
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 به کرونا و نظم پساکرونا یاسهیمقا ینگاه
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 :یخوانندگان گرام
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. ارائه انتقادا  و پيشنهادا  سازنده شما موتب تقوي  گاهنامه شودیمنتشر م یمسئولين و هاديان سياس یبرداربهره

 خواهد شد.

 (4ویژه ماه مبارک رمضان)
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 بسمه تعالی
 

 به کرونا و نظم پساکرونا  یاسهیمقا ینگاه
 یو تفکر غرب یاسالم شهیاز منظر اند

 

 مقدمه

الملل  وارد دوران خایلی ا  های اخیر و همزمان با شیوع اپیدمی کرونا و گسترش آن در سطح جهان، نظام بیندر ماه

 ک  خواهد بلود،شی که تحلی  کم و کیف دوران پساکرونا و اینکه جهان پساکرونا به چه طورحیات خود شده است به

 ا ریلد ضالایبه یکی ا  مباحث داغ بین اندیشمندان و یاحبنظران طرا  اول جهان تبدی  شلده اسلتا ایلن رو هلا و بل

تر شده ا ا  خود کرونا مهمکرونتوان دریاضت که پساای و محاض  آکادمیکی و مراکز مطالعاتی جهان، به خوبی میرسانه

در گلرو  رسلد تحلیل  درسلت جهلان پسلاکروناو اهمیت بسزایی یاضته استا این موضوع در حالی است که به نظلر ملی

شتر به لکه آنان بیها قرار نگرضته است، بشناخت ماهیّت غیرمادی این بحران است و این موضوع چندان مورد توجه غربی

 بله ننلوان یل  کنندا در چارچوب نگاه اسالمی اما توجه بله کرونلای بعد ا  کرونا ضکر میهاچگونگی مدیریت بحران

اند ش شدهی کنونی ضرامودهد که در دنیاروی ما قرار میهایی را پیشها و درسابتالء و ضتنه اهمیّت دارد، چرا که نبرت

ه چگونگی رو، ابتدا بشستا بنابراین در نوشتار پیهایی اح  جلوگیری ا  چنین بحرانها راهو چه بسا توجه به این نبرت

ایلن  ها بلهرش غربیپردا یم و سپس به نوع نگهای آن با تکیه به آیات قرآنی میها و نبرتتحلی  بحران کرونا و درس

 پردا یم:پدیده که بیشتر در چارچوب چگونگی تحلی  پیامدها و آثار مادی کرونا قرار دارد، می

 های قرآنیران کرونا از منظر آموزهچگونگی تحلیل بح

ین ویروس که ا»مودند: رهبر معظم انقالب اسالمی در بیاناتی که در ابتدای سال داشتند کرونا را ی  ابتال خوانده و ضر

گویند و برخلی ن میآتقریباً همه کشورهای دنیا را گرضتار کرده و برخی کشورها حقایق را درباره این بیماری و تلفات 

شلدن کنند، مصداق آیله شلریفه قلرآن، یعنلی ابلتال بلا خلو، و تلرس، مشلکالت اقتصلادی و گرضتهکاری میهانهم پن

 «اهاستجان

شود، ابتالء و ضتنه نلام داردا ای مانند کرونا که در نلوم اجتمانی به آن بحران گفته میدر چارچوب نگاه دینی، پدیده

  خلقلت و و کشاندن ک های الهی برای ایجاد تعادل در خلقتی ا  مکانیسمضتنه و ابتالء کامالً ی  نام قرآنی بوده و یک

 آضرینش به سمت مقصد نهایی در نظر گرضته شده برای آن استا 

هایی ا   ندگی ضردی، اجتملانی و تملدنی بشلر کله ا  مسلیر ایللی های تعادلی هستند تا بخشو نهها و ابتالئات ضتنه

ود با گردانندا اگر قرار است که کرونا چنین نقشلی را ایفلا کنلد، قانلدتاً بایلد بله خارج شده است را به حالت ایلی خ
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دنبال پیدا کردن ی  انحرا، جدی در نوع رضتار تمدنی در جهان باشیم که سبب شده در ایلن سلطح بسلیار گسلترده و 

