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در یافت1399/02/01 :؛ پذیرش1399/3/27 :

چکیده

واژگان یونانی ،دوسرمعنا است؛ هم تاج و هیم هالیه .اکنیون دنییاگیر اسیت و تیاج
کرونا ،همچون برخی
ِ
ِ
بیماری کوویدی ،19جهان را بر آستانه نهاده اسیت؛ تیا
جهان شده و همهچیز را در هالۀ خود فروبرده است.
ِ
جاییکه ،از دنیای پیشاکرونا/پسیاکرونا ،بهمثابیه دو دنییای بسییارناهمانند سی ن گفتیه میشیود .کرونیا،
جهان کنونی را آشکار ساخته است؛ بدون آنکه ،پیشاپیش بر سر آن اجماعی صیور
ِ
موقعیت درمرزافتادۀ ِ
مکیان پیر از رهزنیان ،بیدون
و
ن
زما
آور
دلهره
ن
فت
ور
ر
ف
درهم
معنای
به
است؛
شده
بزنگاه
کرونا،
د.
باش
گرفته
ِ
ِ
ّ
درحالتغییر ،مد زمیانی
جهان
ِ
آنکه برنامهای ازپیش ،برای رویارویی با آنان چیده شده باشد .نشانههای ِ
زیسیت
سر درونمایهها و شییوههای
ِ
پیش ،که از دهکدۀ جهانی س ن بهمیان آمد ،آشکار شده بود؛ اما ،بر ِ
پذیرش پیشانگارۀ (بنییانگرفتن
جمعی در دنیای جهانگیر/جهانیشده ،پیمانی بسته نشده بود .نگارنده ،با
ِ
ِ
رویکیرد تیاریس سیاسیی و بیا
دیالکتییِ تز/آنتیتز/سینتز) و بیا درنظرگیرفتن
زندگی جمعی انسانها برپایۀ
ِ
ِ
ِ
بهرهگیری از روش تبیین تاریسپایه کوشش کرده است تا این انگاره را مستدل سازد که کرونا ،چرخشگاهی
است که نیازمندی جامعۀ بشری را به یِ قرارداد نوین اجتمیاعی ،بایسیته و هوییدا نمیوده اسیت .اگیر در
ووهیان،2019
آغاز توافی جمعیی کشیورها؛ اکنیون،
سال،1648
مونستر ِ
ِ
ایالت وستفالیاِ ،
پایان نبرد بود و ِ
ِ
اهرو توافقی دوباره برای قراردادی نوین ،گام بردارد.
ِ
بشر جهانیشده ،در ر ِ
آغاز نبرد را نمایان کرده است تا ِ
کلیدواژهها :کرونا ،سیاست ،بزنگاه نووستفالیا ،فرادولت ،قرارداد نوین اجتماعی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1استاد علوم سیاسی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران


و برای ترک اعهیاد ،چ بههر از یااا اعهیاااد دی ا ،
هان؟ باور کنید از وقه سی ار رو ترک کرد  ،بیشهر
از هم تم عمر پیپ کشید .
پمئرتملس ()33 ،1396

 .1مقدمه

ووهان ،دگربار دورانساز شده است؛ دنگ شیائوپینگ ،معمار چین نوین ،هفتساله بییود کییه
گروه کوچکی از شورشیان ،در ووهان ،کنترل یکییی از دفییاتر فرمانییداری و فرمانییدهی نظییامی
دودمان چینگ را دردست گرفته بودند و طی واکنشهایی زنجیرهای ،برآن شییدند تییا نهادهییای
امپراتوری را برچینند و نقطۀ پایانی بر حیا نظام امپراتوری باشند؛ بنابراین ،وقایع سییال1911
را ،که با نام انقالب 1911شناخته میشود ،بییهطور دقیی تر باییید سییقوا و اضییمحالل نامییید.
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حوادث مذکور نه اینکه از نتایج یِ انقالب آگاهانه و سازماندهیشده باشد بلکه واکنشی به
شکستها و قصورا نظام امپراتوری بود (فوگل .)37 ،1397 ،اکنون ،دوباره ،ووهان نییامآور
ووهان 1911کجا که بزنگاهی تاری ی بوده است در فرایند رخدادهای تییاریس
شده است؛ اما،
ِ

ووهان 2019کجا که دنیا را در چرخشگاهی بزرگ قیرار داده؛ بهدیگرسی ن ،زمانیه،
چین ،و
ِ
گرگ انسان »1شده است.
زمانۀ دوباره سر
برآوردن «انسانِ ،
ِ

پدیداری یِ «فرادولت» 2برپاییۀ
بایستگی
پرسمان نوشتار کنونی ،برهانسازی برای
ِ
ِ
ِ

3
یت دیگییری،
یِ «قرارداد نوین بینالمللی» است؛ زیرا ،اکنون ،دنیییا دارد بهشییتاب از ری ی ِ

برخوردار میشود؛ ناهمانند با آنچه در پیش بوده ،و این همه ،در یییِ لحظیه و بزنگییاه رخ
داده است .جهان در واهمه قرار گرفته است؛ زیرا ،کرونا« ،لحظۀ نووستفالیا» 4را در جهییان
معاصر آفریده است .اگر پیمییان وسییتفالیا ،عهدنامییهای بییود کییه پییا از پایییان جنگهییای

سیسالۀ مذهبی ( )1648-1618در اروپا ،میان کشورهای اروپییایی بسییته شیید و ن سییتین
عنوان الگوی معاهییدههای
پیمان صلح چندجانبه پا از رنسانا در اروپا ،بهشمار آمد و به ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

یاس
بییزرگ بینالمللییی (ماننیید جامعیۀ ملییل و سیازمان ملییل متحیید) در یادهییا مانیید و اسی ِ
دنیاگیری کرونا ،نیییز میتوانید سییرآغ ِاز
شکلگیری قانون و حقوق بینالملل شد ،پیامدهای
ِ
یاعی
ری تگرفت ِن آغازهییایی دیگیر باشیید .در پیمییان وسییتفالیا ،کییه میتییوان قیرارداد اجتمی ِ
بنیادگیری جامعۀ بینالمللی نامیدش ،برای ن ستین بییار ،حقییوق برابییر و همسییان کشییورها
ِ
بهعنوان واحدهای سیاسی مستقل و دارای حاکمیتهییای جداگانییه ،پذیرفتییه و حی تعیییین
سرنوشت برای کشورهای مستقل برپایۀ برابری ،بهرسمیت شناخته شد و از دخالت در امییور
داخلییی یکییدیگر ،پرهیییز داده شییدند .اگییر شییهر «مونسییتر» در سییال ،1648مکییانی بیرای
سیاسی اروپاییان بییود
یانگرفتن فرایندی درازآهنگ از اختالفا مذهبی/سرزمینی/تجاری/
پا ِ
ِ
ِ
یی بنیادگییذار جامعیۀ نوبنیییان اروپییایی/بینالمللی،
که به شکلگیری یییِ قیرارداد بینالمللی ِ
سربرآوردن اوج ناهمگونیهایی است که
مکان بازنمایی و
ِ
سرانجام یافت ،اکنون« ،ووهان» ِ
زندگی بشر را در تر ِاز جهانگیرانه ،بهطرزی فاجعهبار ،در محاصرۀ خود گرفته است؛ همییان

فاجعییهای کییه بهدرسییتی ،بییدان اشییاره شییده و از آسییی های زیسییتمحیطی و تغیی یرا

آبوهوایی و جهانیشدن و رشد سریع جمعیییت و تصییمیمهای سیاسییی ناب ردانییهای نییام
بهمیان آمده که بسیاری از جوامع را به فروپاشی کشانده است (دایموند.)1398 ،1
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یری غیرقابییل مهییار اییین ناهمگونیهییای فاجعیهآفرین ،اکنییون
برای جلوگیری از اوجگیی ِ

چارهاندیشی بینالمللی و دنیاگیرانیه نیییاز اسییت؛ بییهعنوان نمونییه ،در روز جهییانی کییود ،
تلویزیون سراسری چین در مصاحبهای از چند کود پرسیده بییود کییه هدیییهای آرزو کننیید.
پسری در پکن ،یِ جت بوئینگ آرزو میکرد؛ درحالیکه دختری در شمال غربی چین ،بییا
خجالت گفت یِ جفت کفییش ورزشییی سییفید میخییواهم (یییو .)179 ،1395 ،2جامعیۀ
جهانی ،به یِ پیمان نوین اجتماعی نیییاز دارد؛ زییرا ،بییدب تیها و آسییی ها و بحرانهییا و
فاجعهها و کمبودها و کاستیهای زندگی بشری ،بیشمار شده است .کرونا ،تنها یِ تلنگر
امبی پستمدرن» 3است؛ راه خود را میگیرد و سرانجام میرود؛ ولییی
بود و با؛ کرونا« ،ز ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

