است اي تداوم بيابد آنوه اتفاق افتاده و میرسانه

وضوح از روي پيامدهاي پروراند و همان طور که بهکه تضادهايی در مقيا  کالن را در خود می

د. جانی و مالی ناشی از بيماري کرونا پيداست نتوانسته است در برابر آن قدرتمند عمل کن

شود حتی در ها هدايت میهاي اقتصادي در نظام کاپيتاليستی جهان که به دست نئوليبرالانگيزه

شدۀ شده و توصيفبينیهاي پيشسازيآيد، اين مدل با عقالنیها نيز کوتاه نمیبرابر جان انسان

اند تنها در جامعۀ مدرن سازگاري ندارد و چه بسا مدلی که انديشمندانی هموون لومان ارائه داده

 سازي باشد. پيادهمرزهاي داخلی جوامع قابل

                                                           
1 Michael Hardt & Antonio Negri 
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هاي اجتماعی که عبارتند از: سيستمالگوي پيشنهادي لومان، با تقسيم نقش و سهم ميان خرده

سياست، اقتصاد، آموزش، حقوق، دين، هنر و غيره، پايگاه ارزشی و اجتماعی برابري به تمام آنها 

-ی را در تأمين سالمت جامعه و عبور از بحران مؤثر میدهد و عقالنيت سيستماختصاص می

ها با وجود سيستم شود با تقويت ارتباطات و تعامل بينداند. جنبۀ سيستميک عقالنيت باعث می

تغيير، ثبات حفظ شود و جامعه کمترين آسيب را ببيند. البته شرط موفقيت در اين است که 

سمت تطبيق با شرايط، رفتار سيستم اجتماعی را بهعقالنيت سيستمی در سطح هر سيستم بتواند 

پيش ببرد. در اين بين، آن نوع ساختارهاي اجتماعی موفق خواهند بود که اين سازوارپذيري را 

 درستی در خود تحقق ببخشند. به

هاي اجتماعی است، اگر اين تقسيم اين رويه نوعی تقسيم اجتماعی مسئوليت ميان سيستم

عنوان يک عنوان مثال تمام امور جامعه به عقالنيت علمی بهيرد و بهدرستی صورت نپذبه

عقالنيت برتر )هژمونيک( سپرده شود، در مواقع بروز بحران پيامدهاي منفی زيادي بروز خواهند 

هاي اخالقی شناخت ندارد اما در عين کرد، چراکه علم نسبت به چيستیِ سعادت انسان و ارزش

ها چه تواند ديکته کند انسانبه آن برساند، درست همان طور که نمیحال تالش دارد انسان را 

چيزهايی را دوست بدارند يا از چه چيزهايی لذت ببرند. البته اين احتمال وجود دارد که در يک 

شده از سوي علم، متناسب با نيازهاي انسانی و اجتماعی بوده باشد و در موقعيت، تغييرات ايجاد

تواند شاخص مناسبی براي ارزيابی کارکرد اجتماعی علم اسب و اين میموقعيت ديگر، نامتن

تواند امکان وقوع تعامل را تقويت کند و اين . تفکيک کارکردي می(Bernal, 1939: 415)باشد 

هاي اجتماعی تأکيد زياد بر علم )علوم نوعی به منطق تفاوت اشاره دارد. در نظريۀ سيستمبه

مثابه نوعی بحران تفسير شده است که پيامد وژي را نيز بدان افزود، بهتوان تکنولتجربی( که می

گونه شناختی از جهان پيش رفته هيچسازي علم بوده و بدون سازي و تکنيکیساده

. اين در حالی است که ما همواره براي شناخت جهان به  (Luhmann, 2002: 70-71)است

شناسی نيازمنديم. بر اين ويژه به فلسفه و جامعهبه ايرشتهتر و به مطالعات ميانرويکرد جامع

اسا ، تعامل در هر سطحی پارادايم غالب است، و حتی درون حوزۀ معرفت و علم انسانی نيز 

 اي کوچک به اسم علم تحقق بپذيرد.بايد تعامل وجود داشته باشد تا جامعه

رو به افول باشد جامعه از  توان با اين تعريف از جامعه بر اسا  تعامل) اگر تعاملپس می

شود( مدلی فراهم ساخت و عملکرد جامعۀ جهانی را با آن سنجيد و حقيقت خود دور می
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ضعف آن را احسا  کرد. طبق اين مدل، منظور از جهانی شدن فقط اين نيست که مبادلۀ آزاد 

