
کرده( نشان می دهد  گردآوری  کشورها  کن در دیگر  سا
حجم مشارکت های داوطلبانه ایرانی ها نسبت به دیگر 
ریشه دار  سیاسی  احــزاب  که  آن هــایــی  )حتی  ملت ها 

داشته اند( شگفت انگیز است.
با توجه به مطالب پیش گفته پرسش های اصلی 

ح می شود: زیر مطر
مدنی  فعالیت های  و  نظم  از  حجم  این  وقوع  آیا  	●

خودجوش اتفاقی است؟
امکان  ذهنی،  و  عینی  تاریخی  سابقه  بــدون  آیــا  	●
مــشــارکــت هــا  از  شــکــل گــیــری چــنــیــن ســطــحــی 

امکان پذیر است؟
سیاست زده  جامعه شناسان  برخی  که  آن طور  آیا  	●
دیــربــاز  از  ایــرانــی  جامعه  می کنند،  تــکــرار  ایــرانــی 
»کــوتــاه مــدت و اســتــبــدادزده« بــوده اســت و این 

وضعیت ادامه دارد؟

ذهاب  سرپل  زلزله  در  که  اجتماعی  اتفاقات  با 
مسئله  در  کنون  ا و  افتاد  خوزستان  و  لرستان  سیل  و 
کرونا دوباره تکرار شد، می توان با اطمینان  مواجهه با 
ایرانی  جامعه  خصلت  شوندگی  »بسیج  گفت،  کامل 
ــردی در حــوزه  ــک روی اخــیــر،  ــه  یکی دو ده در  ــت«.  اسـ
جامعه  اینکه  بر  مبنی  شــده،  ح  مطر اجتماعی  علوم 
به  و  اســت  اجتماعی  سرمایه  در  بــحــران  ــار  دچ ایـــران 
ســمــت فــروپــاشــی مــــی رود. طـــــرف داران ایـــن رویــکــرد 
و  پیدا  خود  نظر  این  برای  نشانه هایی  می کنند  تالش 
واقعیت هم نشانه هایی  و در  کنند  تأیید  را  ایده خود 
بــر اســاس شــواهــد دیــگــری همچون  وجــود دارد؛ ولــی 
همین حضور مشارکتی اخیر در امداد به حادثه دیدگان 
مناسک  یا  اربعین  پدیده  در  حضور  یا  طبیعی  بالیای 
گسترش  ــزاداری عــاشــورایــی یــا رشــد و  ــ و آیــیــن هــای ع
ماجرای  همین  یا  خانگی  قرض الحسنه  صندوق های 
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کرونا و امکان یک نظم نوین
پرسش هایی برای پیگیری بیشتر

کشفی   سیدعلی 

ــالم  اع ــا وجـــود  ب اول،  ایــــران در جــنــگ جــهــانــی 
بی طرفی، درگیر شرایط جنگی موجود در جهان شد. 
که ایران  گرفت  این اعالم بی طرفی در دوره ای صورت 
به  ــود.  ب دوم  مشروطه  از  پــس  بــحــران  و  فترت  درگــیــر 
سیاسی  ساخت  و  شدند  پیروز  مشروطه چیان  ظاهر 
گرفت؛ اما در عمل، شاهد بحران  جدید در ایران ریشه 
طرف  از  بودیم.  ایــران  در  سرزمینی  و  ملی  کمیت  حا
بیماری  شیوع  با  شد  مقارن  اول  عالم گیر  جنگ  دیگر 

آنفوالنزای اسپانیایی در جهان و ایران. 
آنفوالنزا به عنوان اپیدمی جدید، وبا هم  کنار  در 
عمرانی  و  بهداشتی  زیــرســاخــت هــای  نبود  دلیل  بــه 
بحرانی  شــرایــط  جمع  ــرد.  ک پیدا  گــســتــرده ای  شیوع 
سیاسی و طبیعی و اقلیمی، سبب قحطی در این دوره 
بین متخصصان  آن  کیف  و  کّم  و  ابعاد  که درباره  شد 
بحران  وجود  بی گمان  اما  دارد؛  وجود  مناقشه  تاریخ 
و  گی ها  ویژ از  سیاسی  و  اجتماعی  نظم  در  آشفتگی  و 

