
Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 12(3), 1-24, Summer 2020 

 
 

 

©  

 

 

 

 .

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ



http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2020.3963.4064
http://www.isih.ir/article_348.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

 

Volume 12 
Issue 3 

Summer 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

. 



 

 

 

Volume 12 
Issue 3 

Summer 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Thomas-Hobbes-Turning-Point-Honor/dp/0739126377
https://books.google.com/books/about/Thomas_Hobbes_and_the_Natural_Law_Tradit.html?id=CtTF_X_BAlMC
https://books.google.com/books/about/Thomas_Hobbes_and_the_Natural_Law_Tradit.html?id=CtTF_X_BAlMC
https://www.amazon.com/new-Leviathan-society-civilization-barbarism/dp/B0007JJUL4
https://www.amazon.com/new-Leviathan-society-civilization-barbarism/dp/B0007JJUL4
https://www.jstor.org/stable/20097724?seq=1
https://www.jstor.org/stable/20097724?seq=1
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3016445
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3016445
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3458366
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3458366
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1157100
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1157100
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198246169.001.0001/acprof-9780198246169
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198246169.001.0001/acprof-9780198246169
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4212012
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4212012
http://ensani.ir/fa/article/326212/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/326212/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/326212/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj75bP-hI_tAhUQZMAKHScDDAoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2FHobbes-Locke-Confusions-Masterpiece-Seventeenth-Century%2Fdp%2F052101719X&usg=AOvVaw0LudUQOaix_cVQC3QX4foS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj75bP-hI_tAhUQZMAKHScDDAoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2FHobbes-Locke-Confusions-Masterpiece-Seventeenth-Century%2Fdp%2F052101719X&usg=AOvVaw0LudUQOaix_cVQC3QX4foS
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-hobbess-leviathan/8340CEA9309E1F8C13F07D7E6C56A363
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-hobbess-leviathan/8340CEA9309E1F8C13F07D7E6C56A363
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-hobbess-leviathan/8340CEA9309E1F8C13F07D7E6C56A363
https://www.springer.com/gp/book/9783319760650
https://www.springer.com/gp/book/9783319760650
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73968.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73968.html
https://jplsq.ut.ac.ir/article_73968.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130208
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=130208
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700595
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700595
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700595
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/700595
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-3560-3_11


 

 

 

Volume 12 
Issue 3 

Summer 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

. .

 

 

https://www.amazon.com/Social-Contract-Theory-READINGS-POLITICAL/dp/0814750540
https://dx.doi.org/10.30465/cps.2018.3009
https://dx.doi.org/10.30465/cps.2018.3009
https://dx.doi.org/10.30465/cps.2018.3009
https://dx.doi.org/10.30465/cps.2018.3009
http://ensani.ir/fa/article/244555/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/244555/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/244555/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/244555/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://books.google.com/books/about/Routledge_Philosophy_GuideBook_to_Hobbes.html?id=PACDAgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button#v=onepage&q&f=false
https://www.jstor.org/stable/3078632
https://www.jstor.org/stable/3078632
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4857644
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4857644
https://www.amazon.com/Will-Political-Legitimacy-Critical-Exposition/dp/1583484248
https://www.amazon.com/Will-Political-Legitimacy-Critical-Exposition/dp/1583484248
https://www.amazon.com/Will-Political-Legitimacy-Critical-Exposition/dp/1583484248
https://www.amazon.com/Will-Political-Legitimacy-Critical-Exposition/dp/1583484248
https://tssq.atu.ac.ir/article_4151.html?lang=en
https://tssq.atu.ac.ir/article_4151.html?lang=en
https://www.cambridge.org/core/books/limits-of-leviathan/27B1D2358AFA17D54A67AA1A9F58C65A
https://www.cambridge.org/core/books/limits-of-leviathan/27B1D2358AFA17D54A67AA1A9F58C65A
https://www.cambridge.org/core/books/limits-of-leviathan/27B1D2358AFA17D54A67AA1A9F58C65A
https://www.cambridge.org/core/books/limits-of-leviathan/27B1D2358AFA17D54A67AA1A9F58C65A
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4566551
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4566551
mailto:http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/561699
mailto:http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/561699
https://www.jstor.org/stable/23407337
https://www.jstor.org/stable/23407337
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMldzBho_tAhWViFwKHbB2CVMQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F240701689_Theorizing_the_Westphalian_System_of_States_International_Relations_from_Absolutism_to_Capitalism&usg=AOvVaw3BVevgibSTSU7GyT2xsOBJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMldzBho_tAhWViFwKHbB2CVMQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F240701689_Theorizing_the_Westphalian_System_of_States_International_Relations_from_Absolutism_to_Capitalism&usg=AOvVaw3BVevgibSTSU7GyT2xsOBJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMldzBho_tAhWViFwKHbB2CVMQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F240701689_Theorizing_the_Westphalian_System_of_States_International_Relations_from_Absolutism_to_Capitalism&usg=AOvVaw3BVevgibSTSU7GyT2xsOBJ
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1177%2F1354066102008001001
https://www.amazon.com/State-Nature-Eden-Contemporaries-Philosophy/dp/1580461964
https://www.amazon.com/State-Nature-Eden-Contemporaries-Philosophy/dp/1580461964
https://www.amazon.com/State-Nature-Eden-Contemporaries-Philosophy/dp/1580461964
https://www.amazon.com/State-Nature-Eden-Contemporaries-Philosophy/dp/1580461964
https://www.amazon.com/Thomas-Hobbes-Carl-Schmitt-Politics-ebook/dp/B00FDR8HEQ
https://www.amazon.com/Thomas-Hobbes-Carl-Schmitt-Politics-ebook/dp/B00FDR8HEQ
https://www.amazon.com/Thomas-Hobbes-Carl-Schmitt-Politics-ebook/dp/B00FDR8HEQ
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5226247
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5226247
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5813243
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5813243
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4476788
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4476788


  1399 تابستان  ،74 پیاپی  ،1-42  (،3)12 انسانی، علوم در ایرشته میان  مطالعات فصلنامه 

  .1-24  (، 3) 12  ، انساان    علام    در   ای رشاه  میان   مطالعاا    . المللیی بین   نوین   وستقالیای   ؛ کرونا   بزنگاه   (. 1399)   محسن   ، خلیلی 
 

 شاپا: 2008-4641  

 (  آزاد است.     یو کامانز ریت ن ک نی وا نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس ق   ©

 کرونا بزنگاه
      المللی المللی وستفالیای نوین بینوستفالیای نوین بین

 

 1محسن خلیلی 
 1399/ 3/ 27؛    پذیرش: 01/02/1399یافت: ر د

 

 
 چکیده

و تیاِج    اسیت گیر  دنییا اکنیون    و هیم هالیه.   تاج   است؛ هم   یونانی، دوسرمعنا واژگاِن    برخی کرونا، همچون  
؛ تیا  ه اسیت نهاد   نه ا آست   بر ، جهان را  19ی کووید   بیمارِی   خود فروبرده است.   ۀ چیز را در هال شده و همه   جهان 

. کرونیا،  شیود می گفتیه  مثابیه دو دنییای بسییارناهمانند سی ن  پسیاکرونا، به / ا اکرون یش پ   ی از دنیا   که، یی جا 
صیور     ی اجماع پیشاپیش بر سر آن    ، که بدون آن   ؛ است   آشکار ساخته   جهاِن کنونی را  ۀ درمرزافتاد موقعیِت 

ن  ، بیدو زنیان ره   ز ا   ر پی  مکیاِن ن و  زما   آور دلهره   ِن فت ور ر ف درهم معنای  به کرونا، بزنگاه شده است؛  د.  رفته باش گ 
تغییر، مّد  زمیانی  درحاِل های جهاِن نشانه چیده شده باشد.   ان رویارویی با آن   ای ازپیش، برای که برنامه آن 

ی زیسیِت  ها شییوه ها و  مایه درون د؛ اما، بر سِر  آشکار شده بو   میان آمد، س ن به   جهانی   ۀ دهکد ز  پیش، که ا 
  گرفتِن )بنییان   ۀ انگار ، با پذیرِش پیش نگارنده   شده بود. ن ته  س ب   ی ن یما پ  ، شده جهانی / گیر جهان یای دن  ر جمعی د 

ِِ تز/آنتی   ۀ ها برپای زندگی جمعی انسان  رویکیرِد تیاریس سیاسیی و بیا    ا درنظرگیرفتِن تز/سینتز( و بیدیالکتیی
گاهی  رخش ، چ ا کرون  زد که ل سا تد س م را  تا این انگاره   کوشش کرده است   پایه اریس تبیین ت گیری از روش  بهره 

اگیر در    ، بایسیته و هوییدا نمیوده اسیت. قرارداد نوین اجتمیاعی بشری را به یِ    ۀ یازمندی جامع ن  ه است ک 
،  2019اکنیون، ووهیاِن   جمعیی کشیورها؛    وستفالیا، پایاِن نبرد بود و آغاِز توافی  ، مونستِر ایالِت 1648سال 

 ی قراردادی نوین، گام بردارد. ا ر ب   ه ر ا افقی دوب و ت در راهرِو  ده،  ش ی ن ا ه  ج بشرِ  آغاِز نبرد را نمایان کرده است تا 
 ی اجتماع   نوین   قرارداد فرادولت،  ،  نووستفالیا   بزنگاه ، کرونا، سیاست   : ها کلیدواژه 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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و برای ترک اعهیاد، چ  بههر از یااا اعهیاااد دی اا ، 
 بیشهرهان؟ باور کنید از وقه  سی ار رو ترک کرد ، 

 د .یپ کشیپعمر  تم  از هم 
 ( 33  ،1396)  سپمئرتمل 

 
 هممقد.  1

ساله بییود کییه  ، معمار چین نوین، هفت ؛ دنگ شیائوپینگ ساز شده است ووهان، دگربار دوران 
شیان، در ووهان، کنترل یکییی از دفییاتر فرمانییداری و فرمانییدهی نظییامی  گروه کوچکی از شور 

  تییا نهادهییای  ن شییدند آ ی، بر ا ره هایی زنجی را دردست گرفته بودند و طی واکنش   نگ ی دودمان چ 
  1911سییال   وقایع   ، ؛ بنابراین پایانی بر حیا  نظام امپراتوری باشند   ۀ نقط و    نند رچی ا ب ر توری  پرا ام 
مییید.  ا تر باییید سییقوا و اضییمحالل ن طور دقییی  بییه  ، شود شناخته می  1911که با نام انقالب  ، را 

