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Theories based on philosophical foundations and with the capacities of ontology, 

epistemology and methodology can be very useful in Futures Study research. 

Considering this, the aim of this research is to examine the future of the post-corona 

order from the perspective of theoretical paradigms. The question of the article is: 

What type of scenario will the image of each theory of the post-corona order be? In 

this sense, its purpose is to show what image do the three theories of realism, 

liberalism and critical theory have of the post-corona order and this image of them 

will be in the form of what kind of scenario. The research approach is a combination 

of descriptive analysis and elite consensus (Delphi) based on a questionnaire. The 

findings of the research showed that the image of realism is the Plausible scenario, 

the image of liberalism is the Probable scenario, and the image of critical theory is 

the Preferable scenario of the post-corona order. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Epidemic diseases have always been an inseparable part of human civilization. Some of these diseases have 

created a crisis at some sections of history that has affected the history's trajectory. The 21st century is also 

witnessing the outbreak of another of these diseases called Corona. The coronavirus pandemic affected the 

world in 2019. In other words, although Corona initially started as a hygienic crisis, it rose to the level of a 

social crisis and eventually manifested itself as a global threat with geopolitical implications. As a result, 

some called it a wonderful element. This group believes that this crisis will change the world. According to 

the belief, it seems necessary to talk about the change in the structure of the global system in post-corona 

period. In this context, each theory has a unique and different view of this future structure. In other words, 

every theory and theorizing see the nature and depth of these effects from a specific ontological and 

epistemological point of view, and as a result, their image of the post-corona world order is in conflict with 

each other. 

But the main confrontation is between three groups. The first group, with the emphasis on strengthening 

the government and the authoritarianism, believes that Corona has strengthened realist ideas. But the second 

group believes that the effects of Corona have been exaggerated and as a result the current liberal system 

will remain intact. Finally, the third group believes in the possibility of replacing the current order with a 

new one. The ideas of these three groups can be embedded in three theories of realism, liberalism and critical 

theory. As a result, it must be said that the impact of Corona on the international system is definite. But 

these effects, how and how much will it be, the location of the dispute. Accordingly, this research focuses 

on understanding of the nature of the post-corona international system in the theoretical dimensions. In fact, 

the purpose of this study is to find out what the three theories of realism, liberalism and Critical theory has 

a vision of future order. Based on purpose, the method of this research is basic and in terms of data's, it is a 

combination of two qualitative and quantitative approaches. So, the method of collection data in this 

research, Descriptive - survey and then the Probable scenarios, it will be Preferable and Plausible are 

developed by referring to the elites (Delphi method). 

Research results showed that Covid19-Crisis, may not have an immediate effect on the world system, 

but has certainly manifested itself as an accelerating variable. In addition, it was determined Realism will 

inevitably be reinforced in the structure of the international system. Because elements such as globalization, 

moral obligation, liberalism, and cooperation were neglected during the crisis. As a result, realism's idea of 

the post-corona order can be called a Plausible scenario, which is likely to happen. In contrast to this image, 

the proponents of liberalism believe that the current system will remain for many reasons, and the corona 

can't change it. This idea of liberals can be called a Probable scenario, which is very likely to happen. In the 

third illustration of the future of the post-corona system, the critical theory, based on the favorable scenario, 

believes that the policies of the period of coronavirus outbreak and grow as one of the gigantic global 

challenges has significantly reduced countries trust in the existing order. Finally, the image of critical theory 

with the belief of trying to change the future order showed that it would be a Preferable scenari.
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   ؛یانتقاد ی و تئور سم یبرالیل سم،ی تقابل رئال چهیپساکرونا از در ینظام فلسف

 ت یمحکوم، پلتفرم و هر  یوها یسنار

  2نژادی احمد   دیحم | 1نینشخ یش یارسالن قربان

 ghorbani@khu.ac.ir  رایانامه:. ، ایرانتهران ، ی دانشگاه خوارزم الملل، نیستاد گروه روابط بنویسنده مسئول، ا . 1

 ahmadinejad@khu.ac.ir :. رایانامه، ایرانتهران  ، یدانشگاه خوارزم  الملل، نیروابط ب یپژوهشگر پسادکترا . 2
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 1400/  06/12 : افتیدر خیتار

 01/1401/ 16:  بازنگری خیتار

 1401/ 01/ 17: رش یپذ خیتار

 1401/ 06/ 31: انتشار  خیتار

 

 

   ها: واژهکلید
بین  پساکرونا، نظم    سناریو،  الملل، 
 . انتقادی تئوری لیبرالیسم،  رئالیسم، 

 
 

 
در    توانندیخود م  یشناختو روش  یشناسمعرفت  ،یشناسیهست  یهاتیبر ظرف  یو مبتن  یفلسف  یهابا داللت  هاهینظر
  یپژوهش بررس  نیامر، هدف ا  نیپژوهشگر باشند. باتوجه به ا  یمناسب برا  یابزار جعبه   یپژوهندهیآ  وخمچیپر پ  ریمس
خود    یهات یبراساس ظرف  هیآن است که؛ هر نظر  ی . سوال محورستا  ینظر  ی هام ینظم پساکرونا از منظر پاراداه  ندیآ

ه یسوال آن است که سه نظر  نیا  یخواهد بود؟. معنا   یویبر چه نوع سنار  یپساکرونا مبتنه  ندینظم آ  یرسازیدر تصو
آنها در قالب چه   ریتصو  نیاز نظم پساکرونا دارند و ا  یریچه تصو  ی انتقاد  هیو نظر  سم یبرالیل  سم،یرئال یعنیانتخاب شده  
است.   هپرسشنام   کیه ی( برپای)دلف یو اجماع نخبگ  یفیتوص لیاز تحل یبیپژوهش ترک کردیخواهد بود. رو  یوینوع سنار

  ی انتقاد  یتئور  ریمحتمل و تصو  یویسنار  سمیبرالیل  ریتصو  ر،یباورپذ  یویسنار  سمیرئال  رینشان داد تصو  قیتحق  یهاافتهی
 هستند. رونامطلوب نظم پساک یویسنار
 

های  پژوهش.   های ظهور تفکّر تاریخیترین سرآغازگاه منزله یکی از مهمانتقادات ویکو به تفکّر دکارتی، به  (.  1401)  .حمید  ، نژاداحمدی  ؛ارسالن  ، نشینقربانی شیخ :  استناد

     DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.50567.3139. 678- 695: (39) 16 ، فلسفی

 صندوق پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است.   تی« بوده و با حماپساکرونا  الملل ن ینظام ب  یوهایسنارمقاله مستخرج از طرح پسادکترا با عنوان »  نیا

 .نویسندگان ©                                                                                    .تبریزدانشگاه  شر: ان 

 



 

 
 ... یانتقاد یو تئور سمیبرالیل سم، یتقابل رئال چهیپساکرونا از در ینظام فلسف     

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 681 

681 

   مقدمه
 نیمنظر و با توجه به آن که ا  نیرا متاثر نس اخت. از ا یجهانه تنها حوزه س المت  جامع  2019در س ال   روس یکروناو یپاندم وعیش  

 فیو پس از آن تعر شیجهان به پ یبندمیتقس   یبرا یعطفه آن را نقط  یبرخ یو حت  نامندیم  س ازیعنص ر ش گفت  کیبحران را 
نخواهد بود. در   هودهیو ب بیچندان عج  زیپس اکرونا ن المللنیتر نظام بپس اکرونا و به طور خا  ناند، لذا س خن گفتن از جهاکرده
 المللنینظام ب تیو امن اس تیدر خور توجه بر س طوح قدرت، س   رات ییبحران بر تغ  نیا ریاز تاث  یزیش کل ممکن گر نیترحداقل

 نینش  ان داده اس  ت. در ا کنندهعیتس  ر یریخود را در قالب متغ  19-دیگفت بحران کوو توانیاس  اس م نینخواهد بود. برهم
خود   یش ناس  و معرفت  یش ناس  یابعاد هس ت دییاو در ت دید هیرا از زوا راتیتاث  نیو عمق ا تیماه  یپردازهیو نظر هیخص و  هر نظر

ه  طرفداران ادام   ش دن،یجهان  فیو تض ع ییگرایمل تیس ه گروه  معتقدان به تقو  انیم  یس ط  تقابل اص ل  نی. در اکندیم ینیبشیپ
 یس نت یهاهینظر تینظام موجود اس ت. از منظر گروه اول کرونا باع  تقو  رییو معتقدان به تغ س میبرالیبر ل یمبتن  محوربرالینظام ل
 بلکهنه تنها زنده،  المللنیدر روابط ب  س  مینش  ان داد رئال  روس یکروناو یریگگروه معتقد اس  ت همه  نیمحور ش  ده اس  ت. ادولت

