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، کیفی و از نوع مطالعات اسنادي پژوهشروش . است ایران انتظار در) تمدنی تروماي(گونه  مغاك
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 . مقدمه1
 و يفناور دیانت، سیاست، آنها. دارند قدمت امروز، جهان عمر به طبیعی بالیاي و امراض 

 چیزي هر بر مقدم سیاست که آنجا از .خوانندفرا می مبارزه به سازند و میمتأثر  را اقتصاد
 در مکنیل ویلیام. هاست بحران این با مواجهه اول صف در و دارد را يریرپذیتأث بیشترین است،
 سطح با هایششکست و پیروزي مملکت، هر سیاسی تاریخ کند بیان می مردم و وباها کتاب

 غافل رابطه این درك از مورخان و دارد مستقیم تناسب مملکت آن مردم تندرستی و زندگی
 ای پاندمی عنوان با که واگیردار يها يماریب این از برخی .)MacNeil, 1976رجوع شود به ( اندمانده

 محک را مداران سیاست کفایت و سیاسی نهادهاي قدرت و ندا جهانی شوند،می معرفی ۱اپیدمی
 هابحران کاتالیزورعنوان  به که دانندمی هاییجرقه ای هاتصادف را بالیا این سیاست در. زنندمی

 ای خلق هستند، هاانقالب که را سیاسی تحوالت نیتر بزرگ است ممکن حتی و کنندمی عمل
 سیاسی هايبحران با دولت کی که زمانیمعمول طور  به. کنند ایجاد جدي امنیتی هايبحران
 بدترین است، مواجه جامعه شدن قطبی و نخبگان انسجام عدم مشروعیت، مشارکت، مانند
 جدي هايتهدید ایجاد ضمن آنها. شوندمی تبدیل رویداد به که هاستبحران این وقوع زمان
 جادشدهیا ملی همبستگی از استفاده که کنندمی ایجاد نیز هایی رافرصت سیاسی، سیستم براي

 هايبرهه ای عطف نقاط به هابحران این دیگر هزاوی از. است بزرگی پیروزيبرابر آن  در
 سیاه طاعون ای سیاه مرگ. شوندمی سبب را پارادایمی هايتغییر و ندا معروف نیز سازسرنوشت

 تواندویکم می بیست هسد در نیز کرونا ویروس. بود سازسرنوشت هبره از اينمونه اروپا در
 .کند ایفا جهانی سطح در نقشی چنین

 شهرسرعت  به و افتی شیوع چین فروشان یماه بازار در 2019 دسامبر در کرونا ویروس
 سرعت. کرد سرایت کشورها و مناطق سایر به جیتدر به بعد ماه دو ود کر ریدرگ را چین ووهان
 سازمان .افتیشهرت  کروناویروس هخانواد بین در بیماري نیتر يمسر که بود طوري آن شیوع

 World Health) کرد اعالم پاندومیعنوان  به 2020 مارس 11 در را آن بهداشت جهانی

Organization, 2020) شد وارد ایران به رسمی اعالم طبق 1398ماه  بهمن در ویروس کرونا .
 که نحوي به برانگیخته است، سیاسی محققان بین زیادي را بحث آن شدن طوالنی و پاندمی
 را بحران این که معنا بدین کنند؛می صحبت کرونا بحران از بعد ایران و قبل  ایران از برخی

 دوازده از بیش اخیر سال دویست در. دانندمی نهادي هايتغییر براي ایران در عطفی هنقط
 در 19کووید مانند بیماري کمتر اما است،پیوسته  وقوع به ایران در عفونی يها يماریب اپیدمی

 درگیر را زیادي افراد که کندمی تعریف جهان تمام در جدیدي بیماري شیوع را پاندومیک حالت بهداشت جهانی . سازمان1
 World Healt)است  بیماري کی جغرافیایی محدودیت بر ناظر که گویندمی اپیدمی بیماري، کی ايمنطقه شیوع بهکند. 

Organization, 2020) .  
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 است گذاشتهجا  به اجتماعی و سیاسی اقتصادي، پیامدهاي همه این ایران حتی و جهانی سطح
 شده است.  زندگی سبک تغییر سبب حدي که تا

 پرسش این به ایران در حکمرانی نظم بر کرونا بحران ریتأث بررسی هدف با حاضر همقال  
 و هافرصت چه کرونا پاندومی ایران، تاریخ هاياپیدمی بررسی با که پردازدمی اصلی
 تاریخ هاياپیدمی که است آن پژوهش این هفرضی دارد؟ ایران در سیاست هحوز در هاییتهدید
 آنتروپی ایجاد ضمن و تبدیل شده رویداد به برخی سیاست، در هاییبحران ایجاد با ایران،

 را سازسرنوشت ايبرهه هنوز کدام چی. هرچند هاندشده منجر ایران در هاییتغییر به محیطی
بی صورت در و بوده سازسرنوشت هايتصمیم و نهادي گذر براي فرصتی اما اند،نزده رقم

 سبب به نیز کرونا. زنندمی رقم کشور کی براي را ايگونهفاجعه و جدي هايتهدید توجهی،
 هايچالش و ناکارامدي بحران و جهانی فشارهاي با آن نامیمون تقارن و ایران خاص شرایط
 پذیرش و ملی همبستگی نهادي، گذر و اصالح براي فرصتی ایران در قدرت گذار و هویتی

 موقعیتی نشود، دریافتمسئله  اهمیت اگر اما است، فقهی هايبهسازي و مردمی مشارکت
 .است ایران انتظار در) تمدنی تروماي(گونه  مغاك
 هايدگرگونی فهم براي ، کیفی و از نوع مطالعات اسنادي با رویکرد تبیینیپژوهشروش   

 ۱.است تاریخی رویکرد با آن تبیین و معاصر همسئل کی طرح هدف. است سیاسی-تاریخی
 تبیین به گذشته در آن هايمشابه به مراجعه با و کند طرح می را معاصر همسئل کی محقق
. پژوهشگر هستند روش این هپشتوان تاریخی شواهد و اسناد. یابدمی دستمسئله  از بهتري

 برخی تاریخی، يدادهایرو میان در موجود هاياختالف و هاشباهت دادن نشان با است قادر
سیدامامی، (کند  تقویت را خود علی تبیین بیشتر، شواهد تجمیع با و سازد مطرح را علی ادعاهاي

هاي است. داده اي و بررسی منابع تاریخیها نیز کتابخانهروش گردآوري داده. )418: 1386
هاي تحلیل کیفی براساس تکنیک اصیل منابع تاریخی، متون بهداشتی، اسناد درونحاصل از 

 اند. بندي و تحلیل شدهآوري، طبقهجمع

می شمار به علی هايتبیین آنها از ايپاره که پردازندمی هاییتبیین ارائۀ و خلق به اغلب روایت، و توصیف کنار در مورخان .1
 تاریخ از تبیین نوع سه به حداقل. چیستی و چگونگی چرایی، به مربوط هاي پرسش به پاسخگویی براي تالش عنیی روند؛
 واقعۀ نمایاندن طریق از قانون بر مبتنی هايتبیین ای قانونمند تبیین. روایی تبیین و عقالنی تبیین قانونمند، تبیین: خوریمبرمی
 افزایش اثر در هاحکومت مشروعیت کاهش مانند گیرند،می شکل بخشی تعمیم کلی جریان کی از جزئیعنوان  به تبیین مورد
 و علل و نیات اعتقادات، ها، خواسته به توجه با تاریخی کارگزاران اعمال و هاکنش تبیین بر عقالنی هايتبیین ها، مالیات میزان
. بریتانیا به حمله از هیتلر و ناپلئون انصراف مانند هستند، هاتبیین نوع این از انباشته سیاسی هايروایت. پردازندمی آن دالیل

 داده توضیح آن از پیش وقایع کردن روایت و نقل با که واقعه کی آن براساس است، تاریخ مختص بیشتر که تبیین سوم نوع
 و باشند گزینشی مناسب، جزئیات سطح در باید تبیینی هاي روایت. است تاریخ تبیین از روایی برداشت شود،می تبیین شده و

  ).36-44: 1392 نوذري،(باشند  نیز عقالنی و قانونمند هاي تبیین شامل توانندمی خوبی به
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پاندمی کرونا بر نظم سیاسی  ریالتین تأثدهد در ادبیات پژوهشی موضوع نشان می هسابق  
پرداز سیاسی معاصر بار فرانسیس فوکویاما نظریه است. نخستین مورد توجه قرار گرفته جیتدر به

این  »پاندمیک و نظم سیاسی«فارن افرز با عنوان  هادداشتی در فصلنامیطی  2020در جوالي 
اي جهانی از جمله مانند رکود بزرگ، هبحث را مطرح کرد و مدعی است که مانند دیگر بحران

اي خواهد داشت. پیامدهاي عمده 2008سپتامبر و بحران مالی  11جنگ جهانی دوم، حمالت 
داند و معتقد است پاندمی کرونا می يتر از پیامدهاي اقتصاد او پیامدهاي سیاسی آن را مهم

 ها افزایشکه طی سالرا ستیزي و حمله به نظم جهانی لیبرال ، انزواگرایی، بیگانهگراییملّی
 ؛را افزایش خواهد داد یالملل نیامکان تضاد ب گراییملّیتشدید خواهد کرد؛ ظهور  است،یافته 

المللی هاي بینمخالفان استفاده کنند، هرچند چالش بر ضدرهبران سیاسی ممکن است این را 
 بود. هاي داخلی خواهد کمتر از چالش

اي در دانشگاه آبساالي سوئد توسط سوفیا گلَسر نوشته نامهدر همین زمان کوتاه، پایان   
ها در ناکافی دولت هايمورد توجه براي اقدام يعنوان رویداد پاندمی کرونا را به ریشده که تأث

استفاده  »رویداد مورد توجه« هاز نظریوهوایی بررسی کرده است.  وي  آب هايکاهش تغییر
ها و ضعف آنها را در مورد تواند توجه دولتتا نشان دهد چطور پاندمی کرونا می کند می
 هاییافزایش بیماري خطرزدایی جنگل ،طور نمونه بهاقلیمی نشان دهد.  هايبه تغییر یتوجه بی
 هايهمجل جیتدر المللی بهبین هکند. در حوزبیشتر می ،شودکه از حیوان به انسان منتقل می را

 پیامدهاي سیاسی و انتشار فراخوان براي بررسی هاهمقال يآور معتبر علوم سیاسی در حال جمع
 ند.ا جهانی هاین پدید

 و فرهنگی ابعاد در جستارهایی«عنوان  هایی با در داخل کشور مجموعه یادداشت  
 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم هپژوهشکد توسط »ایران در کرونا ویروس بحران اجتماعی