ختالل يا جريان داشته باشد و مرزها باز باشند، بلکه واکنش جوامع مختلف در زمان وقوع ا

تصور است اينکه اگر در هر يک از جوامع، سيستم آموزش با بحران نيز بسيار اهميت دارد. قابل

شدند و يا صورت مجازي برگزار نمیها بهکرد و کال سيستم سالمت و بهداشت همکاري نمی

ديگر اي گونهها و مناسک عباديِ جمعی بهکرد و بسياري از آييناگر سيستم دين همکاري نمی

هاي مختلف توانست گسترش پيدا کند و به بخششدند، آنگاه اين ويرو  چقدر میبرگزار نمی

هاي اجتماعی است که سيستماي از تعامل و ارتباط ميان خردهآسيب بيشتري وارد کند. اين نمونه

-یاگر جامعۀ جهانی نيز يک سيستم اجتماعیِ جهانی )جامعۀ جهانی( تصور شود آنگاه انتظار م

رود ميان کشورها نيز چنين ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد. اين امر، بيانگر اهميت تقسيم 

سازي المللی کار و نيز بيانگر ضرورت نظارت بر درستی اجراي آن است، چراکه در پيادهبين

چنين مدلی جايگاه برتري براي يک سيستم وجود ندارد و محوري غير از تعامل و ارتباط در 

المللی در عرصۀ تکنولوژي عواقب متعددي دارد، همان طور که قطع نيست. قطع زنجيرۀ بينکار 

اي از سيستميک عمل کردن باشد. در شرايط تواند نمونههمکاري با سازمان بهداشت جهانی نمی

رسد آنوه بيش از هر چيز سيستميک عمل کرده است خود ويرو  باشد، کنونی به نظر می

اصطالح دهد و بهشرايط جغرافيايی جديد رفتارهاي نوپديد از خود بروز می چراکه با ورود به

-نوعی همان تغيير رفتار خردههايی، که بهکند. اکنون در جامعه شبيه چنين جهشجهش می

ها و سالمت سيستمتواند در شرايط مختلف باعث بقاي خردهشود، میها محسوب میسيستم

بهره بوده است. که جامعۀ جهانی در شرايط بحرانی از آن بی جامعه شود. اين همان چيزي است

صورتی انجام گرفت که دقيقاً در نقطۀ مقابل تر بهتغييرات در سطح جوامعِ مدعی برتري و ليبرال

سازي قرار داشته و دارد، يعنی مواردي هموون خروج از سازمان بهداشت جهانی، عدم جهان

سازي برخی کشورها از ويرو  و مواردي ديگر، محروم سازي اطالعاتی در زمينۀ جهششفاف

تواند نوعی ارزش جهانی قلمداد شود. آيا اين قبيل دريافت واکسن و دارو و غيره هرگز نمی

سازي را حس و تأييد هاي جهانیموارد کافی نبودند و نيستند براي اينکه سستی و لرزش پايه

کارِ موضعی حل يا راهگونه راهه است که هرکنيم. رشر در توضيح ويژگی سيستميک عقل آورد

تعريف باشد سازي يا قابلپيادهدر مورد يک مسأله يا بحران بايد در يک چهارچوب جهانی قابل

(Rescher, 1992: 16)گيري و عملکرد را گونه تصميمتوان اين، يعنی تنها در چنين صورتی می
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ما شواهد مزبور، حاکميت نيروهاي کور و از حيث الگوي عقالنی آن، سيستمی توصيف کرد. ا

کنند. آنوه توانند درست در موقعيت خطر پشت جهان را خالی دهند که میقاعده را نشان میبی

سازي باشد که براي بازسازيِ آن بايد منتظر تواند نوعی تخريب جهانیجهان با آن مواجه شد می

نظران تا بدين مرحله مسئول به نظر صاحب ترفندهاي نظام کاپيتاليستی جهانی باشيم که البته

 1آيد. چه بسا يک پيوست ساختاريها در برابر بيماري کرونا به شمار میکاريها و کمشکست

پايان نظام کاپيتاليستی براي سود و سرمايه به هر قيمت را تعديل ميان جوامع بتواند خواست بی

تصاد يا هر سيستم اجتماعی ديگر انتظار کند. همان طور که در يک جامعه کسی از سيستم اق

هاي اجتماعی به دست آمدنی است. معجزه ندارد، بهترين راهبرد در تعامل و تعاون ميان سيستم