اکنشی به  بلکه و شد  ا ب   شده از نتایج یِ انقالب آگاهانه و سازماندهی   که حوادث مذکور نه این 
آور  ، ووهان نییام دوباره اکنون،    (. 37  ، 1397اتوری بود )فوگل،  امپر   م ا  نظا ر ها و قصو ست شک 

رخدادهای تییاریس   فرایند ی بوده است در تاری   ی کجا که بزنگاه  1911شده است؛ اما، ووهاِن 
،  ه نیی ا زم   ن، گرسیی  دی به ؛  بزرگ قییرار داده   ی گاه کجا که دنیا را در چرخش   2019چین، و ووهاِن 

  شده است.   « 1 انسان گرِگ   ، انسان »   برآوردِن ر س  دوباره   ۀ زمان 
 ۀبرپاییی   2«فرادولتیِ »   پدیدارِی بایستگِی سازی برای  برهانپرسماِن نوشتار کنونی،       
 از ری ییِت دیگییری، شییتاببه دارد اکنون، دنیییا  ؛ زیرا،است  3«المللیبین  نوین  قراردادیِ »

رخ  بزنگییاه و هظیی لحیییِ    ین همه، درا  یش بوده، وه در پچآن  اند بشود؛ ناهمانبرخوردار می
جهییان را در    4«نووستفالیا  ۀلحظ، »ه است؛ زیرا، کروناداده است. جهان در واهمه قرار گرفت

هییای ای بییود کییه پییا از پایییان جنگاگر پیمییان وسییتفالیا، عهدنامییه  معاصر آفریده است. 
ن سییتین و  بسییته شیید  روپییاییا  رهایوشک  ان( در اروپا، می1648-1618مذهبی )  ۀسالسی

های الگوی معاهییدهعنواِن  بهشمار آمد و  دجانبه پا از رنسانا در اروپا، بهچن  حن صلامپی
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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در یادهییا مانیید و اسییاِس  ازمان ملییل متحیید(ملییل و سیی  ۀالمللییی )ماننیید جامعیی بییزرگ بین
اِز د سییرآغانیی توییییز مالملل شد، پیامدهای دنیاگیرِی کرونا، نگیری قانون و حقوق بینشکل

تییوان قییرارداد اجتمییاعِی باشیید. در پیمییان وسییتفالیا، کییه می  ری دیگیی یآغازهییا  ِن رفتگری ت
قییوق برابییر و همسییان کشییورها المللی نامیدش، برای ن ستین بییار، حبین  ۀجامعبنیادگیرِی  

حیی  تعیییین و  هییای جداگانییه، پذیرفتییه  واحدهای سیاسی مستقل و دارای حاکمیت  عنوانبه
و از دخالت در امییور  ناخته شدت شیمرس به برابری، ۀیپابر کشورهای مستقلی  را ب  نوشتسر

، مکییانی بییرای 1648داخلییی یکییدیگر، پرهیییز داده شییدند. اگییر شییهر »مونسییتر« در سییال
بییود سیاسِی اروپاییان تجاری/از اختالفا  مذهبی/سرزمینی/ ی درازآهنگفرایند  گرفتِن یاِن پا

، المللیبین/یوپییایرانوبنیییان    ۀمعیی جابنیادگییذار    لییِی ملالند بیگیری یییِ قییرارداکه به شکل
 است کههایی  ج ناهمگونیمکاِن بازنمایی و سربرآوردِن او»ووهان«    اکنون،  سرانجام یافت،

همییان ؛  خود گرفته است  ۀبار، در محاصرطرزی فاجعهبهگیرانه،  ر را در تراِز جهانزندگی بش
  ی و تغییییرا یطمحای زیسییتهآسییی ز ا و شییده درسییتی، بییدان اشییارهای کییه بهفاجعییه

ای نییام های سیاسییی ناب ردانییهشدن و رشد سریع جمعیییت و تصییمیمجهانیو    اییوهوآب
 (.  1398،  1)دایموند است  را به فروپاشی کشاندهز جوامع که بسیاری امیان آمده هب

کنییون ا  ن،ی رآفههییای فاجعیی اییین ناهمگونی   غیرقابییل مهییارگیییرِی اوججلوگیری از  برای  
در روز جهییانی کییود ،   مونییه،عنوان نبییه  ؛ نیییاز اسییت  هانیی اگیردنی  والمللی  ینب  اندیشیارهچ

کننیید.  ای آرزوکییه هدیییه ه بییودای از چند کود  پرسیدتلویزیون سراسری چین در مصاحبه
که دختری در شمال غربی چین، بییا ؛ درحالیکرد پسری در پکن، یِ جت بوئینگ آرزو می

 ۀجامعیی   (. 917  ،9513،  2)یییو  خییواهممیرزشییی سییفید  کفییش و  فتج  ِیگفت  خجالت  
هییا و ها و بحرانها و آسییی جهانی، به یِ پیمان نوین اجتماعی نیییاز دارد؛ زیییرا، بییدب تی

. کرونا، تنها یِ تلنگر شمار شده استهای زندگی بشری، بییها و کمبودها و کاستفاجعه
 ولییی  رود؛ سرانجام میو  گیرد  د را میخو  راه  ؛ تاس  3«مدرنزامبِی پست»کرونا،  بود و با؛  

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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بییار، در تییراز ست؛ اما، اگر اینا«  نقمتها. کرونا، »ماند و دوباره کوهی از دشواریر میشب
« دگرگون نعمتبه »اش،  مایهاش و درونچهره بینجامد،    نشینِی بشردورهمجهانی، به دوباره

 .  گرددعی میتمااج ۀزاان تپیم   جهانِی گیرِی ساز شکلشود و زمینهمی
 

 هشژوپ  ۀپیشین.  2
ژوهش، ممکن است وضعیتی پیش پ  شتِن نوشتار پژوهشی، در گاِم مرور ادبیاِ   نوِم ادر هنگ
موضییوِ  نگییارش  ۀزمیندر  است کهرا دچار دشواری کند؛ یکی، وقتی    پیشینهنگارش  آید که  

 پییژوهِش   ۀمینیی ر زد  کییهت  ساامی  و، دیگری، هنگ  داشته باشد؛   شماْر نوشتار وجودمقاله، بی
اول دشییواری    حاضییر دچییار  ۀنادر باشییند. مقالیی   بسیار  پژوهشی،  یتارها، نوش انجامدردست

و  دامنییهو دهشییتنا  آور است؛ زیرا، شتابناکِی سرعِت پ ش ویروس و گسییتردگی شییگفت
هییا و گزاریرکترونیییِ و خبهییای الها و درگاهچنییان بییود کییه تمییام نشییریه، کرونییاماهیییت 

در چنییین  . 1نویسییندو ن ا نگوینییدنیی وکراز  سییتندانتونتییی، نمیای و اینتررهوااهمیی  یاهکهشییب
نگییارش   ۀ. امییا، بییرای رعایییت قاعییداسییتپییژوهش، بسیاردشییوار    ۀ، نوشتِن پیشینوضعیتی

 تریِن آنییاننییامبرداربرخییی از  در بییازخوانِی    اسییت کییهشایان یادآوری    نوشتارهای پژوهشی،
   دند. وار بنوشت ۀو انگارانگاره پیشتای  راس ردمگی د که هاچنگ آمرهایی فنکته

 تهدید ویرانگر و احسییاس خطییر و اضییطراِب   ۀگیری از دو گزار، با بهره 2هنری کیسینجر
تنهایی قییادر بییه هیییک کشییوری بییه  اسییت کییهجهانی، از تبعا  فرامرزِی کرونا س ن گفتییه  

شییکل و فرفیییت هنییه ب  ا نییا ره بییا کرواجهیی مو  ،3ا فوکویامییادادن آن نیست. فرانسیییشکست
اند و بر دها وابسته میبه میزان اعتماد به دولت  بلکه منوا  ،هاولتوکراتیِ دستبدادی یا دما

بایست اختیییارا  کامییل را های سیاسی، در موقعیت بحرانی مینظام  ۀهم  است کهاین باور  
 اقتصییاد  در  نا بحییر  مارپیک  دنشدهیپیچ  از  ،4رویبه نهادهای اجرایی واگذار کنند. دیوید ها

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

ربار  ب ییش  کییه    آورِ نییام  و  نیییایرا   سییایت  به  بنگرید  نمونه  واننعبه  .1  وجویجسییت  بییرای  را   ایجداگانییه  و  بسیییارپب
 .است داده اختصاص ،کرونا با پیوندهم یاهآگاهی
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 ژئوپلیتیییِ،  هییایرقابت  تیییریر  زیییر  کییه  اسییت  هتگف  س ن  کرونا  انبحرپسا  در  اریدسرمایه
 متغّیرهمییواره ۀشییبک و ورانهافنّ  هایبازآرایی  دولتی،  هایسیاست  جغرافیایی،  ناموزون  ۀتوسع

   آورد.  خواهد  دپدی را   جهانی  هایرقابت از  جدیدی  ری ت  اجتماعی، روابط و کار تقسیم
 تییا  است  ب تصیر مکرون نگونقت  از  ؛ دناممیافکن  را مجادله  ماهیت کرونا  ،1بدیون  ل آ

 . گویندسابقه س ن مییِ انقالب بی  ۀانگذاربنیان  وهوی فراوان از رخدادکه با های  کسانی
   . اندیِ بدبینی آخرالزمانی افتاده ۀدر این میان، برخی نیز در ورط 

ن را بحدو  ؛ اما با  خواهد شدایت برطرف  هندرنا  کرو  است کهور  ن بایر اب  2چامسکی  نوآم
دارد، روبییرو یکباره ازمیییان برمیییتر کییه هسییتی بشییر را بییهتر و جییدیرخطرنا ی بسیامئدا 

جهییان بییا دو  ،گرفتن بحران کرونییازمین. بعد از پایان ۀشدن کرای و گرم جنگ هسته  :هستیم
مرات  هد بیی خواه و مسییتبیییتتمامی اهیی اد نظامر تعییدبیی یییا    ؛ هد شدواخ  محتمل روبرو  ه  گزین

تر در جوامییع ایجییاد گردد و یا یِ بازسازی بنیادین بییا شییرایط انسییانییمزوده  تر افددمنش
گرفتن بحران کرونا مردم جهان باید تصمیم بگیرنیید کییه بییر اسییاس چییه با پایانخواهد شد.  
   . نا سازندرا بخود   ۀخواهند آیندای میالگو و عقیده