 علوم مقاالت مجموعه«عنوان  با دیگري ییها ادداشتی ،1399 فروردین در علوم وزارت
 و یاسیس ،یحقوق ابعاد يهاادداشتی مجموعه« و انسانی علوم پژوهشگاه از» کرونا و یانسان

 و شیراز دانشگاه سیاسی علوم و حقوق هدانشکد توسط» رانیا و جهان در کرونا بحران یتیامن
 اینشده است.  ایراد...  و الهیات ی،سنج علم هحوز مختلف استادان توسط نیز هاییسخنرانی

 هجنب بیشتر و است بحران کعنوان ی به کرونا به توجه حد در و کوتاه بیشتر ها،ادداشتی
 دانشگاه مهاجر هاندیش هپژوهشکدگرفته است.  قرار توجه مورد آن حقوقی و دینی اجتماعی،

 چهار هارائ با »کرونا همسئل و ایران اسالمی جمهوري« عنوان با ايدر مجموعه شریف صنعتی
 ،شد منتشر 1399 اردیبهشت در که مجازي فضاي و حکمرانی رسانه، دینداري، هحوز در همقال
روز  به توجه از نشان روند اینشده است.  نزدیک حکمرانی و قدرت همسئل به حدوديتا 

 به آنها تبدیل به امید و دارد تشکر و تقدیر جاي و جامعه مبتال به هايموضوع به علمی هجامع
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 قرار مداقه مورد موضوع این سیاسی ابعاد جديطور  به هنوز که آنجا از. است معتبر هايهمقال
 ایرانی هجامع تاریخی بستر در بحران این امنیتی و سیاسی ابعاد بررسی پی در مقاله این نگرفته،

 طرقی، توکلی حمدم ،هما ناطق توسط ایران هاياپیدمی سایر اجتماعی و سیاسی ابعاد. است
 آنها مستقیم ریتأث اما ،است شده ررسیدیگران ب و رحمانیان داریوش فلور، ویلیام پارسا، میثاق

 ,Floor)  .روست پیش همقال نو هجنب عطف هنقط به آنها تبدیل و ایران در حکمرانی نظم بر

2004; Burrell, 1988; Afkhami, 1988; Kashani-Sabet, 2000) است با در این نوشتار، تالش شده 
. برسد ایران در حکمرانی نظم بر کرونا بحران نتایج به تاریخی بستري در آنها بررسی

 تغییرات و سیاست و هاپاندمی هرابط به مفهومی چارچوبی در نخست بخش در وصف، بدین
 ریتأث سپس. شودمی پرداخته هاپاندمی این تاریخی هاينمونه و آنها از ناشی منفی ای مثبت

 و هافرصت قالب در حکمرانی نظم بر آنها آثار  و اجتماعی يبند صورت بر ایران در هااپیدمی
 . شودمی بررسی ایران در کرونا بحران بر دیتأک با تهدیدها

 
 مفهومی . چارچوب2

 موجب )1929بزرگ ( رکود. دارند ریناپذ ینیب شیمعموالً پ و بزرگ پیامدهاي بزرگ، هايبحران
 ایاالت ظهور جدید، هبرنام اجراي و دوم جهانی جنگ و فاشیسم گرایی،یملّ انزواگرایی، رشد

 دو موجب سپتامبر 11 هايهحمل. شد استعمازداییاتفاقاً  و جهانی ابرقدرتعنوان  به متحده
. شد اسالمی رادیکالیسم از جدیدي هايشکل و ایران ظهور متحده، ایاالت ناموفق همداخل
 در يادیز رهبران کهکرد  جادیا موجود وضع مخالف پوپولیسم از موجی 2008 مالی بحران

 را ویروس کرونا پاندمی هعمد راتیتأث نسبت، به آینده مورخان. داد رییتغ نیزم هکر
 بوده هاییبحران تاریخ، در هاپاندمی برخی .)Fukuyama, 2020: 1(کرد  خواهند ردیابی

 ای سیاه طاعون از توانمی سیاست بر آنها ریتأث بررسی براي. اندتبدیل شده 11رویداد به که
 ۱سازسرنوشت ايبرهه و رویداد همثاب به میالدي چهاردهم هسد در اروپا در سیاه مرگ 

 در که است حکمرانی نظام در طبیعت و انسان بین حاکم ساختارهاي در اختالل عنی) یCrisis(بحران  کی ویروس ناوکر. 1
 فرناند. افتند می اتفاق رویدادها شوند،می مختل ساختارها وقتی. کندمی فراهم )Events( رویداد براي را شرایط بلندمدت

 کنش و هاانسان عاملیت زمینه این در. جوید می بهره ساختار و رویداد پیوند براي گانه سه زمان مفاهیم از آنال مکتب در برودل
 ).  Harding, 2005؛1395 برك، ر.ك: بیشتر اطالعات براي(است  کمرنگ آنها

 خط در سریع چرخشی سبب تواندمی که است لبه دو شمشیري )Critical Junctures(ساز  سرنوشت زمانی برهۀ کی. ٢
 فراگیر نهادهاي به انگلستان مانند و بگشاید استثماري نهادهاي شکستن سوي به را راه تواندمی سو کی از. شود ملت کی سیر

 عجم(بخشد  شدت استثماري نهادهاي تکوین به شرقی اروپاي در طاعون دوم موج مانند به است قادر ای دهد، ظهور فرصت
 ).147: 1394 رابینسون، و اوغلو
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 پیمودند، هفدهم هسد در اسپانیا و فرانسه انگلستان، جوامع که متفاوتی مسیرهاي ۱.یاد کرد
 در. کندمی روشن سازسرنوشت هايبرهه در را کوچک نهادي هايتفاوتکنش  برهم اهمیت

 قدرت در موجود توازن عامل، چندین پیوستن هم به با تاریخی هعمد هواقع کی ها،برهه این
 تحت را کشور کی تنها توانندمی وقایع این. کندمی مختل را کشور کی اقتصادي و سیاسی

 اول هدرج در را سازيسرنوشت هبره 1976 سال در مائو مرگ که صورتی به دهند، قرار ریتأث
 بزرگی همجموعمعموالً  حساس، زمانی مقاطع حال این با. آورد وجود به کمونیست چین براي

 بیشتر استعمارزدایی سپس و استعمارمثالً  آن خالل در که فرایندي کنند؛میمتأثر  را جوامع از
 .) 153: 1394 رابینسون، و اوغلو عجم(داد  قرار خود ریتأث تحت را جهان

 لحاظ به طاعون. است سازسرنوشت هبره ای رویداد کی از اينمونه سیاه مرگ    
. گذاشت وسطی قرون اروپایی جوامع برکننده  دگرگون آثار سیاسی و اقتصادي اجتماعی،

 کشاورزان امر این. درآورد لرزه به را فئودالی نظم هايبنیان کار، نیروي تعداد شدید کاهش
 آزاد به شروع پاخرده کشاورزان. شوند خود شرایط تغییر خواستار تا کرد تشویق را پا خرده
 دولت تالش. کردند اربابانشان به نسبت هاتعهد بسیاري و اجباري کار خدمات از خود کردن

. نیفتاد کارگر سیاه مرگ از ناشی دستمزدي و نهادي هايتغییر کردن متوقف براي انگلستان
 انگلستان در فراگیر بازارهاي شد، منسوخ کمکم روستاییان از کشیدن بیگاري فئودالی رسم

 سیاه مرگ .)143-144: 1394 رابینسون، و اوغلو عجم(افت ی افزایش دستمزدها و کرد پیدایش به شروع
 يها قدرت براي ايعمده عطف نقاط دو هر م1600 از بعد هايسال در تجارت گسترش و

در  که آنجا از. زدند دامن شدید واگرایی به متفاوت هاولی نهادهاي با تعامل در و بودند اروپایی
 اروپا شرق به نسبت بیشتري خودمختاري و قدرت اروپا غرب در روستاییان 1346 سال

 ارباب نظام دوم موج ظهور به شرق، در و انجامید فئودالیسم زوال به طاعون آنجا در داشتند،
 .)156: 1394 رابینسون، و اوغلو عجم(شد  منجر رعیتی

 توجه که داندمی نادرنسبتاً  و اتفاقی رویدادهاي را »توجه مورد رویدادهاي« )1998(بیرکلند 
طور  به رویدادها این افزون بر این،. کندمی جلب همزمانطور  به را گذارانسیاست و عموم

می آشکار را آیندهتر  بزرگ بالقوه يها بیآس امکان ای شوندمی تعریف هاآسیبعنوان  به منطقی

 طریق از طاعون. رسید سیاه دریاي در دن رود دهانۀ در تانا بندري شهر به سیاه مرگ ای خیارکی طاعون م1346 سال در. 1
 شاهراه – ابریشم راه طول در که بازرگانانی با همراه و افتی انتقال کردند، می زندگی صحرایی موش بدن روي که هایی کک

 منطقۀ سرتاسر به تانا از ژنو تجار واسطۀ به طاعون آنگاه. شد وارد چین از کردند،می سفر -آسیا در تجارت سراسري و بزرگ
: 1394 رابینسون، و اوغلو عجم( برد می بین از را جمعیت از نیمی شد،می وارد که اي ناحیه هر به. ... کرد سرایت مدیترانه

142-141(.  
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می و است ۲سازيبرجسته هنظری از بخشی ۱توجه مورد رویدادهاي .)Birkland, 1998: 54( کنند
 شرایط رویدادها، این. ردیقرار گ گذاران استیس توجه موردها  مسئله چطور که کند تبیین تواند

شوند  واقع مؤثر و معرفی مسائلعنوان  به توانندمی هجینت که در کنندمی را ایجاد خاصی
)Kington, 1995: 197( .ای بحرانعنوان  به کرونا پاندمی که تا زمانی دهدمی نشان تحلیل این 

 دولتی ناکافی عمل به را هاتوجه تواندمی شود، یتلق گذاران استیس شخصی تجارب و فاجعه
 هاياقدام براي اي نمونه تواندمی حتی پاندمی این کند. جلب وهوایی آب تغییر کاهش در

 .)Glaser, 2020: 1(باشد  وهوایی آب هحوز در دولت ناکافی
 به ای موفق، سیاسی انقالب کی به حساس تاریخی هبره هر که کرد استنباط چنین نباید
 که است يا براندازنده هايجنبش و هاانقالب از مملو تاریخ. بینجامد بهبود راستاي در تغییري

 جنگ از پس هاي دهه در استعمار دوران پایان ؛اند کرده دیگر استبداد جایگزین را استبداد کی
 هايدولت موارد غالب حال این با. آورد پدید پیشین مستعمرات براي عطفی نقاط دوم جهانی

