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 پیشگفتار 

توضیح جامعه ایرانی از منظر کرونا نه به عنوان یک واقعه، بلکه به عنوان جریانی که 

شدم جهان معاصر را دچار تغییر کرد، برایم جالب شد. در زمانی به نگارش متن مشغول 

که هنوز در جریان کرونا قرار داریم. کرونا در جهان ایرانی و غیر ایرانی در اولین مرحله 

آن قرار دارد. مرحله شکل گیری و رشد و توسعه آن. بدین لحاظ انچه که می نویسم ضمن 

مالتم می باشم تا اینکه از احساس و هیجان شخصی ام بی تاثیر نیست، بیشتر تصورات و تا

در مسیر حرکت است و می خواهد جایی برای و کرونا به پایان نرسیده است  . بیان وقایع

خودش در ماندن بیابد. ماندنی مانند جنگ های بزرگ و انقالبهای جهانی. کرونا هم مانند 

در نتیجه کرونا، به عنوان یک می کند. م همه جهان را تحت تاثیر کرده و جنگ جهانی دو

رانی جدیدی برای ما رقم خواهد زد که گفتگو و تامل در جریان جدید اجتماعی، جهان ای

 مورد آن از ضروریات می باشد. 

، "ایا کرونا در مدرن کردن جامعه این است که سوال اساسی که در این متن دنبال خواهد شد

ممکن  بازگردان آن به شرایط قبل از شرایط مدرن ایاو ؟ایرانی موثر است یا تخریب آن

به سوی جلو یا در جامعه ایرانی، راهی  دیگر، " آیا شرایط کرونایی؟" به عبارت است

برای پاسخ به سوال فوق، شناخت ابعاد کرونا در ایران می باشد؟" ان  بازگشت به 

به  یی که به ایران آمده است وقصد دارد تاما فقط با کرونااز یک سوزیرا ضروری است. 

ی که ماهیت با کرونای،روبرو نیستیم،بلکه برسد  یا اینکه در ایران به پایان برود جایی دیگر

برخورد و رفتار ما )در قالب گروههای اجتماعی و طبقات یا  است روبروئیم. ایرانی  ان

موجود متفاوت است. بدین لحاظ است که نرخ ابتالء ای جامعه شهری و روستایی( با کرون

 دیگر، شرایط کرونایی یدر هر موقعیتی متفاوت است. از سوو مرگ و میر ناشی از آن 

همه افراد و گروههای اجتماعی یکسان  ان در نزد شرایط جنگی است و پذیرش در ایران،

. آنچه که زیست اجتماعی مان نیز یکسان نمی باشد اثرات این جریان بر همچنین  نیست و

کرونا مسیر حرکت  این است که بازگو کرد، و خوش بینانه می توان در یک نگاه کلی

البته  نمی کشاند، بلکه بر عکس مسیر نوشدن  ان جامعه ایرانی را به ساحت ارتجاعی

بیماری بر در هر  ،دراین مسیرمسلم است که فراهم می کند. برای ما را  یخونین و دردآور

خانه ای از ایرانیان می رود و جان بسیاری را می ستاند. این جان ستاندن ضمن اینکه 

به لحاظ جسمی و هم  اجباری است، ظالمانه نیز می باشد. زیرا انسانهای ضعیف اهانه وناآگ

 قرار دارند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند، در اقتصادی و هم کسانی که در سنین باال

 . معرض خطر و مرگ ان قرار می گیرند
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فرزندانم در خانه، طوالنی با همسر و  گفتگوهای ، را نگارش این متناغازین   زمینه های 

فراهم ساخت. در ادامه گفتگوهای مکرر حصر خانگی" یا "قرنطینه" بودیم، زمانی که "درو

از و دوستان  دانشگاهی ام از یک طرف و آشنایان و طوالنی با دانشجویان و همکاران

رسانه های ملی و بین المللی ،مرا  مشاهدهطریق تلفن و دیگر وسایل ارتباطی و هم چنین 

یق نمود تا بخشی از زندگی و تجربه زیسته خود را در باره این موضوع به نگارش تشو

منابع و  در این زمینه و نبود جدی در مطالعاتگی کم حوصله  . از طرف دیگر،دراورم

که نقش و سهم جامعه شناسی و مرا در برابر این سوال جدی  قرار داد کتب جامعه شناسی، 

 زمانه کرونا" چیست؟ت در معطوف به "زیس،جامعه شناسان 

فشار روحی  متن حاضر دارای  کاستی هایی است که به دلیل کمی اطالعات از یک سو و

 برای داوری و ثبت آن  ا در سطح ملی و جهانیکرون و بحرانی تر شدن شرایط  و روانی 

هر چند که متن موجود به خودی خود دارای ارزش خاص خودش می باشد و نافی  می باشد.

نگارش کارهای علمی نیست، ولی با فرصت کافی و ارجاع به منابع و داده های مستند، 

امید است که در اینده . ضرورت دارد  متنی علمی و برآمده از اطالعات و آمار و اسناد

قطعآ اگر در  ع و اطالعات کافی برایم فراهم شود.فرصت بازنویسی متن با ارجاع به مناب

جریان کرونا جان سالم بدر بردیم و قصد بازنویسی متن را داشته باشم، با شرایط بعد 

کرونایی روبرو خواهیم بود. شرایطی که مسائل خودش را دارد و کرونا تغییر ماهیت داده 

ی فرهنگی شده است. به نظر می است و تبدیل به امر بهداشتی یا سیاسی یا اقتصادی یا حت

آید در  شرایط بعد از کرونایی، جامعه ایرانی ساحتی دیگر خواهد داشت و ما امکان بحث 

در مورد کارکردها و اثار کرونا را خواهیم داشت تا نحوه گسترش و نفوذ آن در حیات 

 اجتماعی ایرانی. 
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 مقدمه

، از زمانی که کرونا در ایران مورد شناسایی قرار گرفت و دولت و گروههای ذی ربط

بهداشت و درمان  نظام و گروههای درگیر ، پرستاران و دیگر عناصر و افرادپزشکان

از خطرات ان مطلع شدند، به عنوان یک ایرانی و کسی که در حوزه جامعه شناسی کشور، 

ایران مشغول کار و تالش هستم، با این سوال روبرو قرار گرفتم که "من به عنوان یک 

هت اجرای جامعه شناس چه وظیفه ای دارم؟" "ایا می بایستی مانند مردم عادی در ج

 یا اینکه افزون بر و مثال انزواطلبی پیشه کنم سیاست های اعالم شده نظام تخصصی باشم

برایم باقی است؟" طبیعی بود که در اولین گام به حرفه ای خاص دیگری هم  وظیفه آن، 

عنوان یک شهروند ایرانی در جهت اجرای سیاست ها و دستورات نظام تخصصی کار 

نم که این را انتخاب ک جدایی گزینی اصول بهداشتی و درمانی وو ضمن رعایت  هقرار گرفت

در کار را به طور همه جانبه انجام دادم. در خانه ماندیم تا از اشاعه کرونا جلوگیری کنیم. 

اول رعایت فاصله با دیگری، نظافت دست و  این وضعیت چندین گام عمده برداشتم. گام

، گام دوم ر می کردم، و ضدعفونی کردن اشیاء و ابزار و فضافضایی که دران زندگی و کا

 ، توجیه کسانی که در اطرافم بودنمسوم گام قرنطیه کردن خود و خانواده ام در خانه و

گام، سعی کردم با مصاحبه های مکرر  چهارمین. در نسبت به خطرات و آسیب های کرونا

تا روزهای ماعی کرونای ایرانی بپردازم. به بیان ابعاد اجت 1398تا روز قبل از پایان سال 

مصاحبه های انجام شده به واسطه خبرگزاری ها، سایت ها، ، انجام و انتشار 98پایانی سال 

 و روزنامه ها تا حدودی مرا در انجام وظیفه ام راضی ساخت. 

حضور در خانهشمسی، و اجبار  1399سال جدید،  در ادامه مسیر، خصوصآ از شروع
1
و  

ام را ناکافی دانستم. مانند بسیاری در خانه بودم ولی  گزینی، کارهای انجام دادهجدایی 

احساس و به سرعت از رضایت قبلی ام فاصله گرفتم. به سراغم آمد انی و اضطراب نگردل

زیرا به عنوان یکی از  هنوز وظیفه اصلی و حرفه ای ام را انجام نداده ام.می کردم 

ا جمع جامعه شناسان ایرانی، تصورم بر این شد که اعضای جامعه دانشگاهی، خصوص

                                                             
ما ایرانیان به طور معمول اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی را خانواده می دانیم و بیشترین وقت و انرژی مان را در ان مصرف می کنیم و   1

و بیشتری سرمایه مان را از خانواده بدست می اوریم. با این وجود، هر یک از مردم ایرانی )والدین و فرزندان( به شکلی درگیر کار و تالش 
گی می باشند، بعضی ها برای کار و امرار معاش و بعضی ها برای کسب مهارت و دانش و تخصص و بعضی ها برای بهره گیری از شرایط زند

ی و فضای خارج ازخانه مقداری از وقت و انرژی شان را خارج از خانه گذرانده اند. این گذران وقت در خارج از خانه به حدی بوده است  که م
ل از کرونا را محل حضور همه مردم در خارج از خانه تا در خانه معرفی کرد. با وجودی که اکثر مردم ایران و به طور خاص توان تهران قب

مین قرار تهران عادت به زندگی در خارج از خانه پیدا کرده اند، کرونا پدیده ای شده است که به اجبار بیشتر مردم ایران را در خانه قرار دهد. ه
 باری در خانه است که هم برای خانه و هم برای افراد مسائل جدیدی را در پی دارد که در متن به ان اشاره خواهد شد. داده شدن اج
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کاری دیگر هم باید انجام بدهم. البته در حاشیه با حضور نسبتا مشارکتی در فضای مجازی 

و ارتباط با هئیت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران سرگرم رد و بدل خبر و تحلیل در مورد 

بودیم و بس. شرایط را خیلی خاص می کرونا بودیم. ولی بیشتر ناقل گفته ها و شنیده ها 

دانم ولی مشارکتم را کافی نمی دانستم. شرایط مرا یکباره به حدود سه دهه قبل برد که به ان 

 اشاره می کنم. 

شرایط جنگی موجب شده بود تا در کل لحظه جنگ عراق علیه ایران را به یاد اوردم که  

به عنوان سرباز و  یا ش می کردند کهتالتقسیم شوند. گروهی  دو گروهجامعه به افراد 

در مقابل به جنگ بروند و یا عده ای از این گروه پشت جبهه حامی آنها باشند تا همه بسیجی 

. در حالی که گروه دوم با نوعی ناباوری نسبت به جنگ به دشمن رو در رو قرار گیرند

به فکر ثبت وقایع کمتر کسی در ان زمان بود که زندگی معمولی شان ادامه می دادند. 

این وظیفه ای باقی مانده از شرایط جنگی بود. انجام  جنگی با ارجاع به وقایع زنده باشد.

یا عدم کفایت کارهای تاریخی نسبت به جنگ، موجب شده است تا بیشتر  ین وظایفندادن ا

وقایع جنگ بعد از جنگ نوشته شود که خود در بعضی از امور دچار ضعف اطالعات و 

 درک از شرایط جنگی است. حس و 

حسی داشتم که در شرایط جدید کرونایی تکرار  ،مکه به جبهه رفته بود در زمان محدودی

همراه با بعضی از به جبهه غرب، گیالنغرب، به طور داوطلبانه  1362در تابستان شد. 

گر م. شنبه ظهر به منطقه عملیات رسیدیم. ما را به جایی دییاعزام شددوستان دانشگاهی 

کمی با فاصله از جبهه بردند. در پاسخ به این سوال که چرا ما اینجاییم گفتند شما برای 

جنگ نیامده اید. شما برای کارهای پشت جبهه آمده اید. حضور درجنگ نیازمند به آموزش 

داشت که وظیفه بسیج و سپاه و ارتش است و بس. جهاد سازندگی به کار سازندگی باید 

برای انجام این نوع وظیفه در اینجا حاضرید. با درک موقعیت جدید بود  بپردازد و شما هم

 که در ماندن یا رفتن دچار شک و دو دلی شدم. تالش بسیاری کردم تا به واحد  دیگری 

اینکه می دانست که من جامعه شناسی می خوانم )در آن مقطع دانشجوی ضمن . منتقل شوم

از کارهای تحقیقاتی که در ان ، ربیت مدرس بودم(کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه ت

زمان در منطقه غرب کشور در مورد گروههای قومی و اثرات مقطعی جنگ بر زندگی 

بزرگ که پر از  دو کانکسخود به  او مرا بامردم غرب کشور انجام داده بودم مطلع بود. 

اسناد را تهیه و جمع  ، برد. برایم توضیح داد که با چه زحمتی اینپرونده رزمندگان بود

آوری کرده اند و سعی می کنند تا انها را نگهداری کنند.البته مطمئن نبود که این اسناد را 

بتوان تا پایان جنگ نگهداری کرد. زیرا این احتمال وجود داشت که به واسطه حمله دشمن 
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 خط مقدم بروی به من گفت اجازه نمی دهم بهیا هر نوع حادثه ای دیگر، اسناد آسیب ببینند. 

به احتمال بی حاصل شدن تالش کسانی برمی گردد که با زحمت زیاد این اسناد را تهیه 

. تو و کسانی که دوست داری دراین محل باید مستقر شوید و بر اساس اسناد موجود کرده اند

در بایگانی سوالهایی چند را پاسخ دهید. سوالهایی که او در نظر داشت و با من هم درمیان 

گذاشت را می توان حول این مسئله بازگو کرد: "کسانی که به جبهه امده اند متعلق به کجای 

جامعه می باشند و چرا آمده اند؟" در واقع او می خواست تا من از اسناد به او پاسخ دهم که 

زندگی و آرزوها و آمال و ویژگی فرهنگی و اجتماعی آنها، نوع پایگاه طبقاتی رزمندگان، 

ه یک هفته بیشتر نتوانستم در ی فکری و دینی شان چیست. به خاطر دارم کگرایشها

و شبها در مورد  کسها بمانم. روزها از پرونده های پرسنلی یادداشت برداری می کردمکان

آنها با دوستانم بحث و گفتگو می کردم. جمع ما سه نفره بود و همه مان هم جامعه شناسی 

جنگ و جهاد بود و همه امده بودند که فقط به جبهه بروند. ولی شرایط انجا خوانده بودیم. 

من هم تحت تاثیر این شرایط یادم رفت که چه موقعیت طالیی در اختیارم گذاشته شده است 

داشت. فرمانده عملیات را از خستگی ناشی  و حاصل کارم چه اثراتی در فهم جنگ خواهد

دارم،  میل به خط مقدمم دهم و در مقابل از اشتغال به کاری که دوست نداشتم در جبهه انجا

که  یا به تهران بر می گردی یا همین کار را می کنی"مطلع کردم. او اینطور به من گفت: 

" او بارها در مقابل درخواستم نمی دهم.را . من به تو اجازه رفتن به خط مقدم من می گویم

در برای کسب رضایتم  مطالبی نزدیک به همین عبارات گفت. به دلیل اصرار زیادم و

بعضی از شبها می گویم برادران پیشنهاد کرد که ماندن و انجام تحقیق در مورد پرونده ها، 

رفتن شما برای دریافت  رند.ملیات وجود ندارد به خط مقدم ببشما را در موقعی که ع

فکر می کنم در دو نوبت وضعیت جبهه ها و آشنایی با رزمندگان خط مقدم است و بس. 

ایط رفتن به خط مقدم را در شبها برایم فراهم ساختند. ولی من از این وضعیت راضی شر

روزهای آغازین بازگشت از جبهه ناتمام  نبودم و در نهایت با دلخوری به تهران بازگشتم.

نمی دانستم که چه جفایی بر خود و جامعه ام کرده ام. ولی با کمی فاصله گرفتن از 

این تلخ ترین تجربه ام در زندگی  خطای بزرگی انجام داده ام. موقعیت، متوجه شدم که چه

نظر فرمانده  ای کاش ها بعد از واقعه با سرزنش کردنم در خلوت می گفتمبار می باشد.

 گیالنغرب را قبول کرده بودم و بررسی اسناد را انتخاب می کردم. 

ح روز جمعه بود( با در اولین ساعات بعد از تحویل سال جدید )ساعت هفت و اندی از صب

روز دوم د اوردن خاطره اشاره شده درعذاب وجدان جدیدی روبرو شدم. ضمن به یا

در وزارت علوم و فرهنگی موضوع را با بعضی از همکارانم که مسئول مراکز تحقیقاتی و 

د نوشتن متنی تفصیلی در موران گذاشتم. از آنها خواستم تا به در میشهرداری تهران بودند 
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فردای آن روز به خود گفتم میدان باقی مانده  علی، شرایط کرونایی مان بپردازند.ف وضعیت

نشان از این شرایط موجود  گفتمدر مورد کرونا، میدان اندیشه و فکر و تامل است. با خود 

نوشتن در مورد فهم و تامالتم در مورد شرایط کرونایی جامعه و فرهنگ ایرانی یا دارد که 

بدین لحاظ میدان دیگر و ضروری ترین است.  کرونایی شده ایرانیجامعه و فرهنگی 

اطالعات و قضاوتها  بررسی حس و حال و،نوشتن نوشتن را آغاز کردم و خود را ناظر بر 

امید است حاصل کارم به هر ت گوناگون در مورد شرایط کرونای ایرانی یافتم. و تامال

وزن علمی باشد، لحظاتی از تاریخ شکل که در آید و به هر صورت که باشد و با هر 

و در ر سندی باشد برای ابرازغیرت ایرانی متن حاض.امید است معاصر ایران را بیان کند

عین حال احساس مسئولیت در بیان لحظه هایی که عزیزان ایرانی بدون کمترین آگاهی در 

معرض مرگ ناخواسته قرار گرفته اند. متن موجود گواه مظلومیت عزیزانی باشد که 

 جانشان را بدون هیچ دلیلی و بدون اختیار در این راه از دست دادند. 
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 اولگفتار 

 طرح بحث
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مشکالت برای جهان مدرن  جهان مدرن سراپا درگیر با مسائل و مشکالت متعدد می باشد.

 در این زمینه انقدر فراگیر و حادثه ساز است که موجب شده تا دو دیدگاه متعدد متعارض

شکل بگیرد. عده ای مشکالت را راهی در بهبود شرایط و عبور کردن از وضعیت 

نابسامان قلمداد کرده اند. به طور خاص، شکست های متعدد نظام سرمایه داری را راهی 

دل ودموکراتیک تعبرابر ساز و میل به ظهور جامعه مدر عبور از سرمایه داری وحشی و نا

 . این دیدگاه غالب در میان متفکران معاصر می باشد. انندمی دبا منطق سرمایه دارانه تر 

در حالی که دیدگاه رقیب سخن از پایان جهان مدرن و ظهور جهانی شبه سنت یا همراه با 

نخواهد بود. این سلطه سرمایه داری ری از بیا بعد مدرن می کنند که در ان جهان خسنت 

ر به عوامل مهم و اثرگذاری در این رمان طرح می شود و کمتآرزو و دیدگاه به صورت آ

جهان  نحوه بازی به،فروپاشی سرمایه داری منطق  اساس  بر مسیر اشاره شده است. بیشتر

 . مدرن می پردازد

نگاه آغازین بیشتر بر سهم و نقش عوامل متعدد )عوامل ترکیبی( اشاره دارد. به طور 

بر ، متفکران تالششان تم به این سواز نیمه دوم قرن بیس خاص، با محوریت یافتن مدرنیته، 

سهم و نقش عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موثر در جامعه متمرکز براین بود تا 

د. پایان جنگ جهانی دوم و سر و سامان دادن مسائل آن موجب شد تا سرمایه داری نشو

عمده ای  نقش جدید جدید غربی بر سراسر جهان غلبه یابد و دولتها و سازمانهای اجتماعی

زار بیابند. بسیاری  از متفکران اجتماعی هم جهان مدرن را مملو از کشمکش در این کار

. یاد می کردند ناآرام و در مسیر تزاحم های متعدداز جهان بیشتردانسته به گونه ای که 

وجود داشت. هر کس که امد، یکی  –به معنی سکون  –سامان سر وو تالشی در  کمتر میل

از ابعاد و ساحت های جهان مدرن را بازگو کرد و مناقشه اساسی را بر سر کسب سهم 

. انقدر به صورتهای ظاهری جهان مدرن تاکید شد که یشتر برای مصرف بیشتر قلمداد کردب

متفکری  اگر آن اشاره ای شد. کمتر به منطق برپایی جهان مدرن و احتمالهای فرو ریختن 

سخن از یکی از ساحت های جهان مدرن، زیست و پایان قرن بیستم  ون آنتونی گیدنز همچ

احتمالی چون سیل و زلزله و پدیده های  ، ولی ، اوردو نقش آنها در سامان اجتماعی طبیعت

را نشناخت.  وبا و حصبه و انواع دیگری از بیماری ها در تغییر مسیر زندگی اجتماعی

از جهان ریسکی سخن می گوید اما منطق ریسک را در مناسبات  ه حتی بکر اگرچ

 اجتماعی مبتنی بر نظام سرمایه داری دانسته است. 
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ساحت های اجتماعی بشر مدرن در همه در همین اوضاع و احوال که توام با خوش خیالی 

 بود که صورت جدیدی از نظام سرمایه داری )سرمایه داری چینی( در متنی که داعیهاش 

ایدئولوژیک داشت، ظهور کرد. ظهور این نوع سرمایه داری انقدر ناخواسته و نامعین بود 

که متفکران غربی )خصوصا امریکایی( آنرا جدی نگرفته و انتظار پایان ان را به زودی 

داشتند. از پایان قرن بیستم، با فروپاشی بلوک شرق )شوروی( شرایط ظهور همه جانبه 

در نتیجه مسائل و مشکالت جهان شد. داری البته در شرق فراهم  سرمایهاین  شکل جدید 

مدرن هم غربی شد و هم شرقی. جهان شرقی منشا مناقشات عمده ای در جهان شد و 

سرمایه داری غربی را به چالش می کشید. مسائل و مشکالت جهان معاصر دیگر ریشه در 

و دیگر مراکز  ، پکن و سنگاپورحرکت بازارهای فرانکفورت یا لندن و نیویورک تنها نبود

هم مهم شدند. هر نوع جابجایی سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف  ،کشورهای آسیای دور

سرمایه داری، جهان را به لرزه در می آورد. افت و خیز بازارهای تجاری و بورس ریشه 

  ن داشته است.در کنش هر یک از طرفی

ایه داری می امد، امروزه امور دیگری از جنگ و ایدز از غرب سرممثال اگر تا دیروز 

یکباره از شرقی ترین بخش جهان، خبر ظهور شرق امکان حضور پیدا کرده است. 