اییید از جهییل کییه ب د بت کران راشیو  کرونا به جه  است که  باوراین  ر  ب  3سیورگن هابرما
هایشییان برمبنییای بینند که دولتای که مردم کشورهای م تلف میگونهآشکار عبور کند؛ به

که این دانشییمندان درحالی؛  کنندشناس تصمیماتی ات اذ میهای دانشمندان ویروس توصیه
گانا بر  ت.  غیرعادی اس  ۀتجرب د و این یِنرف هستتمع روس صوص این وی خهی خود درآ

، بییرای همیشییه کرونییاا از پانییدمی  بر این باورند که دنیا پبسیارکسان دیگر،    چنین،مه
پرسییمان و امییا،    . 4ازاین بییوده اسییتچییه پیییششد با آنخواهد  تغییر خواهد کرد و ناهمانند  

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 
 

گییاهی  جهتبییه  تنهییا  و  داشییته  آزاد  برداشییتی  گییان،نامبرد  ارهایتشنو  از  ،گارندهن  که  است  یادآوری  شایان  .4  نشییانی  خواننییده،  آ
 است: آورده زیر در را  هاسایت
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مییاعی ارداد اجترقیی »و    «1گنزی اسییپربحییران  »  است از  یاآمیزه و  وآورانه  حاضر، ن  ۀمقال  ۀانگار
 یِ ساختکار مفهییومی آفرینِش   و به  نبود  ری که در نوشتاِر دیگ  «3الیفاستنو  ۀلحظ»و    «2هابز

 . م یافتانجا« سرفرادولتناِم »نوین به
 

 نظری /شناختیروش  ۀپای.  3
  کشییاکش و   ۀ ها برپاییی ندگی جمعی انسان تن ز گرف ان بنی   ۀ اشت انگ پذیرِش پیش   ۀ نوشتار کنونی برپای 

ِِ دیال  ِِ  ری ییت گرفتییه اسییت؛    ز( ت ن تز/سیی ی آنت / )تز   نهییاد رنهاد/هم ب ا نهاد/بر بر   کتییی دیالکتییی
  اسییت.  های پیوسته نموده سی دگردی دچار ، تاریس زندگی بشر را 4کائوس/نظم   ۀ تکرارشوند سته و پی 

( و  1397دایمونیید ) برگرفتییه از    ، ر نییدگی بشیی ر ز « د شییوب/نظم آ   ۀ چرخ »   ناپذیرِ چاره حضوِر    ۀ اید 
فراتاری ی و  ِی ست کا گرفتاِر  ، کرونا حران ویی نظری با ب ویار در ر  شتار و ن تا  ت اس  ( 2138)  5کندی 

منیید  بهره   «، تییاریس سیاسییی یکرِد » از مفهوم/رو   نوشتار، سب ،  . زین نگردد ،  ی مکان و بی   ی ان م ز بی 
  ، 1389محمییدی،  )گل   ر قالِ  دولییت ه د شد ی نهادینه تحول قدر  سیاس   تاریس   معنای ، به است 
در تییاریس    نییا کرو حییران  ب   ی ِی تار نظری/ دستآمِد  ار ) نوشت   پرسِش س به  در پاس   که   ی ا انگاره   (. 108
تبیییین  »   ی از روِش گیییر بییا بهره   و   ( شییده چیسییت  بشییر جهانی   سییی/اجتماعِی ی سیا گ زنیید   ۀ آیند 

، زندگی عمومی بشر را در  کرونا از بیماری  بحراِن برآمده  اخته شده، چنین است:  برس «  پایه اریس ت 
بییه یییِ    ا بشییری ر   ۀ زمنییدی جامعیی کییه نیا   ست گاهی ا رخش و چ ر داده  ا »آشوب/نظم« قر   ۀ چرخ 

در  .  ت نوین اجتماعی«، بایسییته و هویییدا نمییوده اسیی   المللی بین   د ا قرارد   ۀ فرادولِت استوار برپای » 
منیید  زمینه  ؛ ییید آ ی شییمار م تاری ی، به  فرایند ی از یِ ئ مورد پژوهش، جز   ۀ ، پدید ایه پ اریس تبیین ت 

 

/ 
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ر،  ا ت وشیی ن   ی شیی رو   ۀ حییال، دیگرپاییی درعین دارد.    ی د و هماننیی   نیید و ی اسییت و بییا دیگییر رخییدادها، پ 
ه و  ، جهان را از گذشته عبور داد کرونا ه( نیز هست؛ زیرا،  ت ش )براساِس رونِد تاریِس گذ پژوهی  آینده 

پیمییان    اسییاس دولییت بر فرا   رو )بنیییادگرفتِن متِن پیِش   ۀ بینان وده است. سفارِش آینده درگیِر آینده نم 
اِد  . وانگهی، پیشیینه ت س ا   شده   های تاری ی، نگاشته اده ِی د مبنا ر ، ب نیز   یه( ا پ نوین اجتماعِی جهان 

زمانی کییه    ر  انگلستان نیست در شهر یو   ینِی اسقف اعظم وولفستن در ب نگارنده، از جنا پیش 
 (. 33  ، 1395)گیدنز،    ! ود ش و به پایان خویش نزدیِ می رود  پیش می جهان باشتاب به   د گفته بو 
،  بحییران اعی.  م ت اد اج د ر ی، نظم/قرا ب و دیگر حران/آشو ؛ یکی، ب ت دوگانه اس   ، ر نظری نوشتا   ۀ پای 

نییگ و  هدید و آسییی  و مییانع اسییت، و هییم، فرصییت و در م، ضایعه و ت ه دوسرمعنا؛    ای است ه واژ 
وضییعیتی    دهیید و فزاینییده رخ می صییور  ناگهییانی و  ه ب   است کییه پیشامدی  بحران    . 1تیمل   لحظه و 

  د نیی م نیاز   ، ن بحییرا سییاختِن شییرایط  برطرف .  د آفرینیی می   یا جامعییه   ه و ر خطرنا  و ناپایدار برای فرد، گ 
نیییروی فشییارآوِر    ؛ نیید ا حس  نو  و شد  متفاو  ها بر حران ب العاده است.  فوق   اساسی و   اقداما  

ای گسییترده  هیی و واکنش   جاافتییاده هییای  انگاره ن  شیید شکسته کییه باعییه درهم   است   ای ه بزرگ و ویژ 
  نییو  و   توانیید بییه و می   آورد وجود مییی ای بییه ه ز نیازهییای تییا و    ها، تهدیدها، خطرهییا شود و آسی  می 

المللییی،  اجتمییاعی، اقتصییادی، سیاسییی، بین صی،    گوناگون، بروز کند؛ همچون ش ای  ه کیفیت 
هییا  چینی هییم اییین    بحران، بییاز   ۀ دوگان   ۀ که در بیان بهتِر چهر   جال  است ، اخالقی.  محیطی زیست 

طییر« و  »خ   است کییه ه  کیل شد وفی تش ر از همان ح   ان، ر چینی بح   ۀ تند که سردمدارند؛ زیرا، واژ هس 
بحییران را    ۀ های سییازند ی از مؤلفییه ر کنیید و تصییویر بهتیی ن ایجییاد می ن در ذهیی زما م ه « را  ت »فرص 

نظمییی و  ری تگییی و بی درهم ت از  اقع، جنِا بحران/آشوب، عبییار  اسیی رو گذارد. د نمایش می به 
  ظمییی دوبییاره. یرِی ن گ شکل   ی ری تگی برا هم معنای به ومرج، بلکه به معنای هرج نه به   ته لب آشفتگی ا 

ای از دو  ، بییه آمیییزه کرونییا سرشِت بحران    ، ی گوناگون داشته باشند؛ ولی ها ونه گ ند  ن ا تو می   ها، بحران 
 همانند شده است.   ( 187و    185  ، 8138نی،  )کاویا   3بنیادین و بحران    2دیرمهار و    سرکش بحران  

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

، ، بزنگاهشورآیند: به چشم میها، ران، این لغتِف بحردیوجوی دیگرواژگاِن همای/طیفی، در جستواژه ی گنجهادر فرهنگ.  1
عطییف مییر ،  ۀمییر ، نقطیی   ۀحبوحیی ج بیماری، باو  ری،ا، شور بیمحالیعطف، س تی، پریشان  ۀطوریدگی، نقسرگشتگی، ش

 (.1396 )فراروی، کریز، شوریده، شورین
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های دیرپییای ریز دشییواای اههیی بییار و انبوتلن  شییدِن ، بزنگییاِه نمایانکرونییادیگرس ن،  به
«، دچار تکانش شییود ملتلتودهای بنیادین »کارویژه   شد  ه سب ک  در بوی بشزیست جمع

امنیت و عییدالت و برپاسازی  ها،  ی اصلی دولتگر کارویژه . ایرد نظمی قرار گبی  و درحالِت 
 م  نای عییامعبه  تنون سیاساک،  ناکروشمار آید، در مواجهه با بحران  به  هجامعدر    زادی و رفاهآ

شود و از یده مییزندگی زا   است کهشفتگی  از آ  ولی،  ؛ تاسشده  ئوس  کلمه، دچار آشوب/کا
 است که  برهمشکل و درهمبی  ۀتودعبار  از    وس،کائ  گردد. عاد  پدیدار می  است کهنظم  

، گفته شآفرین  پیش از  جهان هستی  ۀگسترد تهیگی  و به    است  شوبیآنبب   خصلِت بنیادین آن،
 اسییت کییهگییردد. درسییت  ر میا ددییی ی، پهست  است کهدر پی کائوس/خائوس  ،  اما  شود؛ می

ن در ییییروس از ووهییاِن چیی وشدِن شتاباِن  ، اما نمایان، شناخته شده بود1960  ۀده  زکرونا، ا
، هسییتِی دیگییری شییکل آن  کییه در پییِا   کائوسی/آشوبی اسییت  ۀحظ، همان ل2019دسامبر

 ِگ جنیی کییه » . در این لحظه اسییتد ساختهاور خا ری را نمودتی دیگسو یا ه  خواهد گرفت
 اف  و اجماعی جدید، صور  گیرد. ن، توآرخ خواهد داد تا در پِا  1«هعلیه هم همه

 تواند شییکل مکتییوب و مییدون نداشییته باشیید و برمبنییایکه می)  پیماناد و  رد را تواف  و ق
های ها/باهمسییتانهعمجا  ِن گرفتی ییتیاِن رنب  عنوانبه  (ی، سامان و ری ت بگیرد الذهانابین