 کدام هر آسیا از وسیعی هايبخشو  آفریقا صحراي جنوب کشورهاي در استقالل از پس
 امروز شکست .)158: 1394 رابینسون، و اوغلو عجم(کردند  تکرار را خویش اسالف هسوءاستفاد

 نقاط توانندمی همچنان کشورها. دارد قرار آنها نهادي تاریخ ریتأث تحت قیعمطور به ها،ملت 
 يسو به مسیري آغاز با نهادهایشان اصالح راستاي در و بشمرند غنیمت را تاریخی عطف

 .)172: 1394 رابینسون، و اوغلو عجم(بشکنند  را موجود يها قالب بیشتر اقتصادي، بهروزي
 سرنوشت: فوالد کروب،یم تفنگ،" کتاب در آمریکایی تکاملی شناس ستیز دیاموند جیرد

 تیفوس، ،آنفلوانزا سرخک، آبله، چون ییها يماریب چگونه که دهدمی نشان "یانسان جوامع
 اولین ورود طریق از بودند، اروپایی جوامع در شایع يها یدمیاپ که...  و خیارکی طاعون،

 ایمنی گونه چیه که شد آمریکایی هايپوست سرخ تمدنی هحوز وارد اروپایی مهاجمان
 اروپایی مهاجران از جلوتر و تر عیسر ها يماریب این. نداشتند ها يماریب این برابر در بیولوژیک

 درصد نود رفتن بین از و ریوم مرگ سبب و افتندی گسترشپوستان  سرخ تمدنی هحوز سطح در
شدند  پیسیسیمی و ها آزتک و اینکاها چون ییها تمدن درپوستان  سرخ تمدنی جمعیت

  .)هجدهم وفصل سوم  :1394 دیاموند،(
عنوان  به آنها به تمدنی واکنش سه توانمی را سیاست در هاپاندمی با برخورد هنمون سه این

 وضعیت ای وجودي تیره مغاك مفهومی را تروما اگر. کرد پردازيمفهوم باز نیز ۳تروما کی

1. Focusing Events  
2. Agenda-Setting 

 غیرطبیعی و طبیعی فجایع نتیجۀ در که ايجمعی روانی پیامدهاي انواع به اشاره براي است اصطالحی )Trauma(تروما  .۳
 هايگسست سبب تروما). Hernandez,2005( رود می کار به...  و تروریسم اتمی، انفجار کشی، نسل جنگ، زلزله، مانند
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 کنیم، تعریف تمدنی هايحوزه برابر در بنديمفصل غیرقابل و ناشناخته مطلق بودگی دیگر
 برابر در یپوست سرخ هايتمدن و شرقی اروپاي غربی، گانه، اروپايسه تمدنی هايحوزه

 هحوز: دادند نشان خود از متفاوت پاسخ و واکنش سه ناشناخته، مطلق دیگربودگی وضعیت
 تجدیدنظر و بازاندیشی به دست  اهیس طاعون پاندمی با برخورد برابر در غربی اروپاي تمدنی

 و زد خود ايپایه تاریخ در موجود اجتماعی يبند صورت بر حاکم بنیادین ساختارهاي در
 مقابل در. داد تغییر تجاري داريسرمایه به کشاورزي فئودالیسم از را خود ايپایه تاریخ ماهیت

 تروما کعنوان ی به سیاه طاعون پاندمی با مواجهه در که دارد قرار شرقی اروپاي تمدنی هحوز
 دست خود ايپایه تاریخ تمدنی مفردات برابر درتنها  نه ناشناخته مطلق بودگی دیگر وضعیت ای

 در مواجهه این در غربی، اروپاي تمدنی هحوزبرعکس  بلکه نزد، تجدیدنظر و بازاندیشی به
 . برداشت گام متفاوتی مسیر

 اروپاي تمدنی هحوز متصلب واکنش و غربی اروپاي هتجدیدنظرطلبان واکنش مقابل در
 درپوستان  سرخ تمدنی هحوز از سومی واکنش با سیاه، طاعون ترومایی با برخورد در شرقی

 از که بیولوژیکی هاياپیدمی با برخورد در آنها. مواجهیم بیولوژیکی يها یدمیاپ با برخورد
 و مناسب واکنش و پاسخ نتوانستند بود، شده شان یتمدن هحوز وارد اروپایی مهاجمان سوي

 نیستی و فروپاشی مسیر در و باشند داشته خود تمدنی ترومايعنوان  به اپیدمی این باموقع  به
 در ماهیت باید را آن پاسخ که است اساسی پرسشی متفاوت، واکنش سه این. برداشتند گام

ها  بحران این در هم نیز همزمانی منطق. جست تمدنی هحوز سه این تمدنی مفردات تاریخی
 سر برمسئله  بلکه شود،منجر نمی هادولت رفتار بازخوانی به قحطی و وبا هر. است مهم

...  و جهانی فشارهاي جهانی، نوین نظم با عفونی هايبیماري شدن همزمان. است همایندي
 بهار، حیدري و(شود  می حکمرانی نظم با آن نسبت و رویداد به بحران این تبدیل سبب که است

 یک تاریخ اجتماعی يبند صورت فهم در مهم رویدادي به بدل که نجاستیا از ؛)144: 1397
پیش وقایع دیگر، وقایع با آن همایندي کشور، کی در نهادي عوامل به بسته. شودمی جامعه

 واکنش کدام که است کشور کی توسط تاریخیعطف  نقاط شمردن غنیمتو  ناپذیربینی
 .شود داده سازسرنوشت هبره این به نسبت
 مجازي فضاي طریق از و تبدیل شده رویداد به بحران از کرونا حاضر حال در

شدت  به مجازي فضاي در کهاست  یعفون بیماري نخستین زیرا ،شده است يساز برجسته
 مداران سیاستاست.   کرده مختل را جهانی ساختارهاي بیماري این. شودمی یرسان اطالع
 بنابراین. اندکرده تجربهآن را  نیز شخصی موضوع کعنوان ی بهبرخی  و کرده مبتال را زیادي

 با را سیاسی سیستم شود و می ایجاد اقتصادي و اجتماعی سیاسی، محیط در ییخأل و محیطی هايآشوب. شودمی بنیادین
 .سازدمی مواجه جدیدي هايپیچیدگی
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 نخبگان براي اي مسئله  به رسدمی نظر به حکمرانی در زیاد هاياختالل و وسیع هگستر دلیل به
 است. تبدیل شده سیاسی

 
 ایران اجتماعی يبند صورت و ها. پاندمی3

 تاریخ و هاانقالب بزرگ، هايایده بر ایران مسائل تحلیل در سیاسی پردازاننظریه رایج تالش
 ؛1380 ولی، ر.ك: بیشتر اطالعات براي( است استوار هاروایتکالن و فراتاریخی ساختارهاي ای اندیشه

Abbassi, 2020(. نیز دیگري اثرگذار و جدي هاي گزاره ریتأث تحت ایران در هاتغییر که یدرحال 
 شکل تاریخی عطف نقاط ای تاریخی هايتصادف کارگزاران، برخی هايتالش بر اثر که است
 انجام در. اندداشته مهمی نقش کشور کی تحول مسیر تعیین در نشده ینیب شیپ وقایع. اندگرفته
 هاپاندمی و قحطی زلزله، سیل، مانند طبیعی حوادث ای عوامل نقش ایران در نهادي هايتغییر

 رویکردبرخالف  ایرانی تنظیمات ،ذوق خوش نویسندگان از کیی هگفت به ابوده است. ی زیاد نیز
 کی در یخواه یدموکراس خواهی،مشروطه ی،خواه يآزاد قالب در را آن که نویسیتاریخ رایج
 در و پیشین نظم فروپاشی محصول کند.می تئوریزه آگاهی و اندیشه بلوغ خیرخواهی، ای  سو

 بر آن اثر که است قحطی و وبا نام بهشده  فراموش اما کوبنده، درهم و واقعی امر دو نتیجه
 . )143: 1397 حیدري و بهار(است  فکري آثار و اجتماعی هايانقالب از ترعمیق ایران معاصر تاریخ

 علوم تحلیلگران که آنجا از اما اند،داشته نقش سیاسی هايتغییر در طبیعی وقایع ایران در
 ند،ا سیاسی هايپدیده براي اقتصادي و اجتماعی سیاسی، یابیریشه پی در بیشتر سیاسی
 علوم کالن هايهنظری برخی در البته. اندنکرده توجه حوادث این به ناخواسته ای خواسته

-هنظری در اقلیم خشکی و آبیبی مانند طبیعی هايپدیده برخی به ایران با آن تطبیق و اجتماعی
 هايهنظری ،مجموع در اماشده است.  توجه سیاسی فرهنگ و شرقی استبداد مانند هایی
 تصادفی و ناشناخته عوامل و طبیعی حوادث و عوامل به توجه فاقد ایران هباردرشده  ارائه
 مسیر لحظه، کی در آنها اتفاق با. هستند لحظه در و زمان در عطف نقاط این که ی. درحالاست
 است، شده  فراهم آن هايزمینه قبل از که اي عمده تحول ا. یشودمی عوض جامعه کی تاریخ

 و جدید نهادهاي سیتأس سبب قحطی و وبا ناصري هدور در. گیردمی قرار وقوع شرف در
 آن از پس قحطی و ایران به وبا پاندمی ورود مشروطه از پیش. شد دولت ساختار در هاتغییر

 در دولت ناکارآمدي. داشت اساسی نقش آن مديآناکار و مردم ذهن در حکومت فروپاشی در
 نیروي ظهور به سیاسی ثباتیبی و ایران اشغال با آن شدن همزمان و ش1297 سال پاندمی برابر

 و قحطی ا. یبود پهلوي تجددآمرانه و سیاسی نظام تغییر آن پیامد که منجر شد ایران در جدید
 براي رژیم تالش در ايعمده نقش فرا گرفت، را ایران 1344 تا 1339 هاي سال در که پاندمی
 1344 سال در آن ازحد شیب گسترش و آلتور وباي. داشت سفید انقالب ذیل جدید هايتنظیم
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 جمهوري، ریاست اسناد آرشیو(داشت  اهواز فاضالب طرح اندازيراه در مهمی نقش خوزستان، در

 .)272/52 و 293/52 ش سند
 حد در که کرد تلقی ایران تاریخ در عطفی هنقط را کرونا بحران توانمی اساس این بر

 و کند جدید شرایط با تطبیق و خود در هاییتغییر به مجبور را سیستم تواندمی محیطی آنتروپی
 نظر به. باشد داشته ایران براي تريعمیق بسیار پیامدهاي که شود ترومایی توجهیبی صورت در
 و نخبگان بین شکاف و دولت خاطر آشفتگی درهب که ش1297 پاندمی پیامدجز  به آیدمی