 ای ایجاد شود تا بتواند بشریت را دوباره به آن وضعیت متعادل با گرداندانمیق ضتنه

گیری کرونلا، نلباب ا  رسد ایلن ملاجرا یعنلی هملههای اسالمی و قرآنی، به نظر میدر نگاه کالن و ا  منظر آمو ه 

ی اللّلهِ جَعَل َ ضِهِ ضَإِذا أُوذِیَ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنّا بِاللّ»ای ا  جانب مردم است؛ )نبابی ا  جانب خدا( نیست بلکه ضتنه

دهلد ای که دارد به ستمکاران ضریت میو برنامه( و خداوند طبق سنت 10)سوره ننکبوت، آیه « کَعَبابِ اللّهِضِتْنَةَ النّاسِ 

هِمْ ِِنَّملا نُمْللی لَهُلمْ وَ ال یَحْسَبَنَّ الَّبینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلی لَهُمْ خَیْلر  ََنْفُ»شان را نشان بدهند های درونی و دشمنیتا نقده سلِ

 (ا178)سوره آل نمران، آیه « وا ِِثْمًا وَ لَهُمْ نَباب  مُهین الِیَزْدادُ

جتمانی های ضردی و اکرونا  یان کرونا تلنگری برای بشریت به ویژه انسان مدرن غربی است که خود را خدا نپنداردا

های آینده بر  نلدگی قرنناپبیری برای بشریت به ارمغان آورده که آثار و پیامدهای آن تا سالیان درا  و حتی در جبران

های ضزاینلده ها کله بلا پیشلرضتآور به  نلدگی انسلاناضکن خواهد بود؛ ورود این ویروس خطرناک و خسارتبشر سایه

ها دربلاره آن بیندیشلند و های بسیاری برای بشریت داشته باشد کله ال م اسلت انسلانتواند نبرتنلمی همراه است، می

ننلدا کر چرخله گیتلی بلا آضرینی ر، با جهان و با خدا را سامان دهنلد و جایگلاه خلود را دشان با یکدیگارتباط نادرست

 هایی ا  این قبی  که:نبرت

یحنه  های نلمی و ااا و غرور ناشی ا  آن خدا را ا مدیریت نالم به دست توانای خداست و نمی توان با پیشرضت -1

وَّاکَ یمِ، الَّلبِی خَلَ َ الْکَلرِیُّهَا الْإِنْسَانُ مَلا غَلرَّکَ بِرَب لیَا أَ»مدیریت جهان بیرون کرد و خود بر جای او نشست:  قَل َ ضَسلَ

س کلرور سلاخته، هملان زرگوارت مغبضَعَدَلَ َ، ضِی أَی  یُورَةٍ مَا شَاءَ رَکَّبَ َ؛ اى انسان چه چیز تو را درباره پروردگار 

«ا یب کردت تو را ترکو به هر یورتى که خواس ا سامان بخشیدکه تو را آضرید و ]اندام[ تو را درست کرد و ]آنگاه[ تو ر

ر برابلر دتواند نبرت بزرگی برای بشر باشد تا ا  غرور و خودبینی دست بکشد و سر تسلیم و تعظلیم لبا حادثه کرونا می

 ا(«6آضریدگار قادر متعال ضرود آورد )سوره انفطار، آیه 

هاست که منسوخ شلده ها مربوط به دوره بربریت بوده و مدت  آننصر حاضر گناهانی رواج یاضته که بعای ادر  -2

دِیدُ الْ»ها ضایله گرضته است: و بشر ا  آن دا و پیلامبر او بله خلو هلرکس بلا  عِقَلابِ؛وَ مَنْ یُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ضَإِنَّ اللَّلهَ شلَ

سلت بله بشلر ملدرن ، هشلداری ا1۹-ری کوویلدبیما(«ا 4کیفر است )سوره حشر، آیه  مخالفت برخیزد قطعا خدا سخت