ویروسی که به شکل تاج می باشد، شنیده شد. خبرها نشان می داد که بعضی از مردمان 

م در چینی ضمن اینکه در رفت و امد هستند یکباره به زمین خورده و میمرند. عده ای ه

دند که بیمارستان دچا رمرگ زود رس می شوند. همه مردم جهان نظاره گر این حوادث بو

 را قرنطینه کرد و به مداوای مردم پرداخت. بازهم استان وهان ،چیندولت یکباره 

ویروس کرونای امی نکردند و دولتمردان جهان با خوش خیالی و ساده انگاری،  کمترین اقد

کردند. مشخصا در آمریکا،  خود عات سیاسی برای حذف رقیبچینی را دستمایه مناز

ترامپ نماینده جمهوری خواهان به نقد دمکراتها با طرح خطرات در پیش این ویروس 

پرداخت. در بسیاری از مناطق جهان این وضعیت جاری شد. در این میان، فضای مجازی 

هر ایرانی هم وارد معرکه به استهزاء گرفتن کرونا و مردم و کنش سیاسی چینی ها شدند. 

حقشان هست چون خفاش خورده اند و چه کسی چینی ها حق دارند و گفت که  ی با طنز کس

در این زمانه خفاش می خورد. همه غافل از این بودند که روزها و ماههای بعد خودشان در 

این دام خواهند افتاد. ایران و ایتالیا و ژاپن در یک زمان به این دام افتادند. اما غرب 

سرمستی به اتهام زنی مشغول بود که یکباره نشان های بروز بیماری در مغرور هم چنان با 

شهرهای اصلی جهان سرمایه داری چون برلن، لندن، فرانکفورت، واشنتگتن دی سی، 

نیویورک سیتی، لوس آنجلس، سن فرانسیسکو، و ... به گوش رسید  و توجه اکثر مردم 

در اقتصاد و سیاست و  جهان از شرق به غرب متوجه شد. غرب سرمست پیروزی
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وارد بحرانی تمام عیار شد و احتمال فروپاشی انچه که با تالش و کشورگشایی و فرهنگ، 

تجاوز و ستم بدست آورده بود، را مشاهده می کرد. دنیای ساخته شده در مسیر بحران جدی 

رو با این شرایط است که همه اصلی ترین مردم جهان، با فروریختن جهان روبقرار داشت. 

شدند. یکباره بازارهای جهانی مختل شد و در این میان مرگ افراد، ضرورت دفاع از خود 

را مطرح ساخت. جهان یکباره دو هزار سال به عقب بازگشت که هر کس مسئول جان 

خودش شد و می بایستی سالحی در دفاع از خود بسازد و جان خود را از مرگ رها سازد. 

که همه انسانها را دعوت  روسو هم متفکر فرانسوی ژان ژاکناشی از ف دیگر خواندن سرود

بیشتر گفته شد از این به بعد بی معنا شد.  می کرد، به واگذاری حق فردی به نفع حق جمعی 

توجه کنند. باید به خانه ها برگردند و انزوا پیشه جدای از جمع  فرد تنها وهمه باید به که 

ی بشر مدرن باید از هم جدا شوید و برای بقای فردی . ندا از رسانه ها بر آمد که اسازند

تان که نتیجه جمعی هم دارد، به اصولی بنیادین ولی حداقلی توجه کنید. جدا شدن از یکدیگر 

 را پیشه سازید که راه نجات همه در این است. رعایت بهداشت و مراقبت های فردی و 

اینکه به دو هزار سال پیش پرت  یکباره جهان مدرن ضمن شرایط به گونه ای متفاوت شد.

داد که ادیان خبر می دادند. ادیان مدعی بودند که در روز قیامت کسی می  شد، بوی قیامتی 

به کسی نیست و همه افراد از هم فرار می کنند که مبادا عیب و نقص کسی به کسی واگذار 

بقا در فرار از یکدیگر گفته شد و بسیاری این پیام را شنیدند که راه شود. در این ایام هم 

کدیگر فرار کرده و به خود امدند تا بمانند. این پیام دقیقآ معارض با پیامی همه از یاست. 

بود که متفکران عصر مدرن برای طرح و اجرای آن انرژی ها صرف کردند. آنها همه را 

ن ترین یکی از درخشا دعوت کردند که حقشان را به جمع واگذارند و در جمع باقی بمانند.

پیام هایی که جهان مدرن بر اساس آن برپا شد، جمع شدن همه در شهرها و مراکز و تبدیل 

بازارهای بزرگ برای مصرف زیاد بود که مارکس سر داده بود. البته مارکس تمرکز به 

جای پراکندگی اجتماعی را منطق جهان مدرنی می دانست که بینانهای سرمایه داری را 

یکباره در شرایط بحرانی قرار شد که همه از هم جدا شویم و از هم  شکل داده است. ولی

فاصله بگیریم. خلوت گزینی، جدایی گزینی، فاصله اجتماعی، و ... موجب شد تا انسان 

یکباره جهان  این است که می شود گفتاجتماعی به انسان غریبه و جدا افتاده ی تبدیل شود. 

. جهانی که با ظهور "جهان وارونه" روبرو شدیمما  هزاران بار تغییر موقعیت داد و 

مسیری معکوس را می خواهد طی کند. می خواهد برای ماندن نه برای پیشرفت، افراد را 

از هم جدا کند، سازمانها را ازکار اصلی شان بازدارد، و دولتها را از توسعه گرایی به تهیه 

ین وضعیت را تروما گذاشته اند و حداقل های الزم برای زیست اجتماعی وادار سازد. اسم ا

 من اسم این جهان را "جهان وارونه" می گذارم. 
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این ترومایی که وجود دارد با آنچه که در گذشته اتفاق افتاده مثل طبیعت  طبیعی است که 

تروماهای قبلی خیلی محله ای، موقعیتی   سیل و زلزله و زدن هواپیما و غیره متفاوت است،

د صفت دارد که به نظر برای جمعیت خاصی بودند. بیماری کرونا اما چنو کوتاه مدت و 

اهمیت اند: اولین صفت و ویژگی اش این است که با جان تک تک آدم ها رو  قابلمن خیلی 

هر کشور و محل و میهنی و فرهنگی را بدون توجه به به رو است، و تک تک آدم های 

همه ی آدم هاست. البته از آدم های   رایهدف قرار داده، یعنی خطری بهویت های آنها 

ضعیف تر شروع می شود آدم های بیمارتر، مسن تر تا حتی طیف کودکان و نوجوانان را 

. چون تا کنون ناشناخته این است که اثرگذار استدوم ویژگی هم می تواند در بربگیرد. 

همه می باشد اما در مانده است. سوم هر جا به شکلی اثرگذار است. با اینکه خطرساز برای 

بعضی از موقعیت ها تغییر وضعیت میدهد و اثرات عمیق تری برجای می گذارد. و چهارم 

صفت نشان می دهد که کرونا نمی تواند  چهار این پدیده یک پدیده ی جهانیست. این  اینکه 

زمانی و مکانی را دارا باشد،  مثل زلزله اثرات مربوط به یک گروه و منطقه ی خاص

 .اتش ساختاری است، ماندگار است. به عبارت دیگر کرونا امده است ولی نخواهد رفتراث

  

. البته اگر به عنوان یک بیماری به پایان برسد، اما به عنوان یک پدیده نخواهد رفت کرونا

ماندگاریش نه به معنای بیماری الزاما. ما اجتماعی و جریان اجتماعی، ماندگار خواهد شد. 

رو قطعا برطرف خواهیم کرد. به زودی این خبر را خواهیم شنید که ما در  بیماری کرونا

حال طی مسیر معکوس هستیم . همانطور که چین این کار را کرده و دارد مسیر بهبود را 

 .طی می کند

در همین وضعیت بحرانی است که جهان ایرانی هم بیش از دیگر جهان ها دچار مشکل و 

نابسامانی شد. ایرانی که تحت تحریم های ظالمانه آمریکا از مسیر توسعه و سازندگی خارج 

سامان داده بود، یکبار در بحران بنیادین شده بود و بیشترین تالش و همتش را برای ماندن 

کرونایی قرار گرفت. بحرانی که اساس حیات انسانها را هدف قرار می داد. جان می 

گرفت. جان کسانی که ضعیف می باشند و در طول چندین دهه فشار و تالش در انواع 

و کشته های آن فشارها قرار گرفته اند، را می ستاند. یکباره تعداد افراد مبتال به ویروس 

زیاد شد. جامعه دچار شکاف های متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، با بحران جدید 

احتمال تغییر سرنوشتش زیاد می باشد. این وضعیت در ایران معاصر یکتا می باشد. 

تعطیلی پروژه توسعه و آبادانی به دلیل تحریم ها، جدا افتادگی جهانی و منطقه ای و خستگی 

کراتیک و کارشناسی به دلیل بهم ریختگی ساختار اجتماعی و کم انگیزه گی نظام برو
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دولتمردان در ادامه راه به دلیل دو قطبی شدن سیاست و ... شرایط را برای مردم و 

 حکومت سخت و سخت تر کرده است. 

در این وضعیت است که بهتر دیدم کمی با نگاه جامعه شناسان این وضعیت را بازگو کنم و 

مروی کلی بر نقش کرونا بر زیست جمعی در سطح خرد و کالن، از آثار و نتایج  ضمن

ماندگار ان سخن بگویم. زیرا مدعی ام که این پدیده بعد از پایانش دوره جدیدی در تاریخ 

بشر رقم خواهد زد و چه بسا در این دوره حداقل یک اتفاق بزرگ بیفتد و انهم جابجایی 

ر والرشتاین جایگزینی دولتی درحاشیه یا نیمه حاشیه به جای دولتی دولتهای مقتدر یا به تعبی

در مرکز. به عبارتی، سرمایه داری یکبار دیگر معلق زده و از جایی به جایی دیگر رخت 

 خواهد بست. 

بلکه نقشی که جریان  در این نوشتار قصد ندارم تا به تعیین تکلیف سرمایه داری بپردازم.

سرنوشت جهان ایرانی دارد، می باشد. این سوال جای طرح دارد  جدید اجتماعی جهانی بر

پوست اندازی ساز که "ایا جریان کرونا موجب سقوط و نابودی ایران خواهد شد یا زمینه 

ظهور ساحت جدیدی از حیات ایرانی خواهد شد؟" به جهان ایرانی و در نهایت منشا  بینادین

ن در سرنوشت جهان ایرانی اثرگذار خواهد بود نظر می آید، جریان کرونایی به طور بنیادی

الزم و صورتهای جدیدی به لحاظ اجتماعی برای ایرانیان رقم خواهد خورد. بدین لحاظ 

است ضمن اینکه ابعاد و مشخصات و روند ظهور و سقوط این پدیده به صورت جریانی 

کرونا هم مورد توجه مورد شناسایی قرار می گیرد، با نگاهی به آینده وضعیت ایران بعد از 

 قرار گیرد.

به خوبی نمی توانند خودشان را نشان دهند. ما در  ی معطوف به شرایط کروناییواقعیت ها 

شرایط وقوع و گسترش جریان کرونایی هستیم تا پایان آن. هر چه گفته می شود، نوعی 

بحث در آینده نگری بر اساس تامالتی معطوف به واقعیت های پیرامونی مان می باشد. 

سرنوشت ایران به سرنوشت جامعه جهانی در گرو ساحت جهانی است.  اینده ایران مورد 

بستگی دارد. چون جهان در کل درگیر کرونا می باشد، هر تغییری در هر یک از این دو 

جهان، راهی در تغییر دیگری خواهد بود. بدین لحاظ ایران هم به واسطه کنشگری خودش 

 جهان غیر ایرانی صورت می گیرد، دچار تحول بنیادین خواهد شد.  و هم نوع کنشی که در

 

 

  



15 
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 تامالتی مفهومی 
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 مقدمه 

با بهره گیری از سنت فکری خاص در جامعه شناسی، تالش داریم تا مجوزی گفتار در این 

ایران و علمی برای ورود جامعه شناسی و جامعه شناسان در بحث در مورد کرونا در 

جهان ایجاد کنیم. جامعه شناسی در صورتی می تواند به کرونا بپردازد که انرا به صورت 

 اثرگذار و ماندگار شدن است،  جریان اجتماعیکه در حال تبدیل شدن به  یک پدیده اجتماعی

و آینده های متعدد اثار و نتایج اجتماعی . در نتیجه ضمن بیان ابعاد و مشخصات آن، بپذیرد

قسمت مباحث اشاره شده مورد توجه قرار دراین  را نیز مورد واکاوی قرار دهد. انمحتمل 

  می گیرند. 

 

 مفهومی  تاملی 

کار ما بیشتر نوعی در اولین مرحله رویارویی با کرونا و تبدیل شدن آن به کرونای ایرانی، 

ون این پدیده در گستره تاریخی و فرهنگ نگاری است. زیرا تالشمان بیان ابعاد گوناگ

نمی توان به طور صریح و روشن از چارچوب نظری  اجتماعی اش می باشد. بدین لحاظ

هر چند که تا کنون رویکردهای  سخن گفت.برای توضیح چرایی و چیستیی آن  خاصی

، ولی متعددی در توضیح علل و فرایند شکل گیری و توسعه ویروس کرونا ارائه شده است

بیان ابعاد و نوع ارتباطی که این جریان با دیگر جریان های اجتماعی دارد، ارائه  بدون

ی مصطلح و تا حدودی مورد پذیرش در نزد افکار رویکردهاتحلیل کالن بی معناست. 

متکثر و مدعیان بسیار ، طرفداران و مخالفانی هم داردعمومی ایرانی و جهانی و شایع که 

  :ه چهار رویکرد مهم و فرگیر اشاره می شوددارد. از میان همه آنها، ب

. این رویکرد در میان دیگران غالب تر پزشکی است بیولوژیک واولین آن، رویکرد  .1

فرض بینادین این رویکرد، وجود بیماری به دلیل عدم رعایت و محبوب تر است. 

علت ایجادی و  پیدا شده و به همین دلیل هم گسترش یافته است.بین فردی بهداشت 

بر آن تاکید شده است  راه حلی که در این رویکردتوسعه این ویروس یکی است. 

نظام پزشکی و درمان کشورها،  مراقبت های بهداشتی و  منطق بهداشتی دارد. 

یاست های کلی جامعه جهانی با مرکزیت می باشند. سعناصر این رویکرد پزشکی 
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ی و درمانی است. نیروی اصلی موثر برون سازمان جهانی بهداشت، مراقبت بهداشت

و  های سازمان پزشکی و درمانی برای درمان و دولتهارفت از شرایط بحرانی، نیرو

 ی انها برای تهیه شرایط و زمینه درمان می باشند. بروکراسی و نظام سیاسی و امنیت

به وسیله سیاست ایدئولوژیک  رویکردرویکرد ایدئولوژیک است. رویکرد دوم،   .2

 در این رویکرد،فرض محوری است.  مداران و اصحاب ایدئولوژی ها مطرح شده

نقش دولتها و گروههای رقیب در ایجاد و اشاعه کرونا برای نابودی رقیب می باشد. 

با در دولتهای متجاوز برای حذف رق اقدام های خرابکارانه  به عبارت دیگر،

ن حال کرونا سامان یافته است. صورتها و شیوه های متعددی وجود داشته که در زما

 –به طور خاص پیدایش ویروس با تالش دولت امریکا در از بین بردن مخالفانش 

از طریق سالح های میکروبی شکل گرفته است. راه برون -چین و ایران و روسیه 

رفت از این وضعیت، مقابه با سیاست های امریکا در جهان به طور کلی و در هر 

 است. کشور به طور خاص 

. رویکرد سوم، رویکرد دینی و الهیاتی است. فرض بنیادینی که بواسطه علمای دینی  .3

رن از خود و و الهیاتی و مدافعان اخال ق انسانی مطرح شده بر بی توجهی انسان مد

تنبه . بدین لحاظ است که بیماری پیدا شده برای ممنطق زیست و حیات تاکید دارد

اه حل این رویکرد بازگشت بشر به دین و اخالق . رکردن انسان و جامعه مدرن 

 است. 

. رویکرد چهارم، رویکرد زیست محیطی است. مدافعان محیط زیست مدعی هستند 4

ویروسی  ن بردن زندگی حیوانات،  بابه دلیل مداخله بشر در حیات طبیعی و از بی

خارج شدن از حیات وحش  ق به حیوان بوده است. راه حل آنشده اند که متعلروبرو

 و طبیعی و واگذاری ان به حیوانات و طبیعت است.

هر یک از رویکردهای چهارگانه فوق، به شکلی فهم دقیق جریان کرونا را ناممکن می کند. 

هر یک  و راه حل هم بسیار ساده و ممکن است. ، اصل ماجرا معلوم زیرا به نظر می رسد

و صنفی و  جهت گیری ارزشیمفروضی معلوم و با از رویکردهای اشاره شده بر اساس 

. بدلیل وضوح مبانی و جهت ها )باید و نبایدها(، جایی برای تامل اند طرح شده مگروهی 

آنچه که نیست. هر یک به شکلی بعضی از ابعاد را برجسته تر کرده و مابقی را نفی. 

ایی پدیده کرونا می باشد. از ، معلوم بودن ابعاد و زوایرویکردهای فوق بر ان تاکید می کنند

مردم و  مدافعان هر یک از رویکرده ها ) طرف دیگر، با ادعای معلوم جلوه دادن پدیده، 

( تالشی در تامل بیشتر نمی شناسند و ساماندهی به تصمیم صاحبان گروههای اجتماعی

دارد. همه داور و ناظرند و تالش کمی در فهم آن وجود این است که قدرت بستگی دارد.  
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چرا با به عبارت دیگر با قبول هر یک از رویکردهای اشاره شده می توان فهمید که "

ان و جهان روبرو هستیم و تمام مردم جهان ،حتی مردم گسترش همه جانبه کرونا در ایر

به   ".همگی از ان سخن می گویند؟مردم دیندار و مدافع نظام های ایدئولوژیک  مدرن ،

هر یک از رویکردهای فوق، می بایستی راهی در رفتار یکسان نظر می اید مطلوبیت 

در حالی که شاهدیم کنش طبقاتی مردم . کرونا باشدجامعه به لحاظ  طبقاتی در مقابله با 

در ادامه در این زمینه به بعضی . ستایران )حتی مردم آمریکا( در مورد کرونا یکسان نی

نش طبقه متوسط در مقایسه با طبقه پایین از ابعاد کنش طبقاتی جامعه به طور خاص به ک

 جامعه توجه می کنیم. 

 

 کرونا و کنش طبقاتی جامعه 

در اینکه چرا طبقه متوسط با سیاست های بهداشتی و مراقبتی اعالم شده به واسطه "کمیته 

مدیریت بحران" همراهی می کنند ولی طبقه پایین بی اعتنایی می کنند، نیاز به بحث و 

بررسی بیشتری است. در این زمینه عوامل متعددی نقش دارند که به بعضی از آنهااشاره 

 می شود: 

در تحلیل این پدیده برایم جالب می باشد، بی توجهی اکثریت توده و طبقه  نکته ای که .1

طبقه متوسط بهترین نقش و همراهی را داشته  شرایطپایین جامعه می باشد. دراین 

منزلتی و فرهنگی در موقعیت طبقه  کثر مردمانی که به لحاظ ایده ای ،است. ا

های درمانی و بهداشتی قرار داده و متوسط قرار گرفته اند، خود را تابع دستورالعمل 

در منزل نشسته اند. آنها با کمترین گله ای در خانه هایشان قرار گرفته و کارهای 

جاری شان را هم متوقف کرده اند. در مقابل، بیشتر افراد طبقه پایین جامعه ایرانی با 

د. شواهد بی اعتنایی تمام به زندگی جاری قبل از شرایط کرونایی شان ادامه می دهن

جاری در ایران نشان از این وضعیت دارد. اگر به گزارش های موجود در فضای 

رسانه ای و مجازی توجه کنیم، محل های زیست طبقه پایین شلوغ و پر رفت و امد 

  است. 

طبقه متوسط نسبت به شرایط ملی و ،در اولین مرحله با توجه به آگاهی و حساسیت   .2

ای عمده ای انجام داده است. در عین حال که این طبقه ی، واکنش همنطقه ای و جهان

به زندگی روزمره اش ادامه می دهد به اصول بهداشتی کامال احترام می  هم چنان

  .گذارد 
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در رعایت اصول بهداشتی و مراقبتی افراد طبقه متوسط به میدان آمده و سعی   .3

لی از طبقه پایین کردند تا دیگران و به طور خاص افراد وابسته خانوادگی و شغ

 جامعه را متوجه کنند. 

شواهد تجربی مرتبط با زیست اجتماعی مان نشان از باقی ماندن اکثریت افراد طبقه  .4

در حالی که اکثریت افراد طبقه پایین جامعه هم چنان  توسط شهری در خانه ها استم

طبقه  یدر خیابان و جاده و محل کار باقی مانده است. البته یکی از علت های اصل

به مشکالت اقتصادی ،در ادامه زندگی شان به شکل قدیم انها  اصرار  پایین جامعه و

شان برمی گردد. آنها قطعا اگر یک روز کار و موقعیت شغلی شان به هر دلیل 

)امروز به دلیل کرونا( از دست بدهند، در روز پایان کرونا، امکان بازگشت به کار 

 تامین هزینه های زندگی شان نیز راهی ندارند.  قبلی را نداشته و در ضمن برای

حساسیت و توجه طبقه متوسط به سالمتی جسم و روح بیشتر از طبقه پایین جامعه  .5

می باشد. طبقه پایین جامعه تالش می کند که زنده بماند در حالی که طبقه متوسط 

 دالیل دیگر غیر ضروری برای ادامه حیات هم دارد. 

،و ر یک دغدغه متفاوتی دارند. طبقه متوسط ناراحت تعطیلیدر شرایط کرونایی، ه .6

فضایی برای گشت و گذار در خیابان و پارک و ... است در حالی که طبقه  دنبال

پایین دغدغه حفظ شغل و بازگشت به کار برای تامین هزینه های زندگی شان را 

 دارد. 

 

 کرونا و منطق تغییرات اجتماعی 

با محوریت گفتمان شرق شناسانه و ایران در طول بیش از یک سده  و تغییرات اجتماعی در

محوریت نظام سیاسی و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. دوگانه شرق شناسانه )شرق 

شناساسی سنتی و شرق شناسی مدرن یا وارونه( به نقش دولت ایرانی یا دولت خارجی 

منفی دولت قابل توضیح می باشد. حتی اشاره کرده اند. همه حوادث با بازیگری مثبت یا 

اگر سیلی یا زلزله  در ایران به واقع می شد، منشا انرا دولت قلمداد کرده و سخن از 

ناکارآمدی دولت به میان می امد. در شرق شنناسی وارونه به نقش استعمار و دولتهای 

 خارجی اشاره شده است. 

جتماعی و سنت های فکری جامعه با محوریت علوم ابا توجه به سنت شرق شناسانه و

را از تمرکز بر  فهم تحوالت اجتماعی جدیدی هستیم که  شناسی، شاهد ظهور پارادایم
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با محوریت گروهها و سازمانها و نهادهای اجتماعی  و حوادث طبیعی به اقدامهای  انسانی

یم جدید در ادامه به هردو منطق و نحوه ظهور پاراداتاکید دارد.  پس از جنگ جهانی دوم

 اشاره می شود. 