وستفالیای نوین بینالمللی

بشر میماند و دوباره کوهی از دشواریها .کرونا« ،نقمت» است؛ اما ،اگر اینبییار ،در تیراز
نشینی بشر بینجامد ،چهرهاش و درونمایهاش ،به «نعمت» دگرگون
جهانی ،به دوبارهدورهم ِ

جهانی پیمان تازۀ اجتماعی میگردد.
گیری
میشود و زمینهساز شکل ِ
ِ
 .2پیشینۀ پژوهش

گام مرور ادبیا ِ پژوهش ،ممکن است وضعیتی پیش
در هنگا ِم نو
شتن نوشتار پژوهشی ،در ِ
ِ
آید که نگارش پیشینه را دچار دشواری کند؛ یکی ،وقتی است که در زمینۀ موضییو نگییارش
ِ
مقاله ،بی ْ
شمار نوشتار وجود داشته باشد؛ و ،دیگری ،هنگامی است کییه در زمینیۀ پییژوهش
ِ
دردستانجام ،نوشتارهای پژوهشی ،بسیار نادر باشییند .مقالیۀ حاضییر دچییار دشییواری اول
سرعت پ ش ویروس و گسییتردگی شییگفتآور و دهشییتنا دامنییه و
شتابناکی
است؛ زیرا،
ِ
ِ
ماهیییت کرونییا ،چنییان بییود کییه تمییام نشییریهها و درگاههییای الکترونیییِ و خبرگزاریهییا و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شییبکههای میاهوارهای و اینترنتییی ،نمیتوانسییتند از کرونیا نگوینیید و ننویسییند .1در چنییین

وضعیتی ،نوشتن پیشینۀ پییژوهش ،بسیاردشییوار اسییت .امییا ،بیرای رعایییت قاعییدۀ نگییارش
ِ
یازخوانی برخییی از نییامبردارترین آنییان
ی
ب
در
یه
ی
ک
یت
ی
اس
یادآوری
شایان
پژوهشی،
نوشتارهای
ِ
ِ
نکتههایی فراچنگ آمد که همگی در راستای پیشانگاره و انگارۀ نوشتار بودند.
2
اب
هنری کیسینجر  ،با بهرهگیری از دو گزارۀ تهدید ویرانگر و احسییاس خطییر و اضییطر ِ
امرزی کرونا س ن گفتییه اسییت کییه هیییک کشییوری بییهتنهایی قییادر بییه
جهانی ،از تبعا فر ِ

شکستدادن آن نیست .فرانسیییا فوکویامییا ،3مواجهیه بییا کرونییا را نییه بهشییکل و فرفیییت
استبدادی یا دموکراتیِ دولتها ،بلکه منوا به میزان اعتماد به دولتها وابسته میداند و بر
این باور است که همۀ نظامهای سیاسی ،در موقعیت بحرانی میبایست اختیییارا کامییل را
به نهادهای اجرایی واگذار کنند .دیوید هاروی ،4از پیچیدهشدن مارپیک بحییران در اقتصییاد
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

آور
 .1بهعنوان نمونه بنگرید به سییایت ایرانییی و نییام ِ
آگاهیهای همپیوند با کرونا ،اختصاص داده است.

کییه ب ییش بسی ب
ییارپربار و جداگانییهای را بیرای جسییتوجوی

سرمایهداری در پسابحران کرونا س ن گفته اسییت کییه زیییر تیییریر رقابتهییای ژئوپلیتیییِ،
توسعۀ ناموزون جغرافیایی ،سیاستهای دولتی ،بازآراییهای ّفناورانه و شییبکۀ همییواره ّ
متغیر
تقسیم کار و روابط اجتماعی ،ری ت جدیدی از رقابتهای جهانی را پدید خواهد آورد.
آلن بدیو ،1ماهیت کرونا را مجادلهافکن مینامد؛ از تقصیر مکرون نگونب ت است تییا
کسانی که با هایوهوی فراوان از رخداد بنیانگذارانۀ یِ انقالب بیسابقه س ن میگویند.
در این میان ،برخی نیز در ورطۀ یِ بدبینی آخرالزمانی افتادهاند.
نوآم چامسکی 2بر این باور است که کرونا درنهایت برطرف خواهد شد؛ اما با دو بحران
دائمی بسیارخطرنا تر و جییدیتر کییه هسییتی بشییر را بییهیکباره ازمیییان برمیییدارد ،روبییرو
هستیم :جنگ هستهای و گرمشدن کرۀ زمین .بعد از پایانگرفتن بحران کرونییا ،جهییان بییا دو
گزینه محتمل روبرو خواهد شد؛ یییا بیر تعییداد نظامهیای تمامیییتخواه و مسییتبد بیهمرات
ددمنشتر افزوده میگردد و یا یِ بازسازی بنیادین بییا شیرایط انسییانیتر در جوامییع ایجییاد
خواهد شد .با پایانگرفتن بحران کرونا مردم جهان باید تصمیم بگیرنیید کییه بییر اسییاس چییه
الگو و عقیدهای میخواهند آیندۀ خود را بنا سازند.
یورگن هابرماس 3بر این باور است که شیو کرونا به جهان رابت کرد کییه باییید از جهییل
آشکار عبور کند؛ بهگونهای که مردم کشورهای م تلف میبینند که دولتهایشییان برمبنییای
توصیههای دانشمندان ویروسشناس تصمیماتی ات اذ میکنند؛ درحالیکه این دانشییمندان
بر ناآگاهی خود درخصوص این ویروس معترف هستند و این یِ تجربۀ غیرعادی است.
همچنین ،بسیارکسان دیگر ،بر این باورند که دنیا پا از پانییدمی کرونییا ،بیرای همیشییه
تغییر خواهد کرد و ناهمانند خواهد شد با آنچییه پیییشازاین بییوده اسییت .4امییا ،پرسییمان و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .4شایان یادآوری است که نگارنده ،از نوشتارهای نامبردگییان ،برداشییتی آزاد داشییته و تنهییا بییهجهت آگییاهی خواننییده ،نشییانی
سایتها را در زیر آورده است:
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انگارۀ مقالۀ حاضر ،نوآورانه و آمیزهای است از «بحیران اسییپریگنز »1و «قیرارداد اجتمییاعی
نوشتار دیگری نبود و به آفرینش یِ ساختکار مفهییومی
هابز »2و «لحظۀ نوستفالیا »3که در
ِ
ِ
نوین به ِنام «فرادولت» سرانجام یافت.
 .3پایۀ روششناختی/نظری

پذیرش پیشانگاشتۀ بنیانگرفتن زندگی جمعی انسانها برپاییۀ کشییاکش و
نوشتار کنونی برپایۀ
ِ

دیالکتیییِ
کتیییِ برنهاد/برابرنهاد/همنهییاد (تز/آنتیتز/سیینتز) ری ییت گرفتییه اسییت؛
دیال
ِ
ِ
پیوستهتکرارشوندۀ کائوس/نظم ،4تاریس زندگی بشر را دچار دگردیسیهای پیوسته نموده اسییت.
ناپذیر «چرخۀ آشییوب/نظم» در زنییدگی بشیر ،برگرفتییه از دایمونیید ( )1397و
ایدۀ
ِ
حضور چاره ِ
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گرفتار کاست ِی فراتاری ی و
کندی )1382( 5است تا نوشتار در رویارویی نظری با بحران کرونا،
ِ
یکرد «تییاریس سیاسییی» ،بهرهمنیید
بیزمانی و بیمکانی ،نگردد .زینسب  ،نوشتار ،از مفهوم/رو ِ

است ،بهمعنای تاریس تحول قدر سیاسی نهادینهشده در قال ِ دولییت (گلمحمییدی،1389 ،
دستآمد نظری/تاری ِی بحیران کرونییا در تییاریس
 .)108انگارهای که در پاسس به پرسش نوشتار (
ِ
ِ
روش «تبیییین
از
ی
یر
ی
گی
بهره
یا
ی
ب
و
)
یت
ی
چیس
یده
ی
ش
جهانی
یی/اجتماعی بشییر
آیندۀ زنییدگی سیاسی
ِ
ِ
تاریسپایه» برساخته شده ،چنین است :بحر ِان برآمده از بیماری کرونا ،زندگی عمومی بشر را در

چرخۀ «آشوب/نظم» قرار داده و چرخشگاهی است کییه نیازمنییدی جامعیۀ بشییری را بییه یییِ
ادولت استوار برپایۀ قرارداد بینالمللی نوین اجتماعی» ،بایسییته و هویییدا نمییوده اسیت .در
«فر ِ
تبیین تاریسپایه ،پدیدۀ مورد پژوهش ،جزئی از یِ فرایند تاری ی ،بهشییمار میآییید؛ زمینهمنیید