ای جلز مشلکالت سابقه دست بکشد و بداند کله مخالفلت بلا خلدا و رسلول او، نتیجلهبرای اینکه ا  گناهان مدرن و کم

 دنیوی و نباب اخروی نداردا

رت بشر  ندگی بلند و درا ی به بلندای ابدیت در پیش دارد و بخش دوم و مهم  ندگی خود را کله در نلالم آخل -3

شلود: ند رو ِ دنیا خالیله میکند که همه  ندگی او در همین چطور کلی ا  یاد برده است و گمان مید بهشومحقق می
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شناسند و حال آنکه ا  آخلرت یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ نَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَاضِلُونَ؛ ا   ندگى دنیا ظاهرى را مى »

ا ویروس کرونا تلنگری به بشر مدرن است برای اینکه ا  خواب غفلت بیلدار شلود و سلب  جدیلدی ا  نگلاه بله غاضلند

 ا(«7 ندگی را تجربه کند )سوره روم، آیه 

  ایلن ارد و بیش حادثه کرونا هشداری به بشر است تا به خود آید و ا  همه رضتارهای ویرانگر در  مین دست بردا -4

بَ»ت تالش نکند: در جهت تخریب محیط  یس یقَهُمْ بَعْلََ الَّلبِی النَّلاسِ لِیُلبِ تْ أَیْلدِیظَهَرَ الْفَسَادُ ضِی الْبَر  وَالْبَحْرِ بِمَا کَسلَ

ده اسلت تلا ]سلزاى[ هاى مردم ضراهم آورده ضساد در خشکى و دریا نمودار شنَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ؛ به سبب آنچه دست

  ا(«41اند به آنان بچشاند، باشد که با گردند )سوره روم، آیه هبعاى ا  آنچه را که کرد

درن ا  ملپیشرضت نلم، دانش و دستاوردهای اخیر آن که با شتابندگی و سرنت هملراه بلود، سلبب غفللت انسلان  -5

ای تواند تمام نیا های که بشر گمان کرده است به کم  نلم و دانش خود میگونهبها بخش دوم، یعنی وحی شده است

ست اما اکند که خداوند به انسان نلم آموخته خود را مرتفع کند و دیگر نیا ی به وحی ندارد، قرآن کریم یادآوری می

انَ لَیَطْغَلى، أَنْ رَآهُلَّا ِِنَّ الْإِنْکَنَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ، »دارد: انسان وقتی احساس نیا  کند سر به طغیان و سرکشی بر می  سلَ

نیا  کند، همین که خود را بى تدریج به او[ آموخت، حقا که انسان سرکشى میدانست ]بهاسْتَغْنَى؛ آنچه را که انسان نمى

 ا(«7پندارد )سوره نلق، آیه 

ها بایلد در جهلت رضلاه نملومی و های نلمی به دستاوردهایی رسیده است کله ایلن پیشلرضتبشر در سایه پیشرضت -6

  آن سلوء ها را برای منفعت نمومی اسلتفاده نکلرده بلکله ابگیرد اما انسان معایر نه تنها پیشرضت سالمت اجتمانی قرار

هلای وسلیله آن حقلوق ملتننوان ابزاری برای ظلم و ستم در دست کشورهای قدرتمند قرار داد تا بهاستفاده کرده و به

انى که ستم نَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَبَابِ؛ کسهِ جَمِیعًا وَأَوَّةَ لِلَّرَوْنَ الْعَبَابَ أَنَّ الْقُوَلَوْ یَرَى الَّبِینَ ظَلَمُوا ِِذْ یَ»ضعیف را پایمال کند: 

کیفلر اسلت  خلدا سلخت ودانستند هنگامى که نباب را مشاهده کننلد تملام نیرو]هلا[ ا  آن خداسلت اند اگر مىکرده

