
کرونا  شیوع  از  عرصه ها  از  بسیاری  در  امــروزه    
از  خیلی ها  و  مــی شــود  ــاد  ی عطف  نقطه  بــه عــنــوان 
کرونا« سخن می گویند.  کرونا« و »پسا دنیای »پیشا
در  خاص  به طور  تقسیم بندی  این  دربــاره  شما  نظر 

حوزه اندیشه سیاسی چیست؟
از  تقسیم بندی  ایــن  مــی رســد  نظر  بــه  بیگلری: 
سیاسی  انــدیــشــه  مــی شــود.  نــاشــی  کنونی  هیجانات 
امر  قلمرو  در  بشری  بنیادین  مسائل  در  تأمل  پی  در 
که رویدادهای  گزاره درست است  سیاسی است. این 
موضوعی  بستری  اندیشه ورزی  نوع  این  برای  جامعه 
فراهم می کنند. به تعبیر »تامس اسپریگنز«، متفکران 
ــای جــامــعــه خویش  ــران ه ــح ب ــه  ب پــاســخ  ســیــاســی در 
به  سیاسی  انــدیــشــه  در  امــا  می کنند؛  ــشــه ورزی  ــدی ان
بحران های  و  ــدادهــا  روی بنیادین  و  زیــریــن  الیــه هــای 
اندیشه  مسئله  بــنــابــرایــن،  مـــی شـــود؛  تــوجــه  جـــاری 

سیاسی در تراز مسائل بنیادین قرار دارد.
ــحــران هــای  در طـــول تـــاریـــخ جـــوامـــع بـــشـــری، ب
به  را  اندیشمندانی  گاه  که  است  آمده  پدید  مختلفی 
تأمل واداشته و حاصل آن، ظهور نظریه های جدید در 
جنگ ها  نمونه،  به عنوان  است.  بوده  سیاسی  عرصه 
که »توماس هابز« در انگلستان  و آشوب های روزگاری 
می زیست، یعنی سده های 16 و 17 میالدی، سبب شد 
وی نظریه سیاسی خود را بر بنیاد یک هستی شناسی 
مبتنی بر »آشوب« )choas( بنا نهد؛ بنابراین، بحران ها 
متأثر  را  انسانی  جوامع  محیط  بتوانند  که  به اندازه ای 
واقع  مؤثر  سیاسی  اندیشه ورزی  در  می توانند  سازند، 

مصاݣݣحٮݬݬݬݪبه

کرونا و تحوالت اندیشه سیاسی بحران 

به  کرونا،  ویروس  از  ناشی  بحران  علی القاعده،  شوند. 
که ایجاد نموده،  دلیل وضعیت پاندمیک و عالم گیری 
کردن هیجانات ناشی از آن،  به خصوص پس از فروکش 
با  می گرداند.  شعله ورتر  را  سیاسی  اندیشه ورزی  تنور 
این حال، مسائل ناشی از این بحران، اغلب در سطح 
به  را  آن هــا  سیاسی،  اندیشه  و  هستند  برگ ها  و  شاخ 
را  اساسی  مسائل  برده،  اندیشه ای  بنیادین  الیه های 

مورد بازاندیشی قرار می دهد.
کنیم،  دنبال  انضمامی تر  را  بحث  بخواهیم  گــر  ا
قرار  بازاندیشی  مــورد  دولــت  و  سیاسی  قــدرت  مسئله 
گرفت. البته در سال های اخیر و پیش از بحران  خواهد 
خ دادن بوده است.  کرونا هم این بازاندیشی در حال ر
اصلی  کالبد  به عنوان  آن  گی های  ویژ با  دولــت  پدیده 
اندیشه  اصلی  مسائل  از  یکی  همواره  سیاسی،  قدرت 
که همه دولت ها با پاندمی  سیاسی بوده است. از آنجا 
و بحران جهانی مواجه شده اند و مدیریت اصلی این 
آن ها  مدیریت  نحوه  و  نــوع  ــد،  دارن عهده  بر  را  بحران 
سیاسی  اندیشمندان  تأمل  محل  آینده،  در  بی شک 
مباحث  هم  سیاسی  اندیشه  حــوزه  در  و  بــود  خواهد 
کارویژه های قدرت سیاسی،  اساسی و بنیادین درباره 
دامنه اقتدار دولت و نحوه اعمال این اقتدار در مواقع 
گرفت.  خــواهــد  قــرار  مــداقــه  و  بحث  مــورد  استثنایی 
بحران،  ایــن  در  دولــت هــا  مدیریت  نحوه  به خصوص 
فلسفه های  در  سیاسی  اندیشه  سطح  در  را  مباحثی 
سیاسی و مبانی ایدئولوژیک پشتیبان این دولت ها در 
چینی،  مدیریت  نمونه،  به عنوان  داشت.  خواهد  پی 

  گفت وگو با دکتر احمد بیگلری

مدیریت آلمانی، مدیریت آمریکایی، به بحث در سطح 
ایدئولوژی های سوسیالیستی، اردولیبرال و نولیبرال و 
سوسیال دموکراسی  و  دموکراسی  لیبرال  انــواع  به ویژه 

خواهد انجامید.
کشورهای الگو  به این ترتیب، پتانسیل قدرت نرم 
گاه متعارض، جای  که در رژیم های سیاسی مختلف و 
می گیرند، در این نظرورزی ها مؤثر خواهد بود. در حال 
عرصه  در  علمی  و  رسانه ای  اصلی  جریان های  حاضر، 
آمریکا  چــون  بزرگی  قــدرت هــای  دســت  در  بین المللی 
گفتمانی لیبرال سرمایه داری،  است و به دلیل سیطره 
مدیریت رسانه ای و علمی مسئله هم از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. با وجود این، به نظر می رسد سخن از 
در  دست کم  کرونا  پسا و  کرونا  پیشا متفاوت  دنیای  دو 
کمی مبالغه آمیز و نتیجه گیری  حوزه اندیشه سیاسی، 
دوره  هیجانات  از  متأثر  حاضر،  حــال  در  بــاره  ایــن  در 

بحران است.

تی را  کــرونــا چــه تحوال ــاف، پــدیــده    بــا ایــن اوصـ
آورد؟  وجود  به  سیاسی  نظریات  حوزه  در  می تواند 

حوزه سیاست چه نسبتی با بحران سالمت دارد؟
بــیــگــلــری: در حــــوزه نــظــریــه ســیــاســی مــبــاحــث 
ــرار  ــاره مـــورد تــأمــل و انـــدیـــشـــه ورزی ق ــ مــتــعــددی دوبـ
اقتدار،  ــت،  دول نظریه  بحث  جمله  از  گرفت؛  خواهد 
ــراســی، امــنــیــت، محیط زیــســت، شــهــرونــدی و  دمــوک
الزام  آزادی های شخصی، عدالت،  حقوق شهروندی، 
مهم ترین  مــی رســد،  نظر  به  این همه  با  و...  سیاسی 

دکتر احمد بیگلری دانش آموخته دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه تهران است. او همچنین برخی دروس 
شیعه،  سیاسی  اندیشه  زمینه  در  بیگلری  پژوهشی  عالئق  اســت.  گرفته  فرا قم  علمیه  حــوزه  در  را  دینی 

الهیات سیاسی و روندهای فکری در ایران معاصر است.
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