نظم   یبحران کرونا بر معمار ریدر خص و  تاث  دیمعتقدند نبا یگروه، برخ  نیدر مقابل اKarčić, 2020: 1). ) بازگش ته اس ت
خود را حفظ خواهد کرد و اگر قرار  یاس اس    یهاگروه معتقدند نظام پس اکرونا همننان ش اخ   نیحاکم بر جهان غلو کرد. ا ی کنون

ض  عف و ه نیکه کرونا زم  نیگروه س  وم با اعتقاد بر ا  تیخواهد بود. در نها یبُعد اقتص  اد رد  ش  تریب  ردیص  ورت گ  یرییباش  د تغ
نظم  مس تقر و احتمال  نیا  یآش کار کرده معتقد به س س ت ش دن مبان یگریاز هر زمان د شیرا ب یکنون برالینظام ل  یهایکاس ت
را قطعاً  المللنین که بحران کرونا س اختار نظام بیهس تند. آن چه که محرز و مش خ  اس ت ا  دیجد یش دن آن با نظم نیگزیجا

قرار دارد.  ش مندانیخواهد بود محل اختالف اند  دگاهیتا چه اندازه، چگونه و منطبق بر کدام د راتیتاث  نیا  یمتاثر خواهد س اخت، ول
و   دی  امک ان وقوع نظم جدا عدمی  امک ان   ینیبشیبحران در جه ت پ  نیا ریغالب به تاث ی نظر  یهاافتی  از پاس   خ  ره یآگاه  نیبن ابرا

نظام  تیپژوهش با محور قرار دادن پرس ش از ماه  نیاس اس، ا نیدارد. برهم ییس زابه تیتحوالت مربوط به رفتار کنش گران اهم
 نیک ه در ب  کن دیه دف را دنب ال م  نی( ایش    یم ایو پ  یفی)توص      یبیترک  کردیب ا اتک اب ب ه رو  ،یپس   اکرون ا در بُع د نظر  المل لنیب

بر چه نوع   ینظم پس  اکرونا مبتنه  ندیآ  ،یفعل طیش  را  ریبراس  اس تفس    یانتقاد  یو تئور س  میرالبیل س  م،یرئال ینظر  یهامیاپاراد
 خواهد بود. یویسنار

 یوساز ی سنار ک؛یتئور چارچوب

به ما کمک  توانندیکه م ییهاداس تان کند،یم فیجهان تعر ندهیدر مورد روند آ ییهارا به عنوان داس تان وهایس نار  1ش وارتز  تریپ
به طور گس ترده از  ندهیآ  دنید وی. لذا هدف س نارمیو با آنها س ازگار ش و میخود را بش ناس    یفعل طیمح رییدر حال تغ  یهاکنند جنبه
 کی جادیا  ویس  نار گر،یاس  ت. به عبارت د  هاتیقطعو عدم هایوس  تگیها، ناپآن از جمله روندها، تداوم یاس  اس     یهاییاینظر پو

 قیتش و یخارج یهاو فرص ت راتیینس بت به تغ ش تریب ت یتنوع و حس اس   ک،یاس ت که در آن تفکر اس تراتژچارچوب مش تر   
 ینبیشیکمتر و پ ینبیشیپ  یعنی  یرگیمیدر تص م جیجبران دو اش تباه را رد  یس ع وهایاص وال س نار(. Han, 2011: 41) ش ودیم
  .(Schoemaker, 1995: 27) دارند رییحد تغ ت یاز واقع شتریب

هرمن    1960. در دهه  افت یرواج    یتیامن  یها لیو تحل  ینظام  یها یزیربرنامه   یبرا  یبار بعد از جنگ دوم جهان  نیاول  ویسنار
 بیترت  ن ی تجارت مطرح و به اه  در عرص  ینیبش یپ  یبرا  یرا ابزار  ویداشت سنار  یمتحده همکار  االتیا  یی هوا  یرویکه با ن  2کان

  و یسنار  ل یدوره تحل  ن یکرد. در ا  دا یشد گسترش پ  سیکان تاس  یکه از سو  4و هودسون   3رند  شکدهیاند  لهیبه وس  یرنظامی غه  در حوز
 خوشکار،یعباس ؛محروق ؛ی )نظر داد لیبد یهاندهیآ یاحتمال  یابیخود را به ارز یجا جیو کنترل بود اما به تدر ینیبش یبر پ یمبتن
  ی نیبشیپ  یابزارها  لیتکم  یبرا  1970در دهه    5داچ شل  الیتوسط شرکت رو  ویسنار  یزیرن مقطع برنامه ی(. پس از ا17-18:  1394
 واکنش نشان دهد   1973سال    یخود نسبت به بحران نفت  یزودتر و موثرتر از رقبا   اریروش توانست بس  نیارائه و با کمک ا  یسنت
(,(Schwenker; Wulf, 2013: 46    افتیکاهش    1980رکود بزرگ در دهه    ل یبه دل  و یدهه، استفاده از سنار  ن یا  از پس .
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اشتباه گرفته بودند. اما پس   سراییآن را با داستان  ینبیش یپ تیماه وها،یاستفاده از سنار زان ریکه برنامه آمدی نظر معالوه بر آن به 
خود ادامه داد و    تیبه موفق  ویسنار  یزریبه واسطه برنامه   1980در دهه    گر ید  یکاهش، مجدداً شرکت شل از دو حادثه نفت  نیاز ا
 ,Chermack; Lynham)  ابدیشروع دوباره    یزریدر برنامه  وهایاستفاده از سنار  اطیو با احت  یامر باع  شد تا به آرام  نیا

محققان به شدت با استقبال    یسواز    ینگارندهیآ  یها از روش   یکیبه عنوان    یوپردازیبه بعد سنار  خیتار  نیاز ا (.368 :2002
  یپژوهندهیدر آ  دیمف  یاز ابزارها  یکیبه    لیبد  یهاندهیآه  آشکارکنند  ایو    ندهیآ  ینیبشیبا کارکرد پ  ویسنار  بیترت نیمواجه شد. به ا

 شد. لیتبد کیاستراتژ یزیرو برنامه 

 منتخب پژوهشه گانسه یکردهایرو

  سمی. رئال1

سو  سمیرئال اند  یاریبس  یاز  ب  شمندانی از  آهن  المللنیروابط  قانون  عنوان  م  المللن یب  استیس  نیبه  گرفته  نظر    شود یدر 
(Ruhama, 2016: 48.) و   باشدیم  یبدون اقتدار مرکز  کیآنارش  ستمیس  کی  المللنیکه جهان ب  کنندی ادعا م  هاستی رئال

کنترل شده    ،یو جنگ، استفاده عمد  المللن یب  استیدر س  دادهایروند روه  کنند  نیی، تعیروابط قدرت و ادراکات از منافع مل  جهیدرنت
 :van de Haar, 2009)  است  یالمللن یعرصه ب  یمهم و عاد  یژگیو  ،یاسیبه اهداف س  یاب یدست  یو هدفمند از خشونت برا

 نیکه ا  کنندیم  یزندگ  زیدآمیخصمانه و تهد  طیمح  کیها در  دولت  الملل،نیب  کیآنارش  طیبا توجه به مح  سمیاز منظر رئال .(8-9
خود هستند که معمواًل   یمل  تیامن ریگیها پملت -که چرا دولت  دهدیم  یتوض نیو ا شودیطور بالقوه منجر به جنگ مبه طیمح

نه تنها    یرشآنا  الملل،نیواقع در روابط ببه .(Manan, 2015: 178)  شودیم  فیتعر  یارض  تیو تمام  یکیزیف  یبه عنوان بقا
م بدتر  کندیم  قیبلکه تشو  دهد،یاجازه  از هم  عتی طب  یهاجنبه  نیکه  بروز کند.  تاک  رونیانسان    یها بر ضرورت  دیآنان ضمن 
  ن ی در ا  .(Donnelly, 2004: 10)  »قانون جنگل حاکم است«  ،یالمللنیدولت ب  اب یمعتقدند در غ  ،یآنارش  نیاز ا  یناش  یاسیس

ها  چرا دولت  دهدی است که نشان م  یلیوجود اقتدار برتر دال عدم  یعنی  المللن ینظام ب  کیآنارش  تیانسان همراه با واقع  عتیجنگل، طب
اولو  استیس  ایکنند و    د یترد  گریکدیبا    یدر همکار  دیبا را در  در  (.  Weil Afonso, 2007: 6)  برتر قرار دهند  تیقدرت 

واقع  توانیم  یبندجمع منظر  از  بازدولت  ییگراگفت  ترج  اندیعقالن  یگرانیها  نوعه  هم   یکه  به  است  یآنها  قدرت   کسب 
(Slaughter, 1995: 722). 