شرایط تاریخی آن دوره بود.
در این سال ها عمده بحث ها درباره شرایط ایران 

در  استعمارگران  نقش  حــول  اول،  جهانی  جنگ  در 
فرضیه  واقــع  در  اســت.  بــوده  قحطی  تشدید  یا  ایجاد 
زاییده  را  بحران  مــوجــود،  پرسش های  و  پژوهش ها 
گــری«  »افــشــا دنــبــال  بــه  و  دانسته  بریتانیا  استعمار 
بوده اند.  بحران  ایجاد  در  انگلستان  نقش  پیرامون 
جامعه شناسی  منظر  از  مــهــم تــر  پــرســش  آنــکــه  حــال 
این  اول  جهانی  جنگ  قحطی  و  اپیدمی  از  تاریخی 
مستعد  را  جامعه  می تواند  اپیدمی  چگونه  که  است 
از  غ  فــار کند،  سیاسی   - اجتماعی  تغییرات  پذیرش 
ایجاد  یا مصنوعی  را عامل طبیعی  اپیدمی  این  اینکه 
دوره  پایان  آشفته  شرایط  که  همچنان  باشد،  کــرده 
قاجار، ایرانیان را آماده پذیرش دولت پهلوی و تجدد 
است  پرسش  این  به  پاسخ  از  بعد  ساخت!  آن  آمرانه 
ــاره  درب را  منصفانه تری  و  دقیق تر  پاسخ  مــی تــوان  که 
ماهیت بحران و نقش طرف های درگیر در بحران داد 

کرد: ح  و پرسش های ذیل را مطر
اپیدمی ها چگونه جامعه را مستعد پذیرش نظم  	●

سیاسی جدید می کنند؟

کووید-19 به نحوی نظم  که بیماری  در شرایطی  	●
کرده است و دولت ها در  جدید و مدرن را تهدید 
و  می زنند  مشابهی  اقــدامــات  به  دســت  آن  برابر 
از  می توان  آیا  می کنند،  پیروی  یکسان  نظمی  از 
ضعف و قوت دولتی نسبت به دولت دیگر در این 

گفت؟ میان به سادگی سخن 
بیماری  ایــن  شــیــوع  داشــت  انتظار  مــی تــوان  ــا  آی 	●
در  تغییراتی  به  آنکه  از  خاصی  پزشکی  تفسیر  و 
منطقه  اســت،  شــده  منجر  روزمـــره  زندگی  شیوه 
نظم  از  نوینی  شکل  پــذیــرش  آمـــاده  را  جهان  و 

کند؟ سیاسی 
آیا آرایش نیروهای سیاسی و تعادل حاصل از آن  	●
چه  به  تعادل  این  کرد؟  خواهد  تغییر  منطقه  در 

سمتی خواهد رفت؟
در  اسپانیایی  آنــفــوالنــزای  و  وبــا  شیوع  تجربه  از  	●
به  منجر  شرایط  و  خورشیدی  اخیر  قرن  آستانه 
می توانیم  چــه  ــران،  ایـ در  ــدرن  م ــت  دول استقرار 

بیاموزیم؟

کرونا به نظر می رسد نباید این نشانه ها را تعمیم داد.
اتفاقات اخیر نشان می دهد  حضور مردم در این 
که پیوندهای اجتماعی به شکل قوی روابط اجتماعی 
گویا  البته  می کنند.  جهت دهی  و  صورت بندی  را  ما 
این پیوندهای اجتماعی بیشتر در برهه های حساس 
مواقع جوهره  این  در  و  را نشان می دهد  جامعه خود 
ــی بــه شــدت خــاصــیــت بسیج  ــران و ســرشــت جــامــعــه ای
سرشت  به  بخواهیم  گــر  ا بنابراین  می یابد؛  شوندگی 
بحرانی  و  حساس  دوران  به  باید  ببریم  پی  جامعه ای 

کنیم. آن توجه 
بـــه ایـــن تــرتــیــب ایـــن روزهـــــا و بـــا ایـــن حــجــم از 
این پرسش  مشارکت های محلی، شاید دوباره مجال 
که آیا صرفًا یک نوع دموکراسی وجود  فراهم شده است 
کشور به  تاریخ و فرهنگ  با  دارد و نمی توان متناسب 

آلترناتیوهای دیگری اندیشید؟
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بحران کرونا