 نیروي ظهور و سیاسی سیستم در تغییر که اول یجنگ جهان و ایران اشغال با آن همزمانی
 تا ش1200 سال در آن نخستین از هاپاندمی بیشتر داشت،پی  در ایران در را جدیدي سیاسی
سیستم در ضرورت بهکرده که  ایجاد محیطی آنتروپی نوعی شمسی چهل هده در آن آخرین

 هايدگردیسی و گسترده اصالحات و جدید نهادهاي سیتأس نوع از هاییپاسخ سیاسی، هاي
 فوکوموردنظر  ۱يمندحکومت نوعی از نویسندگان برخی اگرچهداشته است.  فکري و فقهی

حسین میرزا زمان در آن از پس طاعون و وبا پاندمی و) 1878(ق 1288 سال قحطی براي نیز
 .)134: 1391 بهار حیدري و(اند کرده ادی سپهساالر خان

 شاهد حال عین در و کند عمل اروپا در سیاه طاعون مانند تواندمی ایران در نیز کرونا    
 ؛کند ییزدا قطب موجود نمادین نظم از که شود ترومایی باشیم؛ آن به پاسخ سه از کیهر

 رفتن بین از و موجود نظم از زداییقدسی ببرد؛ موجب نیاز ب را فانتزي هاينظم 
 در. سازد مواجه مهم انتخاب کی با را ایرانیان که کند ایجاد ییخأل شود؛ فعلی هايمرجعیت

 را خودش و کند پیدا جدیدي فانتزي تواندمی قدیم نظم ترومایی، حالت این در حال عین
 و یابد استمرار قدیم نظم نه و کند ایجاد جدیدي نظم نه ا. ینکند ایجاد گسستی و دهد ادامه
آن را  سیستم باید که است محیطی آشوبی ایران در کرونا رسد می نظر به. میشو تعلیق وارد

 شرایط یا تبدیل شود تروما به تواندمی سیاه طاعون مانند آشوب این اما کند، کنترل يزود به
 در باید را آن شدن تروما در عامل نیتر . مهمکند تکرار ایران در را ش1290 هده اواخر

 از سیستم1340 هده اپیدمی در. جست هابحران دیگر با بحران این همزمانی ای همایندي
 بود کرده آغاز را ايآمرانه تجدد ساختار، کردن یکدست با و بود برخوردار ساختاري تجانس

 آلتور وباي ایپدمی کنترل در چشمگیري را هايموفقیت المللی،بین هاي همکاري کنار در که
 با آن همزمانی و سیاسی نظام در اقتدار بحران ش1290 هده اواخر پاندمی در اما. کرد کسب
 نیروي ظهور و سیاسی نظام تدریجی فروپاشی سبب اول جهانی جنگ پیامدهاي و ایران اشغال

 پاندمی همزمانی نمایاند،می متفاوت را امروز شرایط آنچه. شد ایران قدرت ساختار در جدیدي

1. Governmentality 
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تحریم قالب در ایران بر المللیبین شدید فشارهاي و سیاسی سیستم کارامدي بحران با کرونا
 يها دستگاه و دارو انتقال در اخالل حوزه این در هاتحریم مستقیم اثر. است هوشمند هاي

 سبب وکارها به کسب ورشکستگی ای کامل کسادي در آن میرمستقیغ آثار و ایران به تنفسی
 در حال عین در. است اقتصادي هايشاخص در شدید نوسانان و بحران این شدن یطوالن
 همرحل در است ممکن و دارد پیش در سیزدهمجمهوري  ریاست انتخابات ایران زمان، همین
 انتقال براي کشور درون در سیاسی ثبات به دو هر در که باشد دیگر رهبر به رهبر کی از گذار

 .نیاز دارند قدرت زیآم مسالمت
 و بیگانگان تحریک و اقتصادي آشفتگی جامعه، در موجود اضطراب سبب به   

 يسو به را کاتالیزور نقش کرونا پاندمی است ممکن قدرت درون در ساختاري هايدرگیري 
 از نشان ایران تاریخ هايپاندمی. کند بازي ایران در اقتصادي و سیاسی جدید همرحل
 نیروي حضور ناصري، هدور در ساختاري تغییرات براي ایران در سیاسی هاراد گیري شکل
 سیتأس پهلوي، رضاخان 1299 اسفند کودتاي با آمرانه تجدد تحت ایران در سیاسی جدید
 هايتصمیم منتظر مردم اکنوناست.  داشته 1340 هده هگسترد يها ينوساز و بهداشت سپاه

 سیاسی ساختار در گیريتصمیمبست  بن از خروج براي سیاسی هاراد گیريشکل و اساسی
 تاریخی هسابقکرده است.  تشدید را انتظار این آن پیامدهاي و کرونا پاندمی و هستند ایران

 صورت در حتی و آنها ازرفت  برون براي که دهدمی نشان نیز جهان و ایران در هاپاندمی
نیاز  سیستم درون در تغییر براي جدیدي تصمیمات به آن، از پس فرداي در بیماري کنترل
 . کنند حس را جدیدي فضاي مردم تا است
 

 معاصر ایران در ها. اپیدمی3. 1
 که بودند فراگیر حدي به آبله و وبا ماالریا، همچون واگیردار يها يماریب ایران هگذشت در

 ایران ایاالت بیشتر که بود يطور ماالریا فراگیري. مردند یم ها يماریب این از ایرانیان از بسیاري
 باشد نقصان دچار همواره ایران جمعیت شد یم موجب که يا مسئله بودند؛ بیماري این درگیر

 هدور در ایران بومی امراض از را وبا جمله از عفونی يها يماریب ناطق هما .)10: 1386فلور، (
 پانزده و عفونی هايبیماري اپیدمی دوازده ،مجموع در. ) 30: 1356ناطق، (کند می معرفی قاجار

 هاقحطی این از برخی که کرد ردیابی توانمی ایران اخیر هسال ستیدو تاریخ در بزرگ قحطی
 گسترش آن پیامد تعدادي و عفونی يها يماریب از بعد بعضی و عفونی يها يماریب باتوأم 

 نگاه تغییر به و داشته امنیتی و سیاسی پیامدهاي آنها از کدام هربوده است.  عفونی يها يماریب
 ش/1195( 1820 يها سال در فلور گزارش به بنا .اندمنجر شده اصالحاتی و دولتمردان

 :)15 :1387 فلور،(شدند  شناخته وبا عمده اپیدمی هفت) ق1322 ش/1283(1905  تا) ق1235
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 به آن شدن کشیده و فارس جیکشور از خل به وبا ورود:  1821 سال در اپیدمی یننخست
  دو سال؛ به مدت اصفهان و شیراز

 افغانستان؛ مرز از ایران به ورود و هند در وبا منشأ: 1829 اپیدمی دومین
 ؛)نفر 12000 تهران جمعیت درصد ده مرگ( 1845-1847 اپیدمی سومین

 ؛)تهران در نفر هزار شانزده تا پانزده مرگ( 1851-1853 اپیدمی چهارمین
  ؛)شیراز در نفر هزار پنج مرگ( 1868-1869 اپیدمی پنجمین
دو  مرگ و اروپا به آن انتقال و ایران به فارس جیخل از ورود( 1889-1890 اپیدمی ششمین

 ؛)شوشتر در نفرهزار 
 مشروطه. انقالب از قبل 1905 تا 1903 از: اپیدمی هفتمین

 :اندبوده ذیل شرح به ایران تاریخ هاياپیدمی دیگر
 اول، جهانی جنگ پیامدهاي از ش1297 / 1918 سال در طاعون و وبا: اپیدمی هشتمین

 شیراز؛ و بوشهر در هندي و انگلیسی نیروهاي طریق از ورود و ایران اشغال
 زیاد ریوم مرگ چون. رضاشاه هدور در سیستان در) 1937(ش 1316 وباي: اپیدمی نهمین

   شد؛ قرنطینه منطقه داشت،
 جهانی جنگ در ایران اشغال پیامدهاي از اسپانیایی تیفوس )1943(1322: اپیدمی دهمین

 دوم؛
 در را هامدیریت بهترین از کیی ایران که آلتور وباي) 1965(1344: اپیدمی یازدهمین

 گذاشت؛ نمایش معرض به عفونی بیماري این با مواجهه
 يها استان ههم در: 19کووید  کرونا )2019-2021( 1398 -1400 :اپیدمی دوازدهمین

 شده است. فراگیر کشور
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 ریفراگ يها يماریب با بهداشت هحوز در نهادسازي با ایرانیان که بود قرن نیم از بیش   
آن را  شکل بهترین به ایران که بود شمسی چهل هده در آن آخرین. بودند نشدهمواجه 
 پاندمی ورود معرض در که بود کشورهایی نخستین ایران از قرن، نیم از پس. کرد مدیریت

 جهان مناطق دیگر به چین از شد، گیر همهسرعت  به که کرونا بیماري. گرفت قرار کرونا
 قم شهر در نفر کی مرگ با 1398 بهمن 29 در رسمیطور  به ایران به آن ورود. کرد سرایت

 تشخیص عدم اما بود، شده ایران وارد ماه يد از بیماري این معتقدند برخی اگرچه. شد اعالم
 در ریتأخ سبب سخت نوع يعنوان آنفلوانزا به آن تلقی و بیماري بودن ناشناخته سبب به آن

 اول در ازدهمی مجلس انتخابات حتمی برگزاري و سیاسی دالیل نیز برخی. شد آن ورود اعالم
 در زیادي را هراس آن، ورود. دانندمی آن اعالم در ریتأخ علت را حاکمیت توسط 1398 اسفند

 هاي تحریم با همزمانی ناکافی، درمانی تجهیزات درمان، کادر آماده نبودن و افکند ایرانیان بین
 حاکمیت، ساختاري هايناهماهنگی و ایران يها ییدارا کردن بلوکه و ایران علیه غرب هگسترد
 کرد و کنترلآن را  حدودي تادو ماه  از پس دولت لیکن.  شد ایران در آن هاولی گسترش سبب
 تعداد و نفر هزار از کمتر به اولیه روزهاي در نفر هزار چهار به نزدیک از را مبتالیان تعداد
 . رساند روز هر در نفر پنجاه از کمتر به نفر وپنجاه دویست به نزدیک از را ریوم مرگ
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 ووکارها  کسب کسادي از ناشی اقتصادي بحران از نگرانی سبب به دولت بعد هايماه در
 همان به بازگشت و دوم موج شروع به داد که کاهش را هامحدودیت اجتماعی، فشارهاي
سبب  به دوباره 1399 شهریور و مرداد در موج این کنترل با. انجامید اول موج در وضعیت