 سمیبرالی. ل2

، 2س  ونیآل یگراهام ت  یمدل بوروکراس     ،1ارنس  ت هاس  ییدر نئوکارکردگرا دیرا با المللنیدر روابط ب  برالیل کردیرو  یهاش  هیر
Spindler, 2014:  ;Schieder)  دکر  جس   تجو 4روزن ا  مزیج  هی  و مط الع ات اول 3و رابرت کوهن  یجوزف ن ا  ییگرایفرامل

 میمفاه  نیو همنن  یامکان ص ل  و همکار  ،یاقتص اد دولت قیبه س نجش قدرت از طر س م،یدر تض اد کامل با رئال س م،یبرالیل .(109
نکته   نیها به امعتقدند دولت برالیمتفکران ل (.Jumarang, 2011: 2) حقوق و مانند آن معتقد اس  ت  ،یاس   یس     یهایآزاد

که  یدر ص ورت گریبهتر عمل کنند. به عبارت د گرانید س تیمهم ن جهیمناس ب هس تند در نت  تیدر وض ع یکه تا زمان رندتوجه دا
و به دس ت آوردن س ود  یتیامن بیباال بردن ض ر یبرا گرانیباز رینکند تالش س ا دیآن را تهد  یش ود و خطر  نیآنها تض م تیامن
تواند به طور یکس ان برای حاص ل جمع ص فر نخواهد بود بلکه برد و باخت می  رچرا که قاعده بازی دیگ  س ت،یچندان مهم ن  ش تریب

به تن   یس تیبرالیلباس ل کایآمر  کیتیژئوپل یهژمون  یبرمبنا یمعتقدند که نظم کنون ش مندانیهای بازی مطرح باش د. اندهمه طرف
 ,Huang) ش  ودیم یبانیچندجانبه پش  ت یاو نهاده نیاز قوان یعیتوس  ط مجموعه وس    یبرالیبر اص  ول ل ینظم مبتن  نیدارد و ا

 االتیا یغرب به رهبر ایمتحده )  االتیا  یهم به عنوان محص ول هژمون برالیل المللنیاص ول، نظم ب نیاه  یبرپا(. 2-3 :2021
 ,Acharya) ش  ودیمطرح م  کینظم هژمون کیبه عنوان    ،یواقع نیگزیمس  لط بدون جا یمتحده( و هم به عنوان نظم جهان

2020: 1.) 

 

 
1. Ernest Haas 
2. Graham Tillett Allison 
3. Robert Keohane 
4. James N. Rosenau 
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 یانتقاد ی. تئور3

و  یاس  یاز آن، نقد س   هینظر  نیو در درجه اول منظور ا ش ودیبودن ش ناخته م یبا ش اخ  انتقاد یزیاز هرچ شیب یانتقاد  هینظر
 زیاز س لطه ن  ییرها یهاوهیو ش    یو اجتماع یاس  یگر س  س لطه یروهاین هینظر  نیموجود اس ت. عالوه بر آن در ا  تیوض ع  یاقتص اد

  ، ی رادملعینی)مع ها را داش تانس ان انیدر م هایعمق نابرابر ییبازنماه  از ابتدا دغدغ کردیرو نی. در واقع اردیگیمورد توجه قرار م
 نیگفت که ا دیبا  نیانس  ان اس  ت. بنابرا  ییچالش و رها  رقابلیامور غ دنیبح  آن به چالش کش     ی( و لذا محور اص  ل65:  1388
 یهاانتخاب را به سامانه فیمتفاوت با نظم موجود است، اما ط  یجتماعو ا  یاسیبه نفع نظم س  یهنجار  یانهیگزه دارنددربر یتئور
اس ت؛ به   انهیگراعنص ر آرمان کیواجد   یانتقاد  هیدر جهان موجود هس تند. لذا، نظر  ریپذکه تحوالت امکان کندیمحدود م یلیبد
ها حاکم اس ت. دولت بر کنش تیمنطق مس ئول هبلک جه،ینه منطق نت یانتقاد هی. در نظرکندیم میرا ترس   لیبده ندیمعنا که آ  نیا
رفتارها   نیبلکه ا  کنندیش  ان دارند انتخاب نماهداف  یکه برا  یجیخود را براس  اس نتا  یبدان معناس  ت که کش  ورها رفتارها  نیا

مدار گران رس التیمنطق به عنوان باز نیها در ادولت  نی. بنابراردیگیص ورت م  یبخش  ییرها یو رس الت آنها برا  تیمس ئوله  یبرپا
 یانتقاد  هینظر روانی(. البته پ139:  1387  ،یروزآبادیفی)دهقان ش   ندیاندیم فیتکل یادا یاهداف به چگونگ  نیتام  یچگونگ یبجا

و تنها کنش گران   یوفادار  یها لزوماً مرکز اص لدولت نیو معتقدند که ا دانندیم یجهان  یاجتماع یریگش کل یدولت را مانع اص ل
  رزاده،ی)مش   اش کال اجتماع بدهند  ریخود را به س ا  یممکن اس ت جا جهیندارند و درنت ریتغیال  اتیخص وص    باش ند،ینم  مهم  یالمللنیب

1384  :238  ) 

 یپساکرونا در بُعد تقابل نظر یوهایموثر بر سنار یسازهایها و شگفتسدکننده ها،شرانیپ

ه ها در نقط. س دکنندهباش دیو اقدامات م  ریتص او دادها،یروندها، رو بیترکه جیخود نت روین  نیاس ت، ا  ش رانیپ  یرویحاص ل وقوع ن ندهیآ
 ادیز  رات یو تاث  نییبا احتمال پا ییدادهایرو  زین  س ازهای. ش گفتش وندیم  ویس نار  کیهس تند که مانع از تحقق   یعوامل  ش رانیمقابل پ

نظام   یهاش اخ   الملل،نیرش ته روابط ب  دینفر از اس ات   30انجام ش ده با ه دارند. در مص احب  یص ورت ر  دادن عواقب بزرگ  رهس تند که د
  س از یس دکننده و ش گفت  ش ران،یاز عناص ر پ یکیها هر کدام نقش ش اخ   نیاند مش خ  ش د. اکرونا قرار گرفته  ریکه تحت تاث  المللنیب

  ه ینظر  کیمتفاوت در ارتباط با   یزمان نقش  که هر ش  اخ  هم  نی. با توجه به اکنندیم یپژوهش باز خبمنت  ات یرا در ارتباط با نظر
 شکل مطرح شدند؛ نیبد جاکیبه صورت   وهایعوامل به عنوان عناصر موثر بر سنار نیداشت، لذا ا

وها یسنار یری گشکل (: عناصر موثر بر 1جدول)   

 انتقادی لیبرالیسم رئالیسم  نظریه

 نقش
 
ان متغیر

شر
پی

ده  
کنن
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تی
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 ساز 
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تی
گف
ش

 ساز 

  *   *    * محوریتقویت دولت

  *   *    * بازی حاصل جمع صفر به عنوان اصل 

 *     *  *  تغییر ساختار سازمان دهنده 

   *   *  *  هاتقویت همگرایی و همکاری دولت

   *   *  *  المللیهای بین تقویت نهادهای و رژیم 

 *    *  *   فروپاشی هژمونی آمریکا 

   *  *  *   داری فروپاشی نظام سرمایه 

 *     *  *  ایجاد دموکراسی مشورتی

 *     *  *  هادر مرکز قرار گرفتن حاشیه 

  *   *  *   قدرت از غرب به شرق انتقال 

  *   *    * شدنگسست جهانی

   *   *  *  شدنتقویت شدید جهانی

 *    *    * جهانیبینی مانند کرونا، جنگ وقوع بحران غیرقابل پیش 
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 تنظیم سناریوها 

با درنظر گرفتن  لذا    یم های عینی نیاز داربه داده دهد؟،  و پاسخ به آن که چه چیزی ر  میاز آنجا که برای ترسیم سناریوها  
نظری پژوهش بود یک پرسشنامه  ه  گانساز که برآمده از مصاحبه و مفروضات سه نقش عناصر پیشران، سدکننده و شگفتی 

انتخاب  پرسشنامه پساکرونایی قرار گرفت.  و دورنمای نظمسازی  ترسیم ه  پای  تهیه و  های چندگانه و به شیوه  به صورت 
آزمون اجرا و پیشنهادهای مختلف در راستای اصالح آن  لیکرت طراحی شد. پرسشنامه قبل از نهایی شدن به صورت پیش 

و رسیدن آن به سط  کیفی مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفت. برای سنجش میزان قابلیت اعتماد پرسشنامه مقدار آلفای  
متغیرهای تحقیق را    به دست آمد. جدول زیر میزان آلفای کرونبا   70/0رونبا  محاسبه گردید که این میزان بیش از  ک