/

/

اسییت و بییا دیگییر رخییدادها ،پیونیید و هماننیدی دارد .درعینحییال ،دیگرپاییۀ روشیی نوشیتار،
روند تاریس گذشته) نیز هست؛ زیرا ،کرونا ،جهان را از گذشته عبور داده و
اساس ِ
آیندهپژوهی (بر ِ
ِ
سفارش آیندهبینانۀ متن پیشرو (بنیییادگرفتن فرادولییت براسییاس پیمییان
درگیر آینده نموده است.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجتماعی جهانپایه) نیز ،برمبنا ِی دادههای تاری ی ،نگاشته شده است .وانگهی ،پیشیینه ِاد
نوین
ِ
ینی اسقف اعظم وولفستن در شهر یور انگلستان نیست در زمانی کییه
نگارنده ،از جنا پیشب ِ

گفته بود جهان باشتاب بهپیش میرود و به پایان خویش نزدیِ میشود! (گیدنز.)33 ،1395 ،

پایۀ نظری نوشتار ،دوگانه است؛ یکی ،بحران/آشوب و دیگری ،نظم/قرارداد اجتماعی .بحیران،
واژهای است دوسرمعنا؛ هم ،ضایعه و تهدید و آسییی و مییانع اسییت ،و هییم ،فرصییت و درنییگ و
لحظه و تیمل .1بحران پیشامدی است کییه بهصییور ناگهییانی و فزاینییده رخ میدهیید و وضییعیتی

خطرنا و ناپایدار برای فرد ،گروه یا جامعییه میآفرینید .برطرفسییاختن شیرایط بحیران ،نیازمنید
ِ
یارآور
ی
فش
یروی
ی
نی
؛
ید
ی
ن
ا
متفاو
اقداما اساسی و فوقالعاده است .بحرانها برحس نو و شد
ِ
بزرگ و ویژهای است کییه باعییه درهمشکستهشییدن انگارههییای جاافتییاده و واکنشهیای گسییترده
میشود و آسی ها ،تهدیدها ،خطرهییا و نیازهییای تییازهای بییهوجود میییآورد و میتوانیید بییه نییو و
کیفیتهای گوناگون ،بروز کند؛ همچون ش صی ،اجتمییاعی ،اقتصییادی ،سیاسییی ،بینالمللییی،
بهتر چهرۀ دوگانۀ بحران ،بییاز هییم اییین چینیهییا
زیستمحیطی ،اخالقی .جال است که در بیان ِ
هستند که سردمدارند؛ زیرا ،واژۀ چینی بحران ،از همان حروفی تشکیل شده است کییه «خطییر» و

«فرصت» را همزمان در ذهین ایجییاد میکنیید و تصییویر بهتیری از مؤلفییههای سییازندۀ بحیران را
جنا بحران/آشوب ،عبییار اسیت از درهمری تگییی و بینظمییی و
بهنمایش میگذارد .درواقعِ ،

یری نظمییی دوبییاره.
آشفتگی البته نه بهمعنای هرجومرج ،بلکه بهمعنای بههمری تگی برای شکلگ ِ

سرشت بحران کرونییا ،بییه آمیییزهای از دو
بحرانها ،میتوانند گونههای گوناگون داشته باشند؛ ولی،
ِ
بحران سرکش و دیرمهار 2و بحران بنیادین( 3کاویانی 185 ،1388 ،و  )187همانند شده است.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

دیگرواژگان همردی ِف بحران ،این لغتها ،به چشم میآیند :شور ،بزنگاه،
 .1در فرهنگهای گنجواژهای/طیفی ،در جستوجوی
ِ
سرگشتگی ،شوریدگی ،نقطۀ عطف ،س تی ،پریشانحالی ،شور بیماری ،اوج بیماری ،بحبوحیۀ مییر  ،نقطیۀ عطییف مییر ،
کریز ،شوریده ،شورین (فراروی.)1396 ،
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یدن تلنبییار و انبوهیهای از دشییواریهای دیرپییای
بهدیگرس ن ،کرونییا ،بزنگی ِ
یاه نمایانشی ِ

زیست جمعی بشر بود که سب شد کارویژههای بنیادین «دولتملت» ،دچار تکانش شییود
درحالت بینظمی قرار گیرد .اگر کارویژهی اصلی دولتها ،برپاسازی امنیت و عییدالت و
و
ِ
آزادی و رفاه در جامعه بهشمار آید ،در مواجهه با بحران کرونا ،اکنون سیاست بهمعنای عییام

کلمه ،دچار آشوب/کائوس شده است؛ ولی ،از آشفتگی است که زندگی زاییده میشود و از
نظم است که عاد پدیدار میگردد .کائوس ،عبار از تودۀ بیشکل و درهمبرهم است که
خصلت بنیادین آن ،ببنآشوبی است و به تهیگی گستردۀ جهان هستی پیش از آفرینش ،گفته
ِ
میشود؛ اما ،در پی کائوس/خائوس است که هستی ،پدییدار میگییردد .درسییت اسییت کییه
یان چیین در
شدن
شتابان و یییروس از ووهی ِ
ِ
کرونا ،از دهۀ  ،1960شناخته شده بود ،اما نمایان ِ

یتی دیگییری شییکل
دسامبر ،2019همان لحظۀ کائوسی/آشوبی اسییت کییه در پی ِ
یا آن ،هسی ِ
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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گ
خواهد گرفت و یا هستی دیگری را نمودار خواهد ساخت .در این لحظه اسییت کییه «جنی ِ
1
پا آن ،تواف و اجماعی جدید ،صور گیرد.
همه علیه همه» رخ خواهد داد تا در ِ
تواف و قرارداد و پیمان (که میتواند شییکل مکتییوب و مییدون نداشییته باشیید و برمبنییای

یان ری ییتگرفتن جامعهها/باهمسییتانهای
بیناالذهانی ،سامان و ری ت بگیرد) بهعنوان بن ِ
ِ
تاریس زندگی بشری ،موضوعی اسیت پییذیرفتنی؛ زییرا ،نمیتییوان پیذیرفت کییه گروهییی از
میان آنان ،ارزشهای همانند/همسان ،پدیییدار نشییده باشیید .زییین
انسانها گردهم آیند ،اما ِ

سب  ،قراردادگرایی بنیان زنییدگی روزمییره و ضییروری امییر سیاسییی اسییت .اشییکالی از آنرا
میتوان در تاریس کهنه و نو تمام جوامع بازیافت و اساسا امکان تعلی این تجربیۀ بیوقفییه،
در تاریس حیا انسییان در هیییک جامعییهای وجییود نییدارد .قییرارداد اجتمییاعی ،قطییعنظر از
ریشههای تاری ی ابتدایی و اولیۀ آن در تیسیا خانواده ،قبیله ،شهر ،دانییش ،امییر سیاسیی،
بازار و نظایر آن در تفکر مدرن غرب با آراء هابز ،ال و روسو آغیاز شید (سییتاری،1395 ،
کارکرد خشییونت در زنییدگی بشییری
 .)3دستکم ،این نکته را میتوان پذیرفت که جایگاه و
ِ
هیکگاه ازمیان ن واهد رفییت؛ حتییی ،در وضییع مییدنی قانونمند/پیمانمندانیۀ هییابزی نیییز،
ِ
خشییونت افییزون بیر گونییههای کنشگرانیۀ آشیکار ،گونییههای پنهییانتر همچییون خشییونت
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کنشپذیرانه و خشونت نمادین همچنان تداوم خواهد داشییت .پییا ،چرخیۀ نظم/آشییوب و
یت
آشییوب/نظم ،پیوسییته ب یا تواف /عییدمتواف و عییدمتواف /تواف  ،مواجییه میگییردد و ری ی ِ
جامعههای انسانی را پیوسته ،دگرگون میکند.
اما در این میان ،نکتۀ دیگری نیز هست .در بررسیهای تاریس فلسفۀ سیاسییی ،بسییاری از
فیلسوفان سیاسی ،بیرای تبیییین اندیشیۀ سیاسییی خییود و نظریییهپردازی هنجییار/تجویزگرا ،بییه
موقعیتهای فرضی/خیالی 1روی آوردهاند؛ ن ست ،حییالتی فرضییی را درنظییر آورده و سییپا

حالت مفرو  ،سیاست را تبیین هنجارمندانه کردهاند .بهعنوان نمونه« ،تمثیل غییار»
برپایۀ آن ِ
قعیت پیشانگاشته را بازی میکند؛ «کمییون اولیییه» بیرای
برای فیلسوفش ِاه افالطون ،نقش مو ِ
کارل مارکا ،در رسیدن به گامهای چهارگانۀ بعییدی ،نقییش موقعیییت خیالی/تصییوری را ایفییا
لی «انسان گرگ انسان است» و «جنییگ همییه علییه
میکند و به همینگونه است موق ِ
عیت خیا ِ
افکندن نظریۀ قرارداد اجتماعی ،میگشاید .کرونا ،اما نشان
همه» نزد هابز ،که زمینه را برای در
ِ