 («ا65)سوریه بقره، آیه 

صلر، بیشلتر بله مسلابقه بلا مو جوامع هر رو  ا  طریلق تبلیغلات جهلانی بلرای خواه شده است انسان معایر  یاده -7

های مهم پیشرضت معنوی یعنی قنانت رنگ ببا د و روح ایلن پردا ند، این رویکرد سبب شده یکی ا  مؤلفهیکدیگر می

اثر ره مبارکله تکلطلبی گسترش یابدا چیزی که قرآن بلر ملبمت آن در سلوضایلت اخالقی ا  بین برود و تکاثر و  یاده

ما را غاض  داشت، تا کارتان ]و پایتان[ ش(؛ تفاخر به بیشتر داشتن، 2( حَتَّى  ُرْتُمُ الْمَقَابِرَ)1أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ)» ور د:تأکید می

 «ا به گورستان رسید

ده بشریت باشلد تلا دسلت ا  تواند سنت و قانونی الهی و بیدارکننبنابراین، در منطق و دیدگاه قرآنی بیماری کرونا می

خواهی و طغیان بردارد و به سمت قنانت در تولید و مصر، برودا این در حالی است که متفکلران غربلی این همه  یاده
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کارهایی جهلت کاسلتن ا  اندیشند و به دنبال ارائه راهبیش ا  همه به پیامدهای مادی کرونا بر ضرهنگ و تمدن غرب می

 گر کرونا هستندا  رانها و پیامدهای ویآسیب

 ها به جهان پساکرونا فراتحلیلی بر نگرش غربی

که بعد ا   المل  حداق  در طول ی  دهه اخیر در حال گبار بوده استا البته برخی اندیشمندان بر این باورندنظام بین

پتامبر سل 11بزرگی همچون  المل  در حال گبار بوده و هنو  هم ساختار آن با وجود اتفاقاتضروپاشی شوروی، نظام بین

اتالیزور نظلام گران سیلسی کرونا به کو ااا چندان تثبیت نشده استا در این میان، به انتقاد برخی ا  اندیشمندان و تحلی 

 ها،هلا، تملدنالمل  تبدی  شده و به خیلی ا  روندهای تغییر و تحولی شتاب خواهید بخشید و تغییر و تبلدل حکومتبین

پیشلا و پسلا  ها و ااا را تسهی  و تسریع خواهد کردا البته برخی نیز اساسا، تمایز و تفاوتی بین دنیای ندگیسب  و سیاق 

گونله و ساکرونا، چپکرونا قائ  نیستندا به هر حال، سئوالی مهمی که در اینجا مطرح است، این است که به راستی جهان 

 به چه شک  خواهد بود؟ 

های موجود اسلت، چهلار دیلدگاه مهلم پساکرونا براساس ضراتحلیلی که ا  تحلی  در خصوص کیفیت و ماهیت جهان

 ران پساکرونا است:در دو« تغییر»ها، قاب  شناسایی است که وجه اشتراک همه آن

 یدگاه نخست؛ نقض وابستگی متقابل و رشد ناسیونالیسم!د -1

ا مطلرح کلرده اسلت پروضسلور رایلن دیلدگاه  ترین اندیشمندی کهدیدگاه اول، ی  دیدگاه رئالیستی استا معرو،

در  والیسی نوشلت پاستاد دانشگاه هاروارد استا وی در رو های آغا ین شیوع کرونا یادداشتی در ضارن « استفان والت»

المل  آینده ی  نظام مبتنی بلر نلدم وابسلتگی متقابل  بلین گیری کرونا بیانگر این است که نظام بینآن تاکید کرد همه

هلای ضیتتکاء بله ظرو مبتنی بر تقویت دولت و ناسیونالیسم)نه به معنای ی  ایدئولوژی سیاسی بلکه به معنای ا کشورها

گرایی بیشتر و ساخت درونی قدرت( خواهد بودا دیدگاه استفان والت یل  دیلدگاه ضلدلیبرالی اسلتا داخلی و درون

ود، شلآن هم به شکلی یریح ا  سوی استفان واللت مطلرح دیدگاهی  ها ضدلیبرال هستند، اما اینکه چنینالبته رئالیست