 

 اساس منطق تحلیل طبیعی (1

 به منشا پیدایش جامعه و فرهنگ شبیه،در این منطق، انسان برون آمده از طبیعت 

متاثر  ،طبیعت می باشد. اکثریت حوزه های اندیشه ای از بدو شکل گیری تا قرن نوزدهم

ی و اسالمی انسان از این جهت گیری می باشد. متفکران کالسیک اعم از یونانی و روم

را موجودی می دانند که بخشی از طبیعت می باشد. انسان از نظر آنها موجودی طبیعی 

ضمن اینکه او را همراه با  لبانه و صلح دوستانه و اجتماعی انسان،است. طبع خشونت ط

می سازد. انسان با حیوان مقایسه می شود و ضمن  یوانات می کند، از انها متمایز نیزح

، در یک عنصر چون نطق و عقل متمایز می شود. فاصله و یهمه صفات حیوانداشتن 

تمایزی که انسان از حیوان می گیرد به همه انسانها اختصاص ندارد. صرفا اصحاب 

فکر و اندیشه )فالسفه و عقال( از حیوان متمایز هستند.در حالی که مابقی  انسانها زیست 

زندگی می کنند. این معنا را می توان در رویکرد و طبع حیوانی دارند و مانند حیوانات 

افالطون و ارسطو و فارابی و ابن سینا هم دید. انها مدینه فاضله را مختص انسانهایی 

را به انسان  وجه می کنند، می دانند و جهان دیگرخاص که به عقل و نطق و فهم ت

رند، طبیعی که صفات و خصوصیات طبیعی چون لذت و خست و ضرورت و .. دا

اختصاص داده است. به عبارت دیگر، انسان دارای قدرت نطق و عقل و فهم در جامعه 

ایده الی که به طور مکانیکی ساخته می شود، امکان زیست دارد. اگر شرایطی پیش اید 

انوقت ،و توانی فراهم شود و امکانی پیش اید به شکل مکانیکی مدینه فاضله ساخته شود 

پیدا خواهد شد و در ان زیست خواهد یافت. این است که من از  است که انسان فراطبیعی

زیست مکانیکی در جامعه مکانیکی و ساخته شده با هزار شیوه و امکان سخن می گویم. 

مدینه فاضله مدینه طبیعی نیست. به همین دلیل به سختی پیدا می شود و به  سختی هم 

 ضله سخت و ناممکن خواهد شد. باقی می ماند. در نتیجه، برپایی و بقای مدینه فا

در ادامه این سنت است که متفکران کالسیک جایشان را به متکفران دوره میانی داده و 

جهت گیری انها در مورد انسان و جامعه فرقی نکرده است. شاخص ترین متفکر این 

که موجودی طبیعی با یک در مورد انسان دوره، هابز است. هابز همان داعیه کالس
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ارائه داده است. هابز مدعی است انسان گرگ انسان است.  رات وحشی دارد،خصوصیا

فرضش بر این است که انسان از حیوان بدتر است. چون حیوان در حالت طبیعی بخشی 

از طبیعت است و با طبعیت زیست می کند. کمتر شرایطی برای تخریب طبیعت )کشتن 

هم ریختن زیست طبیعی است که دیگری( پیدا می کنند. فقط در شرایط تنگنایی و ب

حیوانات علیه حیوانات برای بقا اقدام می کردند. او نظریه اش را در مورد طبیعت 

انسان و جامعه بر اساس دیدگاه داروین )نظریه انتخاب طبیعی( طراحی کرده است. 

هابز با اغراق گویی ساحت انتخاب طبیعی، به طرح نظریه اجتماعی اش )انسان گرگ 

 ت( پرداخته است. انسان اس

 

 اساس منطق تحلیل اجتماعی (2

فاصله می گیرد، شرایط و موقعیت  اش به میزانی که بشر از طبیعت و زندگی طبیعی

اهمیت می یابند. در این وضعیت، نیاز به شناسایی تغییر  –های دیگری _اجتماعی 

وضعیت پیش می آید. یکی از اصلی ترین متفکرانی که قدرت فهم این وضعیت و تحلیل 

مارکس بعد از و ارائه مدل برای برون رفت از آنرا یافته است، کارل مارکس می باشد. 

فکری باقی مانده و انسان  همه متفکران ضمن نقد دیدگاه هابز و روسو، در همان سنت

به  انسان می داند. از نظر او دی طبیعی که در حالت طبیعی زیست می کند،را موجو

میزانی که از طبیعت فاصله می گیرد در دام شبیه ولی سخت تر از آن به نام کارخانه و 

در گذشته به دلیل محدودیت نیازهایش، انسان در  نظام تولید برای رفع نیاز می افتد.

کنار طبیعت بود ولی به دلیل گستردگی و پیچیدگی نیازهای انسان، طبیعت به تنهایی نمی 

تواند موثر باشد. بدین لحاظ است که نظام کار و کارخانه و صنعت و ماشین ظهور می 

کند و انسان را در چنبره ای از کارها و اقدامها قرار می دهد. حاصل آن بیش از رفع 

ه بیگانگی انسان و کارگر و سرمایه دار می انجامد. در نتیجه نیاز طبیعی بشر است و ب

انسان مدرن، بیگانه از طبیعتش می شود و جهان جدید شکل می گیرد. مارکس در یک 

نگاه و تحلیل تاریخی کالن است که تولد جهان مدرن را در بیگانگی انسان یا خروج 

انچه که در جهان مدرن  در اینصورت،انسان از طبیعت و زیست طبیعی اش می داند. 

اتفاق می افتد، به شکلی به بینانهای اجتماعی و اقتصادی آن تا وضعیت طبیعی بشر بر 

می گردد. تغذیه، بهداشت، مشارکت، همکاری و همیاری، رقابت، سلطه و بهره کشی، 

نابرابری و فقر، تحریم و جنگ و انقالب، سودآوری و ثروت اندوزی، و ... اصلی 

ژه هایی هستند که می توانند به ما کمک کنند تا راز و رمز پیدایش و ترین کلیدوا
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گسترش و اثرگذاری و حتی ماندگی پدیده هایی چون کرونا را در جهان معاصر بهتر 

 درک کنیم. 

در این نوشتار از فهم طبیعی و زیستی کرونا فاصله می گیرم و همگان را  صورت 

دعوت می کنم. در این فهم اجتماعی )بیشتر بندی مدل های اجتماعی )به معنای عام( 

 جامعه شناسانه( باید به عناصری چند تاکید کرد:

 ( کرونا به عنوان واقعیتی اجتماعی،1 

( کرونا واقعه است که از ساحت محدود و محلی عبور کرده و به صورت جریان 2 

 اجتماعی کالن در سطح جهانی تبدیل شده است. 

ی در جهان یافته است. بدین لحاظ می توانیم از جریان ( کرونا، صورت های متعدد3

خاصی به نام "کرونای ایرانی" سخن بگوییم. با قبول کرونای ایرانی، کروناهای دیگری 

هم در جهان همراه و همگام با آن وجود دارند و نوع رابطه )همگرایانه یا تضادی( 

وشت کرونای ایرانی بینشان برای جهان معاصر سرنوشت ساز خواهد بود. دیگر سرن

مانند مدرنیته ایرانی نیست که در گوشه ای بماند و معنا و منطق و ساحت و اثرات 

خاص خودش را داشته باشد و با جهان هم بتواند کاری نداشته باشد. هر سرنوشتی برای 

کرونای ایرانی پیش آید بر سرنوشت کرونای دیگر حتی آمریکایی اثرگذار خواهد بود. 

سرنوشت کرونای آمریکایی جهت و ساختار کرونای ایرانی را تعیین  همانطور که

 خواهد کرد.

( کرونا جریانی است که جهان معاصر را یکبار دیگر در ساحت کالن و پیوسته اش 4 

خسارت انسانی آن بیشتر به چالش کشیده و سرنوشت آنرا تعیین خواهد کرد. نمی گویم 

اثرات آن واضح تر و اثرگذار تر خواهد ، ولی خواهم بود جنگ جهانی اول یا دوماز 

 بود.

   

 کرونای ایرانی، واقعیتی اجتماعی .1

فهم پدیده های اجتماعی بعد از مارکس به واسطه دورکیم و وبر ساحت جدیدی یافته 

است. ساحت جدید ظهور و تغییر هر یک با منطق ترکیبی آگاهانه و غیرآگاهانه می 

ه به جریان اجتماعی را ممکن می ل پدیده و واقعباشد. این ساحت فهم نحوه تبدی

فهم نحوه بروز و ظهور این پدیده و تبدیل  ماعی است که د. کرونا، جریان اجتساز
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. در این سنت فکری با یک واقعه به یک جریان اجتماعی را ممکن می سازدآن از 

بدور امعه شناسانه ممکن می شود ،فهمی قبول ساحت عینی و تجربی پدیده، تامل ج

. بدین لحاظ است که دورکیم با فلسفه فاصله می گیرد و انرا معرفتی برای از فلسفه

کاری دیگر و برای کسانی دیگر و جهانی دیگر الزم می داند. انرا باطل نمی داند 

ولی انرا برای جایی دیگر می شناسد. ورود جامعه شناسی با تامالت دورکیمی در 

بازگو کننده چگونگی تبدیل ،عی ایرانی تبدیل شده توضیح کرونا که به جریان اجتما

یک واقعه به پدیده و در نهایت جریانی فراگیر است. این پدیده در اغاز ظهورش در 

قالب مجموعه اتفاقاتی که به مرگ انسانها انجامید، دیده شده است. وقایع متفرق و 

امریکا دیده  جدید در کشور چین و سپس کره جنوبی و ایران و در نهایت اروپا و

شد. بشر از قدیم با پدیده مرگ آشنا بوده و به دالیل متعدد در معرض مرگ و از 

دست دادن جانش بوده است. در مرحله اول، همانطور که مردن از آنفوالنزا حتی به 

تعداد زیاد، اهمیتی نیافت، مرگ از ویروس جدید هم نمی توانست حادثه ساز شود. 

عرض میکروب کرونا، مانند هر نوع اتفاق دیگری نمی مرگ ادمهای مریض یا در م

تواند بسیار مهم و اساسی باشد. مرگ های بسیاری زیاد خصوصا در جهان ایرانی 

به عادتی پنهانی تبدیل شده است. زیرا جها ن ایرانی شاهد مرگ بسیاری از مردم در 

بوده است و اثر حوادث رانندگی یا بیماری های عفونی دیگر چون آنفوالنزا و ...

برای خیلی ها حساسیت مهمی را ایجاد نکرده است. کرونا وقتی از یک واقعه حتی 

بزرگ با مرگ زیاد به یک پدیده جهانی و در نهایت به یک جریان اجتماعی تبدیل 

عیت است که جامعه شناسان حق ورود به ابل تامل فراگیر است . در این موقشد، ق

د اقدامات صرف حوزه بهداشتی و درمانی یا سیاسی بحث را دارند و نمی توانند شاه

و مدیریتی کشور باشند. جامعه شناسان می بایستی برای فهم این پدیده به میدان بیایند 

تا نحوه تبدیل کرونا از یک واقعه به پدیده و در نهایت جریان اجتماعی فراگیر را 

 .نگاه است که سنت دورکیمی مهم می شود توضیح دهند. با این

 

 وقوع کرونای ایرانینحوه  .2

کیمی این پدیده قابل از طریق سنت فکری دور کرونا توضیح چرایی وقوع و اثرات  

بر اساس سازه نظری دورکیمی با بررسی در این مورد را می توان  بحث است. 

 نا چگونه واولین سطح بحث این است که کرگرفت. محوریت علل و کارکردها پی 

تحت چه شرایطی امکان ظهور و حیات پیدا کرده و در ادامه حیاتش، چه و

برای توضیح این وضعیت کارکردهایی برای جامعه و اجزاء آن در پی دارد. 
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عطوف به کرونا، لفظی، وضعی، و موقعیتی مضروری است تا ضمن بیان معنای 

بازگو آن ثر درفرایندهای مو ، مشخصات این پدیده در جامعه جهانی و جامعه ایرانی

 شود.

کرونا پدیده ای عمومی و بیرونی و الزامی مانند دیگر پدیده های به نظر می رسد 

اجتماعی چون زبان، دین و ... در ایران می باشد. همه افراد در جامعه ایرانی در 

مقابل این پدیده قرار گرفته و متاثر از آن می باشند. به عبارت دیگر، کرونا امری 

 یین کننده زیست ادمیان و گروههای اجتماعی می باشد.  بیرونی و تع

 

  ی ایرانیروناک ویژگی های .3

اولین گام شناخت ابعاد پدیده  در توضیح چیستی کرونای ایرانی گام های بسیاری باید پیمود.

پدیده کرونا چه مشخصات و ویژگی  ین لحاظ است که باید روشن شودمورد نظر است. بد

"چیستی اجتماعی کرونا"، ابعاد و  موضوع هایی دارد. در این قست تالش داریم تا در سایه 

بازگو کنیم. زیرا کرونا از موقعیت زیستی و طبیعی به موقعیت جهانی آنرا ویژگی های 

ی جدید و اثرات )اجتماعی با ابعاد جهانی( تغییر کرده است. موقعیت جدید کرونا را امر

جهانی همه جانبه کرده است. همانطور که در مقدمه و طرح مسئله اشاره شد، کرونا از یک 

واقعه یا حادثه صرف در حوزه بهداشت  و درمان به یک پدیده اجتماعی تمام عیار در سطح 

ای ملی و جهانی تبدیل شده است. این پدیده با ارجاع به تعریفی که دورکیم در مورد پدیده ه

توضیح داده عمده به شرح زیر های ویژگی می تواند بر اساس اجتماعی ارائه داده است، 

  شود: 

 عینی و قابل شناسایی  (1

 عمومی و فراگیر.  (2

 فراطبقاتی و فرا جناحی  (3

 خارجی و بیرونی  (4

 الزام افرین  (5

 

همیشه برای دانشجویان علوم اجتماعی و جامعه شناسی این سوال مطرح بوده است که 

در نه می توان فهمید. مگر می شود عه )پدیده اجتماعی( به معنای دورکیمی را چگوواق

دنیای موجود، پدیده های اجتماعی نسبت به ما عمومی و بیرونی و در نهایت الزام افرین 

توان مداخله گری و تصمیم سازی در زیست ،باشند. مگر ما به عنوان کنشگران اجتماعی 
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می توانیم مسیر حوادث و وقایع را معلوم کنیم. اگر اینگونه است نداریم و ن را اجتماعی مان

چطور است که سخن از بیرونی بودن و الزام افرین بودن پدیده ها می شود. با ظهور و 

بروز و گسترش کرونا، که پیامد آن مرگ و نابودی است، فهم صفات و ویژگی های اشاره 

نا و اجباری و الزامی بودنش به واسطه نی بودن کروبیشتر قابل فهم است. زیرا عیشده 

"مرگ" است. مرگ ناشی از کرونا حکم تعین و عینی بودنش دارد. اگر مرگی وجود 

مناقشه ای را برسازد و دریافت  جاع به نظام معنایی و ایدئولوژیکی،نداشت هر کسی با ار

  دقیق را مورد چالش قرار دهد.. 

الزام افرین شده اند. کمتر کسی است که در  کرونا به دلیل عمومی بودن و خارجی بودن

مقابل این پدیده شخصی بتواند مقابله کند. بدین لحاظ سر و سامان دادن حیات و زیست 

به شکل جمعی و نهادی و سازمانی ضرورت دارد. حضور نهاد بهداشت و درمان و 

ینی  می سازمانهای اجتماعی چون بیمارستان و آزمایشگاه و .... مهم شده و نقش افر

کنند. این نهادهاست که امکان زیست و زندگی فردی را برای ما فراهم می کنند. کنش 

نهادی فضای گریز از مرگ را فراهم می سازد. اگر نهاد بهداشت و درمان در ایران 

شکل نگرفته باشد و سازمانهای مرتبط با آن تحقق نیافته و کارآیی نداشته باشند، قدرت 

 ا به جز مرگ در پی نخواهد داشت. پدیده کرونا برای م

پدیده ای فراطبقاتی و انرا به کرونا در ایران با بیان صفت عمومی بودنش است 

و همه جناح های سیاسی کشور و  همه طبقات اجتماعیتبدیل کرده است. فراجناحی 

امارها نشان از مرگ مردان ثروت مند گرفته اند.  در معرض بیماری کرونا قرارجهان 

همانطور که نشان از مرگ مردمان  . دارد تمدار و مدیر و صاحب قدرت سیاسو 

و داراها و  ور نیست که فقط ندارها به رحمت خدا رفته باشنددارد. اینطنیز ضعیف 

صاحبان قدرت باقی مانده باشند. اولین مرگ ناشی از کرنا از شخصت های مهم دینی و 

اجرایی کشور )اقای رگ شخصیت در ادامه مسیاسی )آیت هللا خسروشاهی( و 

نماینده مجلس )خانم رهبر(  و .... البته در حاشیه بعد هم میرباقری( اختصاص داشت و 

زنان طبقات دیگر اجتماعی هم بوده این اعالم خبرها، ما شاهد مرگ و میر مردان و 

 .ایم

  

 اثرات کرونا .4

اجتماعی فراگیر  همانطور که در صفحات فوق اشاره شد، کرونا به عنوان جریانی 

و جهانی با ابعاد منطقه ای و ملی، جهان معاصر را با طرح چالش های متعدد 

و ... ( در مسیر مدیریتی، انسانی، )اجتماعی، زیست بومی، اقتصادی، فرهنگی، 
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تغییرات بنیادین قرار داده است. اثرات کرونا در ایران در همه عرصه ها و حیطه 

ی و ردگیری است. اما آنچه باید بدان توجه کرد، نتایج ها در حال حاضر قابل شناسای

فراگیر پنهانی است که برای ما  بهمراه خواهد داشت. به نظر می آید کرونای 

ایرانی، جهان ایرانی را بیش از گذشته در معرض تغییر قرار خواهد داد. از یک 

اراده به   طرف، میل و توجه به بینان های اجتماعی زیست ایرانی و از طرف دیگر،

حضور فرهنگی در جهان. ساحت دوگانه جهان فردای ایرانی مشروط به خروج از 

)دولت  بحران کرونایی از طریق مشارکت نهادها و سازمانهای رسمی تخصصی 

که به کاهش از دست دادن جان انسانهای ایرانی می باشد. در قوی و جامعه قوی( 

ضعیف، یکبار دیگر به سده های  ایران از طریق دولت و جامعهغیر اینصورت، 

 ماقبل مدرن بازگشت خواهد کرد. 
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 سوم گفتار 

 ی ایرانیکروناابعاد و آثار 
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 مقدمه

تالش اصلی نشان دادن نتایج پدیده و در بیشتر مواقع جریانگفتار در این 
2
کرونا به  

معنای عام آن در ایران می باشد. زیرا این پدیده که امری فراگیر می باشد، کلیت 

نظام اجتماعی و روابط و موقعیت های اجتماعی در ایران را تحت تاثیر قرار داده 

است. به نظر می اید کرونا مرکزیت حیات اجتماعی ایرانی که به صورت نمایشی و 

را یک بار دیگر مانند سه سده قبل به خانه و در  در خیابان جلوه گری می کرد

. یادم می اید در سال گذشته هنگامی که با تاکسی ران تهرانی در ه استخلوت برد

به من عبارتی مهم که نشان از  د وضعیت مردم تهران صحبت می کردممور

مردم تهران با گذشته شان فرق کرده " را متذکر شد: وضعیت مردم تهرانی است، 

در خیابان می باشند در خیابانند." تهرانی هایی که . اگر اغراق نباشد، همه شان اند

در گذشته همه یا بیشتر در خانه بودند و کسانی در خیابان در گذشته در خانه بودند. 

اگر مشغول کار نبودند به خانه برمی گشتند. به عبارت دیگر، مردم در ایران  بودند

زندگی شان را وارونه می کردند. از خانه به خیابان تا متاثر از مردم تهران داشتند 

 از خانه به خیابان و در نهایت به خانه. مسیر عجیبی برای ایران رقم خورده بود. 

. شاید این بازگشت دنایرانی بیشتر در خانه بمانمردم موجب شد که  ی ایرانیکرونا

می شود که مردم در خانه ماندن موجب بشود. به خانه موجب توقف در خانه هم 

تامالت مهم و جدیدی در مورد زندگی شان داشته باشند و در زمان بازگشت به 

اثراتی که شرایط کرونایی برای جامعه گفتار شرایط طبیعی به ان توجه کنند. دراین 

  ایرانی و اجزاء آن باقی می گذارد در حد اجمال و طرح بحث بیشتر بازگو می شود. 

 

 انی بهداشتی و درماثرات  .1

کرونا در اولین گام بر ساختار بهداشتی و درمانی ایران اثرگذاشته است. زیرا هم کاشفان 

کرونا و هم مسئولین و مدیران و سامان دهندگان روند بهبود بیماران کرونایی، حوزه 

بهداشت و درمان کشور بودند. اثراتی  که در این حوزه دیده می شود به شرح زیر می 

 باشد: 

مهم شدن بهداشت فردی و جمعی. با محوریت یافتن شعار مراقبت های بهداشتی و  (1

ثانیه به شکل خاص و جلوگیری از انتقال ویروس با زدن ماکس  20شستن دست ها 

                                                             
کرونا در بعضی از شرایط و سطوح و کشورها یک واقعه زودگذر می باشد و برای بسیاری یک پدیده عام و برای ما در ایران هم واقعه بود و   2

 هایت جریانی فراگیر که منشا تحوالت عمده دیگر شده است، می باشد. هم پدیده شد و هم در ن



29 
 

. ه استدر این حوزه پیش آمد است که  اتفاقات مهمیبه دهن و استفاده از عینک،از

دستها و دهان ن و چشم شدند. دوم، دها اول اکثر مردم ایران متوجه بهداشت دست و

و گوش و دستگاه تنفسی و شش افراد مهم شد. اگر در دیروز ایران، صورت به دلیل 

بخش های دیگر بعد از صورت به نمایش گذاشتن مهم بود، در جریان کرونا، 

بدن ظاهری و عناصر آن و بخش های کمتر مورد توجه از قبیل دستگاه تنفسی 

  یماری های آن اهمیت یافت. اهمیت خاص یافت و ب

شرایط کرونایی نگاه صرف اقتصادی )اقتصاد بازار( به حوزه درمان و بهداشت را  (2

مورد چالش بنیادین قرار داد. این چالش اثرات مهمی برای بازتعریف نظام بهداشت 

با توجه به رویکرد اقتصادی نظام جمهوری اسالمی، و درمان کشور خواهد داشت. 

