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 فرصت هاي کرونا براي جامعه ايراني

 با نگاهي به آينده
 يعلم ئتیو عضوه سندهینو ،پژوه ندهیآ ی؛دکتر ظفربرداشتي از نشست های 

 دانشگاه
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 معاونت سياسي

 اهي سياسياداره ژپوهش
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 نکات برجسته *
 

  

 خلق کرد. یهای بی شمارتوان فرصت می ؛ما را به این باور عمیق قلبی رساند که از درون تهدیدهابحران کرونا  -

از  ندهیر آد شتریب اترییتغ یو  انتظار برا ؛یو سبک زندگ یفرد نیفرهنگ، تعامالت ب شت،یمع ،یزندگ یجنبه ها یتاثر کردن تمامم -

 جمله تاثیرات کروناست.

تاب آوری ملت ایران را ارتقا داده های مختلف اعم از تحریم، سیل، زلزله و ... برای جامعه ما به مثابه یک واکسن عمل کرده و بحران -

 .است

معه افراد آن جا یتمام یبهتر برا یایداشتن دن یرا برا نهینقاط قوت زم یساخت فرصت و ارتقا یهر جامعه برا یانسان یروهاین یآمادگ -

 کند. یم ایمه

از جمله موضوعات فرهنگی مرتبط با  ، بازگشت مردم به دین و معنا و توسعه ارتباطات مجازیکاذب یهاعرفان یموج سوار دتهدی -

 کرونا هستند.

. 4. تغییر نگاه از غرب به شرق 3 سمیبرالیل  یناکارآمد به یتحول معرفت .2. جهش تمدنی 1چندین نگاه به دنیای پساکرونا وجود دارد:  -

 .ییگرا ینگاه مل تیتقو. 7 یمجاز یایحرکت با شتاب به سمت دن. 6. دعوای بین علم و دین 5 رییتغتوهم بودن 
 

 

 مقدمه *

ها و تهدیدهای موجود درون یک جامعه بهتر از قبل شناخته ميکه نقاط قوت و ضعف افراد از یک سو و فرصتاست بحران در 

اما باید همواره از یک طرف از درون تهدیدها  ؛شوند. بحران کرونا اگرچه در نوع خود اولین بحران نبوده و آخرین هم نخواهد بود

و نقاط  های بیرونيبا اتکای به نقاط قوت فردی؛ فرصت سازی کرد و از سوی دیگر از درون نقاط ضعف فردی با اتکای به فرصت

های گذشته یک در بحران معاصر قبلي تفاوت دارد چرا که  هایکرونا با بحران ماهیت بحران ؛ تهدیدها را مهار کرد.قوت دروني

وی شتافتند و بحران را به نحمنطقه ميآن های کشور به کمک شد مثل سیل و زلزله که بقیه بخشمنطقه از کشور درگیر مي

 .هستنددنیا نیز درگیر  همههای کشور و حتي در حالي که در بحران کرونا تمام بخش ؛کردندمدیریت مي

 

 است هدانشگا یعلم ئتیو عضوه سندهینو ،پژوه ندهیآ ؛یدکتر ظفر های که برداشتی از نشست این نوشتاردر 

 رانیا مهوری اسالمیج ینوع حکمران؛ بحران کرونا یشناس تیماهبه موضوعات و ابعاد مختلف کرونا و از جمله 

 شود.پرداخته میو ...  پساکرونا یایاتفاقات در دن سهیو مقا
 

 
 

 

 بحران کرونا ماهیت  *
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 نوع حکمراني جمهوري اسالمي  ايران و مقايسه اتفاقات در دنیاي پساکرونا *

 :وجود دارد يحکمرانبه نوع نگاه  سه نوعمختلف جهان  یدر کشورها

 ن های اقتدارگرا ایعمدتا دولت نیستند. يکنشگر واقعو گر هستند ها همه کاره هستند و مردم نظارهدولت ؛اول نوع در

 چین. دارند. مثل برای آنها رخ داد این مدل حکمراني رااین اتفاق  که ابتدا یيهااز کشور يبعضکما اینکه  گونه هستند

  هستند همه کارهمردم و  هستندضعیفي  و دولت مرکزی حاکمیتدارای یي که کشورها ؛دومنوع.  

