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  استادان ارجمند

  با درود و احترام

اين . نياز به همفكري در رويارويي با پديده ها و بحران هاي فراگير را بيش از پيش نمايان كرده است "كورونا"پديدة 
و  ، وباسياه همه گيري هايي همچون طاعون هاي برآمده ازپديده نشان داد كه ما با وجود پشت سر نهادن تاريخ رنج 

، هنوز آمادگي فكري درخور مواجهه با چنين رويدادهايي )موسوم به آنفلوانزاي اسپانيايي( آنفلوانزاي دهة دوم سدة بيستم
بين المللي به گونه اي هماهنگ تر ملي و به نظر مي رسد زمان آن رسيده است كه جامعة آكادميك در سطح . را نداريم

ة ابعاد و پيچيدگي هاي چنين بحران هايي بپردازد و خود را براي رويارويي با و هم افزايانه تر به انديشه ورزي دربار
پرسشگري يشتر انديشمندان براي تمرين اين كار نيازمند اهتمام هرچه ب. رخدادهاي مشابه در آينده آماده تر كند

 م در پاسخيوت مي كنبه اين منظور از استادان ارجمند دع. جهاني است مسائل و بحران هايمناسب، در برخورد با 
گسترة انديشه ورزي خود به هر شمار از پرسش گويي به پرسش هاي طرح شده به ما بپيوندند و بر اساس تخصص و 

يا فايل  پاسخ هاي خود را در قالب مقالة كوتاه مدرخواست مي كني از استادان گرامي. ارند پاسخ دهندكه تمايل د ها
در كتاب يا كتاب هايي گردآوري مي  ، پس از بررسيپاسخ هاي دريافت شده. بفرستندبراي ما   صوتي تا پايان تير ماه

آينده راهگشاتر در همفكري هاي الگويي براي فهم بهتر وضعيت كنوني و قطعاً بن ماية ارزنده اي براي  ند كهشو
  .فراهم خواهد آورد

  

  با سپاس، 

  پگاه مصلح

  ات فرهنگيعضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالع

  1399خرداد  -تهران

E-mail: 

inoihcs@ihcs.ac.ir   

pegahmosleh@ihcs.ac.ir 
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  پديدة كورونا و پرسشگري فلسفي

بحران و عوارض آن، به ويژه در درازمدت، نقش جدا از واكنش هاي اضطراري به يك بحران، آنچه در رويارويي با 
بخشي از اين پرسشگري بي درنگ و متأثر از برخورد با . تعيين كننده دارد پرسشگري از جوانب گوناگون پديده است

نخستين ضربه هاي موج بحران پديد مي آيد و بخشي به گونه اي فعاالنه تر برآمده از درنگ و تأمل انديشه ورزان 
هرچه پرسش هاي طرح شده از گستردگي و عمق بيشتري برخوردار باشند، پژوهش . تفاوت دانش استعرصه هاي م

ها، تحليل ها، پيش بيني ها و تجويزهاي دقيق تر و راهگشاتري براي رويارويي با پيامدهاي رخداد كنوني و پديده هاي 
چندوجهي و در جريان، بايد چونان رويدادي  البته خود پرسشگري پيرامون يك پديدة. مشابه در آينده حاصل خواهد شد

نگريسته شود كه به فراخور گسترش ابعاد بحران و پيچيده تر شدن مسائل برآمده از آن، نيازمند سنجش و بازنگري 

و پيامدهاي آن را به منظور  "كورونا"با اين مقدمه مي كوشم در حد توان، پرسش هاي فلسفي معطوف به پديدة . است
  : 1انديشه ورزي هاي جمعي در حوزة دانش فلسفي برشمارم حركت به سوي

  در زندگي تأثير مي گذارد؟ "معنا"پديدة كورونا چگونه بر پرسش از  -1

آيا پديدة كورونا مي تواند شيوة بودن انسان ها را تغيير دهد و به طور كلي پديده هاي فراگير بايد واجد چه ويژگي  -2
  منجر شوند؟هايي باشند تا به چنين تغييري 