 موضوع بسیار مهمی استا 

توجله ایلن مشلرایط اضلطراری املرو  ملا را »منتشر کرد آورده است:  13۹8اسفند  20والت در یادداشت خود که در 

انشلمندان و  یگران ایللی در سیاسلت جهلانی هسلتندا هلر چنلد سلال یکبلار، دها کماکان بلاکند که دولتواقعیت می

یابد و دیگر با یگران یلا نیروهلای اجتملانی هش میها در روابط جهانی کاشوند که نقش دولتپژوهشگران مدنی می

المللی، با ارهلای جهلانی وااا( در حلال کلاهش حاکمیلت های چندملیتی، تروریسم بینهای غیردولتی، شرکت)سا مان

ا   خیزند، بشر ابتدا و بیشدان تاریخ هستندا با این حال  مانی که مخاطرات جدیدی بر میها و پرتاب آنها به  بالهدولت

 «ا اردهای ملی برای تامین امنیت خود چشم ددیگران به دولت
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کنلد، رونلد رو بله ناگر شیوع این بیماری به  ودی ضروکش »کند، والت در بخش دیگری ا  یادداشت خود تأکید می

ظلر نا  ا بنلابراین «کنلدرشد تمای  به خروج ا  مسیر جهانی شدن کشورها را که اکنون نیز آغا  شده اسلت، تقویلت می

ا الملل  در دوران پسلاکروناستفان والت، پایان دهکده جهانی و جهانی شدن، یکلی دیگلر ا  موضلونات مهلم نظلام بین

 خواهد بودا 

 ای کشلورهایدشواری برای نبور ا  این بحران برریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نیز معتقد است: 

تلر شلدن روابلط چلین و آمریکلا، تالعیف ضرآینلد ه و تالعیف شلده، وخیمهای درمانلدمختلف، اضزایشِ شمارِ دولت

 اواهد بودهمگرایی اروپایی، بهبود وضعیت بهداشت جهانی و تاعیف می  به جهانی شدن ا  اثرات بحران کرونا خ

 یدگاه دوم؛ حفظ هژمونی آمریکایی در زمانه تغییر!  د -2

تملام نیلار  و یر امور خارجه اسبق آمریکا که ی  رئالیست« رهنری کیسینج»دیدگاه دوم، دیدگاهی است که توسط 

ننوان یل  است ارائه شده استا البتله کیسلینجر در ایلن خصلوص یعنلی ارائله تصلویری ا  جهلان پسلاکرونا بیشلتر بله

کله  الملل ا چلراپردا  رئالیست در روابط بینننوان ی  نظریهکند، نه بهاستراتژیست نظام لیبرال دموکراسی یحبت می

کردا با اینکه کیسینجر ی  خواست براساس مبنای رئالیستی بحث کند، همان بحث استفان والت را باید تأیید میاگر می

  ا  پسلا کرونلا ماننلد جهلان قبلاست، اما وی نیز مانند استفان والت معتقد است جهلان « ضع موجودحفظ و»پردا  نظریه

خل  آمریکلا انتمادی مردم به نظم سیاسی لیبرال در دااین مسئله است که بی کرونا نخواهد بودا تأکید کیسینجر بیشتر بر

نیجر انتمادی را بگیلردا بلا اینکله کیسلکاهش پیدا خواهد کردا لبا معتقد است دولت آمریکا باید جلوی این کاهش بی

ه بلا د و مقابللضلع موجلومعتقد به تغییر در دوران پساکرونا است لیکن با این وجود در پلی ارائله ضرملولی بلرای حفلظ و

 تغییرات ناشی ا  کرونا در جهان است که نظم لیبرال را دچار تهدید کرده استا 

تواند موقتی محسوب شود، اما نوسانات و تغییلرات های شیوع ویروس کرونا بر سالمت مردم میا  نظر کیسینجر  یان