داده است که «مردهها نمیمیرن ِد» 2جیم جارموش ،چندان هییم بیییراه نرفتییه اسییت؛ زییرا ،در

ردگان زنده یا زامبیها ،عالقهای به آرامش گورستان ندارنیید
داستان فیلم نشان داده میشود که م ِ
یدن زامبیهییای
و ترجیح میدهند در جستوجوی غذا ،به شکار زندگان بپردازند .برای پارانی ِ
اجتماعی جدید جهانی ،نیاز است.
ادولت برپایۀ تواف
پستمدرن ،به یِ فر ِ
ِ

 .4بحران/بینظمی/آشوب

از نگاه توماس اسپریگنز ،هر نظریۀ سیاسی ،یِ نظرییۀ هنجییاری اسییت و بییههمین دلیییل،
ماهیت نظریۀ سیاسی به فلسفۀ سیاسی ،هماننیید میشییود؛ بهدیگرسی ن ،نظرییۀ سیاسییی،
توصیف وضییع جامعییه ،کییه اسییتوار اسییت بییر بییینش همهجانبییه از جامعیۀ سیاسییی
ضمن
ِ

(اسپریگنز )22 ،1381 ،درواقع ،میینش هنجارگونییه دارد کییه در آن ،تجییویز ،پنهییان اسییت.
ِ
بههمین دلیل استکه دورنمای سیاسیای که نظریههای سیاسی ارائییه میدهنیید چشییمانداز
وسیعی از اطالعا خنثی نیست .بلکه بازنمودهییایی از نظییم ییا آشییفتگی ،از پییروزی ییا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مصیبت ،از موفقیت واال یا شکست ماللآور ،از همیاری اجتماعی یا جنگ و از پیشرفت یا
ازهمپاشیدگی هستند (اسپریگنز .)23 ،1381،بحران ،برای اسپریگنز یِ «منط درونیی»
تعریف او ،الگو یی است برای اذهان فعال و جو یندۀ راهحل .دلیل این است
است؛ و برابر با
ِ

که هدف اساسی نظریهپردازان ارائۀ راهحلی برای مشکال است .البتییه مشییکال زنییدگی
سیاسی صرفا به معضال فکری انسانی اختصاص ندارند ،بلکه بحرانهای موجییود را نییز
شامل میشییوند کیه درواقییع نقطیۀ آغییاز کییار نظریییهپرداز سیاسیی اسییت .بییهعبار دیگر،

نظریهپرداز از بحرانهای سیاسی که جامعه با آنها درگیر است ،آغاز میکنیید .او میکوشیید
که ابعاد و سرشت بحرانهییای اجتمییاعی را دریابید و درعینحییال بییهدنبال ارائیۀ شیییوههای
حسابشده و متکی به ّ
تعم در جوان موضوعا مطرحشده است تا مردم بهکمِ آنهییا
و نه با روش یادگیری از شکستها ،با مسائل برخورد کنند (اسپریگنز .)39 ،1381 ،نظرییۀ
بحران اسپریگنز ،پاسس به بحران زمانه است.
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بینظمی و بحران ،از نگاه اسپریگنز ،در چهار گام ،پژوهشپییذیر اسییت )1 :مشیاهده و
شناسییایی مشکل/مشییاهدۀ بینظمییی؛  )2تحلیییل و جسییتوجوی ریشییههای بحییران؛
 )3بازسازی جامعۀ آرمانی سیاسییی؛  )4ارائیۀ درمییان .در گییام ن سییت ،بحران/بینظمییی،
ممکن است یا برای همییه روشیین شییده باشیید (ماننیید جنییگ بییا همسیایگان و بحرانهیای
اقتصادی و در نوشتار حاضر ،مانند بحران کرونا) و یییا ممکیین اسییت نظییر عییده خاصییی را
بهخود جل کرده باشد؛ مانند نابرابری در توزیع قدر یا شورشهای شهری محدود .امییا،
آنچییه در گییام ن سییت ،اهمیییت دارد تکرارشییوندگی هسییتۀ مرکییزی بحیران اسییت؛ زییرا،
مشاهدههای کمشمار از بحران/بینظمی ،میتواند ناشی از بغض و بییدبینی و کینییه و تیو ّهم
باشد .دستکم در گام ن ست ،هستۀ مرکزی بحران کرونا ،بهقدری تکرارشونده شده اسییت
که برای ن ستین بار ،یِ بیماری از سییوی سییازمان بهداشییت جهییانی ،دنیاگیر/پانییدمیِ،
یی اسییپریگنز ،جسییتوجو در ریشیه یییا
اعالم شد .در گام ِ
دوم بحرانشناسی/بینظمیشناسی ِ

ریشههای بحران/بینظمی ،صور میگیرد؛ بدینمعناکه آیا ریشۀ بحران/بینظمی ،سیاسی
است یا غیرسیاسی .و ،اگر سیاسی است آیا ریشۀ فردی دارد یا عمومی و یا قیراردادی اسییت
یییا طبیعییی .درواقییع ،میبایسییت تشیی ید داد کییه وضییع طبیعییی جامعییه در دوران
ِ

یت گییام دوم از
پیشابحران/پیشابینظمی ،از چه ویژگیهایی برخیوردار بیوده اسییت .کاربسی ِ

شناسی اسپریگنز در باب بحران کرونا ،اندکی زود و دچار دشواری
گامهای چهارگانۀ بحران
ِ
است؛ زیرا ،در دسامبر  2019بود که ن ستین خبرها دربارۀ نمایانشدن یِ بیماری خی ّ
یاص
در چین به بیرون درز کرد و هنوز نمیتوان با قاطعیت دربارۀ ریشهی بروز آن ،س ن گفت.
درباره سرچشمۀ کرونا ،انبوهی از نظرها/نظریییهها از توطئییهنگری و دخالییت جنوانییا و
جنگ بیولوژیِ تا جاسوسی و رقابتهای سیاسی و امنیتی و اطالعییاتی و اقتصییادی و زمینییه
برای فهور منجی موعیود و فرارسییدن عصیر آخرالزمییان ،بییهطرزی بسیارشییتابان و بپرگسیتره،
پراکنده شده و قدر اندیشیدن دربارۀ تمایزگذاری میییان واقعیییت و دروف و فریی و مجییاز را
سل کرده است؛ اما ،در نگاه ن ست ،بیماری کرونا ،اکنون همهگیر و فراگیییر شییده و از مییرز
سرچشمۀ فردی و عمومی و قراردادیبودن و طبیعیبودن ،گذر کرده است .اکنیون ،دنییا در دل
بحران غوطهور شده و جستوجو دربارۀ ریشههای بحران ،امری بیهوده است .اما ،زمینه بیرای
اندیشیدن دربارۀ بازسازی جامعۀ (حتی اگر نگوییم آرمانی) فراهم شده است.
در گام سوم بحرانشناسی/بینظمیشناسی ،چون نظم ،ازدست رفته و آشوب جییایگزین
شده است ،ن ستین کار کوشش برای چهرهسازی دو باره از جامعۀ منظم اسییت و منظییور از
چهرهپردازی نیز ،بهدستآوردن تصویر واقعییی جامعیۀ آشییوبزده و تجسییم ذهنییی الگییوی
جامعۀ «خوب/برقرار/منتظم» اسییت .تصییویر جامعیۀ سیاسییی نظمیافتییه در تییداوم تصییو ِیر
ّ
جامعۀ سیاسی بینظم است؛بدین معنا که خیالی است ،امیا بهشیید بییه واقعیییا مربییوا
دن ذهیین و عییین
است .بنابراین ،پیوند میان نظم و خیال ،در ذهی
ین اسییپریگنز ،برهمنهادهشی ِ
ِ
یِ تییاریس و
خیال یِ جامعۀ سیاسییی نظمیافتییه ،نمیتوانیید بییدون کمی ِ
است؛ بدینمعناکهِ ،
رخداد ،پدیدار شود .هم نظم و هم آشوب ،امری ذهنی نیستند؛ بلکه ،در واقعییت ملمییوس
تاری ی رخ میدهند و نظریهپرداز سیاسی ،بینظمی را با «مقایسه با تاریس نظییم» و نظییم را
ِ
در «مقایسه با تاریس آشوب» در میکند.
ِ
در گام سوم و برای ترسیم جامعۀ منظم ،سه نو الگو ،قابل نمایانسازی است :ن ست،
الگوی محافظهکارانییه اسییت کییه بییر نگهداشیت سیینتهای جامعیۀ پیشییین و بازگشییت بییه
دوبارهزندهسازی جامعۀ ازدسترفته ،پافشاری میکند؛ دوم ،الگوی ریشهای/رادیکال اسییت
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خواهان دگردیسیهای بسیییار دامنگسییتر در جامعیۀ آشییوبزدۀ کنییونی اسییت؛ و سییوم،
که
ِ