 سوم موج شروع شاهد بهداشتی نکردن اصول رعایت و مدارس بازگشایی و محرم اجتماعات
 اسفند( تاکنون بیماري این. بودیم 1399 ماه و آذر آبان در  نخست موجاز  شتریب يریوم مرگ با

 از شصت و یک هزارو هفتصد هزار مبتال و بیش  یک میلیون از بیش دولتی، آمار طبق) 1399
 اینوجود ندارد. آن  پایان براي اندازيهنوز چشمجا گذاشته است.  به ما یکسال طول در کشته

 اقتصادي هحوز درداشته است.  ایران براي جدي اجتماعی و اقتصادي پیامدهاي بحران
 به را ایران اقتصادي رشد ،جانبه همه هايتحریم و حداکثري فشارهاي با بحران این همزمانی

ایران،  صادرات حجم درصدي 35 کاهش است. رسانده 1399 نخست هنیم در درصد 5 منفی
 بیکاري بحران بهها  کارخانه و اصناف برخی ورشکستگی و ملی پول ارزش شدید کاهش

 و ایران با غرب اقتصادي جنگ به میان این در باید البتهشده است.  منجر ایران در گسترده
 توانسته ایران وجود این بااشاره داشت.  نیز بحران این وجود با حتی دارو ارسال در اخالل

 و المللیبین فشارهاي با آن همزمانی اما باشد، داشته بیماري این کنترل در حداقلی مدیریت
 رقم اخیر هده چند در ایران براي را اقتصادي بحران بدترین حاکمیت، ساختاري تجانس عدم

 بحران همقایس حاصل که امنیتی و سیاسی تهدیدهاي و هافرصت از برخی زیر درزده است. 
 .شودمی بررسی است، ایران تاریخ دیگر اپیدمی ازدهی با کرونا
 

 سیاسی هاي. فرصت3.  2
 .   شودمی بیان ایران تاریخی-سیاسی پربار وقایع به استناد با هافرصت این از برخی زیر در
 
 آن سیاسی آثار و باوريبهداشت. 3. 2. 1
 نتیجه در شوند و می باورمند بهداشت به مرور به مردم که است آن کرونا بحران هايفرصت از

 فرد هر عملکرد نیازپیش ویژه، نیازعنوان  به سالمت .دهندمی انجام بهتر را شهروندي مسئولیت
 بلکه ریزد،میهم  به را افراد آرامش و رفاه آن فقدان و شود می قلمداد شهروند کعنوان ی به

 کعنوان ی به را وي هايتعهد و هامسئولیت انجام امکان کند و می سلب وي از را فرد آزادي
 قدرتمندي شهروند تواننمی سالمت، بدون .)Anand, Peter & Sen, 2011:43(گیرد  می او از فرد
 کندمی تالش نیز دیگران زندگی بهبود براي و دارد عهده بر را خود زندگی مسئولیت که بود

)Goldfield, 2008:279(. و امروز تا مردم نزد بیشتري اهمیت بهداشت کرونا، فرداي در دیترد یب 
 . داشت خواهد کرونا دیروز
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 نیز اجتماعی و نهادي هحوز به بلکه بود، نخواهد فردي هحوز در فقط منديبهداشت
 هاید ایران در شهر فیظتن و بهداشت دهدمی نشان ایران در هاپاندمی بررسی. کندمی سرایت

 و شوو شست فرهنگ بازنگري آلوده، آب به شناختی ویروس توجه. است بوده پساوبایی
 معیارهاي شناختن غیربهداشتی با. آورد همراه به را خانوادگی و خصوصی حریم دگرگونی

 هايمیکروب از آب پاالیش و تصفیه براي نهادهایی جیتدر به جاري، آب و کر آب کمی
 آب و لوله روزمره، زندگی مندي بهداشت روند این جریان در. آمدوجود  به کشنده و زابیماري

: 1378 طرقی، توکلی( شد آب تشت و سطل کوزه، مشک، بشکه، دلو، چرخ، انبار، چاه، جایگزین

 ايایده روستاها در سفید انقالب هايبرنامه از کیعنوان ی به ایران در بهداشت سپاه سیتأس. )43
 در مندي بهداشت و بهداشت گسترش در نهاد این. بود واگیردار يها يماریب از پیشگیري براي

 مقررات،(بهداشتی  جدید نهادهاي سیتأس سبب خود نیز کرونا. داشت اساسی نقش روستاها
 سیتأس ایران در تجربه، اثر برها  دولت که خاصی نهادهاي. شد خواهدها)  سازمان هاوبخشنامه
 و هوشمند گذاريفاصله اجتماعی، گذاريفاصله مانند جدیدي مفاهیمکه  چنانهم. کرد خواهند
 کرده است.  وارد ایرانیان بهداشتی ادبیات به شهري یضدعفون و خانگی هقرنطین
 

  نوگرایی براي نخبگان و جامعه ذهنی آمادگی .3.  3
 هاذهنیت ژهیو به شرایط ساختن فراهم به نیاز تحول از جدیدي همرحل آغاز و نوسازيهرگونه 

 سبب به جامعه ذهنیت شدن عوض بالیا، این پیامد از. تغییرند براي فرصتی هاپاندمی. دارد
 پیدا را آمادگی این ای شودمی عوض بالیا این در هاذهنیت. است جمعی هايمصیبت با مواجهه

 در نیز نخبگان ذهنیت حتی. شود سیتأس جدید نهادهاي و اعمال جدید هايسیاست تا کندمی
نوسازي شودمی مجبور قاجار حکومت که بود هاپاندمی این پسِ از. گیردمی قرار تغییر معرض

 بهداشت، و بهداري وزارت بعدها و بهداري و صحیه و نظمیه و بلدیه. کند آغاز را خود هاي
 بدن بر کنترل ژهیو به جدید نهادهاي برابر در که نیز مردم. بودند ایران در پساپاندمی نهادهاي

می آماده تغییر براي ها،پاندمیسوز  خانمان ریتأث دیدن با کنند،می مقاومت ابتدا در ایران در
 . شوند
 هحوز در هاينوسازي براي را خود باید مردم، تقاضاهاي به پاسخگویی براي کومتح

 پساکرونایی دوران براي امروز از بنابراین. کند آماده اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، سیاسی،
 گذشته جبران و نواقص نیتأم در را دولت حضور مردم تا باشند داشته مختلفی هايبرنامه

 رقم هاحکومت براي را اقتدار بحران ها یپاندم این با برخورد در دولت ضعف. کنند احساس
 و هاحکومت درون در سیاسی و اقتصادي هايجراحی براي موقع بهترین زمان، این. زندمی
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 بین در زیادي هايمقاومت عادي هاي زمان در که نهادي هايجراحی است؛ نیز آنها بازسازي
 .کندمی ایجاد جامعه و نخبگان
 شد؛ آغاز عمومی بهداشت و پزشکی در تحول با ایران در نوگرایی مسیر طور کلی به

 انقالب از قبل ایران در که يا . نکتهداد تغییر امور از بسیاري به را جامعه نگاه که مسیري
 از رهایی براي عمومی بهداشت و گرفت قرار قاجار سلطنت توجه مورد حدودي تا مشروطه

 گسترش به و گرفت قرار کار دستور در وبا و طاعون همچون سراسري،آور  مرگ يها يماریب
 يها يماریب هاشاع از پیشگیري براي. انجامید عمومی هالصححفظ و عمومی هعرص بهسازي و

 هجلو نخستین که الصحتیحفظ هتذکر صدور و کشور مرزهاي در قرنطینه ایجاد با واگیردار
 از امور گونه نیا در حکومت دخالت. کردند تحدید را مرزها در مرور و عبور بود، گذرنامه

 سوي از و مدنی آداب و رفتار فراگیري و بلدیه پیدایش و دولت نهادینگی و گسترش به سویی
 زندگی امور از بسیاري در عامه منافع پیشبرد براي که انجامید فضول دولت پیدایش به دیگر،
 متمرکز و فربه دولتی به را خرد دولتی که نامتعارف هايدخالت این. کردمی دخالت مردم

 رسیده اوج به مشروطیت هآستان در که بحران این. منجر شد حاکمیت بحران به کرد، تبدیل
 فراهم بود، استوار مردم حاکمیت بر که حکمرانی به را حکمفرمایی دگردیسی هزمین بود،

 . )41: 1378 طرقی، توکلی(بود  حکمرانی به حکمفرمایی تبدیل واقع ساخت؛ در
 این. است مطلوب حکمرانی سمت به رفتن براي فرصتی نیز امروز ایران در کرونا بحران

 غارتگر بوروکراسی و رانتیر دولت همحرک موتور که نفتی درآمدهاي پایان با همزمان که بحران
برخورد با  عدم تجانس ساختاري در. است ساختاري هايتغییر براي فرصتی است، ایران در

 عدم ای کامل هقرنطین مانند اساسی هايمتصمی از دولت. هویداست یخوب به بحران این
 حتی دولتناتوان است.  حاکمیتی نهادهاي دیگر سبب فشارهاي به اجتماعات برخی برگزاري

 سیستم داراي کشورهاي در عادي امري که آن، براي جریمه برقراري و ماسک کردن اجباري از
 سیاست اتخاذ با باید ایران هپای تاریخ کنشگرانمانده است.  عاجز است، قوي سیاسی و اداري
 .کنند خارج اقتصاد و سیاست در ساختاري هايبحران این از را ایران نوین،
 

 فقهی يبهساز و دانش و دین همخوانی. 3. 4
 مقابل در فقه. شود فقاهت و مرجعیت نهاد شدنروز  به سبب تواندمی کرونا مانند هاییبحران
 دهد، راهکار مسائل این براي بتواند باید دارد؛ نیاز شدنروز  به و پویایی به ملموس مسائل

 فقهی اصول نوسازي براي فرصتی زاویه، کی از هاپاندمی. شودمی آسیب دچارشدت  وگرنه به
 در. است مهم بسیار کرونا از پس و کرونا برابر در فقه همواجه. است دانش و دین همخوانی و

 جامعه درون در فقهی بهسازي و بازسازي تا به است فقیهان و فقه براي فرصتی هاپاندمی واقع
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 نخستین زیارتی و مذهبی هايمکان و مناسک چون بزنند؛ دست زمان مقتضیات با آن تطبیق و
 . هستند هاپاندمی این معرض در جمعی هايمکان

 با عمومی بهداشت نیتأم و شهري محیط پاکیزگی براي دولت تالش قاجار هدور در
 که گونه . همانبود هماهنگ نجاست و طهارت احکام از عامه پیروي براي مجتهدان کوشش
 آموزش با نیز مجتهدان ،پرداخت یم مدنی آداب ترویج و عمومی حریم پاکسازي به دولت
 ضرورت بر بود، عملیه هايرساله و هاالمسائل توضیح مهم بخش که نجاست و طهارت احکام
 به واگیردار يها يماریب که ايزمانه در .)43: 1378 طرقی، توکلی(ورزیدند  اصرار عباد پیکر تطهیر