اي از در بخش بعدي براي آشکار ساختن ماهيت غيردمکراتيک سياست جامعۀ جهانی نمونه

 شود.پيوست ساختاري ميان اقتصاد و سياست بيان می

 ي سياست جهانيماهيت واقع

شوند، اما هنجارهاي کلی در مدلی سيستمی، هنجارها از وسعت جامعۀ جهانی حذف نمی

ناکارآمد عمل خواهند کرد. وقتی يک تفکيک کارکردي وجود دارد انتظار اين است که هرگونه 

وپاختی ها ساختريزي بر اسا  آن صورت بپذيرد. قرار نيست ميان سيستمقضاوت و برنامه

و يا اينکه براي هميشه متخاصم و در حالت ستيز باقی بمانند. راهکار لومان يک پيوست باشد 

توانند هموون سيستمی واحد عمل ها میساختاري است بدين معنا که در شرايط خاص سيستم

در حقيقت اين نوعی هنجارمندي درون تفکيک کارکردي  .(Luhmann, 1995: 222-223)کنند 

ها بپردازند بيشتر توفيق ش کنند از اين منظر به تحليل عملکرد سيستماست و اگر محققان تال

-نگري تفاوتنگري مجهز کنند، زيرا در صورت جزئیيابند تحقيق و توصيف خود را به کلمی

عنوان مثال، هاي موجود اجازه نخواهند داد که محقق به درک درستی از کل دست يابد. به

خود آن شناخت و به زبان و تمايزات آن دقت کرد. پول در اقتصاد را بايد بر اسا  کارکرد 

اي زنند. در سيستم سياست، قدرت واسطه يا رسانهاقتصاد و قدرت در سياست، حرف اول را می

هاي جمعی است که با اِعمال آن بايد مشکالت حل شوند، مشکالتی که گيريبراي انجام تصميم

عنوان شدنی نيستند. بهتنهايی حلهنر و سالمت به هاي اقتصاد، حقوق، آموزش،در ساير سيستم

                                                           
1 Structural Coupling 
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ها، احکام هايی باشد که محتواي سياسیِ مستقيم ندارند مثل بيماريمثال شايد نياز به تصميم

تواند متفاوت باشد حقوقی، داوري در خصوص آثار هنري و غيره. درک هر سيستم از مشکل می

 . (King & Thornhill, 2003: 69-72)د توانند به تعارض بينجامنها میو اين تفاوت

ها را در شرايط بحرانی تقويت کند. بهترين تصميم سياسی آن است که تعامل ميان سيستم

درستی درک و اجرا شوند، هاي بنيادي بهبراي عملکرد بهتر سيستم سياست الزم است تفکيک

دقت ه بايد آن را بپذيرند بهيعنی الزم است شناسايی طيفی که بايد قدرت اِعمال کنند و طيفی ک

تواند يک شود و سيستم میدرستی انجام میانجام شود، تنها در اين صورت است که مرزبندي به

تصميم جمعی بگيرد با درصد بااليی از پذيرش نزد مردم.  البته، در اين بين از وابستگی سيستم 

 پوشی کرد. توان چشمسياست به اخالق و قانون نمی

شود در صورتی که ايجابی )مثبت( باشد بستر مناسب سيستم سياست مقرر می هرآنوه در

هاي بازدارنده باشد به اسم صورت قوانين و طرحکاربرد و اجراي آن در اقتصاد است و اگر به

سازي اين دو سويۀ ايجابی و بازدارنده )نفی( شود. در جهانیقدرت در سيستم سياست پياده می

دهند.  در چنين ن هنگام است که کاپيتاليسم و نئوليبراليسم جوالن میآميزند و آدر هم می

شود، چراکه شرايطی است که انگيزه براي تمکين از سوي جوامع بر بنياد سستی استوار می

هاي اجتماعی براي تداوم عملکردهاي مندي و پايگاه ارزشی برابرِ تمام سيستمرجوع به قانون

انی باشد، الزم است، و جامعۀ جهانی که محصول مدرنيته و يک سيستم مدرن، که جامعۀ جه

سازيِ روابط اجتماعی است از اين قاعده مستثنا نيست. اين رويه از آنجا که از نظم و عقالنی

گيرد و بهره است تحت عقالنيت سيستميک و حتی سيستماتيک قرار نمیقانون و ارزش بی

هاي اجتماعی کاپيتاليسم و نئوليبراليسم است سيستماي از آنوه به نفع جامعۀ جهانی در محدوده