آگاهي در رويارويي با بحران چه  -آدمي، و افزايش مرگ "به سوي مرگ بودنِ"پرتوافكنيِ پديدة كورونا بر  -3
  دگرگوني هايي در شيوة زيستن انسان ها در كوتاه مدت و درازمدت ايجاد مي كند؟

بسيار  "ابهام"پديدة كورونا،  در زندگي روزانة مردم و همچنين در تصميم گيري نهادهاي مسئولِ رويارويي با -4

چه پيامدهايي ممكن است داشته باشد  "وضعيت مبهم"و زيستن در  "ابهام"چشمگير شده است؛ از ديدگاه فلسفي اين 
  و تأثير اين وضعيت بر خود فلسفه ورزي چه خواهد بود؟

شناسي انگاشت پيامدهاي فلسفي اگر بشود پديدة كورونا را عامل فزونيِ اهميت بدن و موقعيت مندي در هستي  -5
  چنين اهميتي چه خواهد بود؟

                                                            
و مالحظة مباحثي است كه صاحب نظران تا كنون پيرامون اين پديده طرح كرده اند و بديهي است كه  "كورونا"ها نتيجة تأمل نگارنده دربارة پديدة  اين پرسش 1
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تفاوت هاي اگزيستانسيال زيست امروز با دوران پيشامدرن چه تحولي در رويارويي با پديدة كورونا، نسبت به  -6
  مرگ سياه در اواخر قرون وسطا، ايجاد كرده است؟/ مواجهه با پديده هايي همچون طاعون

يي امروز بشر، بحث خير و شر در ارتباط با پديدة كورونا چه تفاوتي با همين بحث در هنگام با توجه به افق دانا -7
  رخداد پديده هاي مشابه در دوران پيشامدرن و مدرن دارد؟

با افزايش اهميت علوم طبيعي و به ويژه علم پزشكي در رويارويي با پديدة كورونا چه تغييري در جايگاه معرفت  -8
  داد؟ فلسفي روي خواهد

  پديدة كورونا چه وجوهي از مسئله مندي ايدة سوژة مدرن را نمايان تر كرده است؟ -9

در رويارويي با پديدة كورونا چه تأثيري بر رويكردهاي مؤيد و پذيرندة تكنولوژي، و  "تكنولوژي"پررنگ تر شدن  -10
  رويكردهاي انتقادي و هشداردهنده خواهد گذاشت؟ 

تداوم باور و گسست گرا در فلسفة تاريخ چگونه بر مطالعة پديدة كورونا و پيامدهاي / خطيتفاوت هاي دو نگرش  -11
  آن تأثير مي گذارد؟

كدام چالش هاي بزرگ فلسفة اخالق در رويارويي با پديدة كورونا برجسته تر شده اند؟ براي مثال پاسخ فلسفة  -12
  رخي از كشورها چيست؟اخالق به ناگزيريِ انتخاب بيماران براي قطع درمان در ب

قواعد رويارويي با پديدة كورونا چه تأثيري بر بحث فلسفيِ نسبت وجه عقالني و عاطفي در زيست اجتماعي انسان  -13
  مي گذارد؟

اگر پديده اي همچون كورونا و بحران برآمده از آن را، با ابعاد فراگير و جهاني، چونان آزموني براي ارزيابي نظام  -14
ي در نظر بگيريم، برداشت نسبي گرا و هم ارز نگر در قبال نظام هاي معرفتي متفاوت چه پيامدهايي مي هاي معرفت

  تواند براي مواجهه با اين پديده و مديريت بحران داشته باشد؟

 با و نياز به ياري ديگران در -و لزوم فاصله گيري در جامعه از يك سو، و احساس نياز به بودن "سرايت"رويداد  -15

  در فلسفه خواهد افزود؟ "ديگري"برابر بيماري در پديدة كورونا، از سوي ديگر، چه بصيرتي را بر بحث 
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پديدة كورونا و بحران برآمده از آن چگونه زمينة انضمامي الزم براي طرح دوبارة بحث نسبت نظر و عمل را ايجاد  -16
  كرده است؟