شته، با محوریت اقتصاد بازار آزاد، اکثر عرصه ها و حوزه ها اعم از از سه دهه گذ

به بخش خصوصی واگذار شد. این سیاست چندین  و پزشکی و درمانی ، اقتصادی

.   در نتیجه سیاست خصوصی سازی، بیمارستانها 1نتیجه عمده در پی داشته است: 

نار بخش دولتی و مراکز درمانی و طبابت و درمان بیماران بخش خصوصی در ک

سر و سامان یافت. بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دولت از توان و تخصص 

کافی برخوردار نبودند و اکثر مردم برای مداوی بیمارانشان به بیمارستانهای 

. سیاست موجود بر طبقاتی شدن حوزه پزشکی و 2خصوصی مراجعه می کردند. 

رسی به بیمارستان و پزشک خوب پیدا می درمان کمک کرد و داراها امکان دست

کردند در حالی که ندارها می بایستی برای معالجه و درمان در صف طویل بیماران 

. حوزه پزشکی از مرحله 3در بیمارستانهای دولتی مدت طوالنی را بگذرانند. 

مورد تهاجم صاحبان قدرت و ثروت شد. به همین  ،آموزشی و پژوهشی و درمانی

د که عده ای از فرزندان افراد صاحب نفوذ و مدیران اداری با تقلب وارد دلیل هم بو

رشته پزشکی و دیگر گرایشها و رشته های وابسته شدند. رقابت در کسب موقعیت 

. تسلط 4مناسب در این حوزه از طریق ثروت و قدرت امکان پذیر شده بود. 

رت( امکان حتی کسب پزشکان بر این حوزه )اعم از سیاست گذاری، مدیریت، و نظا

مالیات برای دولت را فراهم نمی ساخت. در طول چند سال گذشته پزشکان کشور 

حتی در تعیین دریافت و پرداخت هایشان نیز مقاومت کرده تا سندی برای پرداخت 

بیشتر . فضایی که در جامعه ایجاد شد، حوزه پزشکی 5مالیات وجود نداشته باشد. 

اجتماعی قلمداد می شد و پزشکان در نزد مردم بیشتر  حوزه ای اقتصادی تا خدمات

  به فکر کسب درامد بودند تا معالجه و درمان. 
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نا به عنوان بیماری که درمان محدود دارد و مرگ را در پی خواهد داشت وورود کر (3

بر اهمیت دانش پزشکی و کنش پزشکی در جامعه افزود که حاصل ان تغییر جهت 

تغییرات صورت گرفته را می توان به شرح زیر بیان  این حوزه شد. اصلی ترین

 کرد: 

 اهمیت بیماری و بیمار  (1)

 اهمیت یافتن درمان و سالمت  (2)

مهم شدن بیمارستان به عنوان فضایی برای بهبود و مراقبت و معالجه.  با  (3)

تجاری شدن حوزه بهداشت و درمان، بیمارستان قتل گاه معرفی می شد. در بیان 

اکثر مردم ایران از این گله می شد که اگر بیمار شوی و بی پول یا بی پارتی 

یداری کنی. زیرا باشی، باید مردن را از قبل برای خود یا عزیزانت خر

 بیمارستان قتل گاه مردم می باشد. 

 مهم شدن پزشک (4)

 مهم شدن پرستاران   (5)

 کادر درمانی.  اهمیت دیگر عناصر (6)

کسب اعتبار و مشروعیت نظام پزشکی و درمانی در ایران وجهان. در همین  (7)

راستاست که وزیر بهداشت و درمان درخواست رسمی از رهبری جمهوری 

اندن افراد از قبیل پزشک و پرستار و پیراپزشک  شد که اسالمی برای شهید خو

 ند. از بیماران ، دچار مرگ می شد در مسیر درمان و مراقبت

 

 

 اثرات شناختی   .2

جامعه ایرانی به لحاظ شناختی به دوگانه های متعددی تقسیم شده است. هر یک از این 

دوگانه ها بیان کننده ساختار معنایی و در نتیجه کنشی مردمان و سیاستمداران بوده است. 

اولین دوگانه، دوگانه رومی و غیر رومی بوده است. ایرانیان دیروز در مقابل رومی ها 

سامان سر ورا زیست خودیونانی/ ایرانی -بر اساس دوگانه رومیند و و یونانی ها بوده ا

می داده اند. دوگانه بعدی، دوگانه عجم و عرب بوده است. این دوگانه منشا تمایزات 

 مردم ایران  کنشی نظام  فرهنگی، سیاسی و دینی وساختار سبک زندگی، بسیاری در 

 ، زبانه در گذر زمان به لحاظ زبانیبوده است. ایرانیان بر اساس همین دوگانه است ک

، دوگانه سوم مهم دوگانه شده و معرفی شده اند. و به لحاظ دینی شیعی و ...  فارسی

مدرن و سنتی ، دوگانه ه روستایی و شهریترک و فارس می باشد. دوگانه بعدی، دوگان
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و ندار، و و به تبع آن دوگانه انقالبی و ضد انقالبی، جنگی و ضد جنگی،  دوگانه دارا 

دوگانه اصول گرا و اصالح طلب می باشد.  مشکل عمده ای که به لحاظ شناختی و 

همه آنها در  رفتاری در ایران جاری است، بقای همه دوگانه ها و تکثر متزاحم گونه

می باشد. دوگانه درمانده و دوگانه بهره مند )صاحبان منابع و امکانات  مسیر زندگی شان

ش و بهره گیری از ان برایشان اهمیت یافته در حالی که دیگرانی که دراین لحظات فرو

که هزینه ها را می دهند(، دوگانه سازی های تازه: دوگانه در خانه مانده در خیابان، 

دوگانه مدافع و مخالف، دوگانه حامی اطالعات رسانه بیگانه و حامی اطالعات داخلی، 

تحت تاثیر کرونای ایرانی شکل می ، ... دوگانه اسیب دیده و ناظر بی طرف یا ناظر حا

گرفته و امکان های جدیدی برای شناخت های متفاوت در مورد مردم ایران و 

 دیگرانشان ارائه خواهد داد. 

 

  اقتصادیاثرات  .3

کرونا بعد از مهم و مرکزی کردن حوزه بهداشت و درمان، حوزه اقتصاد را تحت 

در شرایط فعلی به شرح زیر اثرات  بعضی از این قرار داد. ات عمده و ماندگارتاثیر

 : می باشند

اختالل در نظام اقتصاد کالن جهان و کشور. اولین اثرات را می توان در نظام  (1

بورس و ارز و سکه و طال دید. افت بسیار زیاد نظام بورس، منشا حوادث مهمی 

 در ساختار اقتصادی کشور و جهان شد. 

ضرورت استفاده از کاالهای خاصی چون ماسک و دستکش و لوازم بهداشتی  (2

)دستمال و مواد شوینده و ضد عفونی کننده( بازار را بهم ریخت. کمبود این نوع 

اثرات عمده ای در ساختار تولید کاالهای صنعتی و  کاالها در بازار و ... 

زهای آنی بازار، به تجاری داشته است. بعضی از مراکز تولیدی، برای رفع نیا

دی جدید در تغییر جریان تولید اقدام کردند و در ضمن بعضی از مراکز تولی

شرایط شکل گرفته اند. نحوه بقای این واحدهای تولیدی در آینده خود می تواند به 

 صورت مسئله جدی نظام تولید تلقی شود. 

  کمبود کاالهای اشاره شده در فوق نظام بازار را مختل کرد. (3

آسیب  رورت قرنطینه، موجب شد تا مشاغل بزرگ و کوچک  و متوسط ض (4

ببینند. هر یک از این نوع مشاغل به دلیل اختالل در نظام بازار )توزیع  و 

مصرف کاالهای تولید شده( آسیب های جدی می بییند. زیرا شرایط  کرونایی 

اشد. معطوف به پاسخ به نیازهای اساسی و ضروری تا نیازهای ثانویه می ب
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بیشتر مشاغل در جهت پاسخ به نیازهای ثانویه می باشند که فقدان بازار 

مصرف، این مشاغل را دچار آسیب کرده است. به طور خاص، مشاغل مرتبط 

  با فرش، نوشت افزار، رنگ، چوب و مبل و ... از این نوع مشاغل می باشند. 

اول بخش دولتی و بخش مهم  سهبه دلیل ساختار اقتصادی ایران، و گستردگی   (5

، آسیب های عمده ای خصوصی و بخش خدماتی وابسته به هر دو بخش دوم بخش

کرونا بر هر یک از این  بخش ها اثرات عمده ای دارد به جامعه وارد شده است. 

 که نمی توان از توجه به آنها غافل ماند.  

است اما در ان محفوظ  حقوق افراد  بخش دولتی هر چند که  تعطیلی (1)

متناسب با درامدهای ثابت انها نیست. بیشتر افرادی  ،دگی کارمندان دولتزن

که در نظام اداری در مشاغل گوناگون در سطوح متعدد مشغول می باشند، 

فراهم  اصل درآمدشان از فعالیت های حاشیه ای است که نظام اداری برایشان

به درامدهای ثانویه اساتید دانشگاه های کشور  ساخته است. به طور مثال

اکثرا به تدریس اضافی یا ،اشاره می کنم. انها افزون بر دریافت حقوق ثابت 

انجام مشاوره یا تحقیق و کارهای جانبی می پردازند. انجام این نوع فعالیتها 

ا اهم ساخته است. مثال بهتر راندن در نظام اداری را برایشان فرامکان باقی م

ی کشور مالیاتسازمان می توان در مورد کارمندان و کارکنان شهرداری و 

شاهد بود. حضور افراد و گروههای د رحاشیه این سازمانها، امکان 

  درامدزایی برای کارمندان را فراهم می کند. 

در بخش خصوصی اثرات و تغییرات مهم تر و ماندگاری بیشتری  (2)

ت متعدد دارد. ساحت اول آن دارد. بخش خصوصی در ایران دو وضعی

ی یاد شده است. ولتی است که از ان به عنوان خصوصوابسته به اقتصاد د

نیروهایی که وابسته به بخش دولتی در ایران است، دچار نابسامانی شده است. 

دوم بخش خصوصی مستقل است که به بازار داخلی یا خارجی وابسته می 

هم اسیب عمده می بیند. در صورت باشد. به دلیل تعطیلی بازار این بخش 

 است. ان  ورشکستگی اولین نتیجه  ،فقدان سیاست های حمایتی ازا ین بخش

بخش خدماتی در ایران چندین وضعیت دارند. بخش خدماتی که در  (3)

حاشیه نظام اداری و دولتی زیست می کنند با تعطیلی نظام اداری آسیب 

، هلشان وابسته به نظام دولتی بودبرند. به طور مثال کسانی که شغبنیادین می 

از کار بیکار شده اند. در این زمینه شرکتهای متعدد خدماتی هستند که در اثر 

خدمات متعدد حقوق دریافت می کردند. با تعطیلی نظام اداری این افراد و 
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شرکت ها امکان خدمت رسانی ندارند و از داشتن درامد هم بدور می باشند. 

کسانی اند که مشغول کارهای خرده فروشی از قبیل  بخش دوم حوزه خدمات

رستوران، تاکسی رانان و مسافرکشان، آرایشگران، خواربارفروشان، 

خیاطان، و ... می باشند. این گروه هم بدون درامد باقی مانده اند. گروه سوم 

به طور  –کارگران و ...  –کسانی بودند که با عرضه نیروی انسانی شان 

 درامد می پرداختند.  روزانه به کسب

ه اکثر افراد در این گروهها بدون کسب درامد مانده و زندگی انها مختل شد

 این گروه می باشند.  است. اسیب پذیرترین افراد ،

جریان کرونای ایرانی، در حوزه اقتصادی چندین اثر ماندگار از خود باقی می  (6

اول، اهمیت یافتن مشاغل گذارد که باید در جامعه پس از کرونا آنرا شاهد بود. 

  خانگی، دوم محوریت یافتن مشاغلی که اساس اقتصاد بومی را شکل می دهند.

د در آینده شرایط موجب شای این مشاغل می توانند در سطوح متفاوت سامان یابند.

منسوجات، فرش و چوب، لبنیات، لوازم بهداشتی و درمانی، و ... در  شوند تا 

مشاغلی که سوم موضوعیت یافتن نظام تولید و مصرف ایرانی محوریت یابند. 

بینانهای حیات اجتماعی جامعه ایرانی را رقم می زنند. اصلی ترین این مشاغل 

غییری که در نظام چهارم، ت عبارتند از غذا، دارو، امنیت، و بهداشت و درمان. 

تولید و مصرف در ایران به وجود خواهد آمد، توجه و جهت گیری اقتصادی 

پنجم، شرایط کرونایی راهی در ورود نظام منطقه ای سر و سامان خواهد یافت. 

تولیدی بر حوزه بهداشت و درمان شده است که می تواند در اینده ایران را 

 نی، پزشکی و ... در منطقه باشد. مرکزی برای رفع نیازهای بهداشتی، درما

 

 

  اثرات سیاسی .4

ایران از گذشته در مسیر بحران ماندگار مشروعیت نظام های سیاسی بوده است. ما شاهد 

تولید ادبیات به واسطه کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی حتی در متن حوادث و بعد از 

ت. این طور نیست که مدعیان حوادثی بوده ایم که با حضور همه مردم به وقوع پیوسته اس

در  فقدان یا کاهش مشروعیت نظام سیاسی، فقط در شرایط بحرانی آنرا فرموله کرده باشند. 

که بر اساس همبستگی  یحتی در اوج حوادثهمه شرایط این جهت گیری وجود داشته است. 

مثال، اکثریت مردم هم به وقوع پیوسته است، بااین نوع ادبیات روبرو هستیم. به طور 

، )مونتسکیو، کاتوزیان و ...( و استبداد ایرانی)ویتفوگل،  ( شارحان نظری استبداد آسیایی 
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بوحه انقالب اسالمی که با مشارکت اکثریت ایرانیان به وقوع پیوست، به تالیف کتاب در بح

رفی و مقاله و بیانیه اقدام کردند و راز و رمز وقوع انقالب اسالمی را در استبداد ایرانی مع

کردند
3

. انها در ادامه تحلیل شان مدعی شدند که به زودی این انقالب دچار میرایی می شود. 

 انقدر از این تز دفاع شد تا اینکه در نهایت مفهوم "فروپاشی" صورت بندی گردید. 

، قبل از انقالب اسالمی اکثر روشنفکران و منتقدان اجتماعی مدعی بودند که رژیم پهلوی

رژیمی وابسته به امریکا و شوروی است. بعد از انقالب شواهد بیشتر نشان از استقالل 

بود، ولی محوریت دادن استبداد ایرانی در دستور ایران از نفوذ کشورهای غربی و شرقی 

کار قرار گرفت و دولت و نظام سیاسی در ایران را  ناکارآمد به دلیل طبیعت استبدادی اش، 

العات و تحقیقات انجام شده نیز نشان از کاهش اعتماد اجتماعی به نهادهای قلمداد کردند. مط

در ادامه به اصلی ترین اثرات سیاسی کرونای ایرانی اشاره می  رسمی و حکومتی داشت. 

 شود: 

 

 الف: در سطح نظر:

وقوع هر حادثه ای چون سیل و زلزله و سقوط هواپیما یا فروریختن تز فروپاشی.   .1

که  . نشانه ای از ناکارآمدی دولت قلمداد می شدم در جاده ها و ..کشته شدن مرد

نقش عمده ای در کاهش اعتماد اجتماعی داشته است. بدین لحاظ اکثر کنشگران حوزه 

سیاسی منتظر وقوع حادثه ای تمام عیار برای پایان دادن به عمر نظام و دولت در 

پاشی می دانستند. بهتر دیده می ایران بودند. زیرا دولت در ایران را در معرض فرو

شد تا بالیی آسمانی یا اقدامی خارجی اخرین ضربه را بر بدن فرتوت این نظام وارد 

با مراجعه به تحلیل های فضاهای رسانه ای بیگانه و آمریکایی و انگلیسی در کند. 

 ، این نگاهر به وقوع پیوسته بودکه زلزله و سیل در اکثر نقاط کشو 1398آغاز سال 

را شاهد خواهیم بود. آنها به جای دعوت مردم برای مشارکت بهتر یا حمایت از 

مردم در کاهش اثار روانی و اجتماعی حوادث یا تالش برای جلب حمایت 

سازمانهای بین المللی، سخن از فقدان مشروعیت نظام سیاسی و ناکارآمدی دولت در 

متخصصان ادامه این نگاه و فهم، سر و سامان دادن به زلزله و سیل سر داده اند. در 

ایرانی و خارجی مرتبط و خادم نظام امریکایی و انگلیسی، این دو کشور را مجاب 

ساخته بودند که تحریم و در ادامه مسیر، مداخله نظامی می تواند پایان دهنده به کار 

                                                             
 ، نشر علم، مراجعه شود. 1393، تقی آزاد ارمکی، بینان های فکری نظریه جامعه ایرانیبرای آگاهی بیشتر در این مورد به   3
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و حیات نظام جمهوری اسالمی ایران باشد. پس همه چیز اماده بود برای فروپاشی. 

کبار دیگر این وضعیت را شاهد بودیم. دقیقا زمانی که ایران به طور همه جانبه ی

دچار ویروس کرونا بود، دولت امریکا با محوریت وزیر خارجه و پنتاگون و ... به 

فکر حمله نظامی به ایران بودند. فرضی که آنها را نزدیک به این تصمیم کرده بود، 

و دولت در ایران و در نهایت ناتوانی دولت ضعف نظام سیاسی ایران و جدایی ملت 

 در سامان دادن، بود. 

بیماری کرونا با قدرت فراگیری اش، شرایط مناسبی در نزد مدافعان رویکرد اشاره شده، 

در شدت بخشیدن به جریان فروپاشی قلمداد می شد. اگر به تحلیل های رسانه های رقیب 

جمهوری اسالمی )من و تو، ایران انترنشنال، بی بی سی، وی او ای، و ... ( توجه شود، 

سراشیبی و می در مرحله بگونه ای اخبار و اطالعات طرح می شد که نظام جمهوری اسال

مرگ قرار دارد. همه معترضان همراه با مخالفان )دولت امریکا و انگلیس نزدیک شدن به 

و ...( سنایوری مداخله نظامی با شعار حمایت از مردم برای نجات از کرونا را دنبال می 

دند ارتش و دولت امریکا جهت مداخله نظامی بو 1398کردند. دقیقا در روزهای اخر سال 

 که کرونا شکل دیگری از خودش را برای جهان به نمایش گذاشت. 

کرونا فقط در اسیای دور و ایران باقی نماند. طرح تز فروپاشی دولتهای غربی.  .2

بخش اعظم اروپا و امریکای شمالی را در نوردید. همه کسانی که تا دیروز عصر 

در مقابل دوربین ها و  غییر رژیم سیاست سخن می گفتند،در جهت اشغال ایران و ت

خبرنگاران قرار گرفته و به این سوال پاسخ دادند که "چرا تا کنون از بیان واقعیتی 

چون ویروس کرونا مردم را اغفال  می کردید؟" روسای کشورهای صنعتی جهان 

ا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، و ...( مستاصل و ناتوان، از )امریکا، کانادا، استرالی

تن دهند. ضطراری اعالم شده از طرف دولت ،عه شان خواستند تا به اقدامات اجام

برای همه جهان رجزخوانی می کرد در مقابل مدتی پیش رئیس جمهور امریکا که تا 

اقای رئیس جمهور ظاهرآ شما خودتان به می پرسید که  سوال خبرنگاری که 

با ضعف و ترامپ بود.  ویروس کرونا آلوده هستید، دچار تحیر و سرگردانی شده

ناتوانی تمام سعی کرد تا مسیر بحث را عوض کند و از اقدامات بهداشتی و درمانی 

موجود برای مقابله با کرونا سخن به میان بیاورد. رئیس جمهوری که در هر نشست 

با خبرنگاران یا چین یا ایران را تهدید به تحریم بیشتر و حتی جنگ می کرد، مجبور 

ز مردم تقاضای ماندن در خانه و رعایت قانون و حدود را بکند. سرعت شد هر بار ا

توسعه ویروس کرونا در جهان و امریکا به حدی شد که دیگر رئیس جمهور و 
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خت های بیمارستانی، اعضای دولتش قدرت رجزخوانی نداشتند و ضمن شمارش ت

زه فهمیدند آنها تاو دستکش، مردم را به خویشتن داری دعوت کنند.  ،ماکس صورت

که مردم آمریکایی توان و امکان حمایت از دولت ها را در همه شرایط ندارند. 

کرونا در امریکا در اینده نزدیک به دلیل ناتوانی دولت در مدیریت و ساماندهی 

 کرونا، موجب بروز مجموعه ای از بحرانهای اجتماعی خواهد شد. 

 

 ب: در سطح نهادی: 

با توجه به جهانی شدن کرونا، جای این سوال ر ایران. بازسازی اعتماد اجتماعی د .1

باقی است: "این وضعیت برای دولت  در ایران چه ارمغانی در پی داشت؟" در یک 

کالم، اولین نتیجه و فایده فروریختن "تز فروپاشی" با منطق ناکارآمدی و کاهش 

م اعتماد اجتماعی بود. زیرا شواهد متعدد مطرح شده در فضای مجازی و زندگی مرد

جهان و ایران حکایت از ناکارامدی دولتهای صنعتی جهان و کاهش اعتماد اجتماعی 

مردم به انها در شرایط بحران داشت. همین دولتهایی که قصد داشتند تا جهان را به 

مسیر دیگری رهنمون شوند، برای درمان و مراقبت از مردمانشان دچار ناتوانی و 

پزشک، پرستار، دارو، و... از یک طرف و ناکارآمدی شدند. کمبود بیمارستان، 

ناتوانی سیاست های مدیریتی و حمایتی برای درمان شواهدی در ناکارآمدی دولتی 

چون دولت امریکا شد. در همین وضعیت همه شاهد این بودند که مردم متمدن 

دستمال کاغذی و ماسک خرید و در اختیار گرفتن امریکا و انگلیس و... برای 

کردند. کاری که در می  و به هم پرخاش  مورد بی احترامی قرار داده را یکدیگر ،

 "بی فرهنگی" و در اغلب مواقع "کم فرهنگیبرچسب "مورد مردمان جهان سوم با 

می شد. این نوع اتفاقات همه نشان از کاهش سریع از طرف غربی ها ،مطرح 

های رسمی دارد. در سرمایه اجتماعی جامعه و افت اعتماد مردم به سازمانها و نهاد

نتیجه، همه دولتها و کشورها در جهان به دلیل رویارویی با کرونا، یک وضعیت 

واحد دچار شدند. همه انها با کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی و دولتهای ناتوان و 

معرفی شدند. دیگر کسی نمی تواند بگوید که ایرانی ها مردمان معترض و گرفتار 

ار بودند )با ایی ها از امکانات پزشکی و درمانی کمتری برخورددر مقایسه با امریک

(، و یکی بر دیگری برتری دارد. دولت امریکا برای ها در ایران  تحریموجود 

تقویت بنیانهای درمانی و پزشکی اش مجبور به تعطیلی کارخانجات ماشین سازی 
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یران خیلی زودتر می شود. کاری که همه دولتها در جهان انجام دادند و دولت در ا

 انجام داده بود. 