 سازد. را جهانی يا عقالنی می

شود تا ابزار و اهداف و نيز اخالق درون اين در حالی است که عقالنيت سيستمی باعث می

ها شرط الزم است، وجو يا تعريف شود، حفظ اين استقالل براي تعامل سيستمهر سيستم جست

-ويز اين مدل را نداشته و فقط شرايط را بازتوصيف کرده است و ما نيز میالبته لومان قصد تج

 هاي موجود جامعۀ جهانی را شناسايی کنيم. توانيم بدون تأييد يا دفاع، تنها از اين طريق ضعف

به نظر لومان، تعامل وقتی سالم است که تمام عناصر و اجزاي موجود با يکديگر و با کل 

و در صورتی که با وقوع ستيز )تعارض( تعاملی، که در اصل نوعی ستيز  جامعه در ارتباط باشند
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هاي هايی از رابطۀ برتري ظاهر شود احتمال دارد ستيز به ساير بخشاجتماعی است، نشانه

. اين رابطه در (Luhmann, 1995: 392) جامعه سرايت کند سپس عميق و حتی هميشگی شود

هد کرونايی ماهيت غيردموکراتيک سياست جهانی را سطح جامعۀ جهانی نيز وجود دارد. شوا

 نشان دادند، گفتمان برتري و ابرقدرتی در شرايط کرونايی هيچ کمکی به جهان نکرد.

 امکان تخریب جامعۀ جهاني
شود براي شناسیِ مزبور وقتی از جامعۀ جهانی بحث میبدين ترتيب، بر اسا  مدل و روش

ها جايی که ممکن است ضمن احترام به مرزها و حاکميتنگري الزم است تا رسيدن به آن کل

و تفکيک آنها، به کميت و کيفيت تعامل آنها نگريست و عملکرد سيستميک را در ميزان تعامل و 

ارتباطات جوامع سنجيد. اما يک اشکال اساسی وجود دارد و آن اينکه براي هستی و بقاي هر 

هستی و بقاي يک جامعه تعامل الزم است اين  سيستم يک محيط وجود دارد همان طور که براي

غيريت محيط از سيستم و تعامل با اجتماع براي بودن هر سيستم اجتماعی شرط الزم است، 

 تواند باشد؟ اکنون آن ديگري يا محيطِ جامعۀ جهانی چه می

عنوان افقی نامحدود و فضاي گفتنی است از نظر لومان، جامعۀ جهانی غير از جهان به

توان گفت تعاملی خص است، زيرا تنها در صورتی که چيزي از جنس ارتباط رخ دهد مینامش

 ,Luhmann)« تعامل يک رخداد اجتماعی است»... اتفاق افتاده و فضايی شکل گرفته است، پس 

هايی )اپيزودهايی( از فراشد اجتماعی هستند و بر مبناي آنها ]تعامالت[ بخش. »(406 :199

اي در خودسازي جامعه محسوب شوند. آغاز و پايان تعامل صرفاً وقفهکن میروابط اجتماعی مم

. جوامع پيويده براي اصالح ساختاري خود نياز به تعامالت (Luhmann, 1995: 407)« شودمی

يا جامعه ممکن است در هم شکسته يا اصالح شود، اما تخريب از  1دارند، يک اجتماع پيويده

رود. اکنون اگر جامعۀ جهانی کنندگان از بين میکه با حذف شرکتاست  2آنِ يک اجتماع ساده

بخواهد با حرکت يک ويرو  در هم شکسته شود عجيب نيست، اما اگر بخواهد تخريب شود 

از جمله توما  ال  -جاي تعجب دارد و در خصوص ماهيت آن و در تأييد نظر کسانی

هاي قبلی تحت اند که برخالف سيستمهالمللی خوبرو دانستکه آن را يک سيستم بين -فريدمن

                                                           
1 complex society 

2 simple society 
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طور کلی ، به (Shahwaiz, 2020 :1-20)ها در آن آزاد هستند نفوذ هيچ نيرويی نيست و دولت

بايد ترديد کرد. در شرايط بحرانی ناشی از بيماري کرونا آنوه پديدار شد چهرۀ واقعی يک 

 نمود. از آن خوب و زيبا میاندجامعۀ جهانی است که تنها از زير يک نقاب، اهداف و چشم

سازي و انکار آن در يک جامعه هر آنوه رخ دهد از جنس ارتباط است و امکان خارجی

توان آن را به ديگري يا محيط نسبت داد و با بستن مرزها مشکل را کامالً وجود ندارد، يعنی نمی

عات آن خود را حل کرد. هيچ کشوري نتوانست با برچسب خارجی زدن به ويرو  کرونا از تب

اش فراهم سيستم جهانی، يک محيط جهانیِ درونی مناسب براي تکامل درونی»خالص کند. 