 :دهدنشان می 
 ق یتحق   یرهایمتغ اخیکرون یآلفا زان ی(: م2جدول )

 میزان آلفا تعداد گویه  متغیرها 

960/0 12 کل پرسشنامه   

: دهدیسواالت پژوهش را نشان م یدییتا یعامل لیتحل جینتا ریشکل ز نیهمنن  

 ی د ییتا یعامل  لیتحل   ی(: الگو1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 0/05>) یدار یمعنبا توجه به سط   و    50/0سؤاالت باالتر از    تیدر در اکثر  یعامل  یکه مقدار بارها  دهدی ( نشان م1شکل )

sig) اریدر اخت  ییایو پا  ییروا  دیی پرسشنامه پس از تا  بیترت  ن ی. به اسنجدی ها را مداده  یخوببه   هاهیگرفت که گو   جهینت  توانیم 
و علوم    المللنیروابط ب  ،یپژوه نده یآ  نه یدر زم  یدکتر  یلیهدفمند و داشتن سه شرط مدر  تحص  یریگنمونه که با    ،یجامعه آمار

قرار   ،نفر انتخاب شدند  10به تعداد    یموسسات پژوهش  ایدر دانشگاه    سیو ده سال سابقه تدر  یاریحداقل مرتبه استاد  ،یاسیس
مورد   یو درصد فراوان زانیو نظرات آنها در قالب جدول و نمودار   م یآور جمعنخبگان در دور اول  یهابعد، پاسخه گرفت. در مرحل

سوال پرسشنامه در    12. مشخ  شد که پاسخ دهندگان از  دی گرد  یبندجداول و نمودارها انجام و دسته    یقرار گفت. توض  یابیارز
( نظرات  یانتقاد  هیسوال مرتبط با نظر  2و    سمیبرالیسوال مرتبط با ل  1سوال )  3در مورد    یدارند ول  یسوال آن اجماع نسب  7مورد  

سوال، مجدداً پرسشنامه همراه    3در خصو   یاجماع نسببا توجه به عدم بیترت نی. به اامدیبه دست ن یمتفاوت بود و اجماع نسب
مالحظه   ریتاثتحت  ا یشود آ   دهندگان قرار گرفت تا مشخپاسخ  اریدهنده بدون اشاره به نام آنها در اختهر پاسخ  یهاپاسخ   لیبا تحل
 2دهندگان در  آنها مشخ  شد پاسخ  لیها و تحلمجدد پاسخ  یآور . پس از جمعریخ  ای  دهندیم   ریینظر خود را تغ  گرانید  دیعقا
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رس اجماع  به  اختالف  موارد  از  تنها    دهیسوال  نظر  کیو  به  مربوط  تفاوت   یانتقاد  هیسوال  اند   اختالف    یبا  مورد  همننان 
 دهد؛ یمرا نشان  یجامعه آمار انیدر م یهماهنگ جاد یا یروند دو دور پرسشنامه برا ریبود. جدول ز دگاندهنپاسخ

 ی کندال در دو دور دلف   یهماهنگ  بی(: ضر3جدول )

 داریسط  معنی ضریب کندال  متغیر

 001/0 588/0 دور اول
 001/0 709/0 دور دوم

اتفاق نظر متوسط   جهیبوده که نشان از ارتباط متوسط و درنت 588/0کندال برابر با  بیکه در دور اول ضر دهدی( نشان م3جدول )
( اعضاب است و با توجه ی)قو یارتباط و لذا اتفاق نظر بااله که نشان دهند  رسدیم 709/0به  بیضر نیاعضاب است. در دور دوم ا

  ب یترت  نی. به اشدیاتمام راندها کامال معنادار محسوب م  یبرا   یهماهنگ  زانیم نینفر بوده ا  10  پژوهش  یکه جامعه آمار  نیبه ا
با   یینمایس یهالمیآنها از نام ف  یگذار اسم  یاستخراج و برا  ریبه صورت ز  وهایبه دست آمده سنار  یهادر مرحله آخر، براساس داده

 .دیاستفاده گرد  ویمرتبط به هر سنار یمحتوا

 گانه سه  یهاهینظره چینظام پساکرونا از در یوهای(: سنار2شکل)

 
 منبع: نگارندگان

 تحلیل سناریوها 

 الملل پساکرونا محکوم به رئالیسم: سناریوی باورپذیر. نظام بین 1

ها  گذاری بدان دلیل است که تصور رئالیستاست. این نام  2اسکات ویپربه کارگردانی    1گذاری این سناریو اقتباسی از فیلم محکومنام
اعتماد به همکاری بنا نهاده شده است. در  از نظام پساکرونا همانند محتوای این فیلم برمدار مبارزه، رقابت، جنگ برای بقاب و عدم 

»یا بکش یا کشته شو« است. مجموع   سازی میان تصور رئالیستی از نظام پساکرونا و این فیلم تاکید بر اصلیک جمله علت شباهت
 توان بدین صورت نشان داد؛ های خود بداند را می ها و رفتارهایی که باع  شده رئالیسم نظام آینده را مبتنی بر انگاره عوامل، کنش

 

 
1. The Condemned 
2. Scott Wiper   

انتقادیتبیین

هریت مطلوبسناریوی

تبیین لیبرالیستی

پلتفورم سناریوی محتمل

تبیین رئالیستی

محکوم باورپذیرسناریوی

https://www.f2m.site/4691/the-condemned-2007/
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 سم یبر رئال یمبتن  ریباورپذ یوی(: علل سنار3شکل)

 
 منبع: نگارندگان

رسید که حاکمیت دولت یک گام به عقب برداشته و مفاهیمی مانند مسئولیت و امنیت انسانی میشدن بازارها به نظر با جهانی
ملت را ضروری    -بازگشت به سیستم دولت    19-الملل ظهور کردند. اما امروز مجدداً، کوویدبه عنوان اصول کلیدی امنیت بین
کنترل اجتماعی، بهداشتی و مرزی را در اختیار دارند. این در کالم های  سیاسته  ها مسئولیت اولیساخته است، به ویژه آن که دولت

شکل داده    1648الملل را از زمان صل  وستفالیا در  ها که روابط بینتر یک بازگشت به سیستم آشناست؛ سیستمی از دولتدرست
و منازعات، به دلیل آن که ساختار   بر سیاست قدرت واقع رئالیسم معتقد است از آنجا که غلبه(. بهMorillas, 2020: 2) است

شدن های جهانیگاه ممکن نخواهد بود، درنتیجه پویاییالملل بوده و باقی خواهد ماند هیچها ذات نظام بینزمانه آنارشیک در هم
نهایت نتوانستند  ها در  مانورهای نظری و عملی این پویاییه  اند، اما با وجود همطی چند دهه گذشته اگرچه همواره درحال رشد بوده 

لذا باوجود همبه سمت ملت به عنوان بازیگر اصلی روابط   -اختالفات، اعتماد به دولته  وسوی یک دولت جهانی حرکت کنند. 
تواند های آن وجود داشته و دارد میانتقاداتی که به کاستیه  توان گفت رئالیسم با وجود هم الملل همننان باقی مانده است. میبین

گوید؛ توان بیرون کشید که میالملل پساکرونا باشد. اما چرا؟، پاسخ به این پرسش را از زبان واسکوئز مینظام بینه  جسناریوی مو
ها و وضعیت بهتر رقبایش در تحلیل تحوالت نوین، به دلیل پوشش دادن ابعاد بیشتری از واقعیت و به کاستیه رغم همرئالیسم به

 (. 87: 1395نیا، )دانش الملل خواهد بودها رویکردی مبتنی بر واقعیت نظام بینا و هستهعبارت بهتر به علت فهم واقعیت
دهد این است ها از نظام پساکرونا براساس روندهای جاری را در قالب سناریوی باورپذیر شکل میمورد دیگر که تبیین رئالیست

الملل مانند خود سیستم بین  المللی اساساًهای بینتا با سازمان  ر کرد جبوها را مدولتکرونا  ه  در دورالمللی  بین  آنارشیکه آنان معتقدند  
کند، سازمان  بینی میگرایی پیشهمانطور که واقع. عالوه براین  به عنوان یک عرصه برای رقابت مجموع صفر د، یعنیرفتار کنن

به عنوان مثال، به دلیل  .  شدت سیاسی شدرونا به  نی]متولی جهانی مبارزه با کرونا[ متاثر از همین رقابت در دوران کبهداشت جها
و نتایج   19-این کشور در مقابله با کوویده  امتناع چین از پذیرش تایوان به عنوان یک کشور مستقل، سازمان بهداشت جهانی تجرب