نکته قابل اعتنا، نهادها و سازمانهای اجتماعی جدید جهانی.  و اهمیت ظهور   .2

سرکشیدن نهادها و سازمانهای جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی است که سخن از 

 –مسئولیت پذیری دولت و مردم ایران در جریان کرونا کردند و از تز شکاف ملت 

یران عبور کردند. اگر بعضی از مردم ایرانی به دلیل وابستگی زیست و دولت در ا

حیاتشان به استمرار کارشان حتی در شرایط حضور کرونا در خیابان ها امده بودند، 

مردم کانادا و امریکا که دولت پرداخت خسارات را اعالم کرده بود نیز در خیابانها 

در حکومت نظامی کردن و سلب همه ماندگار شدند. ما شاهد تهدید دولت کانادا 

حقوق اجتماعی مردم کردند. چرا؟ چون مردم به نظام سیاسی و اداری اعتماد 

 نداشتند.  

 

 ج: در سطح رفتاری و سیاستی

بر ساختار  یدر مجموع می توان مدعی شد، جریان کرونایی ایرانی اثرات مهم و ماندگار

 سیاسی ایران گذاشته است که به بعضی از انها اشاره می شود: 

ایجاد وحدت درون حاکمیتی جدید. این پدیده مانند جنگ یا شاید بیشتر از آن توانسته  .1

وحدت درون نظام سیاسی شود. اصول گرایان و اصالح طلبان جهت است راهی در 

رگ و میر و افزایش توان نظام و میانه روها به دلیل ضرورت اقدام در کاهش م

. به طور رمان، به وحدت فرماندهی رسیده اندبهداشت و درمان در مراقبت و د

خاص، برای اولین بار است که فرماندهی کار از طریق شورای امنیت ملی و حمایت 

رهبری به "ستاد کرونا" در ایران واگذار شده است و هر اقدام و اعالم نظری حکم 

است. دراین واگذاری دیگر نیازی به تایید مجلس یا شورای نگهبان و قانونی یافته 

دیگر نهادهای رسمی نداشته و به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده، فرماندهی 

واحد شکل گرفته است. در مسیر این فرماندهی اصل در وحدت و اجتناب از اختالف 

 اسی است. یو اعتراض گروههای س

دولت در این عرصه هویت جدیدی یافته است. دولت با محوریت بروکراسی و نقش   .2

یافته است. دولت ضعیف  مدیریت بحران، راهی در بازسازی دوباره خودافرینی در 

 کاردان تبدیل شده است.  یبه دولت،در معرض فروپاشی 
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ن ظهور گفتمان جدید با محوریت زندگی. شرایط ایجاد شده موجب ظهور گفتما .3

واجتماعی شده است. دال مرکزی این گفتمان، زنددگی مردم جدیدی در حوزه سیاسی 

ایران است. مردم ایران هم به لحاظ تاریخی و اجتماعی و هم با محوریت مرگ 

ریشه دار در کرونا، بقا و زیست و زندگی برای انها مهم شده است. شکل گیری و 

با زندگی و حیات دنیوی خواهد بود. توسعه این گفتمان راهی در نقد گفتمان ضدیت 

بدین لحاظ است که استمرار شرایط کرونایی در ایران، راهی در شکل گیری جریان 

 نوسازی فرهنگی و اجتماعی با محوریت زندگی خواهد بود. 

ابزاری که برای سامان دهی حیات اجتماعی و شکل و شمایل دادن به زندگی الزم  .4

گفتمان مشترک که بوی همبستگی از ره گیری از است، همبستگی اجتماعی است. به

 یک طرف و به میان امدن دولت برای کارگزاری مشروع می باشد.

نهادها و در مسیر سامان این گفتمان و محوریت ابزاری چون همبستگی،   .5

( و اهمیت یافتن نهادهای جهانی چون سازمان بهداشت جهانی) سازمانهای جدید

و کشورهای خارجی مهم شده اند. بدین لحاظ است که  رسانه های خارجی و  دولتها

مشکالت بین دولتها )مثال دولت امریکا و ایران و ....( با گفتار در اینده حل و 

 سهولت بیشتری انجام خواهد شد. 

جابجایی قدرت جهانی نتیجه دیگر سیاسی جریان کرنای ایرانی و جهانی است. به   .6

جهانی آرام و بی صدا، شاهد افول  وبا،طور خاص می توان از طریق همگرایی

. نتیجه دیگری که بر این افول ظامی و اقتصادی امریکا باشیمقدرت سیاسی و ن

مترتب است، برپایی دولتها و اقتصادهای جدید شرقی و حاشیه جهان خواهد بود. 

همکاری ایران و ترکیه  وهمراه و  شاید در این معرکه ما با ظهور جدیدی از 

 باشیم.  وسیه و چین همکار با ر

 

 اثرات دینی  .5

جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی دینی بوده است و نهاد دین اصلی ترین نهاد اجتماعی 

در کنار دو نهاد خانواده و دولت نقش افرینی کرده است. به همین دلیل هم دین 

عاملیت عمده ای در تغییرات داشته و هم در جریان تغییرات دچار تغییرات اساسی 

یان به لحاظ تاریخی توجه کنیم، دگردیسی شده است. اگر به وضعیت دینداری ایران

های حوزه دین و دینداری از یک طرف و نقشی که دین و دینداری در تحوالت 

نشان از تعیین مسیر متفاوت برای جامعه ایرانی می باشد. حضور و داشته است، 
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غیاب روحانیت در حوادث یکی از نشانه های نقش افرینی حوزه دین در ایران می 

طور که ارتباط مراکز دینی )از قیبل مسجد و حوزه( با دانشگاه و حزب باشد همان

تعیین کننده بوده است. در حوزه دین، نقش علما و روشنفکران دینی  همراه با 

موسسات دینی و چالش های دینی و فرهنگی هر یک در گذر زمان مهم شده اند. 

ه اخیر )انقالب مشروطه علما و مراجع دینی در دو انقالب مهم در ایران در طول سد

و انقالب اسالمی(، ضمن اینکه موجب شده است تا آنها نقش آفرینی مهمی داشته 

تغییرات عمده ای صورت گرفته است. اعتماد جامعه نسبت به آنها  باشند، در میزان

به دلیل حمایت یک مرجع یا شخصیت دینی در گذشته با اعالم مواضع کلی   اگر

ظهور می کرد یا مسیر حوادث و وقایع مهمی تعدد اجتماعی ران و گروههای مدیندا

)اشاره به نهضت تنباکو و حوادث قبل و بعد از انقالب حوادثی تغییر می کرد 

نحوه حضور علمای دینی و دینداران صاحب اسالمی(، با تجربه ای که جامعه از 

انی طی زمان کسب کرده و تغییراتی که در حوزه دینداری و فرهنگی ایرقدرت 

ما شاهد تغییرات عمده منزلتی آنها می باشیم. به طور خاص تجربه اتفاق افتاده است، 

تا  آنها را به یکی از گروههای مرجع حاشیه ایهای بدست آمده برای جامعه، 

گروههای مرجع جدیدی چون مشهوران در ،در مقابل مرکزی تبدیل کرده است. 

اصل و محور  ،و سیاسی و رسانه ایحوزه های هنری و ادبی و سینمایی و ورزشی 

شده اند. شواهد نشان از این دارد که فالن شخصت مشهور هنری در فضای مجازی 

بیش از شش میلیون همراه و حامی دارد در حالی که مرجع تقلید یا عالم دینی کمتر 

 از صد هزار نفر دنبال کننده دارد. 

گروههای مرجع و به طور شرایط جدید کرونایی ایرانی موجب شد تا هر یک از 

خاص حوزه دینداری )مراجع و علمای دینی( به عمل و سیاست ورزی واداشته 

همه اعم از گروههای دینی و غیر دینی )سکوالر( به میدان امدند. از رادیکال شوند. 

مدرن سازی  جهان اسالمی هستند تا نوگراترین شان که   ترین دینداران که مخالف

اسب در نوسازی جامعه می دانند، در این عرصه وارد شدند و دین را وسیله ای من

گسترش فضای نهادی در ایران  به واکنش واداشته شدند. این همه حضور در نحوه

معاصر، حوزه دین و دینداری و دینداران در تعامل و تقابل با سکوالرها و منتقدان 

  دارد. دینی نقش محوری 

خود را  اولین واکنش ان رادیکال دین، در مشهد و قم، بعضی از نمایندگاگرچه 

، ولی با درکی که مراجع دینی و علمای درگیر نسبت  به  بسته شدن زیارت داشته اند

زیست اجتماعی مردم داشتند، موقعیت را به رسمیت شناختند.  زودتر از دیگر با 
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دینی  اجتماعات مندان، اقدام به تعطیلیگروههای اجتماعی، حتی ورزشکاران و هنر

)از قبیل نماز جماعت، نماز جمعه، زیارت، و مراسم عزا، حج و ...( کردند. آنها در 

این عرصه تا حدود زیادی پیشگامی بیشتری نسبت به دیگر گروههای اجتماعی از 

خود نشان دادند. به طور مشخص، حدود دو هفته بعد از شیوع کرونا درایران بود که 

ور خاص فوتبال( با بحث و گفتگوی بسیار در مورد به طدر فدراسیون ورزشی )

ه به نتیجه رسیدند. در در دو مرحل حضور ورزشکاران در شرایط کرونایینحوه 

 تعطیلی مسابقات ، انجام مسابقات بدون تماشاچی و در مرحله دوم ، اولین مرحله

دو وجهی در همراهی با پدیده  . در حالی که علمای دینی در اولین مرحلهمطرح شد

به توافق رسیدند و "دین را در ادامه سالمت" تا "در مقابل  "سالمت و بیماری"

سالمت" قرار دادند. همراهی بین سالمت و دین، برای حوزه دین نتایجی چند در 

 برداشته است که به انها در ادامه اشاره می شود: 

امام رضا  تعطیلی اجباری مراکز و حوزه های دینی. مساجد و تکیایا و مرقد (1)

 ه دلیل جدایی گزینی اجباری، عملی)ع(، حصرت معصومه )س(، امامزاده ها، ب

تحت شرایط و موقعیت های  ، حتی انجام حداقلی مراسمشد. در بعضی از جاها

 محدودیت یافتند. این اتفاق در طول تاریخ شیعی به وقوع نپوسته است. ،خاص

، سیل و زلزله ، وقوعمرکز دینیتخریب  در بعضی از شرایط چوناگرچه 

ولی تا کنون شاهد تعطیلی این  ،تا تعداد امام زاده رفته ها کم شود موجب شده

 مراکز نبوده ایم. 

تحت  دینی تعطیلی حوزه های علمیه. حوزه های علمیه قم و دیگر مراکز  (2)

داشته اند. به ندرت ما شاهد تعطیلی تعطیالت محدود شرایط خاص در گذشته 

حمایت مراجع تقلید شیعه بزرگی بوده ایم. رحلت شخصیت لیل مراکز دینی به د

در قم و دیگر مراکز دینی در ایران از تعطیلی درس  و بحث بسیار قابل اهمیت 

 می باشد. 

اجتناب  از برگزاری مراسم عزاداری فوت شده های ویروس کرونا یک   (3)

 حادثه مهم دینی و فرهنگی در ایران می باشد. 

نکته جالبی که در تعیین رابطه بین دین و سالمت در حوزه های دینی و در   (4)

میان دینداران )به طور خاص در گروههای متشکل دینی از قبیل هیئت های 

مذهبی( دیده می شود، جنبه خدمت رسانی به حوزه بهداشت و درمان است. 

 صورت اکسبعضی از گروههای سازمان یافته دینی، با جمع اوری پول و تهیه م

و دستکش و مواد غذایی برای افراد درگیر با کرونا به حمایت از نظام بهداشت و 
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درمان پرداختند. بیشتر دینداران دوست داشتند تا در مراسم عزادارای )سه قتلون 

و عاشورا( بانی شوند و هزینه هیئت و تهیه غذا را بپردازند در حالی که دراین 

را تقبل کرده اند.  افراد دمات بهداشتی و درمانیدوره همان افراد هزینه های خ

در این زمینه می توان به دو علت عمده اشاره کرد. اول، همسانی و ارتباط بین 

سالمت و دین است که به واسطه دینداران مورد تایید قرار گرفت و دوم "نزدیکی 

 و عینی بودن مرگ بیمار کرونایی" است. 

 

 

 اثرات جمعیتی .6

، ساختار جمعیتی ایران طی زمان شماری های صورت گرفته در ایرانبا ارجاع به سر

جمعیت ایران از تغییرات عمده ای داشته است. با افزایش جمعیت در چند دهه گذشته، 

وضعیت پیری به جمعیت جوان تغییر شکل داده است. تا دهه گذشته جمعیت ایران در 

است. با تغییر در جریان زاد و ولد بوده جمعیت ها مقایسه با دیگر جوامع از جوان ترین 

فرزندآوری و افزایش سن ازدواج( از یک طرف و انتقال جمعیت  )به دلیل کاهش میل به

افزوده شده است. مسیر  در ایران جوان به میان سالی و ... بر تعداد جمعیت سالمند

ز حرکت جمعیتی ایران به گونه ای نشانه گرفته است که دهه های اتی را بسیاری ا

جمعیت شناسان و جامعه شناسان، دهه های بحران جمعیت سالمند قلمداد کرده اند. اکثر 

متخصصان و برنامه ریزان اجتماعی بحران آتی ایران را "بحران سالمندی" قلمداد کرده 

اند. از طرف دیگر، حرکت جمعیت ایران از روستاها به شهرها و به طور خاص به 

جتماعی از طریق جابجایی جمعیت افزوده است. سالمند کالن شهرها، نیز بر مشکالت ا

شدن جمعیت و تراکم جمعیت کشور در شهرها، منشا و عامل مهمی در مشکالت و 

نابسامانی های اجتماعی از یک طرف و تغییرات بنیادین اجتماعی از طرف دیگر شده 

 است. 

که جمعیت سالمند  بیشترکرونا به عنوان بیماری ویروسی در میان همه جمعیت انسانی، 

را ضعیف و به لحاظ بهداشتی و مراقبتی دچار مشکالت بسیاری می باشند،  لحاظ بدنی

هدف قرار می دهد. برای جلوگیری از این مشکالت چندین راه پیش گرفته شده است. 

)افزایش سهم بهداشت و درمان به انها، اول، افزایش مراقبت های بهداشتی و پزشکی 

جمعیت سالمند در دستور کار نظام و مردم قرار . مراقبت های خاص(جداسازی آنها، و 
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گرفته است. دوم، جلوگیری از جابجایی جمعیت )با تاکید بر نقش جایجایی جمعیت در 

انتقال ویروس(، و سوم تاکید بر اجتناب از تشکیل اجتماعات بزرگ همه عواملی مهم 

 بوده اند در سرعت بخشیدن به یکجانشینی.

عدم رعایت نکات و اصول اشاره شده، جمعیت سالمند ایرانی در معرض در صورت 

اسیب های جدی می باشد. گسترش بیماری در میان مردم و سالمندان، موجب خواهد شد 

تا آسیب عمده و مهمی به ایران به لحاظ فرهنگی و اقتصادی وارد شود. با توجه به 

ظ جسمی و اقتصادی می باشند، اهمیت بیماری که همراه با مرگ افراد ضعیف به لحا

به طور خاص این ضربه عمق بیشتری  وارد خواهد شد. ضربه مهلکی بر جامعه 

بریده از نظام درمانی و حمایتی بوده و در ضمن فاقد که  پیران ایران خواهد داشت که 

ی . دوم، کرونا، دچار بیماری و درنهایت در خطر مرگ قرار گیرندتوان مالی می باشند

تمرکز گزینی و  زیرا با توجه به اینکه منشا تغییر مسیر حرکت جمعیت می باشد. ایرانی

حضور در شهرها یا مراکز پر تردد مسکونی و تجاری و تفریحی مورد سوال قرار 

، ما می توانیم شاهد نوعی بازگشت گرفته و میل به زیست فردمدارانه شکل خواهد گرفت

حضور در مناطق با تمرکز باالی جمعیتی جمعیت به مناطق حاشیه ای و اجتناب از 

 . سوم، مسیر حرکت ایران به خارج از کشور هم مورد تردید قرار می گیرد. باشیم

 

 اثرات اجتماعی .7

کرونا بعد از حمله مغول، تنها حادثه ای است که مناسبات اجتماعی ایرانی را مورد 

این تغییرات جای تامل دارد و ما را به  . داده است سوال و در نهایت تغییر قرار

دامه شناسایی زمینه های ورود به جهان اجتماعی جدید ایرانی رهنمود می کند. در ا

  می شوند: مطرح اصلی ترین جهت های تغییر برای تآمل و واکاوی بیشتر 

به طور سنتی  در نظر و هم در عمل  جامعه به عنوان مسئله. در نزد ایرانیان (1

. دولت و نظام سیاسی در همه حاالت ه استی برای جامعه وجود داشتکمتر جای

به صورت موضوع و مسئله قلمداد شده است. هر حرکتی از هر سویی موجب 

نشانه را به سمت دولت و نظام سیاسی بگیرند. علت حوادث نظام  ،می شد تا همه

و حوادث در مسیر و متن نظام سیاسی به وقوع می معرفی می شد  سیاسی

نظام سیاسی از حوادث و وقایع بیشترین بهره . این گونه بیان می شد که پیوست

می را می گرفته است. همه برای نظام سیاسی و به واسطه نظام سیاسی سامان 

یافته اند. بدین لحاظ است که در اکثر شرایط و موقعیت ها، نظام سیاسی به 
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نقدر از حد و اندازه صورت مسئله مطرح بوده است. مسئله شدن نظام سیاسی ا

که جایی برای جامعه و فرهنگ و زیست و کنش فردی و بود اش خارج شده 

گروهی وجود نداشته است. دو پدیده عمده در طول تاریخ اجتماعی ایران )حمله 

موجب شده است تا دولت به سادگی امکان  حتی انقالب اسالمی مغول و کرونا(

انده است جامعه باشد. دولت با حمله مضمحل شدن پیدا کند و انچه که باقی م

اسبات ، منو ریخته و انچه که باقی مانده بودفراگیر نظام ایلیاتی مغولی در آنی فر

که در نهایت همین مناسبات فرهنگی و اجتماعی منشا  اجتماعی و فرهنگی بود

تغییر و دگردیسی نظام ایلیاتی مغولی شده و انرا به پدیده ای یکجا نشین تبدیل 

های  و آلودگی ها بیماری مانند ه است. در دوره جدید، کرونا بیش از اینکهکرد

و عام مطرح شده  وبا و طاعون باشد، به صورت پدیده ای فراگیردیگری چون 

 است. 

 گذر از فروپاشی دولت و نظام سیاسی  (2

شکل گیری جریان کرونا که ابعاد گوناگون دارد، می توانست به فروپاشی دولت 

به سمت هور جامعه بینجامد. کرونا در شرایط جدید در ایران و نمود و ظ

بعد از حوادث در ایران معاصر در حالی که وبای فروپاشی نظام سیاسی نرفت،

بزرگ جهانی )جنگ جهانی دوم( زمینه فروپاشی نظام سیاسی قاجاری را فراهم 

د. در کرد و با مداخله گری دولت خارجی )استعمار انگلیس( رژیمی جدید برپا ش

برای نقش افرینی  مجوزی جدیاین زمان مداخله گری دولت خارجی در ایران 

به دلیل  ی ایرانی در شرایط فعلاما کروناساخت.  مهم و جدی جامعه را فراهم

حضور دولت موثر )نمی گویم مقتدر( به دلیل شکل گیری روابط جدید با دولت 

ه را به صورت مسئله جدی امریکا که امده بود نظام سیاسی را عوض کند، جامع

صورت بندی کرد. امروز در اکثر شرایط مردم ایران در قالب هر شکل و گروه 

بندی مهم شده و در جهت عمل جدید می باشند. در این زمینه نیاز به بحث 

بیشتری داریم. ایران در کل به صورت یک ملت و جامعه و فرهنگ در نزد خود 

م شده است. محیط جغرافیایی، شهرها، استانها، ایرانیان و دیگران ناظر ایران مه

گروههای سنی و به طور خاص پیران، خانواده، سرمایه های روحانیت، 

فرهنگی، و ... اصلی ترین عناصر فهم از جامعه ایرانی است که در شرایط 

 کرونایی مهم شدند. 

بدیل همگرایانه ت ساختاری نسبتآ روابط اجتماعی از ساحت پراکنده و متزاحم به (3

شده است. زیرا در طول سده اخیر، به دلیل حرکت نوسازی متمرکز، روابط 
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بود. بسیاری از ساختارهای دوگانه و چندگانه اجتماعی دچار ساختار متزاحم شده 

سیاسی و اقتصادی و حتی معرفتی یاد کرده اند. در حالی که کرونا می تواند 

 اری باشد. راهی در همگرا کردن جامعه و کاهش تنش های ساخت

همانطور که با حرکت غربیه ها در  اهمیت یافتن روابط اجتماعی آغازین.  (4

روابط اجتماعی  رگ روبرو هستیم، تالش عمده در حفظشهرهای کوچک و بز

د. با وآغازین و خودمانی از طرف خانواده ها و طبقه پایین جامعه دنبال می ش

کرونا، با تعطیلی جریان نوسازی متمرکز، و دعوت مردم به ماندن در خانه ها، 

روابط خودمانی و چهره به چهره، روابط درون خانواده، و غریبه و آشنا دچار 

دگردیسی عمده ای شد. مردم قبل از کرونا تالش می کردند تا با نقش و سهم 

دند، از غریبه ها دوری کنند و به بیشتر به غریبه هایی که به آشنا تبدیل می ش

آشناهای قدیمی پناه ببرند. پناه بردن به خانه و توجه به آشنایان قدیمی، می تواند 

منشا شکل گیری روابط اجتماعی جدیدی باشد که متفاوت از گذشته قبل از کرونا 

 خواهد بود. 