کییه گروهییی از   یرفتذتییوان پیی ؛ زیییرا، نمیپییذیرفتنی  تسیی اضوعی  وم،  بشری تاریس زندگی  
. زییین پدیییدار نشییده باشیید  ،نهای همانند/همساارزش   ن،نامیاِن آ  گردهم آیند، اماها  انسان

را ز آنشییکالی ااو ضییروری امییر سیاسییی اسییت.    ن زنییدگی روزمییره قراردادگرایی بنیا  سب ،
قفییه، وبی  ۀ امکان تعلی  این تجربیی ا  سات و اسبازیاف  در تاریس کهنه و نو تمام جوامع  ناتومی

نظر از ارداد اجتمییاعی، قطییع. قییرای وجییود نییدارد ریس حیا  انسییان در هیییک جامعییهدر تا
ی، سیی ده، قبیله، شهر، دانییش، امییر سیاسیا خانواآن در تی  ۀدایی و اولیهای تاری ی ابتریشه

 ،1395)سییتاری،  دشیی  زاسو آغیی و رو  فکر مدرن غرب با آراء هابز، الت ردن آر و نظایر بازا 
زنییدگی بشییری   درت  توان پذیرفت که جایگاه و کارکرِد خشییون را می  این نکته  کم،دست  (. 3

هییابزی نیییز،  ۀمندانیی پیمان/مند، در وضییِع مییدنی قانونحتیییگاه ازمیان ن واهد رفییت؛  هیک
شییونت تر همچییون خهای پنهییانگونییهکار، شیی آ ۀنیی گرا ای کنشهگونییه رخشییونت افییزون بیی 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نظم/آشییوب و   ۀچرخیی   ،پییا  خواهد داشییت.   م همچنان تداوو خشونت نمادین    هنا پذیرشکن
د و ری ییِت گییرد تواف /تواف ، مواجییه میتواف  و عییدمما تواف /عیید، پیوسییته بیی آشییوب/نظم

   کند. های انسانی را پیوسته، دگرگون میجامعه
ری از  ا ی بسیی سییی،  سیا   ۀ لسف یس ف های تار دیگری نیز هست. در بررسی   ۀ ت ک ن  ین میان، ا در ا م ا 

بییه  ،  زگرا پردازی هنجییار/تجوی نظریییه   سیاسییی خییود و   ۀ ای تبیییین اندیشیی ر لسوفان سیاسی، بیی فی 
و سییپا    درنظییر آورده را    حییالتی فرضییی اند؛ ن ست،  روی آورده   1خیالی های فرضی/ موقعیت 

  « تمثیل غییار »  نمونه، عنوان اند. به انه کرده د ن رم ا تبیین هنج  ت را یاس س ، مفرو  آن حالِت  ۀ برپای 
  بییرای  « کمییون اولیییه » ؛ کند را بازی می   انگاشته  پیش قعیِت و اِه افالطون، نقش م ش سوف ل ی برای ف 

، نقییش موقعیییت خیالی/تصییوری را ایفییا  های چهارگانۀ بعییدی در رسیدن به گام ل مارکا،  کار 
ه  لییی جنییگ همییه ع « و » سان است گ ان ر گ   انسان  » لِی  خیا عیِت ق مو گونه است  همین   به و    کند می 

، اما نشان  کرونا   گشاید. قرارداد اجتماعی، می   ۀ ه را برای درافکندِن نظری ن ی زم   که   « نزد هابز، همه 
راه نرفتییه اسییت؛ زیییرا، در  چندان هییم بییی   ، جیم جارموش   2« ِد میرن ها نمی مرده »   است که ه  داد 

  ارنیید ان ند ست ای به آرامش گور عالقه ها،  ی ب ا زام نده ی ردگاِن ز م شود که  داستان فیلم نشان داده می 
هییای  رانییدِن زامبی پا   برای   ر زندگان بپردازند. ا وی غذا، به شک وج د در جست ن ه د ح می و ترجی 
 جهانی، نیاز است. جدید  تواف  اجتماعِی    ۀ ی فرادولِت برپا ن، به یِ مدر پست 
 

 نظمی/آشوب بحران/بی.  4
لیییل، د  همینهنجییاری اسییت و بییه  ۀظرییی ن  ِیسی،  سیا  ۀهر نظری   ،از نگاه توماس اسپریگنز

سیاسییی،   ۀدیگرسیی ن، نظرییی هشییود؛ بسیاسی، هماننیید می  ۀسفبه فل  سیاسی  ۀنظری   ماهیت
 سیاسییی  ۀجانبییه از جامعیی بییینش همهاسییتوار اسییت بییر    کییه  ضمن توصیِف وضییع جامعییه،

. اسییت  هییانجییویز، پنت( درواقع، میینِش هنجارگونییه دارد کییه در آن،  22  ،1381)اسپریگنز،  
 اندازدهنیید چشییمارائییه می  یسایای سهکه نظریه  اییاسیس  دورنمایکه  ل استین دل یمههب

 اییی   یزورییی از پ  ،یآشییفتگ  اییی   از نظییم  یی. بلکه بازنمودهییاستین  یثناز اطالعا  خ  یعیوس
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ای  شرفتیا جنگ و از پی  یاجتماع  یاریآور، از همشکست مالل  ایواال    تیبت، از موفقیمص
« ینیی دروط   »من  یگنز یِای اسپربر(. بحران،  23  ،1381نز،یگرپس)ا  ندسته  یدگیپاشمه از

است   نیا  لیدل .  حلراه  ۀندی اذهان فعال و جو  یاست برا   ییالگواو،    برابر با تعریِف   واست؛  
 یمشکال  است. البتییه مشییکال  زنییدگ  یبرا   یحلراه  ۀپردازان ارائنظریه  یهدف اساس  که
 زییی نموجییود را  ی  هاند، بلکه بحراناردنص  ااختص  یساننا  ی فکر   صرفا  به معضال  یاسیس

 ،یگردعبار  اسییت. بییه  یاسیی یپرداز سیییهرآغییاز کییار نظ  ۀدرواقییع نقطیی   هشییوند کیی شامل می
کوشیید کنیید. او میاست، آغاز می  ریها درگ که جامعه با آن  یاسیهای سحرانپرداز از بریهنظ

های شیییوه   ۀل ارائیی ابدنبییه  حییالینع و در  دبیی ای را در  یاجتمییاع  یهییاکه ابعاد و سرشت بحران
هییا کمِ آنمردم به  شده است تاطرح ا  مموضوع   نجوا  در   به تعّم   یکشده و متابحس

 ۀ(. نظرییی 39  ،1381  اسپریگنز،)  کنند  ا مسائل برخورد ها، باز شکست  ی ریادگیو نه با روش  
 بحران اسپریگنز، پاسس به بحران زمانه است.  

اهده و مشیی   (1اسییت:    یرپییذ، پژوهشگامدر چهار    ،زه اسپریگناان، از نگرنظمی و بحبی
             ؛ های بحییرانریشییه وجویحلیییل و جسییتت( 2نظمییی؛ بی ۀهدمشییا/ی مشکلشناسییای

نظمییی، درمییان. در گییام ن سییت، بحران/بی  ۀ( ارائیی 4انی سیاسییی؛  رمآ  ۀ( بازسازی جامع3
ای هیی و بحران  نیگااممکن است یا برای همییه روشیین شییده باشیید )ماننیید جنییگ بییا همسیی 

ا رخاصییی    یییا ممکیین اسییت نظییر عییده    ( واونکربحران    ضر، مانندحاو در نوشتار    دیاصاقت
 امییا، های شهری محدود.   یا شورش نند نابرابری در توزیع قدرخود جل  کرده باشد؛ مابه
مرکییزی بحییران اسییت؛ زیییرا،  ۀچییه در گییام ن سییت، اهمیییت دارد تکرارشییوندگی هسییتآن

م ّه وتیی و  ینییهنی و کبییدبیض و از بغی  تواند ناشمی  ،یمنظن/بیا ار از بحرمشمهای کمشاهده
 سییتقدری تکرارشونده شده ا، بهاونکرمرکزی بحران    ۀت، هستسکم در گام ن باشد. دست

سییوی سییازمان بهداشییت جهییانی، دنیاگیر/پانییدمیِ،   بیماری ازکه برای ن ستین بار، یِ  
یییا ه وجو در ریشیی سییتج  ز،نگسییپری اشناسییِی  یمنظبی/شناسیاعالم شد. در گام دوِم بحران

می، سیاسی نظبحران/بی  ۀآیا ریش  معناکهگیرد؛ بدینر  میی، صومظنبی/نا ای بحرهریشه
دارد یا عمومی و یا قییراردادی اسییت فردی  ۀگر سیاسی است آیا ریشاست یا غیرسیاسی. و، ا

ر دوران دامعییه جبایسییت تشیی ید داد کییه وضییِع طبیعییی یییا طبیعییی. درواقییع، می
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اربسییِت گییام دوم از ده اسییت. کوبیی   ورداری برخیی ایهه ویژگیچ  نظمی، ازشابیپین/ا رشابحیپ
، اندکی زود و دچار دشواری اونکرباب بحران    شناسِی اسپریگنز درحرانب  ۀهای چهارگانماگ

شدن یِ بیماری خییاّص نمایان  ۀبود که ن ستین خبرها دربار  2019است؛ زیرا، در دسامبر  
  ن گفت.  ز آن، سوری بشهری  ۀارعیت درب طاق توان باز نمیهنو و  د کر زبیرون در هچین ب رد

وانییا و  ی و دخالییت جن نگر ها از توطئییه ، انبوهی از نظرها/نظریییه کرونا   ۀ سرچشم   درباره  
های سیاسی و امنیتی و اطالعییاتی و اقتصییادی و زمینییه  وسی و رقابت جنگ بیولوژیِ تا جاس 

رگسیی   ابان ی بسیارشییت رز ط لزمییان، بییه را آخ ر صیی ع یدن سیی ود و فرار عیی جی مو ن برای فهور م  تره،  و پب
را   تمایزگذاری میییان واقعیییت و دروف و فرییی  و مجییاز  ۀ ار درب  ن در  اندیشید کنده شده و ق ا ر پ 

گیر و فراگیییر شییده و از مییرز  ، اکنون همه کرونا اما، در نگاه ن ست، بیماری    ؛ سل  کرده است 
  ا در دل ون، دنییی کنیی ا   . دن، گذر کرده است و ب ی یع ب بودن و ط ی ارداد ر فردی و عمومی و ق   ۀ سرچشم 