یان دگرگییونی را بییر اصییالحا گامبییهگام
الگوی مصلحتسنجانه/پراگماتیِ اسییت کیه بنیی ِ

میگذارد؛ اما ،دیگر به جامعۀ گذشته بازنمیگردد و در فکر درانداختن برنامهای نوین بیرای
جامعهای تازه است .دربارۀ بحران کرونا ،آنچییه از اکنییون مشی د اسییت اییین اسییت کییه
دگردیسیهای ریشهای ،ازپیش رخ داده و از زمانی که دنیا یِ دهکدۀ جهانی بهشمار آمیید،
پدیییدار شییده اسییت .بنییابراین ،بازسییازی چهییرۀ جامعییۀ آینییده ،کییه یییِ جامعییۀ
ْ
بیشازپیشجهانیشده است ،بر آمیزهای از الگوی پراگماتیِ/رادیکال ،استوار خواهد بود.
یام «هسییت» و «باییید»
چهارم بحران
گام
شناسی ،پردازش درمان است که بییر دو پیشگی ِ
ِ
ِ

گام «هسییت» ،بییهکار توصییی ِف ریشییههای بحیران و جهییانی کییه گرفتییار
قرار میگیرد .پیش ِ
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گام «باییید» ویییژۀ تبیییین تجییویزگرایی میشییود کییه
بینظمی شده است ،میپردازد؛ و ،پیش ِ
ِ
ّ
درونی آن ،این است« :آنچه درست است و بهتر است ،اما اکنییون نیسییت» .در گییام
منط
ِ
چهارم ،سفارش هنجارمندانۀ فیلسوف سیاسی/نظریهپرداز سیاسی ،به «باییید» میشییود کییه
یت
یِ بایستۀ ارزشمدارانه است؛ و
نظم اکنون ،تییوان نگهداشی ِ
وضع آشوبزده/بحرانزده/بی ِ
ِ
آنرا ازدست داده است .کرونا ،بهشتاب بسیار ،جهان را به گام چهارم پرتاب کرده است.
 .5پیمان اجتماعی بینالمللی

بابت رواج لو یاتییان (نیمیهاژدهای
تاما هابز در تاریس فلسفۀ سیاسی بسیارنامآور است؛ نه از ِ
ِ
برآمده از دریا که تمام اقتدارا حکمرانی بر جامعییه را در دسییتان خییود دارد) بلکییه بهواسییطۀ
َ
2
نوآوری یِ ا َبرمفهوم 1که در آغاز ،فقط بهمثابه یِ واژه ،بهچشم میآمید؛ قیرارداد اجتمییاعی
نوشتار هابز ،یعنییی لویاتییان ،بییدان توجیه خییاص شیده بییود .لویاتییان ،هییم
که در نامآورترین
ِ
بنیادگیری جامعۀ سیاسی است از راهرو یییِ پیمییان جمعییی ،و هییم نظریییهای اسییت دربییارۀ
بنیادگیری دولت و هم نظریهای است فلسفی (با بنمایههایی از ریاضیا و مکانیییِ) دربیارۀ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2تاما هابز ،در تاریس فلسفۀ سیاسی ،نوآورنده و برسازندۀ قرارداد اجتماعی نیست .ولی ،او ن ستین کسییی بییود کییه در یییِ
ْ
یان
نوشتار بسیارمهم ،قرارداد ازپیشموجود در تاریس اروپای میانه را که برگرفته از سازوکارهای نهادی ِن نظام فئودالیته بود و بر پیمی ِ
یام
) ،واسال (
میان لرد (
[
) و سرف ( ) مشییتمل میشیید و اصییال بییههمین دلیییل ،فئودالیسییم را نظی ِ
] ِ
قراردادها (لسناف )16-17 ،1986 ،میخوانند ،به گسترۀ فلسفۀ سیاسی آورد.

روان و طبع انسان .درواقعَ ،ا َ
رمفهوم لویاتان ،آمیزهای است فیلسییوفانه دربییاب ماهییت طبییع
ب
ِ

دولییت و ماهیییت طبییع انسییان و بهتییرین و چارهناپیذیرترین نییو حکمروایییی .بهدیگرسی ن،
برداشت ماشینانگارانۀ هابزی از انسان و دولت و اجتمییا  ،در یییِ فرامفهییوم بییه ِنام لویاتییان،
ِ
تجمیع شده که اجتما براهین فلسفی است دربارۀ ماهیت انسان و اجتما و دولییت .انسیانی
که جسم مادی مرک دارد از شبکهای از نیروهای مکانیکی و تابع امیال و انفعییاال خییویش
است ،درعینحال ،موضو مطالعۀ ح و تکلیییف نیییز هسییت کییه بهوسیییلۀ قیرارداد جمعییی،
سی اجتما انسییانی ،منییوا و مشییروا و
تشکیل اجتما میدهند؛ اما در نهایت ،سازمان سیا ِ
محدود به شناخت سرشت بشری است.
گزارهها و واژههایی که تاما هابز برای توصیف ماهیت رفتار انسان (و بهدنبال آن ،جامعییه)
بهکار برده سرشار از واقعیتی است که اگر امروزه نه در باب جامعۀ سیاسی درون دولتکشورها،
بلکه درباب اجتما بینالمللی شکلگرفته از دولتکشورهای مستقل ،بهدرستی میتوان بییهکار
هیجان برآوردن منافع خییود ،حرکییت و اقییدام
برد .هابز نوشته بود که انسانها پیوسته تحتتیریر
ِ
میکنند و واژهها ناتوانتر از آن هستند که از جییاهطلبی ،حییرص و آز ،خشییم و غضی و دیگییر
هیجانا و احساسا انسانها بدون ترس از نوعی قدر اجبارگر جلوگیری کنند؛ چیییزی کیه
در وضع طبیعی محض ،جایی که همۀ انسانها برابرنیید و خودشییان دربییارۀ واقعیبییودن تییرس
خودداری میکنند اصوال نمیتواند تصور شود؛ برای رعایت و حفظ صلح و امنیت باید قیراری
میان مردم گذاشته شود؛ اما باید قدرتی اجبارگر همراه آن باشد که درخصییوص نتییایج نقییض آن
قرار هشدار دهد و مانع از آن شود که نیروی بیشتری از خواست حریصانۀ انسییانها آنرا نقییض
کند .امروزه ،اگر کسی چنین گفتههایی را بر زبان جاری کند گمان میرود که او دربییارۀ جامعیۀ
داد س ن داده است .زینسب  ،گفته میشود که تیسیا جامعۀ ملل و سازمان ملل
بینالمللیِ ،
متحد نیز به این وضع طبیعی هابزی پایان نداده است؛ زیرا ،در وضییع بینالمللییی ،دولتهییای

مستقل ،همچنان در وضع طبیعی بهسییرمیبرند و نسییبت بییه یکییدیگر خویشییتنخواهانه رفتییار
میکنند؛ در جستوجوی منافع خویشاند و رقی و دشمن دیگران.
بنیییان اجتمییا و دولییت و قییرارداد اجتمییاعی،
وردن
هستی
ِ
شناسییی هییابزی بییرای نییوآ ِ
ِ
اومانیستی/سوبژکتیویته /سکوالریستی است که با معرفتشناسی اصالت عقل و اصالت تجربه
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وانهادن عقالنیت قدسی همراه میشود و به یِ انسانشناس ِی ویژه میرسید کییه در آن ،نگیاه
و
ِ
مکانیکی به انسانها و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر (جاویدی )685 ،1399 ،وجود دارد.