که در  خانواده یک بار دیگر مورد تامل و توجه قرار گرفت. ایران کشوری است (5

هر حادثه و بحران و میسر تغییرات، خانواده ایرانی را مورد تامل قرار داده 

است. هر دولتی و جریان سیاسی و حتی جهت گیری دینی بدون تامل و 

بازشناسی خانواده امکان عملی پیدا نکرده است. در دوره کرونایی ایرانی، 

ید و الزام های با توجه به شرایط جد خانواده اصلی ترین نهادی است که

 مورد تامل و چالش قرار گرفته است. در این مسیر تامل و بازاندیشی، اجتماعی، 

جابجایی نقش ها و تغییر در ساختار خانواده پیش آمده است. در ادامه به اصلی 

 ترین این تغییرات اشاره می شود: 

ده اال. ما شاهد این بحث بوده ایم که خانواحرکت خانواده از پایین به ب (1)

است. در باال فرد مقتدری  ایرانی به لحاظ سنتی از باال به پایین طراحی شده

ظهور می کرده  )از قبیل مادر یا دایی و عمو( ر و در نبود او شبه پدرچون پد

و امور از طریق او سامان می یافته است. در دوره میانی که همراه با ظهور 

سازی بوده است، ساختار حرکت های اجتماعی مهم چون انقالب و جنگ و نو

جتماعی درون خانواده هرمی و از باال به پایین دچار چالش شده و روابط ا

است. از یک طرف از باال به پایین و از یک طرف، روابط ضربدری شده 

همسانی بین پدر و مادر و بین فرزندان و والدین. ساحت روابط اجتماعی 

و مادران و پدران دچار ترکیبی و ضربدری موجب شده بود تا فرزندان 
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چالش های عمده ای شوند. چالش های بروز کرده موجب شده بود تا خانواده 

دچار آسیب های عمده ای چون طالق )به صورت گوناگون از طالق عاطفی 

، روابط جنسی خارج از خانه، تاخیر در سن ازدواج، اختالل در نظام  تا ..(

شرایط  ر فرزندآوری و ...  شود. اقتصادی و فرهنگی خانواده، نابسامانی د

بسیار و گسترده می قبل از کرونا در ایران نشان از رشد آسیب های اجتماعی 

در شرایط کرونایی، نه روابط از باال به پایین و نه روابط ضربدری  .کند

موثر واقع شده است. در مقابل روابط جدید بر اساس صمیمیت و همدلی و 

ت. در این مسیر است که به نوعی بازشناسی همراهی در حال شکل گیری اس

  "پدر" و "مادر" و "فرزند" و "وابستگان" معنا خواهد یافت.

کرونای ایرانی شرایط جدیدی برای خانواده ایرانی فراهم کرده است.   (2)

اگر باالی همدالنه و پیوستی است. شرایط جدید منشا شکل گیری روابط 

باالی سن شصت سال، بدانیم، و میانه خانواده را نسل اول، مردان و زنان 

هرم را میان ساالن و پایین انرا جوانان و نوجوانان و کودکان بدانیم، روابط 

مهم شدن نسل اول،  اجتماعی از پایین به باال در حال شکل گیری است.

محوریت سالمندان از نتایج مهمی است که در این شرایط بدست آمده است. 

در اغلب سل دوم و سومی در خانواده ایرانی. نسل اولی ها و مراقبت ن

گفتگوهای بین اعضای خانواده شنیده ایم که فرزندان به نسل اولی ها سفارش 

می کنند که در خانه بمانند و مراقب سالمتی شان باشند. نسل میانی و نسل 

سوم خانواده ایرانی دل نگران حیات و نحوه زندگی نسل اولی ها می باشند. 

می توان گفت که کرونای ایرانی به جای عبور از پیرانش،  این است که

تمرکز را بر پیران گذاشته است. در حالی که درایتالیا از طرف نظام بهداشت 

و درمان به دلیل جامعه پیر، نمی توانند خدمات زیادی برای نسل اولی ها 

سل بهتر است نبارها در نظام کارشناسی شان اظهار شده است که  ارائه دهند.

اولی ها در منزل بمانند تا نظام بهداشت و درمان فرصت و امکان سرویس 

دهی به نسل دوم و سوم را داشته باشند. به عبارت دیگر، پیام دولت و نظام 

بهداشت و درمان ایتالیا این است که پیران شاید و بهتر است بمیرند. در مقابل 

جوانان و میان ساالن خواهند توانست زنده بمانند
4

 . 

                                                             
به  –از میان سالمندان و دیگر گروههای سنی  –اران این طور مطرح شد که در اسپانیا به دلیل زیادی بیم 1399در خبر روز پنجم فروردین   4

الش کنیم دلیل کمبود امکانات می بایستی بیشتر در جهت بهبودی جوانان باشیم و در مورد سالمندان بیمار کرونا خیلی کاری نمی توانیم. فقط باید ت
 که در مسیر مرگ ناشی از کرونا با رنج کمتر و راحت تر بمیرند. 
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به دلیل حضور پدر و مادر در کنار فرزندان در خانه، ضمن تغییر   (3)

روابط بین اعضای خانواده، شاهد مشکالت و اسیب های جدیدی هستیم. 

سنتی با محوریت  همگرایانه و بیشتر شبه روابط بیشتر به صورت و ساختار

مادر و همراهی پدر و حضور فرزندان شکل گرفته است. به دلیل حضور 

ایرانی یکبار دیگر  هاصل شده است. سفر هخانواده؛ آشپزخانه و سفر اعضای

محور زندگی خانواده ایرانی شده است. اجتناب از خرید غذا از خارج از 

خانه، طبخ غذا و سفره مهم شده است. در نتیجه، غذاهای سنتی که به 

فراموشی سپرده شده بود، در دستور کار خانواده قرار گرفته است. غذاهای 

خانگی و سنتی ضمن اینکه سالمت را تایید می کند تهیه ان هزینه کمتری می 

 طلبد. 

از درون خانه شان گزارش می دهند، اکثر کسانی که  جالب است بدانیم (4)

نقد آنچه که در گذشته انجام داده اند را اصل قرار داده اند. اشاره بر این است 

وقت و  ساختیم. می بایستیکه به چه قیمتی این همه تالش کردیم و این همه 

یک یاز  برای اموری دیگر هزینه می کردیم. امروز با  سرمایه مان را

ه دانشگاه خوارزمی گفتگو می کردمبا سابقدوستان 
5
ایشان مدعی شد همه  

امور نشان از این دارد که ما در یک بازی نابخردانه وارد شده بودیم که ما را 

دیگر عزیزانمان( غافل کرده بود. این  از پیرامونمان )همسر و فرزندان و

روز ششم  تلویزیون آمریکا  معنی را خانم اوباما هم در گفتگویی که با شوی

وای کالم اکثر کسانی که فرصت فحبازگو کرده است.  فروردین داشت،

این است که  ،حضور در خانه با اعضای خانواده شان را پیدا کرده اند

درون خانه وجود دارد که با کرونا انرا می فهمیم ولی  ی درنیازهای محدود"

وقتی که بیرون خانه بودیم و نظام سرمایه داری ما را مدیریت می کرد 

  "زیاد و تالشهای بسیار و مشکالت بسیار داشتیم. ننیازهایما

روابط اجتماعی بین همسران تغییر کرده است. قهر و آشتی در مورد  (5)

یدی بروز کرده است. بعضی از همکاران ها، نزاع ها و مراودات جد

عبارات زیر را طرح کردند.  ،دانشگاهی ام طی گفتگوی تلفنی در حالت طنز 

دیگری تازه من و همسرم به اختالف رسیده ایم و همه اش دعوا می کنیم."   "

فهیده است که خانواده دارد" تازه احساس می کنم که اعضای خانواده ام هم 

                                                             
مهدیاناقای دکتر  5  
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و می شود با آنها مراوده داشت." و هزاران بیان طنزآمیز افراد خوبی هستند 

 برای به رسمیت شناختن جدید خانه و خانواده. 

در حاشیه حضور افراد و نیاز به جمع شدن های بزرگی که یکی از  (6)

در حال  نشانه های عید و دید و بازدید است، بازاندیشی در مورد خانواده

شان که شامل پدر و نواده بزرگ خیلی ها دلشان برای خاشکل گیری است. 

تنگ شده است و این دلتنگی را به اشکال  ر بزرگ، دایی و عمو و ... ماد

 گوناگون اعالم کرده اند. 

محصول مدرنیته ایرانی، فردیت غیر  .اهمیت یافتن فردیت اجتماعی (7)

حداقل فردیت غیر اجتماعی و در بعضی از شرایط و موقعیت  اجتماعی بود. 

فردیت ضد اجتماعی بوده است. این است که با صراحت می  ها در ایران

توان مدعی شد که جریان مدرنیته در ایران منشا و بستر ظهور فردیت 

در بعضی از شرایط و موقعیت ها )خصوصا در شهرهای  غیراجتماعی و

ضد اجتماعی بوده است. فردیتی که زمینه ظهور  بزرگی چون تهران( فردیت

جامعه مدنی را به سهولت ممکن نکرده است. حتمی و ضروری فضا و 

نتیجه قهری و جبری نه  ،جامعه مدنی به هر شکلی که درایران وجود دارد

ارادی و طبیعی فردیت غیر اجتماعی است. ایرانیان از سر ضرورت و اجبار 

به سامان جامعه مدنی اقدام کرده اند و مدنیت انها متاثر از فردیت غیر 

ه که از کرونا برای ما به ما در شرایط موجود، انچانهااست. ا اجتماعی 

ارمغان می اید، ظهور فردیت اجتماعی است. این فردیت در سطح روابط بین 

فردی در حال شکل گیری است. اگر فردیت اجتماعی در این سطح قوام 

بگیرد، راهی خواهد برای ظهور و شکل گیری مناسبات اجتماعی در سطح 

در سطح کالن و  یک طرف و ظهور فضای مدنینهادی و بین نهادی از 

 . از سوی دیگر ساختاری

نای ایرانی وتغییردر گروه های مرجع یکی از دیگر نتایج پدیده کر  (8)

است. جالب است که کرونای ایرانی، گروههای مرجع را از ساحت مسئله ای 

خارج کرده و به امری عینی و واقعی و اثرگذار تبدیل کرده است. اگر در 

ه گروههای مرجع سنتی )خانواده، دوستان، و هم شهری ها( بودند در گذشت

ع جدیدی بر قبلی ها اضافه به بعد( گروههای مرج 1320دوره میانی )از دهه 

عبارت  بودند از روشنفکران، بروکراتها، جدید  مرجع  یگروهها . ه استشد

سیاستمداران، روحانیون، و گروههای فنی و تخصصی. گروههای مرجع 
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در مرحله دید به لحاظ وضعیت مسئله دار ایران بعد از انقالب اسالمی )ج

پذیری  در دو دهه گذشته دچار آسیب ( مسئله دار شد. به طور خاصدوم

به گونه ای بود که گروههای مرجع ساحت مسئله ها اسیب بیشتری پیدا کرد. 

م ظاای یافتند. کرونا با شوکی که بر ساختار گروههای مرجع وارد کرد، ن

را بهم ریخت. چندین نتیجه این وضعیت سلسله مراتبی ایجاد شده بین انها 

برای جامعه و گروههای مرجع اش در پی داشت که به انها اشاره می شود: 

. گروه مرجع جدید با 2. اکثر گروههای مرجع از حیز انتفاع خارج شدند. 1

داشت و قدرت شکل گرفت: بروکراتها و به طور خاص کنشگران حوزه به

. همسان شدن مابقی گروههای مرجع و شکل گیری این ذهنیت که 3درمان. 

 هر گروه مرجع، مرجعیتش ناشی از کارکردی بودنش خواهد بود

 وضعیت جامعه ایرانی را به سمتی جدید شرایط کرونایی در ایران  (9)

به  می نامم. "انرا "ساحت غیر ایدئولوژیک شدن جامعههدایت کرده است که 

برای جامعه ایرانی کمتر میلی به ساختار ایدئولوژیک دارد و  آید نظر می

. اگر مسیری که شروع کرده پیامهای ایدئولوژیک  ارزشی قائل نمی شود

است را دنبال کند، گفتمانهای مدنی معطوف به زیست و زندگی کانونی شده و 

 امکان دست یابی آسان تر به دموکراسی و سامان سیاسی و اجتماعی فراهم

  خواهد شد. 

 

 فرهنگیاثرات  .8

 

جامعه ایرانی از گذشته به عنوان جامعه ای دارای فرهنگ و هویت تمدنی شناخته شده 

است. مرکزی ترین عنصر فرهنگ و تمدن ایرانی، نظام مراسمی و آئینی آن می باشد. 

د. نایرانیان به دالیل محوریت نظام ائینی، از دیگر ملل و فرهنگ ها متمایز می باش

محوریت نظام ائینی در  حوزه دین، اخالق و شعر و موسیقی و ادبیات نشان داده شده 

فردوسی و حافظ هر دو هر یک به شکلی نماینده فرهنگ ایرانی به معنای است. 

هستند. ایده ها و مفاهیم و جهت گیری های مورد نظرشان در قالب  آن مراسمی و آئینی

 راسمی طرح شده است. مجموعه ای از نظام های آئینی و م

هر حادثه و واقعه ای که برای ایرانیان پیش آمده است، ساحت مراسمی و آئینی فرهنگ 

اساس  شده است. حضور مغولها در ایران بر  به کمک امده و زمینه ساز حرکت جدید

جهت گیری جدیدی یافته است. به طور خاص در عصر صفویه، نظام آئینی ،همین 
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ظهور کرد و مسیر حرکت نظام  و ادبیات و بروکراسی ایرانی ایرانی از طریق شعر

تحوالت عصر مدرن نیز از طریق جهت  سیاسی را به سمت ایرانی شدن تغییر داد. 

گیری آئینی صورت بندی جدید شده است. مراسم عاشورا از یک طرف و مراسم 

دو جهت گیری متفاوت و بعضا از طرف دیگر، چهارشنبه سوری و عید نوروز 

دوگانه مردم ایران به ایرانی و ند. معارض فرهنگی در ایران معاصر ایجاد کرده ا

 اسالمی با ارجاع به این دو نظام آئینی بوده است. 

در این وضعیت و شرایط فرهنگی، کرونا پا به عرصه وجود گذاشته است. در نتیجه 

ا آن واداشته شده اولین صحنه ای که با ان روبرو شده و در بسیاری از شرایط به جنگ ب

است، نظام مراسمی و آئینی ایرانیان است. برای روشن شدن مطلب بهتر است اصلی 

ترین حوزه های ائینی که از طریق کرونا مورد نقض و چالش قرار گرفته است بازگو 

 شود: 

دست دادن و روبوسی یکی از اصلی ترین نشانه های فرهنگی است که حکایت از  (1

بر اساس نظام کارشناسی و  اشته است. نسبت به یکدیگر د دوستی و صمیمت افراد

افراد ضمن  ،تخصصی حوزه بهداشت و درمان، برای برون رفت از بیماری کرونا

اینکه نمی بایستی نزدیک به یکدیگر قرار گیرند )فاصله بیش از یک متر از 

مهم  یکدیگر(، انها بایستی از دست دادن و روبوسی هم پرهیز کنند. این اولین و

ترین اتفاقی است که در روابط بین فردی و حوزه فرهنگی به لحاظ آئینی به وقوع 

پیوسته است. ما بارها شاهد انجام مراسم اهداء جوایز به افراد )جایزه برگزیده کتاب، 

فیلم، ... ( از طریق تلویزیون و مطبوعات بوده ایم که فرد دریافت کننده جایزه با 

به نظر می آید در اینده داده و با آنها روبوسی می کند.  همه یا اکثر افراد دست

 بعضی از این نوع رفتارها غیربهداشتی و در نهایت غیر طبیعی قلمداد خواهد شد. 

فرهنگ ایرانی از طریق اجتماعات متعدد انسانی به هر دلیلی بازنمایی می شده  (2

از قدرت و قوت  است. حاضر شدن در مساجد، تکیه ها، سینماها و ... نشان

مردمان ایرانی برای نشان دادن حسن نیت یا احترام . اجتماعی و فرهنگی داشته است

به کسی یا تجلیل ا زکسی در اجتماعات دینی و سیاسی با حفظ شعائر خاصی گرد هم 

جمع شده و به تولید و بازتولید عناصر فرهنگی شان اقدام می کرده اند. گفته شده 

و الزام( برای برون رفت از این بیماری از جمع شدن با  است )به صورت دستور

یکدیگر اجتناب کنید. بدین لحاظ در دوره و زمانه کرونای ایرانی امکانی برای جمع 

شدن برای افراد فراهم نمی شود و در نتیجه امکانی برای نمایش فرهنگی و مراسمی 
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عناصر فرهنگ ایرانی استمرار  این رفتار، گامی در جابجایی هم باقی نمی ماند. 

 خواهد بود. نحوه و میزان جابجایی نیاز به بحث بیشتری دارد. 

امکان دیگری که ساحت نمایشی و آئینی فرهنگ ایرانی و اسالمی را نشان می دهد،  (3

جشن و سرور )به دلیل ازدواج، ختنه سوران، چهارشنبه سوری، عید، تولد 

( است. با تعطیلی همه اجتماعات ، پیروزی در مسابقه و بازی و... ین)ع(معصوم

 شرایط به نمایش گذاشتن ساحت ائینی فرهنگ ایرانی باقی نمانده است. دیگرانسانی، 

نشان  بدین لحاظ،  جامعه ایرانی در اینده می بایستی از عناصر دیگر فرهنگی برای

 . دادن شادی و سرور استفاده کند

نگ ایرانی و اسالمی، مراسم اصلی ترین و مهم ترین ساحت نمایشی و ائینی فره (4

می باشد. در این ایام همه این مراسم به  ین)ع(عزاداری برای عزیزی یا معصوم

 تعطیلی کشیده شده است. 

اتفاقات فوق موجب شده است تا فرهنگ ایرانی از ساحت مراسمی و آئینی ان    (5

دین و  بتواند فاصله بگیرد و ساحت رسمی و عقالنی آن ظهور کند. در این فرآیند،

فرهنگ عامه پسند مورد چالش بنیادین قرار گرفت و فرهنگ از ساحت احساسی و 

 هیجانی و آئینی به فرهنگ به معنای سازمانی و عقالنی اش تبدیل شده است. 
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 چهارمگفتار 

 ایران بعد از کرونا
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 مقدمه 

موقتی و زودگذر برای همانطور که در متن حاضر بارها اشاره شد، کرونا تنها یک حادثه 

ایران و جهان نمی باشد. کرونا امده است تا در مورد بسیاری از امور ایران تعیین تکلیف 

ی، کند. امده است تا تکلیف دولت ناکارآمد، دینداری خود مدار، فردگرایی غیر اجتماع

، اقتصاد وابسته به نظام سرمایه داری، و سیاست در خود فرو رفته را خانواده دچار چالش 

سعی دارم تا تغییرات مهمی که کرونا در ایران ایجاد خواهد کرد و گفتار معلوم کند. دراین 

بر اساس گفتار نکته مهمی که در این  مسیر حرکت ایران را تعیین خواهد کرد نشان دهم. 

چون  نا مانند پدیده های بزرگ دیگریوست: " کرن شرح ایاان بحث را دنبال می کنم به 

می باشد. بدین لحاظ است  جامعه ایرانی تغییرات ساختاری در یانقالب و جنگ عامل مهم

نا متفاوت می باشد." من کرونا را یک حادثه ونا با قبل از کروکه جامعه ایرانی بعد از کر

خاطره ایرانیان پاک شود. کرونا در ایران نمی شناسم که با حادثه دیگری به کنار برود واز 

به یک جریان اجتماعی مهم تبدیل شده و رقم زننده سرنوشت بسیاری از امور در ایران می 

باشد. سرنوشت سازی آن هم بیشتر به "مرگ" و "تغییر سبک زندگی" و "مهم شدن زندگی 

 بر می گردد. معطوف به ان  در سایه مرگ و از دست دادن" 

 

 در سطح فردی  تغییرات

کرونا در سطح فردی و خرد، منشا تغییرات عمده ای شده است. این تغییرات مسیر حرکت 

زیست فردی و بین فردی در ایران را تعیین خواهد کرد. اجازه دهید کمی ساده و خارج از 

 تکلف مطلب را بازگو کنم.

اعی" جدید هستیم. اولین و مهم ترین اتفاقی که ما شاهد آن هستیم، "ظهور فردیت اجتم

فردیت ایرانی در گذشته معارض با جمع گرایی آرمان گرایانه قرار گرفته بود. به همین 

دلیل فردیت ایرانی هم آرمان گرایانه سامان یافته بود. آرمان گرایانه بودنش را در بی 

ی توجهی افراد به زیست پیرامونی شان و تاکید بر فره ایزدی شان می توان دید. هر ایران

خودش را مظهر شاه و خدا و ملت و میهن و عقل و کمال می دید. این نوع نگاه به خود 

منشا بسیاری از ناسازگاری های اجتماعی و فردی شده بود. افرادی که دارای دانش کافی 

بودند ولی نمی توانستند این دانش را برای سامان دادن محیط پیرامونی شان مورد استفاده 

نید چرا؟  چون دانش را با نگاه ایده الی و ذهنی و غیر واقع گرایانه کسب قرار دهند. می دا

کرده و انباشته بودند. در حالی که افراد می بایستی توانایی استفاده کردن از دانش برای 
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زندگی شان را داشته باشند. البته نظام اموزشی در این زمینه تعیین کننده می باشد. ولی 

ه همین افراد ایده ال گرا مدیریت می شود. بدین لحاظ است که نظام اموزشی هم به واسط

شرایط کرونایی و ماندن در خانه و جدا شدن از شرایط کار و دانش و ... موجب ایجاد 

فرصتی مناسب برای بازتعریف خود و ساحت فردی شان فراهم کرده است. من این ساحت 

اقعی می بط با جهان روزمره و ورا به معنای بروز و ظهور "فردیت اجتماعی" مدرن مرت

 . مهم می شود زندگی و حیات ایرانیدانم که حاصل جمع کنشی  می شود یعنی 

 

 تغییرات در سطح نهادی 

اصلی ترین تغییرات ناشی از جریان کرونا در ایران، تغییرات مهم و ماندگار در سطح 

جامعه ایرانی، جامعه برپا شده  و مستقر بر اساس سه نهاد دین  به دلیل اینکه نهادی است. 

و دولت و خانواده می باشد، بحث تغییر نهادهای اجتماعی را در مورد سه نهاد اشاره شده 

  می کنم. البته در مورد نهاد اقتصاد و علم هم توضیحاتی ارائه خواهم کرد: دنبال 

 

 تغییرات در سطح نهاد خانواده  .1

 یم متاثر از دانش جامعه شناسی و دیگر علوم اجتماعی سخن از فردیت می کردیم،ما از قد 

در مقابل ایدئولوژی جمع گرایانه به شکل ولی برای توضیح چرایی عدم وقوع فردیت مدرن 

صمیمی که درگذشته جمع خودمانی و  به خاطربیاوریمقرار می گرفتیم.  ارمانی در ایران

خانواده می باشد. انقدر فضای خانواده را عاطفی و احساسی و داشته ایم که کانون اصلی آن 

هیجانی می دانستیم که همه مشکالت و نابسامانی های اجتماعی را در کنش اجتماعی 

معطوف به ورود به جهان مدرن می دانستیم. مدرنیته را منشا و عامل همه بدبختی هایمان 

اگر هم راهی و امکانی  نه پناه می بردیم.می دانستیم و هر آن به هر دلیل و بهانه ای به خا

برای بازگشت به خانه نداشتیم، در حسرت داشتن و حضور در جمع خانوادگی سروده ها 

بود. جمع شدن خانوادگی  تعطیالت عید یکی از شرایط  سر می دادیم. اما به لحاظ تاریخی،

ته و در زمان محدود که در این ایام مردم ایران یکبار دیگر به فضای فامیلی و دوستی برگش

بیشتر هم اختیاری بود، تجدید قوای عاطفی و روحی کرده و به فضای قبلی )که بیشتر 

ده، ایران به دلیل اثرات ماندگار حضور افراد در خانوا بیرون از خانه بود( برمی گشتند.