های بحران، امری بیهوده است. اما، زمینه بییرای  ه یش ر   ۀ وجو دربار ست ر شده و ج و ه ن غوط بحرا 
 )حتی اگر نگوییم آرمانی( فراهم شده است.    ۀ بازسازی جامع  ۀ یشیدن دربار اند 

آشوب جییایگزین   و  تهف ت رازدس  ،مچون نظ،  شناسینظمیشناسی/بیبحراندر گام سوم  
و منظییور از اسییت    ممنظ  ۀعباره از جامدو  ازیسه برای چهرکار کوشش  ، ن ستین  ستشده ا
زده و تجسییم ذهنییی الگییوی آشییوب   ۀواقعییی جامعیی   آوردن تصویردستپردازی نیز، بهچهره 
یِر صییویافتییه در تییداوم تسیاسییی نظم  ۀتصییویر جامعیی »خوب/برقرار/منتظم« اسییت.    ۀجامع

 مربییوا   واقعیییا  بییه  شییّد به  اامیی ،  است  خیالیه  ن معنا کیبدت؛ م اسنظیبسیاسی    ۀعماج
دِن ذهیین و عییین شیی نهادهان نظم و خیال، در ذهییِن اسییپریگنز، برهمیوند میپراین،  . بناباست

ِِ تییاریس و یافتییه، نمیسیاسییی نظم  ۀعمعناکه، خیاِل یِ جاماست؛ بدین توانیید بییدون کمیی
ت ملمییوس ه، در واقعییی لکامری ذهنی نیستند؛ ب،  ب وشو هم آ  مظشود. هم ن  اررخداد، پدید

ه با تاریِس نظییم« و نظییم را نظمی را با »مقایسسی، بیاپرداز سیدهند و نظریهیم  رخ  ی ی تار
 کند.  ر  میر »مقایسه با تاریِس آشوب« دد

، ن ستاست:    یسازمنظم، سه نو  الگو، قابل نمایان  ۀدر گام سوم و برای ترسیم جامع
شییت بییه گ زان و بپیشییی  ۀامعیی های جت سیینتاشیی کییه بییر نگهد  کارانییه اسییتظهافوی محگلا

 ل اسییترادیکا/ایریشهالگوی  م،  کند؛ دورفته، پافشاری میازدست  ۀعسازی جامزندهدوباره
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، سییوم  کنییونی اسییت؛ و  ۀزد آشییوب   ۀگسییتر در جامعیی دامن  های بسیییارکه خواهاِن دگردیسی
 گامبییهحا  گامصییالرگییونی را بییر انیییاِن دگب  هکیی   ِ اسییتیتنه/پراگماجاسنمصلحت  الگوی

ای نوین بییرای ر فکر درانداختن برنامهگردد و دمینگذشته باز  ۀگر به جامعدی  ،اما  ؛ د ذارگمی
 اسییت کییهچییه از اکنییون مشیی د اسییت اییین  ، آنکرونابحران    ۀدربارای تازه است.  هجامع

، شمار آمییدبه جهانی ۀدهکد یِیا  دن  کهزمانی    و ازه  ای، ازپیش رخ دادهای ریشهدگردیسی
 ۀ، کییه یییِ جامعیی نییدهی آ ۀجامعیی  ۀسییازی چهییرزااین، ب. بنییابرده اسییتدار شیی پدییی 
رادیکال، استوار خواهد بود. ای از الگوی پراگماتیِ/شده است، بر آمیزه جهانیازپیْش بیش

 و »باییید««  سییت»ه  گییاِم شپیبییر دو    است کهدرمان    پردازش ،  شناسِی رانگام چهارِم بح
ی کییه گرفتییار نجهییا  وبحییران  های  ِف ریشییهکار توصییی »هسییت«، بییهگاِم گیرد. پیشرار میق

شییود کییه تبییییِن تجییویزگرایی می  ۀ گاِم »باییید« ویییژ؛ و، پیشپردازد میظمی شده است،  نبی
 در گییام  اّما اکنییون نیسییت«.   ،تچه درست است و بهتر اسن، این است: »آنمنط  درونِی آ

 کییهشییود  سیاسی، به »باییید« میپرداز  هیاسی/نظری فیلسوف س  ۀندا هنجارمن  ش رم، سفارهاچ
داشییِت نظِم اکنون، تییوان نگهزده/بیزده/بحرانوضِع آشوب  مدارانه است؛ وارزش   ۀستیابیِ  

 ه است. چهارم پرتاب کرد  ، جهان را به گامشتاب بسیار، بهکرونا دست داده است. را ازآن
 

 لیالملن ی بیاعتماجپیمان  .  5
اژدهای  ه یاتییان )نیمیی لو   رواِج   ز بابِت آور است؛ نه ا بسیارنام   سیاسی   ۀ س فلسف اری در ت   ز ب ا تاما ه 

  ۀ واسییط در دسییتان خییود دارد( بلکییه به ا ر  قتدارا  حکمرانی بر جامعییه برآمده از دریا که تمام ا 
  2جتمییاعی قییرارداد ا   ؛ د میی آ ی چشم م به   مثابه یِ واژه، فقط به   ، ز که در آغا  1نوآوری یِ َاَبرمفهوم 

هییم    ، لویاتییان   د. بییو ه  د شیی خییاص    ه بییدان توجیی هابز، یعنییی لویاتییان،    رترین نوشتارِ آو نام   در   ه ک 
ِ سیاسی است    ۀ بنیادگیری جامع    ۀ ای اسییت دربییار ، و هییم نظریییه پیمییان جمعییی   از راهرو ییی

  ۀ ار ربیی د   یییِ( و مکان اضیا   هایی از ری مایه بن ای است فلسفی )با  بنیادگیری دولت و هم نظریه 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 
و ن ستین کسییی بییود کییه در یییِ ا  قرارداد اجتماعی نیست. ولی،  ۀسیاسی، نوآورنده و برسازند  ۀر تاریس فلسفد  ،زتاما هاب  .2
د و بر پیمییاِن بوفئودالیته  ِن نظام  های نهادی راز سازوکاکه برگرفته  نه را  ی میاموجود در تاریس اروپاازپیْش   قراردادشتار بسیارمهم،  نو
ظییاِم ن همین دلیییل، فئودالیسییم را شیید و اصییال  بییه( مشییتمل می)( و سرف ل )اواس(،  [ میاِن لرد )]

 سیاسی آورد. ۀفلسف ۀخوانند، به گسترمی (16-17، 1986لسناف، ) قراردادها
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ت طبییع  هییی ا م بییاب  ر د است فیلسییوفانه  ای  لویاتان، آمیزه رمفهوِم  بَ اَ واقع،  ر د   بع انسان. روان و ط 
دیگرسیی ن،  به   یییی. کمروا نییو  ح ذیرترین  ناپیی ه و چار بهتییرین    لییت و ماهیییت طبییع انسییان و دو 

  لویاتییان،   ناِم مفهییوم بییه یییِ فرا ، در  هابزی از انسان و دولت و اجتمییا   ۀ انگاران برداشِت ماشین 
ی  ن ا اجتما  و دولییت. انسیی ماهیت انسان و    ۀ ست دربار فلسفی ا   ن ی ه جتما  برا که ا   شده   یع جم ت 

ل و انفعییاال  خییویش  کی و تابع امیا ای از نیروهای مکانی ارد از شبکه مادی مرک  د   جسم   که 
رداد جمعییی،  قییرا   ۀ وسیییل ح  و تکلیییف نیییز هسییت کییه به   ۀ حال، موضو  مطالع است، درعین 
ا و  انسییانی، منییوا و مشییرو  سِی اجتما  یا سازمان س نهایت،   در   ما ا   د؛ دهن ا  می تشکیل اجتم 

   . ست ا  ی بشر   شت محدود به شناخت سر 
دنبال آن، جامعییه(  ای توصیف ماهیت رفتار انسان )و به ر یی که تاما هابز ب ها ها و واژه گزاره 

ورها،  کش ت ول رون د سی د سیا   ۀ باب جامع   مروزه نه در اگر ا   است که کار برده سرشار از واقعیتی به 
کار  ن بییه ا و ت می   ی ت س در کشورهای مستقل، به گرفته از دولت ل مللی شک ال بین   ا  م ت اج درباب    بلکه 

تیریر هیجاِن برآوردن منافع خییود، حرکییت و اقییدام  یوسته تحت ها پ انسان نوشته بود که برد. هابز  
و دیگییر     غضیی خشییم و    طلبی، حییرص و آز، ه از جییاه ند ک هست   تر از آن ها ناتوان کنند و واژه می 

ه  کیی   ی چیییز   د؛ عی قدر  اجبارگر جلوگیری کنن بدون ترس از نو ها  ان انس   اسا  س اح و  هیجانا  
بییودن تییرس  واقعی  ۀ ربییار رنیید و خودشییان د ها براب انسان   ۀ ایی که هم در وضع طبیعی محض، ج 

ی  فظ صلح و امنیت باید قییرار تواند تصور شود؛ برای رعایت و ح نمی  کنند اصوال  خودداری می 
درخصییوص نتییایج نقییض آن    ر همراه آن باشد که رگ رتی اجبا قد   ید با   ما گذاشته شود؛ ا   دم مر میان  

را نقییض  ها آن انسییان  ۀ ت حریصان ی از خواس بیشتر شود که نیروی دهد و مانع از آن  ر ا هشد  ار قر 
  ۀ عیی جام   ۀ رود که او دربییار هایی را بر زبان جاری کند گمان می امروزه، اگر کسی چنین گفته  . کند 
ن ملل  ملل و سازما   ۀ تیسیا جامع که  شود  می ، گفته  سب  زین   . ست ا   ده داِد س ن دا   ، ی ل المل بین 

هییای  المللییی، دولت ؛ زیرا، در وضییع بین طبیعی هابزی پایان نداده است   وضع ن  ای   ه ب د نیز  متح 
واهانه رفتییار  خ برند و نسییبت بییه یکییدیگر خویشییتن سییرمی وضع طبیعی به مستقل، همچنان در  

 . شمن دیگران د   و   ی  و رق اند  ویش منافع خ ی  وجو ت جس   در   ؛ نند ک می 
مییاعی،  دولییت و قییرارداد اجت   و جتمییا   وردِن بنیییاِن ا شناسییِی هییابزی بییرای نییوآ هستی 

شناسی اصالت عقل و اصالت تجربه  با معرفت   است که سکوالریستی    / سوبژکتیویته / تی اومانیس 
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  اه نگیی د کییه در آن، رسیی می   ژه ِی وی شناس ن انسا شود و به یِ  ه می عقالنیت قدسی همرا و وانهادِن  
   ( وجود دارد. 685  ، 1399بشر )جاویدی،    ها و تلقی بدبینانه از ماهیت انسان   به   مکانیکی 