کوشش هابز ،برای بنیادگیری قاعدهمندانۀ اجتما و دولت از راهییرو قیرارداد اجتمییاعی،
ِ
2
1
نگاه به غایت نیست بلکه تکوین است (مقیمییی زنجیانی )112 ،1395 ،اسییت .هییابز در
زمانهای پرآشوب ،نامبردار به سا ِل آرماآدا ،بهدنیا آمده و زیسته بود؛ در زمانهای که اخیتالف

و مناقشه میان کلیسا و حکومت و پادشییاه و مجلییا( 3بوبییو )29 ،1993 ،4بسیییار بییود و

چهبسا این موضو در دیدگاه بسیاربدبینانهاش نسبت به ماهیت شرور طبع انسانی و نیاز بییه
نظم در اجتما برای جلوگیری از فروپاشی ،تیریر فراوان داشت .از میان سه مفهوم سیاست،
آنچه برای هابز مهم است ،نظم است (تراالئییو)3-5 ،2008 ،5؛ امییا ،بیییان طبیعییتگرا از
7
6
پایان نتیجییهگیری
ماهیت طبع انسان و اجتما (گوتیه  )1 ،1969 ،خصلتی است که تا بییه ِ

هابزی از کارویژۀ دولت/جامعۀ سیاسی ،تداوم دارد.
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البته درواقع ،برای هابز ،آن وضع ددمنشییانه و فالکتبییار و زشییت و کوتییاه و پرازتنهییایی و
ِ
ترس ،که وضع طبیعی خوانده است ،بیش از آنکه مفهوم و رخدادی تاری ی و باشد ،ابیزاری
برای آغازگرفتن تحلیل است .هنگامی که هابز از خصلت زیسییت انسیانی در وضییع طبیعییی،
ِ
س ن میگوید که هرکا هرچه میتواند برای خود بهدست آورد و تا هییر زمییان کییه میتوانیید
آنرا حفظ کند و زینسان ،زور و حیلهگری دو فضیلت اصلی بهشمارمیآید ،انگییار از ویژگییی
یی
اجتما بینالمللی کنونی ،س ن میگوید .اگییر از منظییر امیروزی ،دولییت ییا نظییام سیاسی ِ
هابزی ،ن ستین نهاد بنیانگذاشتهشده برای عبور از وضع طبیعی 8بییه وضییع مییدنی 9بهشییمار
آید ،بنیاننهادن جامعۀ بینالمللی نیز ،برای عبور از وضع طبیعی بینالمللییی و دسییتیافتن بییه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

وضع مدنی بینالمللی است .بنابراین ،اگر در اجتما  ،رقابت است که انسان را جو ییای سییود
می کند و ترس است که او را برای حفظ جان برمیانگیزاند و افت ار اسییت کییه او را بلنییدآوازه
میکند مگر غیر از این است که در اجتما بینالمللی هم ،کشییورها در جسییتوجوی منییافع
ترس تهاجم دیگیران ،بییه رقابییت بیامیان در تجهیییز و
هستند (که منافع ملی خواندهاند) و از ِ

تسلیح خود میپردازند (که دفا ملی و امنیت ملییی نامیدهانیید) و در جسییتوجوی افت ییار و
ِ
یاب
ی
ب
در
یابز،
ی
ه
یای
ی
ه
نوآوری
ید)
ی
ان
ته
گف
یی
ی
مل
یتیژ
ی
پرس
و
یی
ی
مل
یش
نما
ه
ک
(
ستند
ه
مرتبه
کس
ِ
بنیان قرارداد اجتماعی ،مصنوعی است و نه طبیعی؛ اما ،مصنوعیبودنی که
سرچشمۀ دولت و ِ
از م ّقوما تجدد است؛ زیرا ،زایش ایدۀ فرد (که هم محور نظریۀ تیسیا دولت و هییم مبنییای
مد نظری انقالب فرانسه و روسو ،بلکییه
قرارداد اجتماعی است) نهچنانکه تصور میشود دستا ِ
دستاورد کوششهای هابز است (مقیمی زنجانی.)111 ،1396 ،

چه برای تاما هابز (بهعنوان سردمدار و پدیدآورندۀ مفهییوم قیرارداد اجتمییاعی) و چییه
برای جان ال و ژان ژاك روسو و امانوئل کانت (بهعنوان دنبالهروان ایدۀ پیمییان اجتمییاعی)
مقولۀ قرارداد اجتماعی ،عبار بییوده اسییت از پدیدارشییدن مشییروعیت سیاسییی 1و اقتییدار
سیاسی 2و الزام سیاسی 3از راهییرو خشنودی/رضییایت 4افییرادی کییه ازیِسییو ،دولییت و از

5
زی
دیگرسو ،جامعۀ سیاسییی را پدییید آوردهانیید (رایلیی  .)1 ،2011 ،امییا ،پیشانگییارۀ هییاب ِ
یایت منجییر بییه ق یرارداد اجتمییاعی ،بییهمنظور بنیییانگرفتن جامع یۀ سیاسییی و دولییت،
رضی ِ
روانشناختی/حقوقی است؛ زیرا ،برای هابز این فر مسلم است که در یِ جامعۀ سراسر

ناامن و پر از رقابتهای خودخواهانه هیک قانونی نمیتواند انسان را وادار کند کییه دسییت از
خودنگاهبانی ،بشوید .اگر با اقدام و عمل الف ،نیاز به بقاء تیمین میشود و بدون آن ،مییرگ
در پیش است ،پا ح دارد اقدام و عمل الف را انجام دهد (اسریدهار.)8 ،2010 ،6
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کارویژۀ پیمان اجتماعی ،پدیدارساختن و آفییرینش اجبییار و الزامیی اسییت کییه پیییش از
ِ
1
ری تگرفتن جامعۀ سیاسی/دولت ،وجود نداشته است (نیو یی )87 ،2008 ،؛ چه اجبییار
ِ
ناشی از تشکیل جامعه برای غلبه بر ناآگاهی و بینظمی معهییود در اجتمییا  ،و چییه اجبییار
سیاسی الیزامآور .اجتمییا
ناشی از قرارگرفتن سوژههای آزاد و رها به ز ِیر سیطرۀ یِ ساختار
ِ
ِ
ِ
بنیان جنگ همه علیه همییه ،اسییتوار بیود ،درواقییع ،مردودشییمردن
پیشاقراردا ِد هابزی ،که بر ِ
ْ َ
َ
دیدگاه ارسطو هم بود که از مرد و زن /آزاد و برده /بلندن َس و َپستن َسی  ،2در شییکلگیری
ِ
اجتما گفته بود؛ اما ،در دیدگاه هابز ،در وضع طبیعی یییا جنییگ همگییانی ،برابییری وجییود
داشت (بگبی )100 ،2009 ،3و فردی بر فرد دیگر ،رجحانی نداشت.
رضایت متقابل و تییو م بییا
طبیعی شبهجنگ ،سب میشد که
همگانی افراد در وضع
ابری
ِ
بر ِ
ِ
ِ
ِ
تعهد متعامل سوژهها برای فرار از جنگ همگانی و برخورداری از محافظت و حمایییت دربرابیر
دیگران ،از طری بهاشترا گذاشتن ح خودنگهداری در مقابل دیگری (ژائییده)44 ،2018 ،4
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ممکن گردد .زینسب  ،هابز ،ابایی نداشت از اینکه ،با بهرهمندی از اسطورۀ هابیییل و قابیییل،5

جنگ همه علیه همه را دستکم مستند کند؛ نبردی که ازیِسو ،تداعیکنندۀ همسییان ِی وضییع
ِ
طبیعی با وضع جنگی 6است؛ و ،از دیگرسو ،نبردی است که میتواند با شمشیر ،بییا کلمییه ،بییا
اندیشه ،و یا با نگاهی نفر آلود( 7رورنتون )71 ،2005 ،8میان همگان رخ دهد .آن برابری افراد

در وضع طبیعی ،مبنا و درعین حال نتیجۀ قرارداد اجتماعی هم میشود؛ با اییین تفییاو کیه ،در
سیویتاس» استوار بر قیرارداد
وضع طبیعی ،سعاد ِ کمتر /بینوایی بیشتر 9وجود دارد ،اما ،در «
ِ
تی کمتر/خییوشب تی بیشییتر( 10هوئکسییترا )109-110 ،2007 ،1پدیییدار
اجتمییاعی ،بییدب ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

پیمان افرادی
میگردد .فر ِ هابزی را بهدیگرس ن ،نیز میتوان توضیح داد که جامعه ،دستا ِ
مد ِ
ضعیت ناجامعه یا پیشاجامعه( 2لسناف )1-2 ،1990 ،3قرار دارند.
است که در و
ِ
ْ
ید وضییع
اگر تاما هابز اکنون بیدار شود و ببیند که وضییعی پدیییدار شییده اسییت هماننی ِ
طبیعی ،که همگان در جستوجوی افزونساختن منافع فردی (در سطح جامعۀ داخلییی) و
ِ
جمعی (در سطح اجتما بینالمللییی) هسییتند ،بسیییار شییادمان میشییود؛ زییرا ،او پیمییان
اجتماعی را از ذهن و تجرید و انتزا  ،برساخته بود و در بند آن نبود کییه آیییا مجی ّیر ِد قیرارداد،
یت عینییی
میتواند به پدیداری انضمامی تبدیل گردد یا نه .اما ،اکنون رؤیا نیست و بییه واقعیی ِ
یعف بنماییۀ تییاری ِی قیرارداد
تبدیل شده است .بنیابراین ،بهنظرمیرسیید آنچییه دربیارۀ ضی ِ