  يمدل مترق نیکه ا استو حاکمیت دولت  ينیآفردر کنار نقش ياست که مشارکت مردم يحکمران ؛سومنوع 

 يمدل باعث شده که انسجام اجتماع نیا. را نمایان ساخت خودخوبي هبدر حوزه کرونا  رانیا ياسالم یدر جمهور

 تیریمدنوع  در کشور ما احساس خوبِ شود. تیبه حاکم بیشتر اعتماد سببو  ردیشکل بگ بیشتری در کشور

 .وجود دارد از نگاه مردم کشورها در مقایسه با سایرکردن بحران 

 یکشور اما ،داقدام کنن هفعاالن توانندینم صورتی کههبتنزل یافته  کرونابا بحران  کشورهابسیاری از آوری تاب

ها بحران نیا ؛را تجربه کرده... و  ، تحریمطوفان ،زلزله ،لیس اعم از مختلف یهاکه چهل سال بحران مانند ایران

 را ارتقا داده است.جامعه آوری تابو عمل کرده واکسن  کیبه مثابه برای آن 

 دنیاي پساکرونا*

 سازد:رهنمون ميما را به چند دسته از نگاه  هاتحلیل نیا يوجود دارد که بررس يمختلف یهالیکرونا تحلاپس یایدن در حوزه

 تمدناز  کرونا اتمامبعد از  يعنیخواهیم شد،  مواجه يجهش تمدن کیبا  رانیاقتصاد ا یایدر دن

  .خواهد رفت نیاز ب يمیخواهد شد و تمدن قد یيرونما یدیجد

خواهیم  جهموا یفکر و يبا تحوالت معرفت کروناپس از  یایدر دن

 ود.شدگرگون و منسوخ ميست الیبرالیسم  جهان مکتبتنها راه نجات شد و نگاه کدخدایي امریکا و یا حتي این نگاه که 

ها نگاه خواهیم بود و مواجه استیعادالت سو م معادالت قدرت رییتغای پساکرونا با در دنی

 ب به شرق تغییر خواهد کرد.از غر

 کرونال از قب یایدنبا جهان پساکرونا که طرفداران این نگاه معتقدند 

ه ادامتمدن مسلط غرب و  کایآمر يهمچنان ابرقدرت است ووقفه بوده بیماری و کرونا یک  و نخواهد داشت یرییتغ چیه

 .است انهیگرامتفاوت و آرمان ،ينگاه توهم کینگاه  نیاکه خواهد بود  دار

درگیر کردن تمامی بخش های 
.کشور

تمامی جنبه های ساختن متاثر 
زندگی، معیشت، فرهنگ، تعامالت

ار بین فردی و سبک زندگی؛ و انتظ
ر برای تغییر و تحوالت بیشتر د

.آینده
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نظر هپردازد که بهای میان علم و دین و طب سنتي و طب نوین مينوع نگاه به جدالاین 

 رسد آدرس غلط دادن در موضوع باشد.مي

ه به سمت گسترش و توسع هانروند جدر این نگاه در دنیای پساکرونا 

 .کندميرا تسریع  روند و کرونا این کندميشدن حرکت  یبه سمت مجاز يجهان یکه فضارود مي یمجاز یفضا

 یهاهیاتحادشود و ميتر نگاه به درون مرزها پررنگ ای یيگراينگاه به مل در این بخش،

در حال رنگ مختلف وجود دارند  یهاکه در حوزه یيهاهیاتحاد واروپا  هیاتحاد شود، همچنانکهمي مرنگکشورها ک نیب

 .گرایي و درون مرزی هستنددر حال تقویت نگاه مليکشورها باختن هستند و 

    فرصت هاي پساکرونا براي ايران*

 

 در پساکرونا  يابعاد فرهنگ يبررس*

 

همه  نولوژی راتک و کرده بود دایپ یبه تکنولوژ یادیز اریبس يکه کامالً وابستگ يانسان ،پساکرونا یایدر حوزه فرهنگ در دن