اگر یک بحران جهانی  گیرد که  گونه نتیجه می گرفت. باتوجه به این مورد رئالیسم این را نادیده    به آن   تحقیقات و توسعه مربوط 
نمی بینفرامرزی شدید  باع  همکاری  چه  تواند  و  تواند؟ میچیزی  المللی شود،  یادآوری میواقع،  ما  به  دلیل گرایی  به  که  کند 

میان یک چالش مشتر  جهانی تردید دارند که اولین غریزه  ها حتی در ، دولتآنارشیمشخصه  باالمللی اعتماد در سیستم بین عدم
 (.  Basrur; Frederick, 2021: 4) مجموع صفر را رها کنند و بازی یعنی خودیاریخود 
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نمون بود  اتحادیه  این  روح  با  مغایر  که  کرونا  دوران  در  اروپا  اتحادیه  بهه  تصمیمات  اتکاب  بازگشت  از  نظر  دیگری  مورد  خود 
هنگامی که ایتالیا از اتحادیه اروپا درخواست کمک اضطراری برای تجهیزات پزشکی و درمانی  ت. به عنوان مثال  ها اسرئالیست

گرایی یعنی »خودیاری ملی« مواجه شد. شهروندان ایتالیا با این اقدام اتحادیه، احساس کردند  خود کرد، در پاسخ دقیقاً با انتظار واقع
اند لذا در یک کمپین گسترده از طریق ساختن ویدئوهای یوتیوب، پرچم اتحادیه اروپا را در  کرده که کشورهای اتحادیه آنها را رها  

کند هایی است که تأیید میترین نمونه سوزاندند. مدل ایتالیا یکی از برجسته کردند، میحالی که سرود ملی خودشان را پخش می
اروپا از اصل »اول ما« استفاده می (. در نتیجه، تحت تأثیر همین  Khalifa, 2021: 10-11)  کنندهمه کشورهای اتحادیه 

های آل همکاری چیزی جز یک توهم و کمکهای اتخاذ شده مشخ  گردید که اتحادیه اروپا به عنوان ایده ها و تصمیمرویه
( و این مدعای دیگری بر نظر  Ibid: 12) آمریکا به کشورهای جهان نیز چیزی جز کمک براساس اهداف و منافع ملی نیست

 الملل پساکرونا است.  ملت در سیستم بین  -پردازان رئالیسم مبنی بر بازگشت مقتدرانه دولت نظریه
این فرض  نیز جای تعجب ندارد. با  ملی واکسنج رواه افزایش و ادام ،گراییواقعه دریناز محوری؛ مبتنی بر همین اصل  دولت

حتی با هزینه زیان در جامعه جهانی رقابت    واکسن  ساختکشورهایی که برای  تالش    ولویت هستند،در ا  ملی  که امنیت و منافع
حتی در تنها المللی است. منافع ملی و اتکاب به خودیاری در مقابل تعهد همکاری بینه  همان غلب، ( Fay, 2021: 207) کنندمی

بودیم   شاهد  اروپا،  اتحادیه  یعنی  فراملی جهان  واقعاً  آزادی سازمان  مقدس »چهار  اصول  آسانی  به  که چگونه کشورهای عضو 
حرکت«)کاال، سرمایه، خدمات و مردم( را نقض کردند. اعضای اتحادیه اروپا این کار را انجام دادند، زیرا منافع ملی تنها ارز واقعی  

المللی  های بینبحران کرونا، این سازمانگرایان انتظار دارند، هنگام وقوع  الملل است. از سویی همانطور که واقعمقدس روابط بین
های ملی خود انتظار داشتند که اقدامات الزم را برای محافظت که شهروندان به آنها مراجعه کردند، بلکه شهروندان از دولت نبودند

الملل، دولت ملی یک بار دیگر از آنها در برابر تهدید انجام دهند. این بدان معناست که در غیاب اقتدار جهانی حاکم بر روابط بین
 ی سیاست جهانی است. ثابت کرد که بازیگر اصل

ترتیب رئالیسم اعتقاد دارد با توجه به این روندها، حتی پس از کرونا فرآیند همکاری و تعهدجهانی همننان عنصری  به این 
شکننده در مقابل اتکاب به خود خواهد بود و این بحران ضمن تضعیف اصل »یکی برای همه و همه برای یکی«، تنها اصل »خود  

ها معمواًل سعی دارند از همتایان خود پیشی بگیرند. درنتیجه  گوید که دولتویت کرد. رئالیسم همننین به ما میبرای خود« را تق
برداری توان به کپیکنند که خود را مؤثر نشان دهد. از این نظر، میآنها با دقت یکدیگر را زیر نظر دارند و اقداماتی را اتخاذ می 

به ویژه که رئالیسم این  آمیز برخی کشورهای آسیایی برای مهار شیوع کرونا اشاره کرد،وفقیتبرخی کشورهای غربی از اقدامات م
برجسته می را  به نظر میکند که وقتی یک بحران ر  میواقعیت  برای محدود کردن سریع آن  رسد دولتدهد،  اقتدارگرا  های 

نتیجه آن  (.  Kliem, 2020: 2) ها در آینده باشیمع دولتمجهزتر هستند و بنابراین ممکن است شاهد تبلیغ و تمایل به این نو 
الملل است و حتی برخالف اعتقاد ها در نظام بینبحران کرونا نشان داد که خودیاری و بقاب همننان اصل راهنما برای دولتکه  
 ک« جنگ ماسهد. به عنوان مثال »طلبی و رویکردهای تقابلی بین کشورها بکاپوشانی هویتی نیز نتوانست از منفعتانگاران، همسازه
تامین منافع بر هر چیزی حتی دوستان ارجحیت دارد و نشان داد که  به خوبی  آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا  کشورهایی مانند  بین  

ا معتقدند تئوری هگونه که رئالیستبنابراین همانایستند.  میبرای تأمین این منافع رودرروی دوستان خود نیز  ها  اگر الزم باشد دولت
توان گفت شواهد می (،Antunes; Camisão, 2017: 17) کندآنها به بهترین شکل تصویر سیاست جهانی را توصیف می

العاده احیاب و  رسد، اما بحران کرونا نقش دولت را فوقگرایی اگرچه هنجار به نظر میمرز و جهانیحاکی از آن است که جهان بدون
 هایی که موضوع حکمرانی جهانی بوده آن را به مدار بازگردانده است.ها و حوزهمجدداً در همه سیاست

 محتمل . لیبرالیسم پلتفرم نظام پساکرونا؛ سناریوی2

سازی بین این فیلم با سناریوی  گذاری شد. محور اصلی شباهتنام  2به پلتفرم  1این سناریو با اقتباس از فیلم اسپانیایی گالدر اوروتی 
هاست، و لذا در نهایت همانند این فیلم ها آن است که شرور بودن و جنگ ناشی از ساختار و نه ذات انسانبرخاسته از نظریه لیبرال

جمع  به صل  رسید، چرا که با قاعده بازی حاصل  شود حتی در ساختار آنارشی هم با یکدیگر همکاری کرد ویابند که میها درمیانسان
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ها معتقدند در نظام پساکرونا همننان قواعد اصلی نظام مبتنی بر  توانند منتفع شوند. مهمترین عواملی که لیبرال غیرصفر همه می
 رویکرد آنهاست عبارتند از؛  

 سم یبرالیبر ل  یمحتمل مبتن  یوی(: علل سنار4شکل)

 
 منبع: نگارندگان

  ن یباوجود ا  تیو سپس در نها   یرا به وجود آورده را توض  یبرال ینظم ل  یشک به بقاه  نیکه زم  یابتدا نقاط  ویسنار  ن یشرح ا  یبرا
 داد. میرا نشان خواه یدموکراسبرالیل یبقا یعنی یکنون ندیدر قالب ادامه فرآه ندیها، علل محتمل بودن نظم آ چالش

شود، اما لیبرالیسم به عنوان رقیبی قدرتمند و تأثیرگذار الملل در نظر گرفته میاگرچه رئالیسم به عنوان نظریه غالب در روابط بین
(. لیبرالیسم برای بیش از سیصد سال به عنوان یک چارچوب  Mgonja; Makombe, 2009: 32) برای آن باقی مانده است

خود در قرن هفدهم ه  الملل عمل کرده است و با وجود آن که با شکل اولینظری جامع برای در  مسائل مربوط به سیاست بین
(. اما با این  Gismondi, 2008: 4) رالیستی داردتمایز دارد همننان زبان مورد استفاده برای توصیف ابعاد هنجاری ماهیت لیب

انداز بقای آن های جهانی و چشمالمللی لیبرال در برابر شو بینپذیری نظمهای قدیمی در مورد انعطافپرسش  19-وجود، کووید
یبرال همننان در  (. به واقع پرسش آنجاست که آیا این نظم  مبتنی بر رویکرد لNorrlöf, 2020: 812) را دوباره احیاب کرد