اجتما  و دولت از راهییرو قییرارداد اجتمییاعی،   ۀمندانبنیادگیری قاعدههابز، برای  کوشِش  
در هییابز    . ( اسییت211  ،1395انی،  قیمییی زنجیی )م  است  2تکویننیست بلکه    1غایتنگاه به  

تالف خیی اای که ود؛ در زمانهدنیا آمده و زیسته ببه آرماآدا،  ِل ر به سانامبرداای پرآشوب،  مانهز
 وبییود ربسیییا (29، 1993، 4وییی بوب) 3و پادشییاه و مجلییا و مناقشه میان کلیسا و حکومت

بییه   زنی و نیانساا  سبت به ماهیت شرور طبعاش ندیدگاه بسیاربدبینانه  بسا این موضو  درچه
سه مفهوم سیاست،   اناز می  . وپاشی، تیریر فراوان داشتری از فرگیلواجتما  برای ج  نظم در

گرا از بیییان طبیعییت؛ امییا،  (3-5،  2008،  5االئییوتراست )  نظم  ،هابز مهم استی  ا رچه بنآ
ی گیر نتیجییهپایاِن تا بییه  است که( خصلتی  1،  1969،  7هیگوت )  6 ماهیت طبع انسان و اجتما

   . داوم دارد سیاسی، ت  ۀجامع/ولتد ۀ کارویژ ازی زهاب
ی و  زشییت و کوتییاه و پرازتنهییای   بییار و ن وضِع ددمنشییانه و فالکت ، آ البته درواقع، برای هابز 

باشد، ابییزاری  و    تاری ی   ی و رخداد   که مفهوم بیش از آن   ، که وضع طبیعی خوانده است   ، ترس 
وضییع طبیعییی،   انی در زیسییت انسیی  ت بز از خصل ها  هنگامی که . است  تحلیل   آغازگرفتِن   ی ا بر 

توانیید  ی ن کییه م و تا هییر زمییا دست آورد  ه د ب تواند برای خو که هرکا هرچه می   گوید س ن می 
، انگییار از ویژگییی  آید شمارمی گری دو فضیلت اصلی به زور و حیله   ، سان ین کند و ز   را حفظ آن 

سییِی  نظییام سیا   ا ی، دولییت ییی روز اگییر از منظییر امیی   گوید. کنونی، س ن می المللی  بین   اجتما  
  شییمار به   9بییه وضییع مییدنی   8بیعی عبور از وضع ط شده برای  گذاشته نهاد بنیان   بزی، ن ستین ها 

بییه  یافتن  دسییت المللییی و  بیعی بین للی نیز، برای عبور از وضع ط الم بین   ۀ مع نهادن جا یان ن ب آید، 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ای سییود  ییی و نسان را ج ا  است که رقابت در اجتما ، نابراین، اگر ب  المللی است. وضع مدنی بین 
او را بلنییدآوازه   اسییت کییه ار انگیزاند و افت  حفظ جان برمی  او را برای  است که ی کند و ترس م 

وجوی منییافع  هم، کشییورها در جسییت   المللی بین   تما  اج   در   است که غیر از این    مگر   کند می 
  ر تجهیییز و ان د امیی بی   یگییران، بییه رقابییت ترِس تهاجم د   اند( و از ستند )که منافع ملی خوانده ه 
افت ییار و  ی  وجو انیید( و در جسییت منیت ملییی نامیده فا  ملی و ا پردازند )که د می د  سلیِح خو ت 

بییاِب    هییای هییابز، در نوآوری   انیید(  ته گف   یش ملییی و پرسییتیژ ملییی نما  ه ک ستند ) کس  مرتبه ه 
بودنی که  اما، مصنوعی و نه طبیعی؛   ست دولت و بنیاِن قرارداد اجتماعی، مصنوعی ا   ۀ سرچشم 

تیسیا دولت و هییم مبنییای    ۀ نظری )که هم محور  فرد  ۀ زایش اید یرا، است؛ ز دد ج ما  ت قّو م از 
قالب فرانسه و روسو، بلکییه  ان ی  نظر   مِد ا شود دست می که تصور  چنان عی است( نه د اجتما اردا قر 

 (. 111  ، 1396هابز است )مقیمی زنجانی،    های ورد کوشش ا دست 
و چییه قییرارداد اجتمییاعی(    مفهییوم ندۀ  ردآویپدو  ردمدار  عنوان سهابز )بهتاما  چه برای  

پیمییان اجتمییاعی(   ۀروان ایدنبالهعنوان د)به  کانتنوئل  اماروسو و  ژان ژاك  ال  و  جان  برای  
اقتییدار و    1وعیت سیاسیییمشییراسییت از پدیدارشییدن    بییوده  داد اجتماعی، عبار  قرارمقولۀ  

 و از  دولییت  سییو،یِادی کییه ازافییر  4رضییایت/خشنودیهییرو  از را   3سیاسی  الزامو    2سیاسی
زِی هییاب  ۀانگییارامییا، پیش  . (1،  2011،  5یلیی یرا انیید )ها پدییید آورد سییی رسیا  ۀدیگرسو، جامع

سیاسییی و دولییت،  ۀگرفتن جامعیی ور بنیییانمنظبییه ،رضییایِت منجییر بییه قییرارداد اجتمییاعی
 سراسر  ۀدر یِ جامع  است کهر  مسلم  شناختی/حقوقی است؛ زیرا، برای هابز این فانرو
را وادار کند کییه دسییت از   واند انسانتنی نمیهیک قانوودخواهانه  خهای  ابتق ر  زا  و پر  امننا

شود و بدون آن، مییرگ می  مینینیاز به بقاء ت  ،عمل الفاقدام و  د. اگر با  نی، بشوی خودنگاهبا
   . (8  ،2010،  6دهاری اسر) دهد عمل الف را انجاماقدام و پا ح  دارد  در پیش است،

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 پیییش از  اسییت کییهی  لزامیی و ا  اجبییار  آفییرینِش   ارساختن ودیپد  تماعی،اجپیمان    ۀ کارویژ
چه اجبییار   ؛ (87،  2008،  1ییوین)  ته استود نداشدولت، وج/سیاسی  ۀگرفتِن جامعری ت

گناشی از تش چییه اجبییار   نظمی معهییود در اجتمییا ، واهی و بیکیل جامعه برای غلبه بر ناآ
اجتمییاِ    آور. سیاسِی الییزامِ ساختار  ی  ۀیِر سیطرز  به  های آزاد و رهاهرارگرفتِن سوژناشی از ق
ود، درواقییع، مردودشییمردن اسییتوار بیی  یه همییه،نگ همه علِد هابزی، که بر بنیاِن جپیشاقراردا

گیری در شییکل  ،2َنسییَ اد و برده/ بلندَنَس  و َپسْت هم بود که از مرد و زن/ آزارسطو    دیدگاهِ 
 مگییانی، برابییری وجییودیییا جنییگ ه  یعر وضع طبیهابز، دما، در دیدگاه    گفته بود؛ ااجتما

   نداشت. ، رجحانی  و فردی بر فرد دیگر(  100  ،2009،  3یبگبداشت )
ابل و تییو م بییا   متق شد که رضایِت جنگ، سب  می برابرِی همگانِی افراد در وضِع طبیعِی شبه 

  ر بیی ایییت دربرا حم   ورداری از محافظت و همگانی و برخ   ها برای فرار از جنگ سوژه   تعهد متعامل 
( 44  ، 2018،  4ه )ژائیید   اری در مقابل دیگری د گذاشتن ح   خودنگه اشترا  از طری  به دیگران،  

،  5قابیییل  و بیییل ها  ۀ مندی از اسطور با بهره  که، سب ، هابز، ابایی نداشت از این زین  دد. ممکن گر 
ِ مستند کند؛ ن   کم جنگ همه علیه همه را دست  وضییِع  ِی همسییان  ۀ کنند عی سو، تدا بردی که ازی

لمییه، بییا  شمشیر، بییا ک با  تواند می  است که نبردی دیگرسو،  است؛ و، از  6جنگی  عی با وضع ی ب ط 
آن برابری افراد    دهد. میان همگان رخ  (  71،  2005،  8رورنتون )   7آلود نگاهی نفر  با    ندیشه، و یا ا 

ه، در  شود؛ با اییین تفییاو  کیی ی اجتماعی هم م   قرارداد   ۀ در وضع طبیعی، مبنا و درعین حال نتیج 
داد  ر بر قییرار « استوا سیویتاِس اما، در » وجود دارد،  9نوایی بیشتر بی  دِ  کمتر/ ا سع طبیعی،  وضع 

پدیییدار    ( 109-110،  2007  ، 1هوئکسییترا )   10ب تی بیشییتر بییدب تِی کمتر/خییوش ،  اجتمییاعی 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مِد پیماِن افرادی  ا ت جامعه، دس   که   داد توان توضیح  نیز می   دیگرس ن، فرِ  هابزی را به   گردد. می 
قرار دارند. ( 1-2،  1990،  3لسناف )   2شاجامعه پی   یا   معه ا ضعیِت ناج و در    است که 
نییِد وضییع اسییْت همان  و ببیند که وضییعی پدیییدار شییده  اکنون بیدار شود  تاما هابزاگر  

( و داخلییی  ۀعساختِن منافع فردی )در سطح جاموجوی افزونطبیعی، که همگان در جست
زیییرا، او پیمییان شییود؛  ن میاسیییار شییادمب( هسییتند،  المللیییبین  اجتما سطح  جمعی )در  

، بود کییه آیییا مجییّرِد قییراردادود و در بند آن نبرساخته بز ذهن و تجرید و انتزا ،  اجتماعی را ا
عینییی   رؤیا نیست و بییه واقعیییِت ه پدیداری انضمامی تبدیل گردد یا نه. اما، اکنون  تواند بمی
 ِی قییرارداد تییاری  ۀماییی نضییعِف ب ۀراچییه دربیی آنرسیید  نظرمیابراین، بهبنیی شده است.  ل  تبدی

بییود کییه فاقیید فتییه  قییرار گرییین اتهییام  ا  دربرابرجتماعی  پیمان ا  ۀه و نظری اجتماعی مطرح شد
 نیازمنیییِد  ۀزد ، اکنیییون بیییا جهیییاِن بحیییرانتیییاری ی اسیییت تیییاریس و شیییواهد ۀوانپشیییت