اي تأمل فلسفي دربارة پديدة كورونا و پيش بيني جهان پس از آن رأي به تكرارناپذيري پديده ها چه پيامدي بر -17
  مي تواند داشته باشد؟

دشواري رويارويي با پديدة كورونا به منزلة وجهي از طبيعت كه در زندگي عادي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد چه  -18

  خواهد داشت؟ "طبيعت"تأثيري بر بازانديشي مفهوم 

حفظ بقا در رويارويي با پديدة كورونا چه تأثيري بر معادلة عقالنيت معطوف به هدف و تفكر  اولويت يافتن راهبرد -19
  از سوي ديگر، مي گذارد؟  -به طور ويژه نقد بقامحوري معاصر -پراگماتيستي از يك سو، و تفكر انتقادي

تأثيري در بازنگري و ارزيابي ، چه "طبيعت"با ميكروارگانيسم عامل بيماري، به منزلة بخشي از  "مبارزه"لزوم  -20
دوبارة آراي انديشمندان آغاز عصر مدرن، همچون فرانسيس بيكن، خواهد داشت كه غلبه بر طبيعت را چونان رسالتي 

  الهي در خدمت به بشريت مي نگريستند؟

چه تضمناتي براي  رويارويي با پديدة كورونا، به ويژه در اعمال سياست هاي پيشگيرانه مانند قرنطينه و جداسازي، -21

  داشته است؟ "خير"و  "حق"انديشه ورزي در باب نسبت 

  پديدة كورونا چه كاستي هايي را در آموزش و پژوهش آكادميك فلسفه برجسته كرده است؟ -22

برآيند كنشگري هنري در جريان رويارويي با پديدة كورونا، چنان كه در روزهاي دشوار قرنطينه در سطح جهان  -23
مي شد، چه تأثيري بر ارزيابي نظريه هاي متفاوت فلسفة هنر همچون بازنمايي، بيانگري، فرماليسم، تجربة مشاهده 

  زيبايي شناختي و هنر متعهد خواهد داشت؟

  هرمنوتيك فلسفي چگونه به فهم پديدة كورونا ياري مي رساند و مي تواند بر فرايند رويارويي با آن تأثير بگذارد؟ -24

  بحران فراگير در سطح جهاني چه پيامدهايي براي فلسفة دين خواهد داشت؟تجربة يك  -25
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فلسفي چگونه در رويكردهاي نظري به پديدة كورونا و رويارويي  -دوگانه سازي هاي ديرپاي سنت هاي زباني -26
  عملي با آن بروز يافته است و چه پيامدهايي مي تواند داشته باشد؟ 

ة مسائل فلسفه را در واقع صرفاً سوء تعبيرهاي زباني مي انگارند؛ مسائل فلسفي برآمده برخي از فيلسوفان زبان هم -27
  از رويارويي با پديدة كورونا چه نسبتي با چنان نگرشي مي تواند داشته باشد؟

 در شناخت شناسي "بيناذهنيت"دربارة جوانب گوناگون پديدة كورونا،  "حقايق"با توجه به تجربة روند شناسايي  -28
  متأثر از اين پديده چه جايگاهي يافته است؟

در اين  "عامليت"و  "عليت"فرهنگي پديدة كورونا، ميان  -با مالحظة در هم تنيدگي وجه طبيعي و وجه اجتماعي -29
  پديده چه نسبتي برقرار است و تضمنات روش شناختي اين نسبت براي رهيافت فلسفي چه خواهد بود؟  

با مالحظة پيامدهاي احتمالي اين  -در وضعيت رويارويي جهاني با پديدة كورونا "اميد"ن از استلزامات فلسفي سخ -30
  چيست؟  -وضعيت
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  و پرسشگري سياسي "كورونا"پديدة  

جدا از واكنش هاي اضطراري به يك بحران، آنچه در رويارويي با بحران و عوارض آن، به ويژه در درازمدت، نقش 
بخشي از اين پرسشگري بي درنگ و متأثر از برخورد . پرسشگري از جوانب گوناگون پديده استتعيين كننده دارد همانا 