 سیاسی و اقتصادی آن ممکن است تا چندین نس  ادامه پیدا کندا 

طری که ی  احساس خطر خاص و نامشخصی وجود دارد، خ 1۹44امرو  مانند اواخر سال »گوید: نری کسینجر میه

دهدا اما تفاوت مهمی بین این کند، بلکه همه را به شک  اتفاقی، اما ویرانگر هد، قرار میشخص خایی را تهدید نمی

دا، مللی انسلجام جامعله آمریکلا در چهلارچوب اهل مان دوردست و  مان حال وجود داردا در آن هنگام استقامت و 

د بین نیا  است که بتوانلتقویت شده بودا اما، امرو  در ی  کشور دچار شکا، شده، به ی  حکومت کارآمد و روشن

نتملاد سابقه را پشت سر بگباردا برداشلتن ایلن چلالش بسلیار مهلم بلا اضلزایش اچالشی با این ابعاد گسترده جهانی و بی

 «اتواند میسر گرددچنین حکومتی و انسجام کام  اجتمانی مینمومی به 
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رسد، نهادهلای ببه پایان  1۹-هنگامی که اپیدمی کووید»نویسد، هنری کیسینجر در بخش دیگری ا  این یادداشت می

ا  ویلروس  شکست خورده  و به  انو اضتاده خواهند بودا واقعیت این اسلت کله جهلان پلس بسیاری ا  کشورهای جهان

 «ارونا، هرگز مانند قب  نخواهد بودک

ت آمریکلا هنری کیسینجر ضمن تاکید بر اینکه هیچ کشوری به تنهایی قادر بله شکسلت دادن کرونلا نیسلت، بله دولل

یلت کند در سه بعد ایلی به مقابله بلا تبعلات داخللی و جهلانی ایلن ویلروس بلرودا بله انتقلاد کیسلینجر، تقوتوییه می

ه قلرار های واگیردار ا  طریق توسعه نلم، اولین بعدی اسلت کله بایلد ملورد توجلله با بیماریتوانمندی جهان برای مقاب

ملاری انجلام  های وارد شده به اقتصاد جهانی متاثر ا  شیوع ایلن بیبگیردا در بعد دوم باید تالش سریعی برای ترمیم  یان

 خواندارالیستی در جهان ضرا میبگیرد و در بعد سوم او دولت آمریکا را به حمایت ا  ایول نظام لیب

مانلا هکند در کنار مقابله با شیوع این ویروس به ماموریت مهم دیگلری بیندیشلند کله وی به رهبران جهان توییه می

ملد ترین چالش رهبران جهان را در برهه کنونی ملدیریت کارآا او بزرگسا ی برای دوران پساکرونا استپروژه آماده

ور تواند بانث شلعلهکند که شکست در برابر این چالش، میداند و تاکید میبرای ساخت آینده میریزی بحران و برنامه

 ها و درگیری های ضزاینده شوداشدن جهان در آتش تنش

های حاکمیت آمریکا ا  اهمیلت ها و سناریواو در اجرای برنامههنری کیسینجر که ا  طرضداران ترامپ بوده و نظرات 

خلاطر  ول هژمونی آمریکا اسلتا بله هملیندار است، بیشتر ا  آن که نگران انسانیت جهان باشد، نگران اضای برخورهویژ

 آضرینی بیشتری داشته باشداانتقاد دارد واشنگتن باید در مدیریت جهانی بحران کرونا نقش

 یدگاه سوم؛  دو گزینه محتمل در جهان مبتال به ترامپیسم!د -3 

شلات ت که نمدتاً توسط چامسکی مطرح شلده اسلتا بلا توجله بله اینکله چامسلکی گرایدیدگاهی اسدیدگاه سوم، 

کنلد نظلم کنلد انتقلادی اسلتا وی تصلریح میای که مطرح میمارکسیستی داشته و ی  چپ انتقادی است، لبا نظریه

هلان ران کرونا، جبدیهی است بعد ا  پایان گرضتن بح»گوید: لیبرالی و جهانی شدن در حال ضروپاشی استا چامسکی می