 که عملیه رسائل در طهارت و نجاست مبحث بود، شده تبدیل ایران در عمومی خطري
 توانست نمی دیگر بود، آبزي يها کروبیم و باکتري کشف از پیش علمی معیارهاي از برگرفته

 . )45: 1378 طرقی، توکلی( کند ارائه بهداشتی مشکالت براي روزآمدي هايپاسخ
 و هامکان بر را ریتأث بیشترین کرونا ایران، تاریخ در رایج هاياپیدمی بین در رسدمی نظر به

 (ع) و رضا امام حرم تعطیلی هسابق. استداشته  فقه هايجلوگاهعنوان  به مذهبی مناسک
خطابه و وعظ و جماعت نماز شرعی، واجبعنوان  به حج تعطیلی (س) و معصومه حضرت

 مستلزم هاواکنش و کنش این. )15: 1399 ش،یدرو( نیست سابقه به مسبوق اياپیدمی هیچ در...  ها
 آیدمی پیش هابحران این در که فرصتی است؛ آن احکام برخی بازسازي و فقه به جدید نگاهی

 .سازدمی فراهم را اقتصادي و سیاسی هايبستبن سایر در بازاندیشی امکان و
 

 ملی همبستگی و وحدت احساس. 3.  5
 در ایرانی هجامع. یابدمی افزایش ایران مردم بین ملی همبستگی هايزمینه بحران، شرایط در

 ذهن ایرانی، انسان ذهن غربی، هجامع. برخالف گراست جمع هامصیبت در و فردگرا شادي
 سبب به ایرانی هجامع حال عین دربوده است.  همراه مصیبت و بال با همیشه چون است، سوگ

عنوان  به باید گراییجمع این از. سور تا یابندمی را همدیگر بیشتر سوگ در خود خاص ذهنیت
 هااختالف و هاشکاف بر زدن پل و ملی وحدت براي فرصتی هاپاندمیاستفاده کرد.  فرصت

 و ورزشی و ملی ارزشی، قهرمانان طریق از توانمی را ملی غرور و همبستگیبوده است. 
 در حاکمیت با آنها رقابت شاید آن علت. ندا فروغ کم بحران ایندر  آنها. کرد تحریک هنري

 رسیدگی در حکومت از مردم بحران آن در. باشد آن از پس هايمحدودیت و کرمانشاه هزلزل
 نفوذ از توانمی. اندرفته فرو خود در آنها کرونا بحران در رسدمی نظر به. بودند جلوتر بحران به

 براي همبستگی این. جست بهره مردم به کمک و بهداشت رعایت براي عمومی افکار در آنها
 مهم گذار براي را ایران هاپاندمی این از برخی. است نیاز ایران هپای تاریخ در مهم هايتصمیم

 مهم هايتغییر انجام براي را ایران  چهل، هده ابتداي بزرگ اپیدمی و قحطیکرده است.  آماده
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 با نیز جامعه و کرد اجرا را سفید انقالب يها برنامه تغییر، این انجام براي رژیمآماده کرد. 
 تغییر از همه امروز ایران در. گذاشت صحه هاتغییر این بر پرسی همه طریق از مشارکت
 و هاتغییر این احساس کرونا. موجودند شرایط تغییر در پی مردم تا نخبگان از کنند؛می صحبت

  ۱است. کرده تبدیل ضرورت به را آن براي جامعه در موجود همبستگی
 
 آن شدن نهادینه و جمعی هايمشارکت فزایش. ا3.  6
 عمومی هحوز در جوانان ژهیو به فرد کی ای ملت کی براي مشارکت احساس از بهتر زیچ چیه

 جامعه براي بودنباارزش  و اجتماعی مسئولیت ارضاي بودن، مفید آنها به احساس این. نیست
 قالب در ها بهیغر حتی و همنوع به کمک هسابق به توجه با ایران در ویژگی این. دهدمی

 نهادینه ای نهادسازي هاجاز چون اما است، بودهپرفروغ  فتیان و عیاران لوطیان، مانند نهادهایی
 به نشده است، داده حکومتی نهادهاي رقیبعنوان  به آنها به نگاه با هاحکومت توسط آنها شدن

سفرنامه نگاه از ایرانیان معروف کاراکتر دو همنوع به کمک و یطبع . شوخاندرفته حاشیه
 نیز آن را حل در همه مشارکت و هابحران در همبستگی احساس. است خارجی نویسان

 بومیِ هايسمن کند و می کمک مدنی هجامع سازينهادینه به امر این. کرد توان اضافه می
 قدرت اعمال هنحو تحول موجب و دهدمی را پرورش اسالمی و ایرانی فرهنگ با متناسب

 هايبحران حل ؛)53 :1399،یلیخل( شودمی محلی و مردمی يها تیظرف از استفاده و حاکمیت
می که است زمانی اکنون. کندمی ممکن دولت بر ايهزینه بار بدون و تر عیسر نیز را جامعه
 بنديصورت ملت و دولت میان پیوند و اجتماعی تعاون براي را خود متفاوت معیارهاي توانیم

 را خود کنشگري اصالح آمادگی باید مردم هم و حکومت هم. کنیم دگرگون را آینده به امید و
 براي را یردولتیغ نهادهاي با همکاري ایران هجامع دهدمی نشان عیاري هتجرب. باشند داشته
 الگوهاي ساختن روزامد با تواندمی حکومت. پسنددمی بیشتر خویش عمومی امور تدبیر

پور،  علوي(بسپارد  آن تاریخی تجربه و اجتماعی جمعی عقل به را موجود بحران تدبیر تمدنی،

1399 :107-104(.   
 باال هابحران این ازرفت  برون در رانهاد  مردم نهادهاي و مردم مشارکت ظرفیت باید دولت

 .)1392 ،یقاراخانر.ك: ( شد کنریشه اطفال فلج ملت و دولت همیاري با تحمیلی جنگ از بعد. ببرد
 همبستگی و مشارکت. داد نشان را خود بم هزلزل در تحمیلی جنگ از بعد همبستگی این اوج

 انقالب دوم گام ارائۀ ای پارلمانی، به جمهوري رژیم از نظام ساختار در تغییر مانند هاییگزاره با را تغییر سیستم، سطح در .1
 یا گريانقالبی و انقالبی مدیران گزارة با نخبگان برخی سطح در و کشور تحوالت به نو نگاهی و انقالب معظم رهبر توسط

 حس توانمی..  و 1398 ماه آبان و 1396 ماه دي ،1388 سال مانند هاییبحران با جامعه سطح در و جدید سیاسی نیروي به نیاز
 .کرد
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 از تا نیاز داردنهاد  مردم هايسازمان قالب در آن شدن نهادینه به ،ها بحران این در ایران مردم
 احساس سخت نیز آنها به سیاسی نخبگان نگاه تغییر ضرورت. آید بیرون آشفتگی و یسامان یب

 به است و گرفته شکل حاکمیت از بخشی در آنها به بدبینانه نگاهی که است دیرزمانی. شودمی
 داده دارد، نیاز آنها به کشور که بحرانی هايزمان در ژهیو به دهی سامان ای مشارکت هاجاز آنها
 بحران حل امکان ییتنها به چون کند و می مواجه بحران با مستقیم را حکومت امر این. شودنمی

 فعالیت هاجاز و جامعه در دارریشه هايسمن به توجه. شودمی مردم ناامیدي موجب ندارد، را
می این از توسعه براي ایران نهادي مسیر باشد؛ پساکرونایی ایران مهم تصمیمات از تواندمی

 با عطف هنقط این. است قوي ملی معضالت حل در مشارکت براي ایران نهادي هسابق. گذرد
 . برد بهره فرصت این از برهه این در باید بنابراین ،ه استشد فراهم دوباره کرونا بحران
 

 امنیتی و سیاسی تهدیدهاي. 3.  7
فرصت ایجاد بر عالوه سازسرنوشت هايبرهه ایجاد در عطف نقاطعنوان  به پاندمی هايبحران

 جامعه کی بر قبل از بدتري حکمرانی شرایط تواندمی آن برابر در سراسیمگی صورت در ها،
 و انجامندمی موفق هايتغییر به سازسرنوشت هبره هر که کرد استنباط چنین نباید. کند تحمیل

. بود منفی هابحران این به تمدنی واکنش دو باال در. کندمی عمل کشور بهبود راستاي در
دارند.  نگه تعلیق شرایط درآن را  ای شوند کشور کی در واگرایی سبب توانند می هاپاندمی

 این به آمیزموفقیت پاسخ درمؤثر  عناصر ؛بوده است متفاوت کرونا رویداد به هاپاسختاکنون 
 -مؤلفه سه این با کشورهایی. است رهبري و اجتماعی اعتماد دولت، ظرفیت در پاندمی
 کارامد، رهبران و کنند اعتماد و دهند گوش آن به شهروندانش که دولتی کارامد، دولتی دستگاه

 يها دولت با کشورهایی. اندرسانده حداقل به را هاخسارت و کرده عمل يمؤثر نحو به
 و رها را شهروندانشان اند؛کرده عمل بد ضعیف رهبري و شدهقطبی جوامع ،مداناکار

 این منفی پیامدهاي برخی .)Fukuyama,2020: 1( اندکرده حفاظبی و پذیرآسیب را اقتصادشان
 بنديدسته امنیتی و سیاسی ابعاد در ایران، تاریخی هاياپیدمی بررسی با توانمی راها  بحران

 .کرد
 
 سیاسی ابعاد. 3. 7.  1

 از را حکمرانی دارند؛ جامعه براي سیاسی پیامدهاي مسري، يها يماریب و طبیعی حوادث
 است، خدمات هارائ در عامل نیتر مهم را که انسانی نیروي و کنندمی خارج خود طبیعی مسیر
 ایجاد جدي هايمحدودیت داردمیبر آن  را هاحکومت ،انسان جان حفظ. دهندمی قرار هدف
 محدود را شهروندان آزادي کنند،می اتخاذ اضطرار شرایط در هاحکومت که تصمیماتی. کنند
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 شهروندان که است طبیعی و...)  ووکار  کسب آزادي خرید، آزادي یی،جا جابه آزادي(کند می
 این مهار صرف بیشتر را خود هبودج و نیرو مجبورندها  . دولتبرنتابند را هامحدودیت این