اجتماعی مطرح شده و نظریۀ پیمان اجتماعی دربرابر اییین اتهییام قیرار گرفتییه بییود کییه فاقیید

ید
یان بحی یرانزدۀ نیازمنیی ِ
پشیییتوانۀ تیییاریس و شیییواهد تیییاری ی اسیییت ،اکنیییون بیییا جهیی ِ
رضایت/اجما /تواف ِ دوباره ،برطرف شده باشد .قرارداد ،قطعکننییدۀ چرخیۀ آشییوب/نظم و

نظم/آشوب است و البته ،میانذهنی است و نیازمند عقل سلیم 4.ولی ،قرارد ِاد قدیم ،به نظم

قدیم ،وابسته است؛ و چون آشوب جدید رخ داده است ،نظم قدیم فرومیپاشیید و برقیراری
نظم جدید بدون پیمان تازه ناممکن است.
بهدیگرس ن ،همان وضع طبیعی میان افراد در یِ جامعۀ داخلی کییه منجییر بییه نبییرد و
سپا بقا میشود در نظم و جامعۀ بینالمللی هم میتواند پدیدار شود و با پیمان میتواند به
نظم فراتر از دولتکشورها منتهی گییردد (هاریسین .)113 ،2003 ،5حتییی اگیر آشییوب بییه
ِ
ربودن اوضا و احییوال ،نییوعی
سر آشفته و خطی ِ
قرارداد جدید منجر نشود ،از آن بابت که بر ِ
همانند ِی نظر پدیدار میشود بهتواف و اجمییا نزدییِ میگیردد .البتییه ،در دانییش حقییوق

بینالملل ،همۀ هنجارها ،عرفها ،قاعدهها ،تواف ها و عهدنامهها ،قرارداد و پیمان بهشییمار
ذهنی اجبییارآور (اسییکا و اسییتفان)59 ،2006 ،6
میآیند؛ زیرا ،دستکم ،همسان ِی میان ِ
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ولی مضمر و مستور در ذا ِ هر توافقی هست .پیشازاین نیز ،بسیاری بر این باور بودند کیه
میان اجتما  1و جامعه ،2ناهمانندی بسیار است؛ اجتما  ،عبار است از هرآنچه هست؛
ِ
اما ،بدون آگاهی و برپایۀ عاطفه و خویشاوندی و دوستی و سنت ،ولی ،جامعییه ،از آگییاهی

و خرد و تواف و برابری ساخته میشود.
زینسب  ،میتوان پذیرفت کییه هماکنییون ،اجتمییا بینالمللییی وجییود دارد و کشییورها
ِ
یت پیشییاجامعۀ بینالمللییی
ی
درحال
و
برمبنای رقابت و ستیز و همکاری ،کنییار هییم میزینیید
ِ
هستند؛ ولی جامعۀ بینالمللی اسییت کییه بییا تواف هییایی میییانذهنی و برمبنییای پیمانهییای
اجما پایییه( 3کییالینگوود )133 ،1947 ،4سییاخته میش یود .جامع یۀ بینالمللییی ،پییا از
احساس خطر مشتر و پا از مواجهۀ مشتر ِ همگانی با هیراس از نییابودی و وحشییت از
ت ری و ترس از قحطی است کییه بهتییدریج و بییهناچار ،مجبییور میشییوند برپاییۀ «توافی
متقابل»« ،5منافع مشتر » 6و «قصد صادقانه برای ایجاد مشارکت» ،7اقدام نماینیید .پییا،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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قرارداد اجتماعی دوسویه است :یکی ،معطوف به گذشته است که فرصت فیرار از بحیران و
همگنان خواهان» فراهم میآورد؛ و دیگری ،به آینییده مربییوا
نجا یافتن از آشوب را برای «
ِ
ظمی رخداده را به انتظام جدید تبدیل کند.
است که سب میشود بین ِ

نگاه نووستفالیایی تاریخ اکنون
 .6بز ِ
ِ
ِ

از مهمترین چرخشگاههای تاریس دنیا ،بیستوچهارم اکتبر سال  1648میالدی اسییت کییه
9
8
یانی
از آن ،با لق هایی همچون «معبد وستفالیا» (اوسیاندر  )251 ،2001 ،و «ب ِ
زنگاه بنیی ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تیسیا»( 1کاتلر )134 ،2001 ،2یاد شده است؛ دورهای کییه بهتییدریج ،حکومییت بهمثابییه
«دارایی ش صی» 3جای خود را به حکومتگری و زمامییداری برپاییۀ حاکمییت عمییومی

4

(تشکه )13 ،2002 ،5داد .عهدنامۀ وستفالی ،در  24اکتبر سال  1648در شییهر مونسییتر و
مذهبی سیساله ،که بهدرسیتی از ویرانگرتییرین جنگهییای تیاریس
پا از پایان جنگهای
ِ

اروپا نام نهاده شده است ،میان کشورهای اروپایی ،بهامضاء رسید .یِسوی جنگ ،تییالش
یتان بییوهم،
هابسبورگها بود در اتریش که میخواستند مذه کاتولیِ را بر
ساکنان پروتسی ِ
ِ

تحمیل کنند .ازدیگرسو ،ایاال شورشی آلمانی ،علیه امپراتور اتریش ،قیام کردند و فرانسییه

متحد هابسبورگهای اتریش و امپراتییوری مقییدس،
نیز به حمایت از آلمانیها ،علیه اسپانیا
ِ
اعالن جنییگ داد .در درازای سیسیال ،از  1618تییا  ،1648بهتییدریج ،سییوئد و دانمییار و
ذهبی/سیاسی/تجاری همهگیرانییهای را
روسیه نیز به جنگ کشیده شدند و کمابیش ،جنگ م
ِ

بر اروپا حاکم گردانیدند .پیمان وستفالیا را ن ستین پیمان صییلح چندجانبیه پییا از دوران
نوزایی ،دانستهاند.

در قرارداد میان کشورهای گوناگون اروپایی ،برای ن ستین بییار ،ازیِسییو ،حقییوق برابییر و

همسان کشورها بهمثابه دولتکشورهای مستقل و دارای حاکمیت6؛ و ازدیگرسییو ،حی تعیییین
نوشت جداگانه برای کشورهای مستقل بههمر ِاه عدم دخالت در امور دیگرکشییورها ،پذیرفتییه
سر ِ

یی کوچییِ و محلییی
شد .امپراتوری مقدس روم فروپاشید و در عمل ،بیش از سیصد حکمرانی ِ

بهشکل دولتهای مستقل بهرسمیت شناخته شدند که هرکدام ،میتوانستند سیاسییت خییارج ِی
ویژۀ خود را پیشه کنند؛ درواقع ،با پیمان وستفالیا بییود کییه نطفیۀ شییکلگیری نظییام بینالمللییی
اروپامحور ،7بسته شد .با فروپاشی امپراتوری مقدس ،پاپ هم از مصییدر امییور عمییومی اروپییا

بهکنار نهاده و سیاست و مذه  ،ازهیم جییدا پنداشییته شیید؛ مییذه  ،گامبییهگام ،بییهعنوان امییر
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ش صی و انت اب فردی ،بهشمار آمد و بهجای مذه  ،انگیزههای گونییاگون سیاسییی ،نیییروی
راهنمییای اروپییای برآمییده از وسییتفالیا ،شیید .بهدیگرس ی ن ،در تییاریس اروپییای پسییانوزایش،
پروتستانتیزم ،به رویارویی با کاتولیسیسم برآمده بییود و اکنییون بییا وسییتفالیا ،رؤ یییای حاکمیییت
مذه کاتولیِ رومی بر تمامی ارو پا تعبیر نشده و زیییر برتییری و چیرگییی نهضییت اعتیرا

و

اصالح دین قرار گرفته بود .انگار تولد دولت مدرن« ،نیاز به یِ قربییانی» داشییت؛ در جاییکییه
کلیسا و امپراتوری مقدس« ،دو سییتون یییِ خیمییه» (نقیی زاده192 ،1383 ،و )194بودنیید و
کوشش میکردند نظام کهن سلسییلهمراتبی اروپییایی را ،محافظییت کننیید؛ امییا ،پروتسییتانتیزم و
ِ
اجتماعی نگاهبانی از نظم قدیم) ،موضییع گرفتییه
رفورمیسم دینی دربرابر کلیسا (بازوی فرهنگی
ِ
می
بود؛ و شاهز ِ
ادگان حاکم بر حکمرانیهییای محلییی در مقابییل امپراتییور (بییازوی سیاسییینظا ِ
نگهبانی از نظم قدیم) خواهان اسییتقالل و جداپنییداری بودنیید .درواقییع ،دو دسییته از نیروهییای
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اجتماعی بودند که در مقابل همدیگر ،صفآرایی کردند و تاریس رویدادهای منجر به وسییتفالیا
ِ
هابسبورگ وفادار به کلیسییای رم و
را رقم زدند؛ یکی ،گروه یونیورسالیستها( 1اسپانیا و دودمان
ِ
قائل به ح کامل پاپ برای کنترل کامل مسیحیت) ،و دیگری ،پارتیکیوالریستها (دانمییار و
آلمانی باورمنیید بییه رد اقتییدار عییالی پییاپ و طرفییدار
هلند و فرانسه و سوئد و شاهزادهنشینهای
ِ