شود و یا تر اضزوده میخواه و مستبد به مراتب ددمنشهای تمامیتبا دو گزینه محتم  روبرو خواهد شد، یا بر تعداد نظام

تر در جواملع ایجلاد خواهلد شلد؛ املا در حلال حاضلر سرنوشلت ملا در دسلتان ی  با سا ی بنیادین با شلرایط انسلانی

 «رار دارداند ترامپ و متحدان همفکرش در جهان قهای بیمارگونه اجتمانی ماندلق 

ه خلود بلان را نیلز های مستبدی که بر پایه ایدئولوژی نولیبرالیسم بر پا شده و سعی دارد جهتشخیص چامسکی ا  نظام

نلد قکی مانبا نام دل مبتال کند، بسیار دقیق استا جهان اکنون دچار بیماری بدتر ا  کرونا است، همان که چامسکی ا  آن

کند که در واقع ویروس ایلی است، اما در هر یورت تحلی  و تفسیر ضلردی، چلون نلوام چامسلکی را یاد می« ترامپ»

 توان در قالب ی  برداشت مادی تلقی کرداتنها می
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 دیدگاه چهارم؛ تغییر نه تضعیف آری! -4

اهد کردا جو ، نای اکرونا تغییر نخوگوید جهان پسری نیز وجود دارد که میهای ضوق، دیدگاه دیگدر کنار دیدگاه

را  ترین نظریه پردا ی است که معتقد است کرونا نظم جهانیمعرو،« قدت نرم»سیاسی و مبدع نظریه  پردا  نلومنظریه

ا   های قلدرت آمریکلا و یکلیضرهنگ آمریکائی با جاذبه باالی خود یکی ا  ستون»تغییر نخواهد دادا نای معتقد است 

 «االمللی استرهای نفوذ قدرت آن کشور در یحنه بینمهمترین ابزا

ی متقاب  شدن یا تعام  و وابستگجهانی»نای در یادداشتی که به همین منظور در ضارن پالیسی منتشر کرد، آورده است: 

تباطی اسلت های ارها و ضناوریهای انتقال آنانقالب اطالناتی و راه های مختلف، نتیجهجوامع گوناگون انسانی در قاره

شدن ماننلد تجلارت محلدود های اقتصادی جهانیرسد جریان این انقالب متوقف شودا برخی ا  جنبهکه بعید به نظر می

هلا اسلت، شلدن اقتصلادی متلأثر ا  قلوانین دولتاضتلدا در حلالی کله جهانیخواهد شد و مراودات مالی کمتر اتفاق می

شناسلی و تغییرات آب و هوایی بیشتر تحت تلأثیر قلوانین ضیزیل  و  یست گیرهای همههای دیگر آن مانند بیماریجنبه

شدن هستند که ای ا  تاثیرات ضراملی جهانیهای گمرکی جلوهشوندا موانع اقتصادی، تسلیحات جنگی و تعرضهتعیین می

 «اشوندشوند؛ اگرچه با رکود مستمر و نمیق اقتصادی، کندتر میگاه متوقف نمیهیچ

ایلاالت متحلده دارای »کنلد: گیری کرونلا تصلریح میمن دضاع ا  قدرت آمریکا حتی در بحبوحه همهجو ، نای ض

وی در پایان می «ا گیر همچنان به وقت خود باقی هستندرغم شیوع این ویروس همههای ژئوپلیتی  است که نلیبرتری

 «اتی  در جهان در نظر گرضته شودنطف ژئوپلی ننوان ی  نقطهتواند بهگیر کرونا نمیویروس همه»نویسد: 

 های محتمل نظم جهانی پساکروناشاخصه

المل  دچار تغییر خواهد شد، اگرچه توان به این واقعیت پی برد که در پساکرونا نظام بینهای ضوق میبا مطالعه دیدگاه

هایی همچنان برتری غلرب و آمریکلا ها و مکانیسمکنند با ارائه راهکارپردا ان مبکور با قبول این تغییر، تالش مینظریه