ها  دولت اقتدار نیازها، دیگر نیتأم عدم. مانندمی قانونی وظایف سایر از رو کنند، ازاین بیماري
 سیستم براي مشروعیت بحران و جامعه در نارضایتی ایجاد به امر این برد؛میسؤال  زیر را

 . شود منجر می سیاسی
می محدودشدت  ها به دولت استحصالی ای استخراجی توانایی اپیدمیک، هايبحران زمان در

 دیگر جاي در مشکالت جایی در محدودیت اقتصادي، مختلف هايحوزه تداخلعلت  . بهشود
 خورد؛می ضربه هادولت مالی منابع اقتصادي هايمحدودیتعلت  به زمان این در. کندمی ایجاد
 مالی نیتأم در هادولت و شودنمی وصول هستند، هامالیات که دولت درآمدي منبع نیتر مهم

 ریتأث بیشترین مزبور هايبحران. گیردفرا می را کشور رکود و بیکاري و شوند می مشکل دچار
 سیاسی هايگروه هاستفاد. کنندمی خیابانی را سیاست طبقات این. دارند فرودست طبقات بر را
 یی جا ابهج ای سیاسی یثبات یب به بحران، حل در حکومت ضعف از براندازان تا اپوزیسیون از

بر  عمومی احساسات برانگیختن در طبس 1357 سال هزلزل. شودمی منجر کشور کی در قدرت
 .داشت ايعمده نقش پهلوي حکومت ضد

 مهیا صورت در رود،می نشانه را مردم ههم سالمت و منافع که بحران یک شدن طوالنی
 نیز را هاانقالب حتی و سیاسی بحران ایجاد قدرت، جاییجابه امکان اصلی، هايزمینه بودن

 را ضربه بیشترین آن بعد سال قحطسالی و ش1283  سال وباي اپیدمی ایران در. کندمی فراهم
 وباي ا. یمنجر شد 1285 سال در مشروطه انقالب به کرد و وارد قاجار حکومت ساختار بر

 رژیم اجبار در شد، ایجاد 1341 تا 1339 يها سال خشکسالی از پس که 1344 سال هگسترد
 .بودمؤثر  سفید انقالب عنوان با گسترده اصالحات انجام به

 سیاسی ساختار از ناامیدي. است اپیدمیک امراض و بالیا این ملموس پیامد دیگر ناامیدي
 در شورش برعکس ای یتفاوت یب و انفعال موجب و دارد سیاسی پیامدهاي معضل، این حل در

 شاه نیناصرالد ایران، در بزرگ قحطسالی از بعد ق1309 ۱سال وبايدر . شود یم جامعه
 به منجر تینهادر  و داد دست از را امیدش جامعه. کند علم قد نتوانست مقتدر پادشاهعنوان  به

 مسئولیت وبا عواقب و گسترش سرایت، در وقت هايحکومت. شد ق1313 سال در قتلش
 بیم از و گذاشتندمی تنها مهلکه میان در را مردم فریبکاري و يکار پنهان با داشتند؛ مستقیم
 ساختن برقرار با و کردندنمی اعالم هم ممالک سایر به را ناخوشی خبر ها،راه شدن مسدود

می گواهی همگان. رسید تهران به ق1310 سال در و فرا گرفت را روسیه شد و آغاز بادکوبه از ق1309 سال در وبا این .1
 )37: 1356 ناطق،(بودند  ندیده کشتاري چنین هرگز مردم و بود دیگري چیز وبا این که دهند
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ورزیدند می مخالفت بود، گوناگون هايهزینه و غالت و آذوقه گردآوري نیازمند که قرنطینه
 .)44: 1356ناطق، (

 از پس يها سال در ژهیو به نیز اسالمی جمهوري در جامعه-حاکمیت و ملت-دولت روابط
 نظام .3 حاشیه،-متن نظام .2 فرهنگی،-اجتماعی . نظام1:است بوده استوار نظام چهار بر جنگ

 و کرونا ویروس شیوع رسد می نظر به. علمی-دینی یشناس معرفت نظام .4 خصوصی و-عمومی
 حال دراست.  نظام چهار اینگسست در  تشدید جهت در شدیدي هتکان چندماهه، هقرنطین شبه

 دیگر عبارت به. هستند چهارگانه هايگسست انباشت اصلی محل رئال-مجازي گسل حاضر
 در بحران سبب به که است شده تبدیل مرکزي از گریز نیروهاي تجمع محل به مجازي فضاي

 :1399بادامچی، ( است گسسته مرکزي رسمی ساختار از کرونایی هايتکانه و چهارگانه يها نظام

156-155( . 
 

 امنیتی ابعاد. 3. 7.  2
 از جامعه در هراس و ترس ایجاد. رودمی نشانه را جامعه امنیت حوادث این نیز دیگر هزاوی از

 .شودمی اجتماعی فضاي سازي امنیتی سبب عمومی، مایحتاج شدن تمام و بیماري این سرایت
 بیماري این هرچه و شودمی شهروندان طرف از هیجانی رفتارهاي موجب اضطراب و ترس

 این امنیتی ابعاد دیگر از خردجرائم  افزایش. دشومی بدتر روند این شود، ترطوالنی
 اجتماعی هايآسیب دیگر و زورگیري سرقت، مانند یجرائم مقاطع این در. هاست بحران

 . یابدمی افزایششدت  به
 بیشتر که خدمات بخش بر. کندمی محدود را يوکارها کسب حکومتی هايتصمیم
می تحمیل محدودیت بیشترین کنند،می نیتأم آنجا از را خود هروزمر رزق عادي شهروندان

 این امنیتی ابعاد از بیکاران شورش. دکن ایجاد گسترده نارضایتی امر این که است طبیعی و شود
 دادن دست از براي چیزي دیگر اند،داده دست از را خود درآمد حداقل که آنها. هاستبیماري
 داده رخ مقاطع این در) 1396 میرکبابی، رحمانیان و(» نان بلواي« مانند حوادثی ایران تاریخ در. ندارند

 همراه وسیع خیابانی يها آشوب با که 1321 نان بلواي. است برانداخته راها  دولت برخی و
 .شدالسلطنه  قوام دولت براندازي سبب بود،

بحران این امنیتی ابعاد دیگر از مرکز از گریز هايحرکت یا مرکز از خارج يها قدرت نضج
 بحران، مدیریت عدم در ژهیو به آن هاي ضعف يساز برجسته و حکومت نقد با آنها. هاست

 این در مرکز از گریز هاي حرکت اوج. شوندمی حکومت براي بدیلی و شده کار به دست خود
 این در. افتاد اتفاق ش1297 تیفوس پاندمی ورود از پس آن اواخر در ژهیو به ش1290 هده در

 کشور کنار و گوشه در کسی هر ایران، در سیستمی نظم نبود و دولت یعمل یب سبب به مقطع
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 در ایران در نیز دوم جهانی جنگ از ناشی هگسترد تیفوس از بعد. بود برافراشته استقالل علم
 روستائیان از بخشی استقبال در امر این. آمدوجود  به کردستان و آذربایجان بحران 1322 سال

 حمایت با که ايفرقه داشت؛ نقش وريپیشه رهبري به آذربایجان دموکرات هفرق از آذربایجان
 .داشت ایران از آذربایجان و کردستان جدایی در سعی 1324 سال در شوروي از

 و سیاسی نظام تصمیمی بی سبب ) بهتروما(تمدنی  هفاجع بروز امنیتی، بعد نیتر مهم
 هااپیدمی برابر در شد، گفته طورکههمان. هاست بحران این برابر در ساختاري شکنندگی

 يبند صورت براي جوامع) ناشناخته مطلق دیگربودگی وضعیت یک( تروما کعنوان ی به
 در تجدیدنظرطلبانه واکنش. دادند نشان خود از متفاوت پاسخ و واکنش سه خود اجتماعی
 اروپاي در خود هپای تاریخ مفردات به متصلبانه واکنش غربی، اروپاي در خود تمدنی مفردات

 برابر در بشري هتجرب سه فروپاشی، تینهادر  و یعملگ یب و منفعالنه واکنش و شرقی
 هايموقعیت تمدنی، مفردات ماهیت فهم به واکنش هر اتخاذ. بود گونهمغاك هايموقعیت

 يها يبند صورت در موجود نهادي عوامل و کارکشته رهبران زمانه، هايتصادف زمانه،
 این برابر در سراسیمگی و بی تصمیمی واکنش، بدترینوابسته است.  جامعه کی اجتماعی
 . است گونهمغاك هايموقعیت

 در تراژدي نیتر عنوان بزرگ به کرونا پاندمی بر دیتأک ضمن ادداشتیی در نیز اوغلو عجم
بی را بینیپیش قابل سناریوهاي چهار از یکی دوم، جهانی جنگ از بعد اخیر سالهفتادوپنج 

 این او. داندمی عمومی اعتماد فروپاشی و جامعه شدن قطبی پذیرش عنیی آن برابر در عملی
 را خود نتوانند و ابندیدرنرا  موضوع عمق رهبران اگر داند،می محتمل بسیار را مسیر

 به را قدرتمندتري وتر  بزرگ دولت تواندمی حالتی، چنین است معتقد وي. کنند دهی سازمان
 نتیجه، در. ندارد را اجتماعی فراگیر مسائل با مواجهه براي الزم يها تیقابل که بگذارد ارث

خأل  شود؛می بیشتر مردم نیازهاي رفع براي آن ظرفیت و قدرت بین شکاف و بیشتر نارضایتی
ملی کی است ممکن وضعیتی چنین دل از و شودمی ایجاد دموکراتیک هايسیاست در جدي
 . Acemoglu,2020(۱( برآورد سر آن از بدتر چیزي حتی ای پوپولیستی گرایی

 ای هااپیدمی این برابر در عملیبی. است ایران در ترومابحران به  تبدیل امکان همان این
 پادشاهی هدور در بار اول کرد؛ ردیابی توانمی مقطع دو را در ایران تاریخ در حاد هايبحران
 قاجار ایل روس، و ایران يها جنگ و غرب با برخورد در قاجار ایل زمامداري و هشا یفتحعل

 از بعد را سناریور چهار »پساکوویدي دولت« عنوان با Project Syndicate نشریۀ در ادداشتیی در اخیرا اوغلو . عجم1
 گرايملی دولت: دارد متفاوتی اجتماعی و سیاسی اقتصادي، پیامدهاي کدام هر که ه استتدانس محتمل کرونا پاندومی

 ظرفیت به دستیابی براي مسیر رینتبه را آخري که رفاه دولت بازسازي و دیجیتال بردگی ، اقتدارگرا هابزي دولت پوپولیستی،
 .داند می آزادي و دموکراسی دولت، واقعی
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 دستگاه گرفتن قدرت زمان تا که کرد اتخاذ محیطی هايآنتروپی مقابل در را عملگیبی سیاست
 شدن بسته و دوم همشروط شکست از بعد دوم مقطع. افتی ادامه میرزا عباس والیتعهدي