و   آشییوب/نظم  ۀچرخیی   ۀکننییدقطع  رداد،قرا   شده باشد. وافِ  دوباره، برطرف  رضایت/اجما /ت
، به نظم اِد قدیمولی، قرارد   4مند عقل سلیم. ذهنی است و نیازته، میانالب  و  است  ب نظم/آشو

پاشیید و برقییراری است، نظم قدیم فرومیرخ داده    چون آشوب جدید  ته است؛ وقدیم، وابس
 ناممکن است.   تازهبدون پیمان    نظم جدید

د و منجییر بییه نبییرداخلی کییه    ۀدر یِ جامعن افراد  همان وضع طبیعی میان،  دیگرس به
تواند به می تواند پدیدار شود و با پیمانمیللی هم  المبین  ۀشود در نظم و جامعبقا می  سپا

ر آشییوب بییه . حتییی اگیی (113،  2003،  5نسیی ی هارمنتهی گییردد )کشورها  از دولت  نظِم فراتر
نییوعی و احییوال،     ربودِن اوضاه و خطین بابت که بر سِر آشفتجر نشود، از آقرارداد جدید من

حقییوق دانییش  البتییه، در    . رددگیی ِ میتواف  و اجمییا  نزدییی شود بهینظر پدیدار م  ِی همانند
شییمار به  مان، قرارداد و پیهاها و عهدنامهها، تواف ها، قاعدهرف هنجارها، ع  ۀ، همالمللبین
 (59  ،2006  ،6و اسییتفان  اسییکا ر )ذهنِی اجبییارآوِی میانکم، همساندستآیند؛ زیرا،  می

 

 

 
 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 18 

 3،  شماره  12  وره د 
 1399  تابستان 

   47پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه کیی ری بر این باور بودند یز، بسیاازاین نپیشر توافقی هست.  ر در ذاِ  همضمر و مستوولی  
؛ هستچه  عبار  است از هرآننندی بسیار است؛ اجتما ،  ، ناهما2جامعهو    1اجتما میاِن  

گاهی و برپای گییاهی  امعییه، ازو دوستی و سنت، ولی، جو خویشاوندی  عاطفه  ۀاما، بدون آ آ
 .  شودیساخته م بری اف  و برا ود و تو خر

ا وجییود دارد و کشییوره المللییی  اکنییون، اجتمییاِ  بینهمکییه    توان پذیرفتسب ، میزین
المللییی بین  ۀامعزینیید و درحالییِت پیشییاجرقابت و ستیز و همکاری، کنییار هییم میبرمبنای  

 هییایپیمان مبنییایذهنی و برنهییایی میییابییا تواف   اسییت کییهی  لملالبین  ۀجامع  هستند؛ ولی
از  المللییی، پییابین ۀود. جامعیی شیی سییاخته می( 133، 1947، 4دنگوویکییال) 3پایییهاجما 

با هییراس از نییابودی و وحشییت از   ترِ  همگانیمش  ۀمواجه  احساس خطر مشتر  و پا از
  توافیی »  ۀشییوند برپاییی می  ناچار، مجبییورتییدریج و بییهبه  است کییه  ری  و ترس از قحطیت 

، اقدام نماینیید. پییا، 7«رکتی ایجاد مشاصادقانه برا قصد  و »  6«مشتر  منافع  »،  5«متقابل
فییرار از بحییران و فرصت    که  استویه است: یکی، معطوف به گذشته  دوس  اجتماعیقرارداد  
مربییوا  گری، به آینییدهدی  آورد؛ و« فراهم میهمگناِن خواهانای »یافتن از آشوب را برنجا 

 د. ید تبدیل کنانتظام جد ه را بهدادظمِی رخنشود بیسب  می است که
 

 اکنون  ستفالیایِی تاریِخ ونگاِه نوبز.  6
 اسییت کییهمیالدی    1648سال    ارم اکتبروچههای تاریس دنیا، بیستگاهترین چرخشز مهما

زنگاِه بنیییانِی بو »  (251،  2001،  9اندریاوس)  8«معبد وستفالیاهایی همچون »لق   از آن، با
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مثابییه حکومییت بهتییدریج،  بهای کییه  ورهدده است؛  شیاد    (413،  2001،  2کاتلر)  1«تیسیا
 4ت عمییومیحاکمییی   ۀبرپاییی   و زمامییداری  گری خود را به حکومت  جای  3«صیدارایی ش »
ر مونسییتر و در شییه  1648اکتبر سال    24وستفالی، در    ۀ. عهدنامداد  (13،  2002،  5تشکه)

اریس تیی هییای  جنگ  گرتییرینتی از ویراندرسیی که به  ساله،های مذهبِی سیگپا از پایان جن
سوی جنگ، تییالش امضاء رسید. یِهب  میان کشورهای اروپایی،  ،ده استش  نام نهاده  اروپا

ه  کاتولیِ را بر ساکناِن پروتسییتاِن بییوهم، خواستند مذیش که میود در اترها بهابسبورگ 
سییه ند و فرا ، قیام کردناتور اتریشرشی آلمانی، علیه امپرکنند. ازدیگرسو، ایاال  شوتحمیل  

اتریش و امپراتییوری مقییدس، های  بورگ سعلیه اسپانیا متحِد هاب  ها،آلمانیحمایت از    هنیز ب
تییدریج، سییوئد و دانمییار  و ، به1648تییا    1618ال، از  سیی ازای سیاعالن جنییگ داد. در در

را   ایگیرانییهذهبی/سیاسی/تجارِی همهشیده شدند و کمابیش، جنگ مروسیه نیز به جنگ ک
ران پییا از دو  ه ستین پیمان صییلح چندجانبیی فالیا را نپیمان وست  . ردانیدندگا حاکم  بر اروپ

 اند.  نوزایی، دانسته
ِ گون اروپایی، برای ن ا گون   رهای در قرارداد میان کشو  سییو، حقییوق برابییر و   ستین بییار، ازی

تعیییین   یگرسییو، حیی   ازد  ؛ و 6ت ی مستقل و دارای حاکمی کشورها مثابه دولت ه همسان کشورها ب 
دیگرکشییورها، پذیرفتییه  ور  ت در ام همراِه عدم دخال ستقل به کشورهای م گانه برای  ا نوشِت جد ر س 

  مرانییِی کوچییِ و محلییی صد حک و در عمل، بیش از سی د  فروپاشی   شد. امپراتوری مقدس روم 
ِی  سیاسییت خییارج توانستند  هرکدام، می   سمیت شناخته شدند که ر به   های مستقل شکل دولت به 

المللییی  ظییام بین ی ن گیر شییکل   ۀ لیا بییود کییه نطفیی وستفا  ، با پیمان ع د؛ درواق ن را پیشه کن  خود  ۀ ویژ 
ر عمییومی اروپییا  س، پاپ هم از مصییدر امییو ، بسته شد. با فروپاشی امپراتوری مقد 7اروپامحور 

امییر    عنوان گام، بییه بییه گام   م جییدا پنداشییته شیید؛ مییذه ، کنار نهاده و سیاست و مذه ، ازهیی به 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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وی  های گونییاگون سیاسییی، نیییر انگیزه جای مذه ،  آمد و به   شمار دی، به و انت اب فر ش صی 
اروپییای پسییانوزایش،  دیگرسیی ن، در تییاریس  به اروپییای برآمییده از وسییتفالیا، شیید.    راهنمییای 

یییای حاکمیییت  ؤ ر فالیا، آمده بییود و اکنییون بییا وسییت رویارویی با کاتولیسیسم بر به تستانتیزم، پرو 
ضییت اعتییرا  و  نه   گییی رتییری و چیر ب ه و زیییر  د عبیر نش ت   پا ر تمامی ارو ذه  کاتولیِ رومی ب م 
کییه  ر جایی د   داشییت؛   « نیاز به یِ قربییانی بود. انگار تولد دولت مدرن، »   قرار گرفته   ح دین صال ا 

بودنیید و    ( 194و 192  ، 1383زاده،  « )نقییی  دو سییتون یییِ خیمییه »   کلیسا و امپراتوری مقدس، 
  م و ز پروتسییتانتی  نیید؛ امییا، ن را، محافظییت ک   تبی اروپییایی مرا نظام کهِن سلسییله   د کردن کوشش می 

  ضییع گرفتییه اجتماعِی نگاهبانی از نظم قدیم(، مو زوی فرهنگی دربرابر کلیسا )با  ی رفورمیسم دین 
مِی  نظا در مقابییل امپراتییور )بییازوی سیاسییی   محلییی   هییای شاهزادگاِن حاکم بر حکمرانی   د؛ و بو 

یروهییای  ن دسییته از    درواقییع، دو   ودنیید. جداپنییداری ب م( خواهان اسییتقالل و  ی نگهبانی از نظم قد 
یا  آرایی کردند و تاریِس رویدادهای منجر به وسییتفال در مقابل همدیگر، صف اعی بودند که  م جت ا 

رم و  انیا و دودمان هابسبورِگ وفادار به کلیسییای )اسپ   1ها د؛ یکی، گروه یونیورسالیست زدن   م را رق 
  انمییار  و د ها ) یست ر یگری، پارتیکیوال سیحیت(، و د اپ برای کنترل کامل م پ قائل به ح  کامل  

طرفییدار    های آلمانِی باورمنیید بییه رد اقتییدار عییالی پییاپ و ن نشی ه سوئد و شاهزاد   ند و فرانسه و ل ه 
پییا، سییه عنصییر  زان   ختصاصییی پییاپ(. ل کامییل و حاکمیییت دولییت دربرابییر حیی  ا اسییتقال 

 آمد. شمار  ا، به ای ارتباا میان کشوره ن مب حقوقی   ۀ « پای تواف /اجما  / رضایت » 
نظر  به امروز که  دربرگرفت تا به   ایی نوفهور، اروپا را گر راساِس ملی ب ستفالیایی  و ین، نظم  ا بر بنا 

از دیییدگاهی    . قییرار دارد جهییانی«    ۀ »ادار   ۀ که برپای فته باشد  ایی شکل گر رسد نظم پساوستفالی می 
  ۀ ی چییون دهکیید هییای ا عنوان چییه بیی ه اسییت؛ زیییرا، آن د نون آغاز ش تاری ی، وستفالیای نوین، اک 

د  ملییت جهییانی، یییا   هانی، اقتصاد جهییانی و ج هانی، حکومت  ج حد، فرهنگ  ا ، جهان و ی جهان 
اسییت؛    مین و کشور و مرز را درنور دیده کومت و سرز ح   ۀ مقول   است که ای نوپیدا  شود پدیده می 