اسییتقالل کامییل و حاکمیییت دولییت دربرابییر ح ی اختصاصییی پییاپ) .زانپییا ،سییه عنصییر
«رضایت/تواف /اجما » پایۀ حقوقی مبنای ارتباا میان کشورها ،بهشمار آمد.
اساس ملیگرایی نوفهور ،اروپا را دربرگرفت تا بهامروز که بهنظر
بنابراین ،نظم وستفالیایی بر ِ

میرسد نظم پساوستفالیایی شکل گرفته باشد که برپایۀ «ادارۀ جهییانی» قیرار دارد .از دیییدگاهی
تاری ی ،وستفالیای نوین ،اکنون آغاز شده اسییت؛ زییرا ،آنچییه بیا عنوانهییایی چییون دهکییدۀ
جهانی ،جهان واحد ،فرهنگ جهانی ،حکومت جهانی ،اقتصاد جهییانی و ملییت جهییانی ،یییاد
میشود پدیدهای نوپیدا است که مقولۀ حکومت و سرزمین و کشور و مرز را درنور دیده اسییت؛
وانگهییی ،بشییریت نیییز بییهدلیل جهانیشییدن مصیییبتها (بیماریه یای همییهگیر ،بح یران آب
ِ
آشامیدنی ،بحران کمبود مواد غذایی ،گرمشدن کرۀ زمین ،ذوبشییدن یسهییای قطبییی و  )...در
زوال قراردادهای کهن زیست جمعی ،قرار گرفته است.
چرخهای از بحر ِان بینظمی/آشوب و ِ
ِ

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کوویدی ،19چرخشگاه پدیدارشدن بحران همهگیر جهانی شده است که بییه اندیشییهای
همهجهانگیرانه نیز نیاز دارد .درواقییع ،در دورا ِن پساپساوسییتفالیا ،اینبییار بییهجای «انسییان،

گرگ اجتما » شده است؛ زییرا ،کرونییا
گرگ انسان اس ِت» هابز ،بایست گفت که «اجتما ِ ،
ِ
نشان داد که چه بهشتاب ،بشر میتواند در آستانۀجنگ با همدیگر ،برای ربودن نیازمنییدیها
(دسییتمال توالییت و ماسییِ و دس یتکش و مییواد ضییدعفونیکننده و  )...ق یرار گیییرد .ب یرای
وضعیت «اجتما بینالمللی» ،نیاز به یییِ
ری تگرفتن یِ «جامعۀ بینالمللی» و فرار از
ِ
ِ
اجتماعی جهانپایه هستیم؛ زیرا این نکته پذیرفتنی است کییه
دولت استوار بر پیمان نوین
فرا ِ
ِ
یِ
میزان پستفطرتی موجود در هر جامعهای بسییار بیشییتر از مجمییو پسییتفطرتی تِتی ِ
ّ
اعضای آن است .یعنی اگر اصرار داشته باشیم که این مقدار کل را بر تعداد اعضییاء تقسیییم

واقعی خییود او میرسیید (اسییکندر،1396 ،
ابر پستفطرتی
ِ
کنیم ،به هرکا مثال یِونیم بر ِ

 .)26کرونییای برخاسییته از ووهییان ،اکنییون دارد همییان نقییش را بیرای بایسییتگی و نیییاز بییه
بنیادگذاری یِ جامعۀ بینالمللی ،بازی میکند که «مهمانی چای بوستون» در بنیییادگرفتن
ِ
آمریکا ،بازی کرد .تاریس دوباره فعال شده است؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که از چیا ِه تییاریس
بایست آب کشید (وود و دولوکا.)344 ،1398 ،
 .7نتیجهگیری

کرونا ،یِ بحران است؛ دردسرزا و آشوبزا .جهان با بحرانهای گوناگون (گرمشییدن هییوا،
ذوبشدن یسهای قطبی ،جاریشدن سیالبها ،بهزیرآبرفتن زمینهای کشاورزی ،کمبود
ِ
مییواد غییذایی ،شیید گرفتن مهاجر هییا ،افزونشییدن بیکییاری ،اف یزایش درخواسییتهای
ِ
یدن خطییر
ی
ش
افزون
یم،
ی
روریس
ت
ترشدن
رده
گست
جمعی،
کشتار
های
پناهندگی ،گسترش سالح
ِ
بیوتروریسم ،افزونشدن فاجعههای طبیعی ،گسترش فقر و  )...روبییرو اسییتّ .امیا ،کرونییا،
شدن بحرانهای گذشته و حال و آیندۀ
بهمثابه بحر ِان بحرانها ،لحظۀ برهمانباشتگی و نمایان ِ

جامعۀ بشری شده است .بحران/بینظمی/آشییوب/کائوس ،ناگهییان رخ نمیدهیید؛ بلکییه ،از
گذشته ریشه میگیرد و در یِ بزنگاه ،سربرمیآورد .همانگونه که وسییتفالیا را نبایسییت بییه
لحظۀ بستن قیرارداد در 24اکتبییر ،1648وانهیاد ،آشوبنا شییدن زیسییت بشییر ،در دور ِان
ِ
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شدن کرونا را نیز نبایست به 12دسامبر ،2019فروکاهید .وستفالیا ،دستامد بحیران
پاندمیِ ِ
به ْ
تدریج شکلگرفتۀ ارو پا بود که از میانۀ قرن چهارده میالدی ،آغاز شد و در 23مییی،1618
یاهی
جرقۀ جنگی درازآهنگ را روشن کرد؛ جنگی که سیسال بهدرازا کشید و به نقطیۀ بزنگی ِ
یویر آینییدۀ
24اکتبر ،1648پایان گرفت .پیمان وستفالیا،
بطالن گذشته ،تثبیی ِ
ِ
یت حیال و تصی ِ
یدن
یوهم 23میی 1618اسییت؛ بزنگی ِ
یاه نمایانشی ِ
اروپا بود .وو ِ
هان 12دسامبر ،2019همان بی ِ

بحرانهایی که از مد ها پیش« ،دهکدۀ جهانی» را دربرگرفته بود و آشکار نمیشد .اکنون،
نهتنها در روزگار پساوستفالیا ،که در عصر پساپساوستفالیا قرار گرفتهایم؛ زمانیهای کییه زییر
ارپرشتابجهانیشده ،نسبت به دوران گذشییته،
چیرگی نیروی بسیار دگرگونکنندۀ دنیای بسی
ِ

شهروندان جهانیشدۀ دهکدۀ جهانی ،با
بهطرزی ژرف ،دچار دگردیسی شده است .انگار،
ِ
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درد
دنیییایی از بحرانهییای جهانیشییده ،مواجییه و دچییار بینظمی/آشییوبناکی شییدهاندِ .
اعی
یان نی
مان جهانمحور نییاز دارد .زمانیۀ کنییونی نیازمنیید «پیمی ِ
جهانیشده ،در ِ
یوین اجتمی ِ
ِ
جهانپایه» 1است؛ زیرا ،دولتها ،بهمثابه سوژههای هابزی ،برپاییۀ رضییایت/اجما /تواف ،
میبایست از «اجتما بینالمللی» بگذرند و به گسییترۀ «جامعیۀ بینالمللییی» بیندیشییند تییا

لویاتان فرادولتها» 2اندیشید.
اری «
ِ
بتوان به زمامد ِ
 .8سپاسگزاری

نگارنده ،از خانم دکتر محدره جزایی و آقایان مهدی فیا

و سیدهاشم منیری (دانشآموختییه و

دانشجویان دکتری علوم سیاسی دانشییگاه فردوسییی مشییهد) و دکتییر سیدمحسیین موسییویزاده
جزایری (دانشآموختۀ دکتری علوم سیاسی مؤسسه مطالعا فرهنگی و اجتماعی وزار علوم،
تحقیقا و ّفناوری) سپاسگزار است .هنگامی که ایدۀ نوشتار (نیازمندی به یِ پیمان اجتماعی
نوین بینالمللی در بزنگاه پساوستفالیایی کرونا) در ذهنم نشست ،با ایشییان در میییان گذاشییتم.
رونیِ فارسی و
آنان ،چه در توانمندسازی کانون مفهومی نوشتار و چه در دسترسی به
منابع الکت ِ
ِ
رسان نگارنده بودند .قدردانشان هستم.
انگلیسی ،یاری ِ
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