 نیدر ا ندرفتپیش مي یو با تکنولوژ ته بودندبود که خدا را کنار گذاش گونه نیغرب ا یایدر دن يو حت کردمي قلمداد چیز

 .نده کلي دگرگون شدبحران ب

 

روابط  و خواهد کرد رییکه مردم با هم داشتند تغ يتو تعامال نوع رفتار گیرد وصورت مي يراتییتغ یفرد نیب عامالتتدر 

  تواند فرصت و هم تهدیدی فرهنگي قلمداد شود.به فضای مجازی کشیده خواهد شد که هم مي

 

 

 شیکه به سمت خدا گرا یيایدنو  ندهیآ یایدن میداشته باش یدیحرف جد و میاگر ما کنشگر فعال باش يدر حوزه فرهنگ

جایگزین نوظهور  یهاعرفانو  اذبک یهاعرفان میکناگر منفعالنه اقدام است. فرصت یک  نیو ا ردیپذيم از ماکرده  دایپ

 است. ندهیآ یایدن یبرا یخطر جد نیا کنشگری ما خواهند شد و

.تقویت انسجام درونی جامعه و باالرفتن حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف

اقتصاد درون زانگاه به داخل و حرکت به سمت 

ورهای کشبین شبکه منطقه ای اطالعات توجه ویژه به راه اندازی شبکه ملی اطالعات و حرکت به سمت 
.تنداطراف ما که فرهنگ مشترک با ما دارند و تشنه روابط اقتصادی بر بستر فضای مجازی با ما هس

.کاهش فاصله اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی

رانهای  استفاده از ظرفیت های مساجد و نیروهای جهادی برای توزیع بار فشار اقتصادی و فرهنگی در بح
.مختلف
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 تاب آوري در کنار کنشگري فعال *

از خود  یيباال یآورتنها تابنه بود و  رینظيجهان ب یاز کشورها یاریبسآوری مردم تاببا  سهیدر مقا رانیمردم ا یآورتاب

با  و مردمي يجیبس یهاگروه ی،جهاد یهاحضور و مشارکت گروهبروز دادند.  هم از خود يفعال یبلکه کنشگر دن دادنانش

ای هایجاد شد تنها گوش مقابله با کرونا یبحران برا تیریمد گاهیپا کیدر هر خانه که  جیبس یها گاهیپاو  مساجد تیمحور

 کند.های ملت ایران را بازگو مياز تاب آوری و کنشگری

در فضای کرونایي به بوده  یگرید زیچ کارکردشانکه  هاو موکب هائتیه ؛سازمدرسه نیریو خ انیبندانش یهاشرکت

 کچرا که ی ؛جامعه ایران در کنار ارتقای تاب آوری آن را به تصویر کشیده استکمک آمدند که اینها همه انسجام دروني 

و احساس  کند يکشور اقدام رانبح تیریبه عنوان اجزاء سازوکار مد کنشگر باشد و فعاالنه ندتواينم هرگز دهیجامعه فروپاش

 غلبه و پیروزی بر کرونا را داشته باشد.

که این رقم درصد مردم به اخبار صداسیما اعتماد دارند در حالي 70 بیش از دهدميتهران نشان نظرسنجي های تلفني در 

درصد است که این اعداد و ارقام تعامل بین حاکمیت و مردم را به عنوان  5و  8نسبت به اخبار تلگرام و ماهواره به ترتیب 

 .سازدمي خوبي نمایانهیک مجموعه تاب آور ب

 

 

 

 سخن آخر *

       

بنظر می رسد کرونا در کنار همه تهدیدهایش، در حال فرصت سازی برای جوامع بشری است. آمادگی نیروهای انسانی 

فرصت و ارتقای نقاط قوت زمینه را برای داشتن دنیای بهتر برای تمامی افراد آن جامعه  به وجود آمدنهر جامعه برای 

بحران نباید واکنش نشان داد بلکه باید پاسخ  هر نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که درمهیا می کند. 

 مناسب را ارائه کرد.

 

 

 

 

 

 

 