 شد منتقل قاجار ایل به میرزا عباس نوادگان از قدرت دیگر بار روسیه تزار اولتیماتوم با مجلس
 يها یدگیچیپ برابر در عملیبی سیاست دیگر بار ناصرالملک يا السلطنه بینا زمان در و

 فروپاشید مرکزي دولت اقتدار قاجار، ایل ریاست دوم دور این در. شد اتخاذ محیطی آنتروپی
 صدها هزار ریوم مرگ و ایران در اسپانیایی يآنفلوانزا گسترش و سیاسی مرج و هرج سبب و

 چهل و تمدنی تهدید و قاجار حکومت فروپاشی به که عملیبی شد؛ بزرگ قحطی اثر بر نفر
 .بود حتمی فاجعه این بود،برنخاسته  ایران درون از نیرویی اگر. شد منجر ایران شدن تکه

 رفتن از بین ای متوسط هطبق در شدید کاهش جامعه، در هامرجعیت رفتن بین از
 و پاندمی این شدن طوالنی و جامعه در نفرت و خشم گسترش آنها، بین در خودآگاهی

 ایران فعلی تاریخ در فاجعه ای تروما سوم همرحل به تواندمی المللیبین فشارهاي با آن همزمانی
آن را  باید سیستمی پیچیدگی با که است محیطی آنتروپی کی کرونا حاضر حال در. شود تبدیل
آنتروپی برابر در. تبدیل شود تروما به ممکن است سیاه طاعون مانند آشوب این اما کرد، کنترل
 . نشود تبدیل تروما به تا باشد داشته وجود سیستمی باید محیطی هاي
 

 
 



 

  1400، بهار 1، شماره 51ه دور ،فصلنامه سیاست                                                                 256

 گیري. نتیجه4
 در سیاست. بود ایران در سیاستبر حوزه  کرونا پاندمی آثار بررسی مقاله این عزیمت هنقط
 سیاست بر هاپاندمی ریتأث بیشترین و نخستین ،رو ازاین. هاستپاندمی با مواجهه اول خط

 مورد کمتر سیاست، بر رمترقبهیغ حوادث و زلزله و سیل مانند طبیعی وقایع ریخواهد بود. تأث
 هاياپیدمی و هابیماري آثار به نتیجه دربوده است.  سیاسی و اجتماعی علوم شمندانیاند توجه
 هايموضوع نشدن فراگیرعلت  به معضل این ایران درشده است.  توجه کمترمراتب  به فراگیر

 بیشتر ها تیروا کالن تسلط و هاذهن کنواختیی و محققانعمل کردن  ايجزیره و ايرشتهبین
 هرابط ایران، به آنها ورود و هاپاندمی اخیر هسال ستیدو تاریخ در که ی. درحالخوردمی چشم به

 ساختار تغییر در عطفی هنقط آنها از برخیبوده است.  خاصی هرابط سیاست و هاپاندمی
 تبدیل و ایران در جدي اصالحات ای تنظیمات شروع جدید، نهادهاي ایجاد درمؤثر  حکومت،
 ایران در هاانقالب حتی و سیاسی هايبحران ایجاد دیگر هزاوی از ای حکمرانی به ییحکمفرما

 در جدید هايبرنامه اجراي لحاظ از انقالبی شبه که سفید انقالب و مشروطه انقالب. اندبوده
 . پیوستند وقوع به هاپاندمی این از برخی از پس بودند ایران

سرنوشت هايبرهه بین تعامل آن، تمدنی مفردات به هاپاندمی این با کشوري هر برخورد
 ناپذیربینیپیش عوامل و هاتصادف و کشور هر جهانی و اي منطقه موقعیت نهادي، گذر ساز،

 بروز دادند، سیاه طاعون پاندمی به جغرافیایی همنطق سه که متفاوتی پاسخ سهوابسته است. 
 کی در نهادي گذر براي. بود عطف هنقط این اقتضائات برابر در متفاوت بسیار هايواکنش
 با برخورد نیز ایران در. بود تاریخی يها بزنگاه منتظر باید ندارد، وجود محتومی مسیر کشور

 پاسخ سپهساالر خانحسین میرزا تنظیمات. است بوده مذکور شرایط به بسته هاپاندمی این
 و افتندی رواج ایران در نیز ش1283 سال در هاپاندمی این. بود ق1288 سال وباي به ايعمده

 ایرانیان زیاد ریوم مرگ و ش1297 تیفوس. داشتند نقش مشروطه انقالب ِ منجر به آشفتگی در
 نقش حکومتگر خاندان تغییر و رضاخان ظهور و منور استبداد هنظری سمت به جامعه رفتن در

. کنندمی نهادي گذر هآماد را کشور و ایجاد محیطی آنتروپی هاپاندمی این. داشت اساسی
 ختم جامعه و سیاسی نظام براي نیز هاییفاجعه به است ممکن هافرصت کنار در ،بنابراین

 تمدنی تروماي بحران این اینکه. شد استفاده آن براي تروما اصطالح از نوشتار این در که شوند
 از مهم نهادي هايتغییر انجام و آن برابر در سیستم توانمندي و برخورد به نه، یا است ایران
 در سیاسی هاينظام مختلف هاي روش از نشان ایران در تاریخی شواهد. بستگی دارد آن قبل

 ا) یناصري عصر(حکومت  درون در تغییر هاراد گیريشکل مانند دارد؛ هاپاندمی با برخورد
 آمرانه تجدد به اقدام ا) یپهلوي دولت سی(تأسسیاسی  ساختاراز درون  متفاوت نیرویی ظهور

 .1340 هده در
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 به را اقتصادي و سیاسی قدرت در موجود توازن عامل، چند پیوستنهم  به با تواندمی کرونا
 يها بحران دیگر با بحران این همزمانی ایران، در موجود نهادي هاياختالف. بزندهم 

 از گذار دوران و سیاسی نخبگان بین شدید اختالف و المللبین نظام حداکثري فشار اقتصادي،
 برابر در متفاوت بسیار هايواکنش بروز سبب است ممکن دیگر رهبري به تاریخی رهبر کی

 ای موجود شرایط در تعلیق سبب نهادي گذر يجا به و شود تاریخی عطف هنقط این اقتضائات
 ،شده است فراهم تاریخی بزنگاه کی براي شرایط ایران در. شود فاجعه کی به ورود بدتر

 تاریخ هايپاندمی برابر در متفاوت هتجرب سهعبور کرد.  شرایط این از باتدبیر باید بنابراین
 تعیین در بشمرند و مغتنم را تاریخی عطف نقاط توانندمی کشورها. ماست اختیار در جهان
 يسو به جدید مسیري آغاز با نهادهایشان اصالح راستاي در و بردارند گام نهادي هتوسع دقیق

 دو یتوجه یب صورت در ای بشکنند را موجود يها قالب بیشتر سیاسی، و اقتصادي بهروزي
 که داد پاسخ هاپرسش این به توانمی بهتر آینده درتجربه کنند.  را هاپاندمی تاریخ دیگر مسیر

 تاریخ آیا شد؟ منجر خواهد ایران در ژنتیکی گذر مانند نهادي گذار به کرونا پاندمی بحران آیا
پیش هبه عنوان واقع تواندمی کرونا رسد؟می خود تاریخی بزنگاه ای خود عطف هنقط به ایران
 ساختار در تجدیدنظر براي فرصتی ای باشد؟ مهم نهادي هتوسع دقیق مسیر تعیین در ناپذیربینی

 پساکوویدي دولت باشد؟ ایران ايپایه تاریخ در موجود اجتماعی يبند صورت بر حاکم بنیادین
  بود؟ خواهد چگونه ایران در

 
 پیشنهادي هاياقدام و عملی . راهبردهاي4. 1
منظور  به و حکومت اقتدار حفظ با حاکمیت ساختار در حکمرانی به حکمفرمایی تبدیل -

 داراي بحران زمان در حاکمیت ساختار رسدمی نظر به آن، کارامدي و بیشتر ساختاري تجانس
 .است اقتدار ضعف
 بر هاتغییر این آنکه از قبل قدرت، ساختار در تغییرات براي الزم هاراد و کامل آمادگی -

 .دشو تحمیل قدرت ساختار
 براي ژهیو به ایران در دانش و دین همخوانیمنظور  به سنتی فقه يجا به پویا فقه بر دیتأک -
 فضاهاي در منظور این براي برنامه هارائ و فرهنگی هاي بستبن برخی از خروج و جوان نسل

 .مجازي
 فراهمبه خاطر  اجتماعی و اقتصادي و سیاسی هايبرنامه در اساسی هايجراحی انجام -
 کارگري بحران براي حاکمیت. هاپاندومی از پس جامعه توسط تغییر آمادگی و پذیرش و شدن

 .کند ارائه ايزودبازده و منسجم هايبرنامه باید ایران در
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 انفعال دچار بحران زمان در که جامعه درون در بیشتر ملی وحدت و همبستگی بر دیتأک -
 و پاندمیک هايبحران زمان در که واگرایانه هايحرکت هرگونه رصد و شوندمی شکنندگی و

 .یابدمی افزایش آن از پس
 هايبرنامه و بحران حل براي هاسمن و هاتشکل قالب درنهاد  مردم مشارکت افزایش -
 دارریشه هايسمن به توجه. دولتیشبه نهادهاي ای دولت مستقیم حضور يجا به بحران از پس
 نهادي هسابق. باشد پساکرونایی ایران مهم تصمیمات از تواندمی فعالیت هاجاز و جامعه در

 فضاي در آنها باید و است قوي کشوري معضالت حل در مشارکت براي ایران ملی و دینی
 .کنند شفاف و فعال را خود نیز مجازي
 .  کشور در اقتصادي و سیاسی جدید فضاهاي ایجاد براي جهانی اقتصاد با تعامل -
 و ايمنطقه و جهانی بحران چندین با همزمان همواجه در حاکمیت اضافی بار کاهش -

 . داخل در کارامدي و تنفس فضاي ایجاد براي داخلی
 براي نظارتی هحوز به ملی مدیران بازگشت و محلی مدیران اختیارات هحوز افزایش -

 ها.بحران بهتر مدیرت
 انتخابات در باال مشارکت هايزمینه کردن فراهم و کامل سیاسی ثبات براي آمادگی -

 گردش امکان از طریق شمسی پانزدهم قرن انتخابات اولینعنوان  به ش1400 جمهوري ریاست
 جدیدي سالم شمسی پانزدهم قرن به باید ایران. جدید رویکردي با سیاسی نخبگان در اساسی

 .دهد
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