گیر، بحییران آب  ی همییه ا هیی ها )بیماری ت شییدن مصیییب دلیِل جهانی وانگهییی، بشییریت نیییز بییه 
  ( در و ...  هییای قطبییی س ی شییدن ین، ذوب م ز  ۀ شدن کر م ذایی، گر غ حران کمبود مواد آشامیدنی، ب 

 عی، قرار گرفته است.  زیست جم   ِن نظمی/آشوب و زواِل قراردادهای که ز بحراِن بی ای ا چرخه 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ایاندیشییهبییه    است کهگیر جهانی شده  گاه پدیدارشدن بحران همهچرخش  ،19یکووید
انسییان، »جای بییار بییهینسییتفالیا، او پساپساِن درواقییع، در دورا نیاز دارد. نیز    انهگیرجهانهمه

 رونییاکزیییرا،  ست گفت که »اجتما ، گرِگ اجتما « شده است؛ ِت« هابز، بایگرِگ انسان اس
ها نیازمنییدیجنگ با همدیگر، برای ربودن ۀتواند در آستانمیبشر   ،شتابنشان داد که چه به

ی بییرا  گیییرد.  ر...( قییرا  کننده وضییدعفونیتکش و مییواد ال توالییت و ماسییِ و دسیی م)دسییت
المللی«، نیاز به یییِ فرار از وضعیِت »اجتما  بینو    المللی«بین  ۀِ »جامعیگرفتِن  ری ت

کییه   است  یتنرف ین نکته پذیا  ؛ زیرا پایه هستیمجهانتوار بر پیمان نوین اجتماعِی  دولِت اسفرا 
ِِ تی تِرفطمجمییو  پسییت  بیشییتر از  یارای بسیی ر هر جامعهود دجفطرتی مومیزان پست  تیی
ضییاء تقسیییم ن مقدار کّل را بر تعداد اعار داشته باشیم که ایریعنی اگر اص  است. اعضای آن  

 ،1396)اسییکندر،    رسییدفطرتی واقعِی خییود او میونیم برابِر پست یِکنیم، به هرکا مثال  
یییاز بییه بایسییتگی و نمییان نقییش را بییرای رد ها برخاسییته از ووهییان، اکنییون د یکرونییا (. 26

« در بنیییادگرفتِن ونمهمانی چای بوستکه »  دکن، بازی میمللیالبین  ۀمعااری یِ جذبنیادگ
 تییاریس هِ اچیی از  رسد که  نظر میبنابراین، بهاست؛  ل شده  آمریکا، بازی کرد. تاریس دوباره فعا

 (. 344  ،1398)وود و دولوکا،   بایست آب کشید
 

 گیری هنتیج. 7
هییوا، شییدن  گون )گرم گوناهای  بحران  با  جهان  . زا آشوب   و  رزا ن است؛ دردس، یِ بحرا کرونا
مبود رزی، کهای کشاورفتِن زمینزیرآبها، بهشدن سیالبقطبی، جاریهای  ن یسشدذوب 

ای هافییزایش درخواسییتبیکییاری، شییدن افزون، هییامهاجر   گرفتِن شیید مییواد غییذایی، 
 شییدِن خطییرروریسییم، افزونترشدن تردههای کشتار جمعی، گستح گی، گسترش سالپناهند

ا، ر و ...( روبییرو گسترش فق های طبیعی،شدن فاجعهزون، افبیوتروریسم ، کرونییااسییت. امییّ
 ۀهای گذشته و حال و آیندشدِن بحراننمایان  انباشتگی وبرهم  ۀلحظها،  نمثابه بحراِن بحرا به

بلکییه، از   دهیید؛ رخ نمیآشییوب/کائوس، ناگهییان  /ینظمبحران/بی  است. شده  بشری    ۀمعجا
وسییتفالیا را نبایسییت بییه ه  گونه کآورد. همانمیسربربزنگاه،    ر یِگیرد و دیم  ه ریشهتگذش
دوراِن بشییر، در  شییدن زیسییت  نا اد، آشوب وانهیی ،  1648اکتبییر24بستِن قییرارداد در    ۀلحظ
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د بحییران ماهید. وستفالیا، دستا، فروک2019دسامبر12را نیز نبایست به    کروناشدِن  پاندمیِ
، 1618مییی23ر و د میالدی، آغاز شد هقرن چهارد  ۀنمیا زا بود که اپارو  ۀفترگلشک  تدریْج به

 بزنگییاهِی   ۀنقطیی درازا کشید و به  به  سالیرا روشن کرد؛ جنگی که س  درازآهنگجنگی    ۀجرق 
 ۀال و تصییویِر آینییدحیی ، پایان گرفت. پیمان وستفالیا، بطالِن گذشته، تثبیییِت  1648اکتبر24

شییدِن  نمایاناسییت؛ بزنگییاهِ   1618یمیی 23ن بییوهِم  اهم،  2019ردسامب12هاِن  وو  وپا بود. ار
شد. اکنون، کار نمیشد و آجهانی« را دربرگرفته بو  ۀها پیش، »دهکد که از مدهایی  بحران

ر ای کییه زییی هایم؛ زمانیی تنها در روزگار پساوستفالیا، که در عصر پساپساوستفالیا قرار گرفتهنه
ران گذشییته، ه، نسبت به دوشدیهانجارپرشتاِب ینیای بسد  ۀکنندگوندگر  وی بسیارچیرگی نیر

 اجهانی، ب  ۀکدده  ۀشدانگار، شهرونداِن جهانی  گردیسی شده است. رف، دچار دطرزی ژبه
درِد  اند. ناکی شییدهنظمی/آشییوب ، مواجییه و دچییار بیشییدههییای جهانیبحراندنیییایی از 

 اعِی اجتمیی   پیمییاِن نییویِن »یازمنیید  ن  کنییونی  ۀانیی زماز دارد.  محور نییی ماِن جهاندر  ،شدهجهانی
، واف رضییایت/اجما /تۀ  های هابزی، برپاییی مثابه سوژهبهها،  ؛ زیرا، دولتاست  1«هپایجهان

« بیندیشییند تییا المللیییبین ۀجامعیی »  ۀ« بگذرند و به گسییترالمللیاجتما  بینبایست از »می
 اندیشید.   2«هافرادولتلویاتاِن  »  ارِی زمامدبه بتوان 
 

 یسپاسگزار.  8
و    آموختییه دانش مهدی فیا  و سیدهاشم منیری ) و آقایان  محدره جزایی کتر د خانم از  ، ه نگارند 

زاده  سیدمحسیین موسییوی دکتییر  دانشییگاه فردوسییی مشییهد( و    دانشجویان دکتری علوم سیاسی 
ی وزار  علوم،  اجتماع و  فرهنگی مطالعا   مؤسسه دکتری علوم سیاسی  ۀ آموخت جزایری )دانش 

گامی که ایدۀ نوشتار )نیازمندی به یِ پیمان اجتماعی  هن زار است.  گ ی( سپاس ور ا یقا  و فنّ تحق 
میییان گذاشییتم.    با ایشییان در   نشست،   ذهنم   در   ا( المللی در بزنگاه پساوستفالیایی کرون نوین بین 

ِِ  الکت منابِع نوشتار و چه در دسترسی به    ی کانون مفهوم   چه در توانمندسازی ،  آنان  فارسی و    رونی
 شان هستم. قدردان .  ارنده بودند گ رساِن ن ی ، یار گلیسی ان 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 منابع 

گاه. .(هنگ رجاییفر)مترجم:  های سیاس ری هم نظف(. 1381) اسپریگنز، توماس  تهران: آ

 ر اف .. تهران: نش(آبتین گلکار)مترجم:  مآها و مارهای برگمشخ(. 1396) اسکندر، فاضل

 ققنوس. . تهران:(دادیابوالفضل الله)مترجم:  درو ئمن ب  جنگ داعش مناپل(. 1396) ومنپوئرتوالس، ر

، مطالعا  حقاامع عماامم . زتمماس هاب اد اجهماع قرارد  ۀ  نظری شناسان  بن اه  روش(. 1399)جاویدی، مجتبی
9، 568-709.  

ران: . تهیی (حسیین مرتضییوی  )متییرجم:  : سرنمشت جمامااا انسااان اسلح ، میکروب و فملد.  (1397)  جرد   وند،دایم
 .نگاربازتاب

تهییران:  .(فریییدون مجلسییی)متییرجم:  گزینناادرا برم   چ من  جماما راه فنا یا بقا:  فروپاش (.  1398)  موند، جرد دای
 .نگ نشر نوفره

.1-28 ،5، پژوه دولاااات. ایورمیانییییهتمییییاعی خاقییییرارداد اج(. 1395) سییییتاری، سییییجاد
 

 ن: هرما.. تهرافارس فرهنگ طیف  (.  1396)  فراروی، جمشید

 .161-195 ،2، نظم و امنیت .ناس  بحرانشنم در گمن ن رش  (. 1388) یانی، علیرضاوکا

:  تحمل   اقهصادی  و  کشمکشهای  نظام   در  ساا الهای  1۵۰۰  زرگب  ایهدرتمط ققمر و سظه(.  1382)  پل  کندی،
 تا ۲۰۰۰ )مترجم: محمد قائد، ناصر موفقیان و اکبر تبریزی(. تهران: علمی و فرهنگی.

 .107-128 ،84،ن اریی و تاریخن رتاریخ. سیاس  خبازتعریف تاری (.  1389)احمد،  محمدیگل

  تهران: کتاب پارسه. .(علی عطارانمترجم: ) تغزنده اسان لجه(.  1395)گیدنز، آنتونی

 ،4،  س  معاصااری سیاجسهارها.  جدید شهروندی  ۀ تامس هابز و بنیادگذاری ان ار(.  1396)وینشر  نجانی،زمقیمی  
130-109. 

، اساا یحقاامع و علاام  س  ۀدانشااکد  ۀمجل  .معاهدا  وسهفال   بازخمان  نظم برخاسه  از  (.1383)زاده، احمدنقی 
65،  214-187. 

 . تهران: راله.(میثم مهرمتین)مترجم:  نگ شیائمپینگ: اصالحا  در چیند(. 1397)اف   زرال، اوگ 

 .. تهران: راله(یریژن اشتب )مترجم: هاتمرهاکز دیخمدآمم(. 1398) کارمینه کا،دولوو وود، رندال؛ 

 ر مرکز.. تهران: نش(سعید مقدمم: )مترج  کلم  1۰چین در (. 1395)  هوآیو، 
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