ها معتقدند رویکرد آنها تبیین واقعی سرشت نظم آینده است؟. برای شروع پساکرونا توان بقاب خواهد داشت یا آنننان که رئالیست
است که  ای از عناصری مانند همکاری امنیتی، هژمونی، جامعه مدنی و اقتصاد بازپینیده ترکیبنظم سیاسی لیبرال باید گفت که 

این الگوی  را  ساختار نظم سیاسی لیبرال  د. به این ترتیب،  کننتقویت مینیز  متقابال یکدیگر را  با هم،  تعامل  ضمن  ن عناصر  در آن ای
ثباتی مواجه شود نظم برخاسته از آنها د و لذا هرگاه یک یا چند عنصر از این عناصر با بیدهعناصر و تعامل آنها تشکیل میاز  کلی  

 باشد. مروزه برخی معتقدند که بحران کرونا عاملی موثر در تزلزل این عناصر می گردد و ادچار تزلزل می
توان گفت کنند. در پاسخ میخورد، با یکدیگر همکاری میها به هم گره میکنند که وقتی سرنوشت دولتها ادعا می لیبرال
عنوان مثال در موضوع کرونا، ایاالت متحده کنند. بههمکاری نمیکنند، اما آنها به طور مداوم  ها مبادرت به این کار میاگرچه دولت

ها شکست خوردند و چین و آمریکا نیز بر سر  به دنبال تامین تجهیزات پزشکی خود بود، کشورهای اروپایی در هماهنگی سیاست
ها یافتن اهداف ملی مورد نظر رئالیست  با هم دچار چالش شدند و این دقیقاً غلبه و اولویت  19-القاب رهبری خود در مبارزه با کووید

ها آنها را المللی که لیبرالها بود. به ویژه که ردپای همین نقطه ضعف، در نهادهای بینجمعی مورد نظر لیبرالبر همکاری و اقدام
سران خود در در نشست   (G7) اقتصاد بزرگ  7نامند به چشم آمد. به عنوان مثال گروه  تقویت سطوح باالی همکاری میه  زمین

های تحقیقاتی و انجام »هر کاری که الزم است« برای مقابله  ای مبهم بر تقویت همکاریناکام ماند و تنها با بیانیه  2020مارس  
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با پیامدهای اقتصادی تاکید کرد. سازمان بهداشت جهانی نهادی که در مرکز بحران قرار دارد و در روند جریان اطالعات مربوط به  
کشور گسترش یافته بود نه    113مارس، که در آن زمان به    11گیری در اواخر  ر مهم است، نیز به دلیل اعالم شروع همهکرونا بسیا

گرفت قرار  نیز  مناقشه  مورد  بلکه  نشد  همکاری  به  منجر  ماکسیم Basrur; Kliem, 2021: 5) تنها  اساس  برهمین   .)
المللی به عنوان بازیگران مدنظر لیبرالیسم، مانند  و معتقد است نهادهای بینالملل دانشگاه عالی مسک، استاد روابط بین 1براترسکی 

گیری  گیری کرونا مقابله کنند و لذا او درنتیجه این همهطور موثر با همهسازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی نتوانستند به 
های نزدیک متوقف  م احتمااًل نه همیشه ولی برای مدتی در سالنامیدیسازی میکند که آننه قبالً جهانیو ناتوانی نهادها تاکید می

 (. Yavuz, 2020: 2)  خواهد شد
شود. او معتقد  المللی را درخصو  توزیع واکسن یادآورد میهای بینهمکاری جهانی و ضعف سازمان فردیا زکریا نیز این عدم

المللی بهداشتی ایجاد شده های بینگروهی از سازمانه  وسیلگذاری و توزیع واکسن که بهبه عنوان سازوکار اشترا   2است کوواکس 
اند گرایانه تبدیل به سیاست شدههای ملیگیرد که لفاظیاست به دلیل خّست کشورهای ثروتمند موفق نبوده است. زکریا نتیجه می

ای جرات بیان این حقیقت پرسد که آیا هیچ رهبر ملیتر جهانی است، اما او خود سوال میحل این مشکل همکاری بیشو تنها راه 
المللی به های بینها باید گفت؛ ضمن آن که اعتماد و اعتبار سازمان(. با توجه به این استداللZakaria, 2021: 3) را دارد؟ 

مرحله جدیدی از مطالبات را برای   19به بزرگی خورده است، کووید های اخیر ضرالمللی لیبرال در سالعنوان شالوده نهادی نظم بین 
(. این بدان  Chandra; Kumar, 2020: 6) دموکراتیزه کردن و تبدیل آنها ارائه داده تا بازتابی از توزیع قدرت معاصر باشند

لذا تجدیدنظرطلبی در آنها به    المللی نیستند وقدرت در سیستم بینه  ها و نهادهای جهانی تجلی واقعی هممعناست که سازمان
ها و اندیشمندان  گردد از منظر برخی از دولتهای اساسی نظم کنونی که درواقع به تضعیف نظم لیبرالی تعبیر میعنوان یکی از پایه 

رت چین ها حاکی از افول هژمونی آمریکا به عنوان رهبر نظم لیبرال و افزایش قدضروری است. درهمین ارتباط بسیاری از تحلیل
نظام  ایجاد یک  بر  به عنوان تحولی در ساختار کنونی جهانی  لیبرال  به نظم جهانی  اعتقاد  با  ایکنبری  مثال  به عنوان  تا است. 

کند که در آن چین احتماال بیشترین بهره از این انتقال قدرت را خواهد داشت. او  چندقطبی به مثابه سیستم انتشار قدرت یاد می
)عبدالهی،  کندالمللی لیبرال«، نظم کنونی  لیبرال را شکننده، قطبی شده و غیرقابل تحمل تلقی میایان نظم بین»په  مجدداً در مقال

طلبی چینی  لیبرال از خشم روسی، جاهنیز که به آقای دموکراسی معروف است در کتابی به نجات نظم  3(. لَری دایامند 189: 1397
  4(. به همین منوال برخی دیگر از نویسندگان با استدالل به کاکس 8: 1399حرفه، )پیک و خودشیفتگی آمریکایی هشدار داده است

با ظهور قدرت بر لیبرالیسم  های نوظهور دیگر، پشت  های تجدیدنظرطلب به موازات قدرتو کوهن معتقدند نظام کنونی مبتنی 
افراطی در کشورهای گرایی و راست)دوره ترامپ( و نیز بازگشت ملی  کردن آمریکا به نهادهای که خود روزی آنها را خلق کرده

ها،  ها، انگارهها و نهادهای سیاسی آن در توزیع توانمندیشهروندان این کشورها نسبت به نظام لیبرال غرب و همننین دیدگاه منفی  
الملل  آن را بحران عمیق غیرقابل بازسازی در نظام لیبرال بین   5نهادها و منافع دچار افول شده و این همان چیزی است که مرشایمر

 (. 237-238: 1400)مسعود و دیگران،  نامدمی
ها در حداقل معتقد به نیازمندی نظم لیبرال به بازسازی خود و در حداکثر معتقد  شود که اغلب تحلیلترتیب مشاهده میبه این  

برآورد می  لیبرال  به جایگاه و هژمونی نظم  را آخرین ضربه  آنها بحران کرونا  این طیف دوم  نابودی آن هستند که در  کنند،  به 
در مقابل کشورهایی با نظم مخالف در مقابل بحران کرونا بسیار ضعیف عمل کردند.  بخصو  که کشورهای مبتنی بر این نظم  

اندازهای دیگری وجود آمیز و تصورات آخرالزمانی درباره وجود یک وضعیت اضطراری، چشمهای اغراقبینیاما فراتر از این پیش 
های لیبرال، شاید بحران سالمت به عنوان یک  وکراسیتوان گفت در دمدارد که باید آنها را به تصویر کشید. به عنوان مثال می

نمی سرایت  بزرگ  سیاسی  بحران  یک  به  اما  بماند  باقی  بهداشتی  دگرگونیبحران  به  زیرا  شدکند،  نخواهد  منجر  عمده   های 

(Delanty, 2021: 16درواقع باید گفت که با وجود هم .)  تواند همننان  میآوری در خود دارد که  ها، لیبرالیسم منابع تابچالشه
و یک اجماع گسترده به نفع حفظ این نظم ایجاد  المللی موفق بوده  های بینآن را حفظ کند. به این معنا که اواًل، در کاهش درگیری

ت. دوما منافعی در قواعد بازی سیاسی، به ویژه در بُعد اقتصادی، ایجاد کرده که در راستای محافظت از آن قوانین عمل  اس  کرده
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ه  ها و معاهدات مختلف نهادینه شده است و این نهادها )با همالمللی، رژیمهای بینخواهد شد. سوم آن که لیبرالیسم در سازمان
 (.  Lake; Martin; Risse, 2021: 245-246) نواق ( نیروهایی برای تداوم آن هستند