سازد در عين حال که تکامل آن به پيامدهاي ناشی از فراشدهاي تکاملی درون اين محيط می

. اين بدان معناست که نظم و آرامش و سالمت جامعۀ (Luhmann, 1990: 183)« وابسته است

واسطۀ نظريۀ سيستمی انداز فراهم آمده بهبدون نظم و آرامش جوامع ممکن نيست. چشم جهانی

تر شدن است از نوعی سرعت در حال پيويدهتأکيد دارد بايد در توصيف جامعۀ جهانی که به

ريزي از استقالل و جاي کنترل، ايستايی، وحدت و برنامهادبيات سياسی استفاده کرد که به

. اگر امور جوامع امروز (Luhmann, 1990: 187)برد ت پويا و تکامل بهره میخودمختاري، ثبا

فرهنگیِ آن چگونه ممکن است بدون -جهان به يک سيستم واگذار شود، تکامل اجتماعی

ماند که يک جامعه فقط بخواهد روي سيستم علم يا اقتصاد خود تخريب پيش برود، مثل اين می

گام بروز بحران بهترين راهبرد در همکاري و تعاون تمامی حساب باز کند در حالی که در هن

 هاي اجتماعی رقم خواهد خورد. سيستمخرده

 نتيجه

حق بودن شک نسبت به تمايل جامعۀ جهانی به اصالح کرونا سستیِ تعهدات جهانی و به

ها را آشکار ساخت، و با حرکت يک ويرو ، ماهيت غيردمکراتيک سياست ناشی از نابرابري

سازي پنهان شده بودند، بيش از هر زمان، آشکار شد. پيتاليسم و نئوليبراليسم، که پشت جهانیکا

خوانش ندارد. کاپيتاليسم در مقيا  جهانی با اي با هيچ نظم و عقالنيتی قابليت چنين رويۀ آشفته

، يعنی المللیهاي اجتماعی همواره زبان بيننظر از بستگیتفکيک سيستم اجتماعیِ اقتصاد صرف

گمان جامعۀ جهانی هنوز هم متشکل از جوامع ارتباطات را به نفع خود ترجمه کرده است. بی

تر هاي ملی و اخالقی، بسيار عميقمختلف است، چراکه در مواجهه با بحران کرونا شکاف



 

 

 

 

 

 1400، شماره یک، بهار و تابستان 28شناختی دوره مطالعات جامعه   374
 

 

-دهد. هرچند جهانیوضوح نشان میهاي ليبرال اين را بهبنديِ حکومتپديدار شدند، اولويت

توان در جريان توان انکار کرد، اما هنوز هم میعنوان يک واقعيت گريزناپذير نمیرا بهسازي 

-پذيري جديد، که منظور جامعۀ جهانی است، آگاهانه قرار گرفت؛ میيک روشنگري و جامعه

هاي اجتماعی و يا توان سهم مهم و تأثيرگذار ساير سيستمهاي آن اغراق نکرد؛ میتوان در آرمان

را )هموون عملکرد سيستميک عقل در يک جامعۀ کوچک( الگو قرار داد و بيش از اين جوامع 

شده محور توجه زدايی نکرد. به اين شرط که تعامل واقعی و نه تحميلاز جامعۀ جهانی ارزش

اي در تکامل اين المللیِ ارتباطات، محترم شمرده شود تا سهم هيچ جامعهقرار گيرد و زبان بين

-عبارت ديگر، بهتر است توسعۀ تکامل اجتماعی به پيشناديده گرفته نشود. به سيستم جهانی

دار بيش از حد تأکيد گرايانۀ مسئلههاي آرمانها و طرحاش واگذار شود و بر برنامهناپذيريبينی

جانبۀ جامعۀ رسد تنها چنين راهبردي قادر است جلوي تخريب همهنشود، چراکه به نظر می

ها و روابط ميان جوامع، اهميت اجتماعی و از لحاظ فلسفی، اهميت رد. توافقجهانی را بگي

تواند ماهيت جامعۀ جهانی را از بنياد مخدوش سازد و شناختی دارند و اختالل در آنها میهستی

توان بازتاب انديشۀ وبري را وقت است که میتأثير قرار دهد. آنوضعيت انسان معاصر را تحت

ساز شرايط بهتر و ضرورت، زمينهسازي بهسازي و جهانیحظه کرد که عقالنیدر اين رأي مال

 ايدئالی براي زندگی اجتماعی انسان نيستند.
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