 پایان یافتن تعطیالت عید، به طور خاص در اردیبهشت و خرداد در معرض معاصر بعد از

. این معنا را با مرور حوادث مهم سیاسی و و وقایع مهم اجتماعی قرار می گرفتندحوادث 
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، جبنش های اجتماعی بعد از جنگ و اعتراضات 1342خرداد  15اجتماعی چون قیام 

 اجتماعی می توان بهتر درک کرد. 

اما جامعه ایرانی در شرایطی درگیر ویروس کرونا شده است که ایام عید نوروز هم شروع  

شده است. به عبارت دیگر، کرونا در ایران از طریق حضور اجباری در خانه به دستور 

نظام کارشناسی و حضور اختیاری در خانه به دلیل تعطیالت عید، وارد موقعیت جدید شده 

ت با انچه که در گذشته وجود داشت بسیار متفاوت می باشد. اوال است. این شرایط و موقعی

به دلیل ضرورت  نیست. ثانیآ، در این بازگشتبازگشت به خانه به طور تمام عیار اختیاری 

فضای پر رفت و امد وجود ندارد. ثالثآ زمان حضور در خانه معلوم  جداگزینی اجتماعی، 

در حالی که در عید نوروز ماه یا بیشتر و کمتر. چقدر به درازا بکشید: یک ماه، دو نیست 

برای بسیاری فقط یک هفته و برای بعضی ها دو هفته بود و حضور هم اختیاری بود. 

بسیاری دراین زمان می توانستند همراه خانواده در سفر باشند و از فضا و شرایط بیرون 

بازگشت به خانه  تفاده کنند.خانه )هتل و مسافرخانه، محل زندگی خانواده گسترده و ...( اس

همراه با  مسائل بسیاری در شرایط کرونایی حتی همزمان با عید نوروز برای مردم ایران 

  شده است که به بعضی از آنها در ادامه اشاره می شود: 

است. ،به خانه برگشته به خانه جامعه و مدرنتیه قبل از بازگشت افراد  مشکالت -

را با مشکالت قبلی  همراه می کند. مشکالتی که در  بازگشت مجدد ما به خانه ما

باقی است. همچنان زمانی که ما بیرون خانه بودیم و برای خانه پیش آمده بود 

مشکالت قبلی خانه عبارت بودند از طالق و افزایش سن ازدواج، کمی تمایل به 

و ... فرزنداوری، فرسایش روابط عاطفی و اجتماعی درون خانواده، فقر و بیکاری 

 اند. همه از گذشته درخانه انباشت شده 

در شده اند. مطرح  ،به خاطر ما به خانه و  در عین حال مشکالتی با ورود مجدد ما  -

 زمانی که کرونا شکل گرفت و به طور اجباری می بایستی همه در خانه بمانند، 

در زمان  مسائل جدیدی را با خود به خانه بردند. اصلی ترین مسائل جدید کهافراد 

عبارتند از: بی رغبتی است  حضور مجدد به خانه برای اکثر افراد خانواده پیش آمده 

به ماندن در خانه بر اثر عادت قبلی ناشی از حضور در خارج از خانه، فقدان 

عناصر پیوند زننده درون خانه از قبیل پدر بزرگها و مادر بزرگها که قدرت قصه 

امعه را داشته باشند، به طور خاص  کسانی که گویی در مورد گذشته خانه و ج

تجربه جنگ جهانی دوم و مسائل مرتبط و ناشی از آنها برای مردم ایران از قبیل فقر 

و بیماری های واگیر دران زمان را داشته باشند و نحوه برخورد مردم و جامعه با 
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ن را ممکن سازد، مشکالت پیش آمده را بدانند که آشنایی با انها پیوند به تاریخ ایرا

فقدان فضای کافی برای خلوت در زمان خستگی ناشی از با هم بودن و ناتوانی از 

 ایجاد پیوند بین مسائل درون خانه و یرون خانه و ...  

مربوط به نوع حضور و نوع سومی هم ظهور کرده اند. این مشکالت مشکالت    -

هنوز کسی یا جریانی در مورد می باشد. زیرا افراد در خانه  میزان و آینده حضور

آینده ایران و جامعه بعد از کرونایی سخن روشنی بیان نکرده است. تیره بودن 

زندگی بعد از شرایط کرونا، منشا ظهور مشکالت و مسائل جدیدی برای همه افراد 

معه و اقتصاد در شرایط می باشد. به طور مثال، افراد نمی دانند که فردای کرونا جا

کود، تورم، و یا ترکیبی از آنها خواهد بود و نرخ بیکاری و رشد و ... بحرانی، ر

چگونه خواهد شد. نمی دانند که سرنوشت جوامع و دولتهای همسایه چگونه خواهد 

شد و روابط بین ملل و دولتها چه وضعیتی خواهد داشت. به طور مثال، کسانی که 

ت کنند یا کسانی که قصد قصد داشتند تا با کسب مهارت، به کشوری دیگر مهاجر

داشتند با سرمایه گذاری شغل جدیدی را انتخاب کنند و ... چه وضعیتی خواهند 

 داشت. این می تواند منشا مشکالت روحی و روانی و اجتماعی بسیاری باشد.

 

 در نهاد دین تغییر .2

می  حوزه دین در اثر کرونا دچار تغییرات متعددی شده است که به اصلی ترین آنها اشاره

 شود: 

با آگاهی مبتنی بر الزامهای ساختاری و سازمانی  با ورود کرونا به ایران، نهاد دین (1

نهادی، به واسطه  بیماری را به رسمیت شناخت و به حاشیه رفت. این نوع عمل

کنشگران حوزه دین اعم از علما و مراجع و وعاظ و مداحان و در نهایت دینداران و 

جای مناسب برای عمل . در نتیجه، شد آنها خله گری تابعان دین موجب کاهش مدا

  نهاد دولت و خانواده را فراهم کرده است. 

نهاد دین در واگذاری حوزه های مهمی که به لحاظ تاریخی هویت ساز  جامعه دینی  (2

بوده است، به نهاد دولت به چندین نتیجه و فایده رسیده است. اول اینکه مسئولیت 

از بیماری را به عهده دولت گذاشته است. دوم، از دین و های عمده عوارض ناشی 

دینداری در جامعه تصویری مدرن و معطوف به شرایط و موقعیت های متعدد 

اجتماعی در نزد مخاطبان و جامعه جهانی ارائه داده است. زیرا در فضای عمومی و 
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دگی و رسانه ای اینگونه تعبیر می شد که حوزه دینی با محوریت علما دغدغه زن

حیات و سالمت مردمشان را ندارند. سوم، مفهوم سالمت و زندگی وارد گفتمان دینی 

و فکری علمای دین شد. بدین لحاظ در اینده، شرایط زیست بعد از کرونا، بحث های 

مفصل دینی )فقهی و کالمی و فلسفی( در مورد سالمت و بدن و بهداشت در میان 

با عقب نشینی صورت گرفته علمای دینی علمای دینی طرح خواهد شد. چهارم، 

 حوزه دین و دینداری را آماده عمل بعد از شرایط کرونایی کرده اند.

به طور خاص، علمای دینی در ایران نماینده اصلی گفتمانی را به عهده خواهند   (3

. در انسان سرکش مدرن" در نظر گرفته شده است گرفت که "کرونا برای مجازات

دالهایی چون "سالمت" "زندگی" و "مجازات بشر از اعمال خودش" بر این گفتمان 

تاکید خواهد شد تا جایی برای باقی ماندن گفتمان "قیامت" باقی بماند. زیرا بعضی از 

مدعیان دینداری، وضعیت پیش آمده را قیامت می دانند. اما علمای دینی، سعی 

آخرالزمانی اجتناب کرده و خواهند کرد تا در ارائه عناصر گفتمانی شان از تعبیر 

 قیامت را به پایان جهان تا توام با زیست موجود تحویل کنند. 

 

 در نهاد دولت  تغییر .3

انچه که کرونا برای دولت در ایران فراهم آورد، تبدیل کنشگر حاشیه ای شده به کنشگر 

ا فهم . حوزه دین در این شرایط باجتماعی است یکل اصلی و مورد توجه و در نهایت داور

و به حاشیه ناظر  هروشن تری از واقعیت، زمین را برای بازی تمام عیار دولت خالی کرد

دولت باقی مانده است. این وضعیت می تواند هم مفید و  ه اصلی عملیات ،تبدیل شد. فرماند

مناسب و هم خطرناک باشد. مفید و موثر است زیرا امکان عمل و سیاست سازی و مداخله 

ر را برای عناصر نظام سیاسی فراهم کرده است. اگر دولت از پس این تجربه گری تمام عیا

تاریخی به درستی و به نفع ملت و گروههای متعدد اجتماعی درآید، با دولت قوی مدرنی که 

وظیفه مدار است روبرو خواهیم شد و از این طریق امکان دست یابی به دموکراسی 

راهم خواهد شد. اما اگر دولت مداخله متوسط و اجتماعی و در نهایت دموکراسی سیاسی ف

کاری ناتمام انجام دهد، در این مدیریت و سامان دادن بیماری  داشته باشد و  غیر کامل

فرصت تاریخی بدست آمده را به زخمی کهن تبدیل کرده و با بی مسئولیتی شرایط گسترش 

به خواهد ساخت.  فراهم بیماری در کل کشور و قربانی شدن بسیاری از مردم ایرانی را 

موقت نظر می اید دراین راستا، جهان ایرانی در ادامه مسیر زیست کرونایی و بعد از پایان 

به اصلی ترین چالش از میان بدین لحاظ آن در معرض چالش های اساسی خواهد شد. 



57 
 

یاسی دارد، چالش های ممکن که ریشه در ناتوانی و ناکارآمدی دولت و نظام سمجموعه 

اولین چالشی که نظام سیاسی با آن روبرو خواهد شد، چالش اشاره اجمالی می شود. 

"ناکارآمدی  توام با خیانت" خواهد بود. در این چالش، اکثریت نیروهای اجتماعی در ایران 

کنش اعتراضی از خود بروز داده و حرکت های اعتراضی فراگیر همراه با مداخله گری 

خارجی حاضر در مرزها، امکان فروپاشی قطعی نظام سیاسی و دگردیسی  سیاسی دولتهای

نظام اجتماعی و فرهنگی ایرانی را فراهم خواهد کرد. در این دوره که همراه با ضعف 

نظام سیاسی و عناصر آن )از قبیل نیروی نظامی، امنیتی و اطالعاتی و سیاسی(، کلیت 

شد. در این وضعیت است که ایران محل  نظام اجتماعی ایرانی دچار فروریختگی خواهد

تاخت و تاز ملتها و دولتها و گروههای ذی نفع سیاسی خواهد شد و بخش باقی مانده برای 

 ایرانیان آینده، بخش کویر کم حاصل و پر مشکل خواهد بود. 

 

 در مناسبات بین نهادی  تغییر .4

در مورد  بنیانهای فکری نظریه جامعه ایرانی بر اساس داعیه نظری که در کتاب

به لحاظ  ساختار جامعه شناسی جامعه ایرانینظریه نهادی از یک طرف و در کتاب 

م، حرکت های اجتماعی در ایران با منطق تحول و ه اتاریخی و تجربی بازگو کرد

انه تغییر نهادی و تغییر روابط بین آنها صورت می گیرد. هیچ یک از نهادهای سه گ

در ایران )نهاد دین، دولت، و خانواده( به تنهایی نه زمینه ساز و نه عاملیت تغییرات 

بنیادین بوده اند. کنشگری نهادی و پیوستگی های متعدد بین نهادی زمینه ساز ظهور 

کرده ام، انقالب  حیات اجتماعی بوده است. در این دو کتاب اشارهمتعدد ساحت های 

اسالمی با با محوریت نهاد دولت، و انقالب  ه نهاد، وبا همراهی هر سمشروطه 

ظهور کرده اند. جابجایی نهادی، با محوریت بیشتر نهاد دین، همراهی سه نهاد، و

نقش افرینی متفاوت و بعضا  معارض هر یک از نهادهای سه گانه توضیح دهنده 

  . تماعی و فرهنگی در ایران بوده استمنطق تغییرات اج

در شرایط کرونایی و بعد از آن، نهاد دین و دولت و خانواده هر یک با توان باالیی 

جهت سامان حیات اجتماعی و فرهنگی ایرانی کمک کار بوده اند. دیگر نهادهای 

اجتماعی چون بهداشت و درمان، اقتصاد، امنیت، تابع نهادهای سه گانه فوق، عمل 

ن نهادهای سه گانه می باشد و تابع سیاست کننده می باشند. اقتصاد نهادی واسط بی

های آنها می باشد. با عمل قدرتمند حوزه سیاست است که اقتصاد جهت داده می 

شود. این امر در مورد ایران به دلیل محدودیت منابع، ضعف بخش خصوصی، 
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وابستگی به نفت که مدیریت آن به عهده نظام سیاسی است، و محدودیت در ارتباط با 

منطقه و جهان، بیشتر صادق است. اقتصاد به خودی خود توان ظهور و اقتصاد 

اثرگذاری در شکل دهی به زیست دوره کرونایی و بعد از آن را در ایران پیدا نکرده 

است. برای نقش افرینی نهاد اقتصاد، ضرورت وجود بورژوازی ملی، و سازمانها  

 و نهادهای مستقل و اثرگذار از آن ضروری است. 

علم در ایران نیز سرنوشتی مانند نهاد اقتصاد دارد و به طور مستقل توان و  نهاد

امکان و مشروعیت نقش افرینی در شرایط کرونایی و بعد از آن را ندارد. اساتید 

دانشگاهها منتظر این هستند تا از طریق مدیران و سیاستمداران مورد توجه قرار 

 باشند. ولی سیاست مداران و مدیران ستهشایسته و بای منشا خدمتیگیرند و بتوانند 

صاحب مدرک و درجه می باشند و نیازی به حضور رقیب نمی باشند. ما کشور 

شاهدیم در ایران همه مدیران ضمن اینکه مدیرکل، معاون وزیر، رئیس اداره، وزیر 

و وکیل، نماینده نهاد و سازمانی، روحانی و امام جمعه و ... هستند، صاحب مناصب 

اوین دانشگاهی از قبیل )دکتر و مهندس، استاد و کارشناس، و پژوهشگر و ... و عن

دیگر نیازی به حضور دانشمندان در شرایط خطیر نمی ،( هم می باشند. بدین لحاظ 

به طور مثال، رئیس مجلس شورای اسالمی، فیلسوف می باشد، رئیس جمهور . باشد

در حوزه  نظر ه و مدعیدکتر و متخصص، سخنگوی دولت استاد تمام دانشگا

فرهنگ و جامعه، فرمانده سپاه و ... دکترای مطالعات استراتژیک و ... و ... می 

باشند. مابقی اعضای هیئت دولت و مجلس هم هر یک یا باالترین مدارج دانشگاهی 

را دارند و یا اینکه در مراحل کسب آن می باشند. در این صورت در هر شرایطی 

دیگر نیازی به متخصص در رشته ای برای  صبان حکومتی،صاحب من که پیش آید

نیستند و خودشان را صاحب صالحیت تخصصی می دانند. نظام اداری کشور 

حاصل این وضعیت به حاشیه رفتن نهاد علم در حوزه سیاست گذاری و برنامه 

 ریزی و داوری و ارزیابی است. 

ونای ایرانی می تواند از در جریان کربا توجه به نکات اشاره شده، نهاد دولت 

 تنها مشکلی کهتبدیل شود. فربه ترین نهاد در جامعه ایرانی شرایط بهره گرفته و به 

با نهاد دین و  همه جانبهتنظیم رابطه  می تواند به این نهاد آسیب برساند، ناتوانی در 

نواده، در نهایت با نهاد خانواده است. در دوره جدید، با مشارکت جدید نهاد دین و خا

نهاد دولت توانسته است به صورت گوناگون ضمن بهره گیری از توان و ظرفیت 

این دو نهاد، به نوعی از تقسیم کار کالن اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برسد. درهم 

شدگی نهاد دین و دولت در ایران با حمایت آغازین نهاد خانواده و نقادی آن  در 
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هادی شکل گرفته است. هر نوع عملی از طرف دوره جدید، سازماندهی مجدد بین ن

نهادی، راهی و امکانی برای بازنگری بینشی و روشی و رفتاری به واسطه نهاد 

 دیگر را فراهم می سازد. 

در شرایط کرونایی، با محوریت یافتن نهاد دولت، نهاد دین به میدان آمد و با تغییر 

ی را فراهم ساخت. در این سیاست و نگاه، فضای کافی برای مدیریت نظام سیاس

شرایط، بر خالف بسیاری از جوامع، نهاد دین وضعیت نابسامان جامعه به لحاظ 

بهداشت و درمان را پذیرفت و برای کاهش مشکالت، به تغییر رویه و سیاست و 

د و نشرایط را بحرانی شناخترفتار اقدام کرد. دینداران در بیشتر سطوح و موقعیتها، 

امکان عمل قدرت مندتری برای حوزه سیاست و خانواده فراهم حاشیه رفتن،  با

ساختند. نهاد خانواده نیز با استقبال تمام به بازگشت اعضای خانواده روبرو شد و 

مناقشه های قبلی )اختالف هایی که در مسیر طالق وجدایی بود( را به حالت تعلیق 

مردانی که قصد طالق درآورد. در این زمینه شاهد موارد متعددی هستم. زنان و 

داشتند، برای برون رفت از شرایط بحرانی که مرگ را در پی دارد، طالق را به 

این امر در مورد فرزندآوری و مهاجرت و ... هم زمانی دیگر واگذار کرده اند. 

 پیش آمده است. 

شرایط و شواهد نشان از این دارد که مناسبات نهادی در شرایط کرونایی جامعه 

یرات عمده شده و نهاد دولت در باال و نهاد دین در حاشیه و نهاد خانواده در دچار تغی

مرکز قرار گرفته است. ما شاهد نوعی جابجایی نهادی در این شرایط روبرو هستیم. 

نهاد دین ساماندهنده مناسبات بین نهادی بود. در دوره زیرا در شرایط قبل کرونایی 

دولت و نهاد خانواده انرژی افرین حرکت نهادی جدید نهاد دین همراه و همیار نهاد 

 می باشند. 

 

 تغییرات ساختاری و کالن

در فوق به تغییرات مهم در سطح نهادی اشاره شد، در ادامه بعضی از اصلی ترین تغییراتی 

 که نشاندهنده یا منشا تغییرات ساختاری هستند، بازگو می شود: 

 

 تغییردر ساختار روابط بین گروههای اجتماعی  .1
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شرایط بعد از کرونا در ایران به فرض ثبات نظام سیاسی، که معطوف به برون رفت از 

بحران با هزینه های انسانی و مادی کم است، گروههای اجتماعی در فرایند تغییرات مهمی 

پر اثر و گروههای  خواهند شد. بعضی از گروههای اجتماعی کم اثر و کم فروغ و بعضی

اجتماعی جدیدی ظهور خواهند کرد. به طور خاص، گروههای اجتماعی رادیکال طراح و 

مدافع رویکردهای ایدئولوژیک به ضعف خواهند گرایید. این ضعف اثراتش را در روابط 

بین المللی و بین دولتها نشان خواهد داد. به عبارت دیگر، در این وضعیت جامعه ایرانی با 

د بر منافع خود و نیروهای خودش، به تنظیم جدید رابطه با جهان پیرامونی و جامعه تاکی

در مسیر  –البته نه خیلی زیاد  –خواهد کرد. بعضی از گروههای اجتماعی اقدام جهانی 

میرایی قرار خواهند گرفت. به طور مثال می توان از گروههایی که با منفعت ضدیت سازی 

این داده اند، در مسیر میرایی قرار خواهند گرفت. و ادامه حیات  هایی با جامعه شکل گرفته

گروهها در حوزه آموزش و کسب تخصص و انتقال سرمایه و افراد به خارج از کشور 

شکل گرفته اند. دفاتر وکالت برای دریافت مهاجرت، دفاتر واردات کاال به داخل و 

نمونه های مهمی از این گروهها  .رز و ..اصادرات کاال به خارج از کشور، دفاتر فروش 

گروههای اجتماعی جدیدی برای تنظیم رابطه دولت به نظام سیاسی از یک می باشند. 

 طرف و تنظیم رابطه نظام سیاسی با جهان خارج از طرف دیگر شکل خواهند گرفت. 

 

 تغییرات در روابط بین المللی و بین دولی .2

مهم در بازبینی روابط با جهان خارج شده است. روسیه راهی و امکانی کرونا در ایران، 

و مسائل جهان ایرانی خواهد داد جایش را به عنوان بازیگر اصلی سیاست در ایران به چین 

بیش از این که سیاسی باشد، اقتصادی و تجاری خواهد شد. مدیران و سیاست مداران ایرانی 

ساختن کشور و تنظیم روابط جدید با دراین وضعیت از طریق اهمیت اقتصاد و توسعه، به 

اقتصادی اقدام خواهند کرد. در مرحله اول به لحاظ اجتماعی و در نهایت به لحاظ جهان 

بدین لحاظ، ما با ظهور چهره جدیدی از ایران روبرو خواهیم شد. ایران به لحاظ گفتمانی از 

تغییر قتصادی و در نهایت اساحت سیاسی و ایدئولژیک به ساحت اجتماعی و فرهنگی 

موقعیت خواهد داد. این تغییر گفتمانی با رویکردهای فرهنگی ایرانی همراهی و همسازی 

و از پشتوانه تاریخی و فرهنگی نیز برخوردار خواهد شد. در این وضعیت خواهد یافت 

است که یکبار دیگر شعرا و فیلسوفان و ادبیان و مورخان ایرانی به جای سیاست مداران و 

فضاهای ایدئولوژیک مهم خواهند شد. در نتیجه، امکان خوانده شدن سرود فرهنگی مدعیان 
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ایران که داعیه صلح و دوستی دارد تا نزاع و درگیری،  در جامعه جهانی فراهم خواهد 

 شد. 

 

 حضور جدید فضای مجازی  .3

همراهی فضای مجازی با فضای واقعی و تجربی ایرانی یکی دیگراز تغییرات ساختاری در 

ایران است. اگر در گذشته فضای مجازی در رقابت با فضای عینی بود، و هر یک نماینده 

هایی متفاوت و در حال نزاع داشتند، در شرایط کرونایی و بعد از آن این دو فضا درهم 

صیت های مشهور و رسانه های قدرتمند همراه با هم خواهند شد. شده و از طریق شختنیده 

ما شاهد وجود نزاع چریکی بین فضای مجازی و فضای رسانه ای و رسمی هستیم. هر یک 

میدانی را اشغال کرده و با انرژی و توانی که در اختیار دارند بر سر جامعه می کوبند. هر 

رقیب پرداخته که نتیجه آن تخریب فرهنگ و دو به نام دفاع از حقوق جامعه به ستیز با 

مناسبات اجتماعی و زیست اجتماعی مردم است. تصورم بر این است که شرایط بعد 

شرایط یانه را پیش گرفته و واقع گرانگاه و شیوه های کرونایی، فضای مجازی و رسانه ای 

ن طریق به جای اجتماعی و فرهنگی ایران دادن را در دستور کار خود قرار داده و از ای

سرزنش جامعه و فرهنگ، شرایط مناسب در تقویت حیات اجتماعی را فراهم خواهند 

  ساخت. 