نباید درباره آثار    معتقد است  داندمیوپلیتیک ننقطه عطف ژئرا    19-کووید  بحران ضمن آن که  نای،    برهمین اساس هم جوزف
دوران جهانی  رداغراق ک  ی کروناالمللبین پایان  بر  آغازی  را  آن  به رهبری  و  لیبرال  از ظرفیت دانستمریکا  آسازی  زیرا کرونا   ،
مقایسه   1917-1918ن  اسپانیایی در سالیاتواند با آنفلوانزای  می  های بزرگ جهانی برخوردار نیست و نهایتاًآفرینی مانند جنگتحول

نداشت دنبال  به  را  چندانی  ژئوپلیتیک  تغییرات  فراوان  انسانی  تلفات  برغم  که  درنتیجه  شود  بین .  نهادهای  آزاد،  المللی، بازار 
 ان لیبرال های آرمحاکمیت قانون و تغییر مترقیانه به عنوان مهمترین جنبه،  جمعی، اجتماع دموکراتیک، حاکمیت مشتر امنیت

الملل . در این سط  حتی کسانی که معتقد به تاثیر کرونا بر نظام بین همننان از مقبولیت و تقاضای جهانی برخوردار خواهند بود
استمرار نظم کند که تاکید می، 1هنری کیسینجر تاکید دارند. به عنوان مثال وضع موجود و نظم مستقر  هستند همننان بر به بقای

 الزمه مدیریت بحران کروناست.  همننانمستقر 
ترین اتفاق ممکن یعنی همان سناریوی محتمل درخصو  نظام پساکرونا باشد و غالب  تواند محتملمی  اگرچه این دیدگاه 

اندیشمندن دیگر نیز معتقد به این بایستگی لیبرالیسم هستند، اما به هرحال یک نکته اساسی را نیز باید درنظر گرفت و آن این که  
ها از سوی دیگر ایده  ی مطرحهاچالشآن در مقابل  فرضی    برتری   ولی  اید نظم لیبرال کنونی همننان باقی بماند و از بین نرودش
ه  ها دچار تزلزل شده و مهمتر از آن رهبری آمریکا بر این نظم نیز با تردیدهای اساسی روبرو شده است. این همان پاشننظمو  

بینند. مثال این نادیده گرفته شدن در باالترین سط  استدالل  پردازان و رهبران نظم لیبرال غالباً آن را نمینظریهآشیلی است که  
باشد که معتقد است تمایزات ملی و فرهنگی مانعی برای پیروزی نهایی لیبرال دموکراسی نیست، و این درحالیست که  فوکویاما می

 های مختلف نیازمند برخوردهای متفاوت است. خشجهان به عنوان یک سیستم متشکل از ب

 . نظریه انتقادی هریت نظام پساکرونا؛ سناریوی مطلوب 3
است. وجه شباهت این   3به کارگردانی کیسی لمونز  2داستان سناریوی نظریه انتقادی از نظام پساکرونا برگرفته از نام فیلم هریت

سناریو با فیلم هریت، اوال انتقاد به نظم موجود بین هردو و سپس قیام علیه آن نظم است. عالوه بر آن در این سناریو دقیقًا همانند 
در  کند نظریه انتقادی نیز  قهرمان فیلم که ضمن تاکید بر اصل آگاهی برای رهایی از سلطه، راه رهایی و بدیل نظم را ارائه می

توان بدین  ا را میپردازان انتقادی در ترسیم نظم پساکروندهد. شالوده اعتقادات نظریهترسیم نظم آینده این اصول را مدنظر قرار می
 :صورت نشان داد

 ی انتقاد  هیبر نظر یمطلوب مبتن  یوی(: علل سنار5شکل)

 
 منبع: نگارندگان
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تواند چیزی غیر از  کند، بلکه سوال اصلی آن این است که جهان چگونه مینظریه انتقادی از چرایی وضعیت کنونی سوال نمی
ها برای تشخی  منافع  . روشنگری توده 1ویژگی اساسی است؛  آننه که هست باشد؟. براساس فرض مزبور، این رویکرد شامل سه  

شود. از منظر این رویکرد دولت  . داشتن محتوایی معرفتی، به عبارتی نوعی دانش محسوب می3بخشی؛  . رهایی2حقیقی خود است؛  
ای آزادی، سلطه را ایجاد جسان بهداری مدرن با تزریق آگاهی کاذب به جامعه، روابط اجتماعی اصیل را مخدوش و بدینسرمایه

ها مورد توجه قرار گیرد. حاال با ظهور  کرده است. درنتیجه تالش نظریه انتقادی ایجاد نظامی مبتنی بر عدالت است که در آن حاشیه
ست. پردازان آن قرار داشته مرتبط شده اکرونا بیش از هر زمان دیگری این رویکرد با وضعیت کنونی که همواره مورد حمله نظریه

های  آمادگی نظام آموزشی و خالبهای بسیاری مانند ناتوانی دولت در مقابله با تهدید ویروس؛ عدمگیری، نق چرا که با ظهور همه
یافته در تخصی  واکسن آشکار شد  نشین جامعه و خساست کشورهای توسعهآن در مواقع بحران، احتکار کاال به ضرر اقشار حاشیه

بیداد میعدالتییبه  که همگی نشان دهند با های اجتماعی است که هنوز در جوامع مدرن  انتقادی تالش دارد تا  کند و تئوری 
فرصتبهره  از  بیگیری  این  خراشیدن سطوح  در  را  خود  انتقادی  چاقوی  بحران،  این  آن  عدالتیهای  زیر  در  و  گرفته  کار  به  ها 
انتقادی درباب ه  (. درواقع، سناریوی نظریNgawan, 2021: 2) بیابد  شناسی اجتماعی ماندگاری را که جامعه را فلج کرده،آسیب

با نگرش لیبرالی، چرا که از یک الملل پساکرونا همنظام بین  با نگرش رئالیستی قرار دارد و هم در تضاد  سو زمان هم در تقابل 
است و هم دال عقالنیت ابزاری به عنوان یکی  محور رئالیستی  دولته  مدارانطور که بیان شد این رویکرد خواهان تغییر منفعتهمان
های  ترین چهرهشدهماس به عنوان یکی از شناخته  1برد. در این بُعد، هابرسبندی لیبرالیسم را زیر سوال میهای مرکزی مفصلاز دال

اگر ت. لذا اس و روابط انسانیعقالنیت ابزاری بر همه مناسبات ه سیطرز پروژه ناتمام مدرنیته حاکی انظریه انتقادی معتقد است که 
عقالنیت ابزاری برخاست و راه قبل از هرچیز به مقابله با    به عنوان محور این نظریه محقق شود ابتدا باید  قرار است رهایی از سلطه

عتبار و امکان  امکان دستیابی به توافق واقعی بر سر دعاوی ای است. این نوع عقالنیت عقالنیت ارتباطگیری از  این مقابله نیز بهره 
طور برابر صحبت کنند و فقط نیروی استدالل بهتر د بهنتوانمیکه در آن همه ل است آبح  نامحدود در یک وضعیت کالمی ایده

دموکراسی کنونی   مبتنی است که برخالف لیبرالییا مشورتی  یدموکراسی گفتمانرسیدن به این مفاهمه نیز ه شود. طریقمیحاکم 
هم از  که  باشد  ی میحوزه عموم  است. مبنای این دموکراسیوگو و استدالل  کردن گفت   نهبرای نهادی  ایشیوه   بر عقالنیت ابزاری
نظم موجود توان از تناقضات درونی  . به همین شیوه کاکس معتقد است میمستقل استو  حوزه دولتی جدا    همحوزه خصوصی و  

ای از برای به چالش کشیدن آن و ایجاد نظم جدید بهره برد. در این مسیر به بیان گیل نیروهای ضدهژمون به معنای مجموعه
( و این مفاهیم را اکنون بحران کرونا در  Stean; Pettiford: 2001: 117)  توانند ایفای نقش کنندها و مفاهیم میارزش 

ها  طور که مورخان در طول تاریخ همواره اپیدمییروهای ضدهژمون قرار داده است. به این ترتیب همانها و نیز نتودهه  دسترس عام
های نظام لیبرال پردازان نظریه انتقادی معتقدند چالش(، نظریهAydemir, 2021: 109)  اند را منادی عصر جدید تلقی کرده

وسوی خاصی به نظام  از بین بردن ساختارهای سلطه و ایجاد سمت  کنونی در مقابل کرونا بیش از هر زمان دیگری هدف آنها که
 الملل است را در دسترس قرار داده است.بین