ننوان رد کله بلهکلتلوان ملواردی را اسلتخراج های گفته شده ملیرا در دوران پسا کرونا حفظ کنندا با توجه به دیدگاه

 بارتند ا :ناندا این موارد های مهم و احتمالی نظم جهانی پساکرونا مورد تأکید قرار گرضتهها و شاخصهمؤلفه

 گرایی؛گیری احساس ملیقدرتها و تقویت دولت -1

 شتاب در انتقال قدرت و نفوذ ا  جهان غرب به جهان شرق؛  -2

 اهیت و محوریت اروپا و آمریکا؛ شدن و دهکده جهانی با متاعیف جهانی -3

 سائ  درون مر ی و داخلی؛مای و بین المل  به های ضراملی، منطقهها ا  مسائ  و پدیدهتمرکز توجه دولت -4

 در روند اضول هژمونی آمریکا؛تسهی  و تسریع  -5
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های پلس ا  جنللگ جهللانی دوم روی داد و پلر شللدن آن توسللط ایجلاد خللالء قلدرت هماننللد آنچلله کله در سللال -6

 های نوظهور؛ قدرت

 المل ؛گیری ی  نظم چندقطبی در حو ه سیاست بینشک  -7

ر ادل نملادین کله مبتنلی بلها و نظلام تبلضرو ریختن ذهنیت تاریخی و تصویر ساخته شلده ا  آمریکلا توسلط رسلانه -8

 ست؛ها شک  گرضته او خوشبختی آمریکایی (American Dream) "رؤیای آمریکایی"کانسپت 

 داری است؛نبور جهان ا  نئولیبرالیسم که گفتمان مسلط بر نظام جهانی سرمایه -۹

 رونا؛  کاحتمال گسترش خشونت اِنمالی ا  سوی آمریکا و اروپا با هد، جبران خسارات اقتصادی ناشی ا -10

ت های غربی با هد، جبران خسارااحتمال میلیتاریزه شدن جهان ا  طریق رونق با ارهای تسلیحاتی توسط دولت -11

 ناشی ا  کرونا؛

 سخن پایانی

رالیسم و برای لیب جهان پساکرونا با نبور ا  تقدیس دموکراسی به مفهوم حکمرانی مطلوب، به دنبال جایگزینی شایسته

 ادی با تعریف شدهتمدن شکست خورده غربی است تا در آن جهان، مفاهیمی همچون ندالت و آ  داری ونظام سرمایه

 های  یست آبرومندانه دست یابنداو طبقات ضرودست و متوسط بتوانند به حداقلی ا  مؤلفه

؛ )پسلت اقعلیوو شروع پست مدرنیتله « ضردگرایی مدرن»در این میان باید توجه داشت که اتفاقاتی همچون ضروپاشی 

دن ای که نظام ار شی متفاوتی که نشأت گرضته ا  نظام پیشامدرن اسلت، بلر آن حلاکم خواهلد بلود(؛ روی آورمدرنیته

سلت بله یل  امجدد بشر به ادیان توحیدی و الهی و تغییر سب   ندگی ا  آنچه که در جهلان پیشلاکرونا حلاکم بلوده 

ر هلا ا  راه تأمل  دنلا هسلتند کله درک آننتایج غیرمادی کروهای الهی ا  جمله آثار و سب  جدید با محوریت ار ش

ی و را تل  سلاحت پردا ان غربی که بحران کروناچیستی این بحران به ننوان ی  سنت و ابتالء الهی ممکن استا نظریه

-یملا واقعیلت ر کننلد، در واقلع بخشلی ا تنها ا   اویه مدیریت آثار نامطلوب آن در حو ه اقتصاد و قدرت تحلی  ملی

سلت مطللوب در توانلد  مینله  یهای آن ملیها و نبرتگیری این ضتنه و درسکه تأم  در چرایی شک نگرند، حال آن

 دوران پسا کرونا را ضراهم کندا/ 

 

 

 

 