 

 تغییر در مناسبات بین طبقاتی  .4

ش در ساختار طبقاتی ایران ر جامعه ایرانی بعد از کرونا، تالیکی از دیگر نتایج عمده د

روشنفکری معارض با ساختار است. در شرایط قبل کرونایی، نظام سیاسی و حوزه 

طبقاتی و به طور خاص نقش افرینی طبقه متوسط عمل کرده اند. در حالی که جامعه 

ایرانی به لحاظ تاریخی جامعه ای طبقاتی بوده و طبقه متوسط در ایران نقش سازنده و 

تحول آفرین داشته است. در یک بیان کلی، طبقه متوسط در ایران عاملیت مهمی در 

بی سامانی و بی اخالقی و مانعی عمده در  به تحوالت اجتماعی از یک طرف شکل دهی

و فروپاشی بوده است. نقش اعتدال بخش طبقه متوسط کمتر از طرف مدیران و 

سیاستمداران و اندیش ورزان مورد توجه و رسمیت قرار گرفته است. شرایط بعد از 

فراهم کننده امکان زیست  کرونایی به همه اموخت که عناصر طبقه متوسط در ایران
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پیوسته و تغییر خواه کم آشوب می باشند. به طور خاص، می توان به نقشی که کنشگران 

حوزه بهداشت و درمان در ایران در مدیریت و بهبود شرایط به عهده گرفته اند توجه 

کرد. این نیرو بخش عمده طبقه متوسط شهری می باشند که با دانش و تخصص و 

دند تا جامعه را از ورود به پرتگاه نابودی نجات داده و کارآیش کند. مهارت در صد

فردای کرونا در ایران این نیرو در ساختن نظام سیاسی نقش عمده ای به عهده خواهد 

 داشت که نتیجه آن قدرت بخشی به طبقه متوسط در سایه بحرانهای اجتماعی است. 

 

 محوریت بروکراسی ایرانی  .5

سطح ساختاری ایران به ان دست خواهد یافت، اهمیت نظام نتیجه دیگری که در 

بروکراتیک و کارشناسی است. کرونا در ایران و جهان وسیله ای شد برای توجه به نتایج 

دانش و تخصص و مهارت و در عین حال به نیرویی که توان مقابله با شرایط سخت و 

 حاصل می شود.  که با غلبه نظام کارشناسی بحرانی را دارد. این کاری است

 

 اعتماد اجتماعیچالشی شدن  .6

 . در طی این بیماری حاصل شده است بازسازی اعتماد اجتماعی به نظام تصمیم گیری  

فرض کنید در گذشته با ظهور بیماری وبا به دلیل اینکه سیستم پزشکی و افکار عمومی 

دلیل ضعف یا  خله گری هم نداشت، به قصد مدابه این شکل وجود نداشت و دولت 

و ... تعداد کثیری از مشکالت برای مردم به بار تعارضات ساختاری در نظام سیاسی،  

اگر کسی بیمار شود  قرار گرفته است. هدر حال حاضرهمه ی این ها در صحن  می امد.

ه دلیل قدرت نظارت اجتماعی کسب شده از طریق به سرعت از او عکس میگیرند، ب

دنیای انطور که مصلحت خودشان می دانند عمل کنند.  نمیتوانندفضای مجازی، دولتها 

جدید دنیای متفاوتی شده و بعد اتفاقا این مساله رو مساله عمده و اساسی کرده، دیروز 

یا هر نوع ویروسی در ایران می آمد، یک دولت را تمام عیار به زمین می زد و  وبا

فرو نریختن و از میدان خارج  برایدولت شرایط جدید، ولی دولت دیگری می امد. 

م گیری مرتبط با وقایع ندارد. مدیریت مستمر و مرتبط با ینشدن، چاره ای به جز تصم

می شود. دولتها در شرایط و زمانه جدید در حین حادثه ممکن  شرایط استراتژی دولتها 

حادثه و واقعه نمی میرند. دولتها و نظامهای سیاسی در گذشته ضمن و در حین واقعه یا 
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دچار میرایی می شدند. در حالی که دولتها در دوره جدید، بعد از عبور از حادثه است 

که بر اساس نقد و ارزیابی درونی و برونی به ساحت چالشی تبدیل شده و احتمال اینکه 

مورد میرایی قرار بگیرند بسیار است. مفهوم کارایی و اعتماد اجتماعی منطق 

ی مدرن است. در صورت داوری درست یا معطوف به فروریختن و برپایی دولتها

واقعیت، اعتماد اجتماعی افزون یا کاهش یافته و از دولت کارآمد یا ناکارآمد سخن به 

 میان خواهد آمد. 

شرایط کرونایی، نمی توان و نمی شود از بی اعتمادی سخن گفت. کمتر کسی به این در  

تصمیمی به مرگ انسانی در  هر بدموضوع فکر می کند. زیرا در شرایط کرونایی 

 در مورد بیماری کرونا فرد چاره ای ندارد جز اینکهلحظه می انجامد. از طرف دیگر، 

از آن حالت طنز و سخره بیشتر افراد اعتماد کند.  یبه پزشک مراجعه و به سیستم پزشک

فتن نظام پزشکی خارج شده و در مسیر تشخیص های تخصصی قرار گرو به استهزا 

اینجا بحث بحث مرگ است. به نظر من ناخواسته جامعه به واسطه ی گیرند.  می

بیماری کرونا به یک نیروی مهم به نام حوزه ی بهداشت و درمان اعتماد می کند و آن 

اعتماد هم اتفاقا موجب می شود که بیماری بهبود پیدا می کند و مبتالیان به این ویروس 

مین نکته که بخشی بهبود می یابند و همه نمی میرند، در این مراقبت بهبود می یابند. ه

 .نشان می دهند سیستم پزشکی توانمند است

دوم ضمن گفتار از طرف دیگر، با همه نقدهایی که به مردم ایران می شود و من هم در 

مقایسه طبقه متوسط و طبقه پایین این موضوع را مورد توجه قرار دادم، ولی در مجموع 

مردم تا آنجا که شرایط و فضا اجازه می داد، دستورهای حوزه مدیریت کرونا را اطاعت 

شان را تعطیل کردند،  کن بودند. زندگی به اعتقاد من مردم ما خیلی هم حرف گوشکردند. 

شان مختل شد و همه چیزشان روی زمین مانده است. اینکه   خوابید، روابطوکارشان  کسب

 -ترسند به این خاطر است که دلهره دارند اگر بیشتر از این عقب بروند  چرا بیش از این نمی

تر از تصادفات  ای عجیب پدیده را شان از بین برود. کرونا  شان و زندگی شان، فرهنگ شغل

طور طبیعی یکی از اعضای خانواده را  ی هر ایرانی پذیرفته که بهوقتنمی شناسند. ای  جاده

در تصادفات یا حوادث و اتفاقات از دست بدهد حاال کرونا برایش چیز عجیبی نیست. چرا که 

  .اساساً سالمت و بدن و حیات مهم نبوده است

که دچار به میزانی که کرونا از طریق سرعت فراگیری و افزایش تعداد قربانیان )افرادی 

اند. هزینه کشور را  شان نشسته کنند و در خانه بهداشت را رعایت میمرگ شده اند(، اکثرآ 

ند توانست ها اعتراض اجتماعی راه نینداختند. خیلی جالب است. مردم می باال نبردند، در خیابان

اید از ها باید گفته شود. ب مردم ایران مردم شریفی هستند. این ،اعتراض کنند اما نکردند 

ایم که برای فردا  ایم که زندگی خوب داشته باشیم. نیامده خودمان دفاع کنیم. ما به این دنیا آمده
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کاری کنیم. کدام فردا؟ امروز اگر خوب باشد فردایی وجود دارد اگر خوب نباشد که فردایمان 

 .نافرجام است

اعتراض نزدند، جای  این که اشاره کردم مردم ایران دستورات را دنبال کردند و دست به

قدردانی دارد، نیاز به تامل دارد. مردم به شکلی شاهد مرگ عزیزی هستند. رسانه های 

رقیب هم انها را دعوت به اعتراض علیه حکومت و دولت می کند. چرا؟ چون می بایستی 

برای همه افراد امکانات مناسب برای برون رفت از بیماری وجود می داشت. گویی که همه 

حتی بخش مدرن و فوق صنعتی چون امریکا بی مشکل است. مردم ایران در معرض این  دنیا

اغواگری ها هستند. اما اعتراض نمی کنند. جالب تر و غم انگیزتر اینکه انها از داشتن حق 

رامظلومانه برخی  از افراد  فوت شده قبلی شان که مشایعت کردن میت بود هم بدور شده اند. 

کردند همه چیز را  شان افتخار می . مردم ما که همیشه به مراسمی کنندمو غریبانه  خاک 

کس هم نباید برای  ریزند و هیچ کنند، رویش آهک می اند. عزیزشان را خاک می تعطیل کرده

کنند به  کنند. تحمل می افتد و مردم تحمل می مراسمش حاضر شود. تمام این اتفاقات عجیب می

دهند و  شما را قبول داریم. مردم وظیفه خودشان را انجام میگویند تشخیص  خاطر اینکه می

اند. اگر  کنند به خاطر این است که با فلسفه مرگ زندگی کرده کاری می اگر جاهایی هم کم

های ماست. ما مشکل داریم. هیچ  انگاری از جانب مردم وجود دارد اشکال از آموزش سهل

عات شفاف را به مردم ندادیم و ناخواسته های دقیق، اطال وقت در سخنانی محکم و عبارت

سه  پیچیده ایم. خبری که در شهر  ایران اینترنشنال هدایت کرده سی و  بی مردم را به سمت بی

 شود.  و با استهزا و تمسخر اعالم می پنهانی ۲۰:۳۰روز بعد 

یک بر دموکراتای که مبتنی بر نظام  دهد. دولت نماینده دولت نماینده اینجا خودش را نشان می

را بپذیرد.  لحظه گزارش بدهد و مسئولیت فرد  به  است باید لحظه آمده از نظام بروکراتیک

دارهای ما غایبند.  دارهای ما غایبند، کارخانه پرهزینه. سرمایهولی خیلی ساده است، ساده 

دارانی  کجا هستند سرمایهخشیده است. اش را در این شرایط ب مرد بزرگی کرایه دو ماه مغازه

فالن گروه اجتماعی ضرر کرد من از ثروتی که از جامعه کسب  ،که بگویند اگر فالن جا

های مختلف کجا هستند؟  کنم. سازمان تأمین اجتماعی و بیمه گذاری را می فالن سرمایه،ام  کرده

گویم به بیمارستان بروند  رئیس جمهوری و رئیس مجلس باید امروز تمام قد بایستند. من نمی

باید معلوم شود که دارند  ،در آن و لحظهحاضر و پیگیر باشند. کرونا بگیرند. باید امروز  و

کنند. اگر این اطمینان را به جامعه دادند مردم هم در خانه  کرونا و عواقبش را معالجه می

نشینند و خیال شان راحت است که این کشور صاحب دارد و امیدی هست که اگر خسارتی  می

 .اش را امروز نشان دهد ن شود. نظام سیاسی باید تمام قد ساحت نمایندگیدیدند جبرا

  

 ضرورت تغییر گفتمان .7
امروز کرونا آمده و بخشی از زندگی ما شده، ما با وجود کرونا باید زندگی کنیم. 

زندگی کردن مشروط به این است که زندگی برای ما مهم باشد، نه اینکه وقتی در 
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، غصه چی رو یدبابا ولمون کن»که  داز مسافر و راننده بشنوی دنشینی تاکسی می

در حالی که او حق ندارد بمیرد. حق او زندگی است. «! میریم فوقش می دخوری می

دانم با این تفکر  ها و آرزوها و سلطه فلسفه مرگ است. نمی ماجرا همان فقدان آرمان

شود مرگ را  نمی  1350و  1340های رادیکال دهه چه کار باید کرد. با ایدئولوژی 

آنها در پی بازتولید مرگ و گفتمان مرگ گرا هستند. ما مورد سؤال قرار داد. چون 

برای زندگی کردن به عنوان دال مرکزی گفتمان جدید، نیاز به متفکران جدیدی هستیم 

خواهیم. کسی که از  یک شریعتی دیگر می که بعد شریعتی و بعد مطهری باشند.  

از ساحت فرهنگ ،ولوژی برای ما روایت فرهنگ و تاریخ را نگوید ساحت ایدئ

شود.  بگوید. آنجا که صحبت از استقامت و ماندگاری است صدای متون دیگری بلند

از دست مردم به زمین  فردوسی شود و شاهکار اما وقتی متن شاهنامه خوانده نمی

 رود.  افتد رؤیای ایران به فنا می می

 

 گروه های مرجعتغییر در ساختار  .8

از دیگر اثرات ساختاری ناشی از کرونای ایرانی برای ایرانیان تغییر در ساختار گروههای 

مرجع می باشد. ما در اینده شاهد ظهور و افول گروههای مرجع می باشیم. اینکه جای 

روشنفکران و روحانیون و سیاستمداران و سلبریتی ها کجا خواهد بود، نیاز به بحث و 

 گفتگوی بیشتری است. 

 

 

 

 

  

https://www.irna.ir/news/83513231/
https://www.irna.ir/news/83513231/
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جامعه ایرانی از گذشته بیش از دیگر جوامع در معرض حوادث و وقایع قرار داشته است. 

میزان جابجایی دولتها، حرکت جمعیت، تعداد جنگها و انقالبها، تعداد و میزان خسارت 

حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله و وبا و حصبه و طاعون و در نهایت کرونا و ... در 

بسیار بیشتر می باشد. بدین  –حتی کشورهای شرقی  –گر کشورها ایران در مقایسه با دی

یکی از حوادثی مهمی که در لحاظ است که جامعه ایرانی را چهار راه حوادث می دانند. 

ایران بیشترین قربانی را در دوره جدید از مردم گرفته است، مرگ و زخمی شدن از 

انه بیش از بیست هزار نفر انسان حوادث و تصادفات رانندگی است. بر اساس شواهد سالی

ایرانی در حوادث رانندگی کشته شده و بیش از یک صد هزار نفردچار آسیب های بدنی و 

روحی شده اند. بدین لحاظ است که "مرگ" پدیده ای ناشناخته در ایران نیست. در هر خانه 

وجود فرهنگ و  ایرانی فردی کشته شده یا اسیب دیده وجود دارد. بدین لحاظ می توان شاهد

ایدئولوژی "مرگ مدار" هستیم که توجیه کننده میرایی ادمیان می باشد. البته عده ای مدعی 

اند دین ایرانیان با محوریت مرگ بزرگان و معصومان و وجود مراسمی که به تجلیل از 

 مرگ و شهادت می پردازد، کمک کننده می باشد. 

موقعیتی متفاوت دارد. این حادثه مانند وبا که در  ایسه با دیگر حوادث و وقایع ،کرونا در مق

دوره ورود ایران به جهان مدرن به وقوع پیوست، نبود. هر چند که مرگ انسانها در اثر 

بیش از نیمی از مردم شهری چون آمل یاد کرده وبا بسیار زیاد می باشد. عده ای از مرگ 

و همسانی با شرایط بعد  –قاجار  ضعف رژیم –وبا در زمان فقر و نابسامانی سیاسی اند. 

و انقالب مشروطه به وقوع پیوست. شرایط نابسامان ایران در ان اول از جنگ جهانی 

زمان، حجم اثرات مخرب وبا را بیشتر از حد ممکن کرد. شرایطی که کرونا در ایران به 

ان موجب وقوع پیوست تا حدودی شبیه با شرایط وبا می باشد. تحریم های آمریکا علیه ایر

شده است تا رشد ایران روند منفی بیابد و بسیاری از مشاغل به تعطیلی بینجامد و مردم 

ایران از داشتن امکانات بهداشتی و پزشکی و صنعتی و ... بدور باشند. تحریم ها با هدف 

به قهقرا بردن ایران طراحی شده بود. طراحان مدعی می باشند که تحریم ها موجب خواهد 

دم ایران به شورش گسترده علیه دولت پرداخته و رژیم دچار ضعف بسیار زیاد شد تا مر

شده و هر تغییری با مدیریت آمریکا درایران امکان پذیر گردد. این سیاست به واسطه 

 –انگلیس در شرایط وبا در ایران به وقوع پیوست و بازیگر اصلی سامان جدید ایران 

 دولت انگلیس با همراهی دولت فرانسه و روسیه بود.  –حرکت از رژیم قاجاریه به پهلوی 
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اند  با اشاره به اینکه در تاریخ، قحطی و بیماری دو مقولۀ الزم و ملزوم بوده ( 1398کثیری )

کردند  شده، گفت: وقتی شهری را محاصره می که پدید آمدن هر یک موجب زایش دیگری می

، ۱۳۰۹و  ۱۳۰۷کرد. در سال  دا میگیر شیوع پی های همه شد و سپس بیماری قحطی می

ترین قحطی و بیماری  ایم و بزرگ هایی از این قحطی و بیماری را در اصفهان داشته نمونه

...  .هجری شمسی رخ داد ۱۲۹۸شده که کل ایران با آن درگیر بود، در سال  ثبت

 ومرج و نبود اقتدار حکومت مرکزی موجب شد سالی، مسائل جنگ جهانی اول، هرج خشک

با اتفاق هولناکی روبرو شود؛ اتفاقی که گاه از آن به هولوکاست  ۱۲۹۸که ایران در سال 

گرچه در  ...  .توان بازنمایی آن را دید خانه ایران می کنند و در فیلم یتیم ایرانیان نیز یاد می

، اما پرواضح است که مصیبت ومیر ناشی از این قحطی و بیماری مبالغه شده تعداد مرگ

شدۀ بسیاری از   برای ایران بوده است. در اصفهان نیز اسناد و خاطرات ضبط یمیعظ

خواندم که فردی تعریف  ای می نوشته اند؛ برای مثال در دست افرادی داریم که آن زمان را دیده

گذشته و آنجا اقشار فقیر جامعه  الدشت اصفهان میقصرکرد در دوران کودکی از منطقه  می

اند که حتی گاهی  قدر حال بدی داشته ن پیش رهگذران دراز بوده و آندیده که دستشا را می

اسفند،  17)ایسنا،  گذاشتند، بردارند و بخورند ها می توانستند چیزی که بقیه برای آن نمی

1398.) 

با وجود شباهت های اشاره شده، وقوع کرونا با وبا و دیگر حوادث طبیعی و اجتماعی و 

دارد. وجود دولت مستقر یکی از تفاوتها می باشد. درست است سیاسی تفاوت های عمده ای 

که دولت ایران به واسطه دولت آمریکا با حمایت دولتهای اروپایی تحریم شده است اما 

دولت ایران به لحاظ سیاسی و امنیتی و سازمانی مستقر است و امکان عمل را در بسیاری 

نظام تخصصی در ایران برمی گردد. در از حوزه ها داشته است. دومین تفاوت به کارایی 

در حالی  ار ضعیف و تحت سلطه بیگانگان بود،دوره های قبلی نظام تخصصی ایران بسی

که در ایران موجود، جمعیت متخصص و صاحب نظر حاضر در صحنه بسیار زیاد می 

باشند. به طور خاص نظام پزشکی ایران قدرت زیادی در مقابله با مشکالت و اسیب های 

هداشتی و درمانی و به طور دقیق تر ویروس کرونا دارد. به همین دلیل هم هست که بخش ب

بیماری و  اعظم سازمان و نظام بهداشت و درمان به میدان امده است. سومین تفاوت به نوع

روند پیدایش و گسترش آن بر می گردد. کرونا یک شبه وارد ایران شده است اما یک شبه 

مان طوالنی در گسترش این بیماری موجب شده است تا نظام گسترش نیافته است. ز

 تخصصی ایران بتوانند به صور گوناگون به اماده سازی خوداقدام کنند. به همین دلیل است

 سیاست های متعدد درمان و مقابله با کرونا در دستور کار قرا گرفته است.  که
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ن مردم و بسیاری از گروههای نکته مهمی که در بحث مورد توجه قرار گرفت، فاصله گرفت

اجتماعی از دالیل و شیوه های وقوع کرونا و نحوه گسترش و نتایج آن می باشد. کمتر در 

این مرحله افراد و گروههای اجتماعی در فکر این هستند که چه کسانی در چه شرایطی 

ط و جامعه ایرانی درگیر کرونا شد. بیشتر تاکید و توجه بر این است که تحت چه شرای

عواملی کرونا در ایران در مسیر توسعه است و چه نتایجی برای مردم ایران و جهان در 

پی خواهد داشت. به نظرم این تغییر نگاه تا حدود زیادی نشان از مدرن شدن جامعه و اماده 

شدن برای اقدام و عمل در کاهش آسیب ها می باشد. بدین لحاظ، اکثریت مردم ایران خانه 

عمده  ل قرار داده و دیگران را دعوت به این امر می کنند. در ضمن، توجه نشینی را اص

اند. از طرف دیگر، در فکر این هستند که چگونه خواهند ای به بهداشت و تمیزی داشته 

 توانست از آسیب های کرونا در خانواده و جامعه خارج شوند. 

نواده، دین و دولت را چون خاکرونا از طرف دیگر، یکبار دیگر اهمیت نهادهای اجتماعی 

دیده شد که نهاد دین اولین نهادی بود که با سالمت در جریان کرونا . روشن تر کرده است

همراهی کرد و سیاست های جدید دینی را اعالم کرد. در همین جایگاه است که نهاد سیاست 

د و دیگران را به طور همگرایانه وارد عمل شد و فرماندهی را به "ستاد کرونا" واگذار کر

از مداخله گری دراین زمینه خارج کرد. دولت در این مرحله به میدان امد و جهت کسب 

در این زمینه اجازه کافی به بازی دولت و تماعی عمل کرده است. مردم ایران اعتبار اج

عناصر آن داده اند. در نهایت خانواده نهادی است که بنیادین بودنش را یکبار دیگر به ما 

ن داد. جایی که اکثر مردم به ان پناه برده و در ان مامن گزیدند. خانواده ایرانی در نشا

مقایسه با خانواده در دیگر کشورها )به دلیل رشد فردگرایی در جهان غرب و جداگزینی قبل 

از کرنا از خانواده( با همگرایی اجتماعی و فرهنگی که داشت و در نهایت هم پیدا کرد 

اش شد و در این مسیر تالش دارد تا نسل اول )سالمندان( را از طرق  حامی اعضای اصلی

گوناگون مورد حمایت قرار دهد. خانواده ایرانی در این مسیر جهت بازسازی بنیادین عمل 

 کرده و نقش تاریخی از دست رفته اش را بازی می کند. 
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