با نخستين ضربه هاي موج بحران پديد مي آيد و بخشي به گونه اي فعاالنه تر برآمده از درنگ و تأمل انديشه ورزان 
ري برخوردار باشند، پژوهش هرچه پرسش هاي طرح شده از گستردگي و عمق بيشت. عرصه هاي متفاوت دانش است

ها، تحليل ها، پيش بيني ها و تجويزهاي دقيق تر و راهگشاتري براي رويارويي با پيامدهاي رخداد كنوني و پديده هاي 
البته خود پرسشگري پيرامون يك پديدة چندوجهي و در جريان، بايد چونان رويدادي . مشابه در آينده حاصل خواهد شد

راخور گسترش ابعاد بحران و پيچيده تر شدن مسائل برآمده از آن، نيازمند سنجش و بازنگري نگريسته شود كه به ف

و پيامدهاي آن را به منظور  "كورونا"با اين مقدمه مي كوشم در حد توان، پرسش هاي سياسي معطوف به پديدة . است
  : 2حركت به سوي انديشه ورزي هاي جمعي در حوزة دانش سياسي برشمارم

شدن پديده هاي مشابه در  "سياسي تر"يا  "سياسي"است و چه تأثيري بر  "سياسي"ة كورونا به چه معنا پديد -1
  آينده خواهد داشت؟

در رويارويي با پديدة كورونا تا كنون كدام نوع از نظام ها و فرهنگ هاي سياسي كارآمدتر عمل كرده اند و  -2
نند؟ نقاط قوت و ضعف نظام ها و فرهنگ هاي دموكراتيك در عمل پيامدهاي اين پديده را بهتر مي توانند مديريت ك

  چگونه نمودار شده است؟ 

رويارويي با پديدة كورونا چه تأثيري بر شناسايي اهميت فرديِ رهبران و ساختارهاي سياسي در كشورهاي متفاوت  -3
  داشته است؟

ملت را نشان مي دهد يا كم رنگ  -بر دولت پديدة كورونا اهميت پررنگ تر شدن مرزها و ساختار سياسي مبتني -4
  شدن مرزها و نياز به ايجاد ساختارهاي جديد سياسي در سطح جهان براي تعامل آسان تر؟

                                                            
است كه صاحب نظران تا كنون پيرامون اين پديده طرح كرده اند و بديهي است كه و مالحظة مباحثي  "كورونا"اين پرسش ها نتيجة تأمل نگارنده دربارة پديدة  2
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با توجه به روند متفاوت مديريت بحران در كشورهاي گوناگون و نتايج متفاوت هر يك، پديدة كورونا چه تأثيري بر  -5
  تمركزگرايي سياسي خواهد گذاشت؟

اقتصادي رقيب در جهان  -پديدة كورونا در كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت چه تأثيري بر سه نظرية سياسي -6
  و حكمراني مبتني بر اين نظريه ها مي گذارد؟ -نظرية نئوليبرال، دولت رفاهي و سوسيال دموكراسي -امروز

  پديدة كورونا داشته و خواهد داشت؟وضعيت كشمكش هاي سياسي در كشورهاي متفاوت چه تأثير متقابلي با  -7

  پيامدهاي ذهني و عيني پديدة كورونا چه تأثيري بر روند دموكراتيك سازي نظام هاي سياسي متفاوت مي گذارد؟ -8

در فلسفة سياسي دولت ها و فرهنگ سياسي  "كارآمدي"و  "ايدئولوژي"پديدة كورونا چه تأثيري بر اهميت  -9
  كشورها خواهد گذاشت؟

اجتماعي، در مواجهه با پديدة كورونا و پديده هاي مشابه آينده چه  -رسشگري دربارة اهميت عدالت سياسيپ -10
  روندي خواهد يافت؟

در فلسفة سياسي، با توجه به مداخلة بيشتر حكومت ها در رويارويي با پديدة كورونا چه تحولي  "آزادي"بحث  -11
  خواهد يافت؟

  يقت چگونه در جريان رويارويي با پديدة كورونا نمود يافته است؟پيوند هاي دانش، قدرت و حق -12