امکان  سو و ناامیدی نسبت به سخت بودن عدم نظر درباب مفهوم رهایی از سوی اندیشمندان این نظریه از یک اما به دلیل اختالف
اند وقوع این تحول   باب  بخش که به زعم این نظریه در دولت اقتدارطلب ادغام شدهرهایینیروهای  ه  وسیلتغییر ساختار سلطه به

توان سناریوی مطلوبی نامید این نظریه به نظام پساکرونا را میه  نماید. برهمین اساس هم درینمیل نظریه انتقادی بسیار سخت می
ک کالم به عنوان تعیین تکلیف رویکرد تحولی نسبت به نظام طور که کاکس نیز در ی که تحقق آن به سادگی میسر نیست. همان

ای داند. بنابراین اگرچه کرونا به استعارهکند اما آن را تحولی نامحتمل میگیری ضدهژمونی را اگرچه کال نفی نمیالملل، شکلبین
ای فاقد ماهیت شده است و طور فزایندهد بهالمللی مبتنی بر قواعاز فروپاشی یا تعدیل نظم کنونی تبدیل شده و به عبارتی نظم بین
کند، چه اقتدار اخالقی زیربنای آنها است یا چه کسی از آنها دیگر مشخ  نیست که قوانین چیست، چه کسی آنها را تعیین می

ر در بحران  پردازان انتقادی است، اما مشکل آنجاست که حتی اگترین فرآیند برای نظریه کند و این بهترین و مطلوبپیروی می
بودن نظم لیبرال واقعیت داشته و به حقیقت بپیوندد، نشانه کمی از ظهور نظم جهانی جدید]آن هم نظم مطلوب انتقادی[ به جای  
آن وجود دارد و حتی در عوض یک خأل استراتژیک، سیاسی و هنجاری رو به رشد ایجاد شده است. ازسوی دیگر، کنکاش در 

جای امنیت ملی معتقد به امنیت نوع بشر هستند،  دهد که آنها به رغم اختالفاتی که دارند نشان میی علیپردازان انتقادنظرات نظریه
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آلیستی و هنجارگرایانه نظریه انتقادی یعنی همان لذا تاکید دارند که باید از دایره محدود امنیت ملی فراتر رفت و این وجه ایده
های رئالیسم  رسد با توجه به استداللالملل مطلوب آنهاست، که به نظر مینظام بیناعتقاد به دولت به عنوان مفروض ضروری  عدم

آل غیرممکن یا نهایتاً امری با وقوع امکان بسیار سخت باقی که در بخش قبل توضی  داد شد این امر احتماال در سط  همان ایده
 بماند. 

عدالتی و تبعیض  یکی از مصادیق بارز بی،  اندمنتقد نظم لیبرال بوده اساساً    که  پردازان انتقادینظریه مخل  کالم آن که از دید  
نظم، نهایت بشردوستی به این خالصه این  کرونا است. زیرا در    نظم حاکم، در تأیید مدعای آنها چگونگی مدیریت بحران این  در  
یک را درمان    که کدامزند  نتخاب میدست به امنطق هزینه و فایده    براساس شود که نظام بهداشتی کشورها از بین بیماران  می
د و  کننالمللی تأکید میبر عقالنیت اخالقی و انتقادی در نظم بین،  مبتنی بر عقل ابزاریمنطق  با نفی این  انتقادیون  . بنابراین  کند

بندی  در جمع(.  4  :1399فیروزآبادی،  )دهقانی ای برای حرکت به سوی نظم جدید مطلوب باشدتواند زمینهمعتقدند این بحران می
این واقعیت را به ارمغان استناد کرد که معتقد است کرونا    1ر باتلتوان به نظر جودیت  رویکرد انتقادی میه  نظام پساکرونا از درین

به طور مساوی تقسیم نمی دنیای مشتر   این  اما  دنیای مشتر  دخیل هستیم،  ما در یک  بیماری همهآورد که  این  گیر شود. 
ای نژادی و اقتصادی را تشدید و در عین حال احساس جهانی تعهدات ما را نسبت به یکدیگر و زمین افزایش داده است.  هنابرابری

ومیر و وابستگی متقابل است و این احساس که توسط  لذا حرکتی در جهت جهانی وجود دارد که مبتنی بر حس جدیدی از مرگ
افراد محصور در مرزهای تعیین شده را به چالش کشیده است. درنتیجه یک مشکل بهداشتی مشتر  تقویت شده است، انزوای  

کند امر سیاسی در زمان ما باید از ضرورت بازسازی جهان مشتر  شروع  فیلسوف کامرونی بیان می   2طور که آشیل امبمبههمان
تئوری انتقادی برای  های  آموزه(، امری که اگرچه وقوع آن در حداقل غیرممکن ولی مطلوب است و  Butler, 2021: 2)  شود

برابری اجتماعی، لزوم مانند  بر مسائلی    و تاکیدداری  های سرمایهدیدگاه   تسریع ایجاد این امر غیرممکن  مطلوب بر کنار نهادن
 د دارد. تاکی تمرکز بر فقرزداییو  تخصی  برابر در زمینه بهداشت

 گیرینتیجه
بینی  خود پیش شناختیو روش  شناسیمعرفت،  شناسیرا از زوایه دید هستی  ت کروناپردازی ماهیت و عمق تاثیراهر نظریه و نظریه

سازها ها و شگفتیها، سدکنندهاز سه رویکرد نظری رئالیسم، لیبرالیسم و نظریه انتقادی به عنوان پیشران ه  . عناصر برگرفتکندمی
خاصی در ترسیم نظام پساکرونا متصور هستند و مبتنی بر دالیل خا  خود آن  ه  ها دریندهد که هر کدام از این تئورینشان می 

ها و تصمیمات اتخاذ  دانند. به این معنا رئالیسم معتقد است روندها، کنشتر به واقعیت میرا ساختار نزدیکه  نظام تصویرسازی شد
های رئالیستی خواهد بود. به الملل محکوم به تقویت انگارهحاکی از آن است که پس از کرونا ساختار نظام بینبحران  ه  شده در دور

ملت، خودیاری، تقابل و امنیت هابزی مجدداً لباس عصر وستفالیا را به تن    -دولت  ه  عبارت بهتر این نظام با بازگشت تقویت شد
شوند. این تصور  ها رانده میشدن، تعهدات اخالقی، لیبرالیسم و همکاری به حاشیهنی خواهد کرد و از این منظر عناصری مانند جها

توان سناریوی موجه نامید. اما در مقابل این تصویر، لیبرالیسم با اتکاب به رئالیسم که براساس دانش امروز قابلیت وقوع دارد را می
ای بوده و بسیاری آن را عاملی در تسریع  های عمدهدچار چالش  نظم لیبرال کنونی معتقد است اگرچه در دوران بحران این نظم

منابع  گردد و نظم لیبرال به دلیل  ی محسوب نمینقطه عطف ژئوپلیتیک  19-کووید  بحرانکنند، اما  روند افول نظم لیبرال تلقی می
امکان وقوع بیشتری دارد نامید.   که   توان سناریوی محتملاین تصویر را میآوری که در خود دارد همننان باقی خواهد ماند.  تاب

های دوران شیوع و  سیاستدر تصویرسازی سوم از آینده نظام پساکرونا، نظریه انتقادی با اتکاب بر سناریوی مطلوب معتقد است که 
توجهی   های جهانی باع  شده تا اعتماد کشورها به نظم موجود به میزان قابل ترین چالشگسترش کرونا به عنوان یکی از بزرگ

طور چشمگیری الزم است تغییر کند و راه رهایی گیری کرونا بهالملل پس از پایان همهکاهش پیدا کند. درنتیجه ماهیت روابط بین
 داند. این تغییر را نیز ضرورت بازسازی جهان مشتر  از طریق ایجاد دموکراسی مشورتی و عقالنیت ارتباطی می
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 قدردانی 
دانند از معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی و کارگروه علوم انسانی صندوق حمایت از پژوهشگران که تسهیالت  نویسندگان بر خود الزم می 

، صمیمانه  کردندپژوهش همکاری  ه  و همننین اساتید گرامی که در روند پاسخگویی به پرسشنامنمودند  الزم را برای انجام پژوهش فراهم  
 .قدردانی نمایند

 منابع
 .  4-30 (:31)14، های فلسفیمجله پژوهشدموکراسی لیبرال در جهان پس از کرونا،  .(1399) .حرفه، شیرزادپیک

 . 125-161 (:2)3، پژوهشنامه علوم سیاسیریه انتقادی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی، . نظ(1387) .فیروزآبادی، سیدجاللدهقانی
سیدجاللدهقانی بین   .(1399)  . فیروزآبادی،  در:  نظام  بود؟  خواهد  چگونه  پساکرونا  تسنیمالملل    [. 1400آذر    25]دسترسی:  ،  خبرگزاری 
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