روان شناسي سياسي در رويارويي نهادها و كنشگران سياسي با پديدة كورونا چه نقشي داشته است يا مي تواند  -13
  داشته باشد؟

چه تأثيري بر نظريه و با استلزامات سالمت همگاني در برخورد با پديدة كورونا،  "حقوق شهروندي"تقابل هاي  -14
 -و تا چه زماني -عمل سياسي در جوامع گوناگون خواهد داشت؟ و دولت ها چه نوع كنترل ها و محدوديت هايي را

  مجازند بر زندگي شهروندان اعمال كنند؟

در  ميزان توسعه يافتگي سياسي در عمل چه تأثيري بر سه مرحلة پيشگيري، چيرگي بر بحران و مديريت پيامدها، -15
  رويارويي دولت ها با پديدة كورونا داشته و خواهد داشت؟



٨ 
 

شدت بحران و رويارويي نهادهاي سياسي با آن در كشورهاي متفاوت چه تأثيري بر بازنگري قوانين اساسي هر  -16
  كشور يا تصويب قانون هاي جديد مي گذارد؟

  در كشورهاي متفاوت مي گذارد؟ پديدة كورونا چه تأثيري بر مناسبات ميان دولت و جامعة مدني -17

اعتراض ها يا شورش هاي احتمالي برخاسته از پيامدهاي پديدة كورونا در كشورهاي متفاوت به چه عواملي  -18
  بايد داشته باشد؟/ بستگي دارد و پاسخ دولت ها به اين شورش ها چه تفاوتي خواهد داشت

  گاهي در سياست و مناسبات سياسي خواهند يافت؟ مالحظات اخالق سياسي پس از پديدة كورونا چه جاي -19

تأثيرگذاري پديدة كورونا بر مناسبات سياسي جهاني، در مقايسه با تأثيرگذاري مسائل ديرپاتر جامعة انساني،  -20
  چه ميزان است؟... همچون مسئلة محيط زيست، مهاجرت، تروريسم و

چه تغييري در روابط خارجي دولت ها ايجاد كرده است و مي در پديدة كورونا،  "ياريگري"و  "استمداد"دو امر  -21
  تواند ايجاد كند؟

  پديدة كورونا با كدام پديده ها از منظر تاريخ سياسي مقايسه پذير است؟ -22

  در علوم سياسي خواهد گذاشت؟ "دشمن"پديدة كورونا چه تأثيري بر تعريف  -23

انگاشت؟ پاسخ مثبت يا منفي به اين پرسش چه تأثيري بر تعريف  "جنگ"را  "كورونا"آيا مي شود رويارويي با  -24
  جنگ از يك سو، و مواجهة دولت ها با پديده هاي مشابه در آينده خواهد داشت؟

اجتماعي همچون جريان  -با توجه به آثار سياسي پديدة كورونا، چه فرصت هايي پيش روي جنبش هاي سياسي -25
  پديد آمده است يا رخ خواهد نمود؟هاي صلح طلب و مدافع محيط زيست 

، شفافيت و صداقت در اطالع رساني دربارة "كارآمدي"براي برخورد كارآمدتر با بحران، با مالحظة جوانب متكثر  -26
  چند و چون پديده الزم است، يا اطالع رساني مهندسي شده؟

  ونا و پيامدهاي آن چه روندي را طي مي كند؟تأثير و تأثر فقه سياسي و الهيات سياسي در رويارويي با پديدة كور -27

  پديدة كورونا چه آثاري بر سياست گذاري مربوط به حوزة سالمت و فرهنگ برجاي خواهد گذاشت؟  -28



٩ 
 

با نگاه آسيب شناختي به چگونگي رويارويي با پديدة كورونا، سياست گذاري معطوف به علم، يا آنچه سياست علم  -29

)science policy (ه مي شود، در سطح داخلي و خارجي به چه دگرگوني هايي نياز دارد؟ خواند  

  پديدة كورونا چه كاستي هايي را در آموزش و پژوهش آكادميك سياسي برجسته كرده است؟ -30

 


