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جامعه  ،سعید مدنیدکتر  .برگزار شد سعیدبا سخنرانی دکتر به صورت آنلاین   9911در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه مرداد نشست

و فرصت ها و تهدید های آن را  مورد تحلیل قرار دادند را کرونا و جامعه مدنیموضوع  ،شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال حقوق بشر
 که گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده است: برشمردند

 
 متضمن یدر جامعه مدن تیو فعال یخاص خود است. حضور در جامعه مدن یبر منطق اخلاق یمبتن یجامعه مدن یدر هر حوزه  تیفعال 

در  تیفعال نیکرد، همچن هیآن را توج توانینم یبر منافع فرد یجمع ریتقدم خ رشیاخلاق و پذ یاست که جز با مبنا یتبعات و آثار
بانه و داوطل ستیمرتبط با ز تیفعال یمهم جامعه مدن یها یگیژیمستقل است. از جمله و تیهو  یعنو رشیمستلزم پذ یجامعه مدن

 افراد در انتخاب یآزاد رشیمستلزم پذ یجامعه مدن  تیو فعال اتیاست. به علاوه بقا و ح یبر خرد جمع یعرصه حضور همگان مبتن
نطق اخلاق م یمبتن دیبا یحوزه ا نیمستقر است. ورود در چن یجامعه از دولت و نظام ها نیا یو استقلال نسب یبر حقوق شهروند یمبتن
 ی، و منطقدارد دیانسان ها تاک یستیهم ز یبرا ییها تیبر فعال یباشد. اخلاق مدن یبر منافع فرد یتقدم منافع جمع رشیو  پذ یمدن

 .انسانها یستیهم ز یاست برا

 یظم اخلاقن ستند؛ین یاخلاق مدن نهایلزوما مترادف ا یارتباط دارد ول ینظم اجتماع ،یاجتماع وندیپ ،یاجتماع بستگیبا هم یاخلاق مدن  
 نیا م،یروزمره ما با آن مواجه ینچه که در زندگآ یعنی ینظم اجتماع ای یدو منطق کاملا متفاوت دارد. در نظم هنجار یو نظم هنجار

بر  یمبتن یدناخلاق م که¬ی. در حالمیباش بندیو مقررات پا نیبه به قوان ای میکن تیرا رعا ینظم کنندیکه ما را وادار م رراتندو مق نیقوان
مسلطند  یجامعه انسان یتهایها حاکمند و قواعد و مقررات بر کل فعال ستمیامروز که س یایاست. در دن یفرد یو خود مختار اریاخت ینوع

دشوار  اریافراد بس ی بر خواست و اراده یخود مختار و مبتن تیو امکان فعال ردیگیقرار م یدر معرض موانع جد یدناخلاق م یریشکل گ
عشق  یاج ستین یبر خواست و اراده فرد یو مقررات که لزوما مبتن نیو قوان ینظم تصنع نیاست که در نقد ا لیدل نیاست. به هم

 



 

 

تن، دوست بر منطق خواس یمبتن یعنیها است  یژگیو نیاتفاقا سرشار از ا یدر جامعه مدن تیل.فعا ماندیم یخال گرانیو توجه به د یخال

  .و ارزش دارد تیاست که اهم لیدل نیو به هم گرانیبه د دنیداشتن، عشق ورز

 شودیم جادیا یینظام ها فضا نیدر ا رایدر جوامع اقتدارگرا خود نظام اقتدارگراست . ز یو رشد اخلاق مدن یظهور اخلاق مدن یاصل مانع 

 تیفعال تیاهم ها¬یها و پاندم یدمی.  در دوره اپشودیم یاست که مانع از رشد اخلاق مدن یخودمختار در جامعه مدن تیکه مانع از فعال
 یحوزه مدن نیکه فعال شودینشان داده م یمواقع نیدارند. در چن ازیافراد به هم ن گریاز هر زمان د شتریب یو به نوع شودیبشتر م یمدن

  .اتکا دارند یچقدر به اخلاق مدن

از  یشبکه ا کیکه وجود  دهدینشان م نهیگ ای ایبریمثل ل افتهیدر مناطق کمتر توسعه  یجامعه مدن یسازمان ها تیشواهد فعال یبررس 
 امدیو آثار و پ یدمیانسان دوستانه در کنترل اپ لاتیو براساس تما یمال ی زهیها و افراد مشتاق، مسئول و مطلع که از قبل بدون انگ روین

 ها،¬تجمعی جات، دسته ها، مردم نهاد قادر بودند در قالب گروه یسازمان ها نیبرخوردار است. ا تیتا چه حد از اهم کنندیمشارکت م یها
 یکه در هر منطقه داشتند و اعتماد متقابل یشبکه ارتباط لیکنند و به دل تیجماعت محور از مردم حما یسازمانها ایمردم نهاد  یسازمانها

 ریراگچون ترس ف یدمیکمک کنند. در زمان وقوع اپ زین یبه دولت و مقامات رسم  یکنند و حت فایا یا رجستهکه وجود داشت نقش ب
مردم تا  و یمدن یبا وجود اعتماد در سازمانها بیترت نیخواهد بود و به ا سریاعتماد م جادیا قیتنها از طر یو نگران کمنرل ترس شودیم

  .داشته باشد یشتریب یاثربخش ردیگیکه صورت م ییها تیفعال یادیحدود ز

روابط  یاریبس یاجتماع یفاصله گذار نکهیا لیمثال  به دل یبرا شودیمحسوب م یجامعه مدن یبرا یدیحاصل از کرونا تهد طیشرا 
سازمان  یبرا یملاقات و بحث و گفتگو را تا حدود ،دهی¬که امکان سازمان شودیموجب م یکیزیف یدر واقع فاصله گذار شود،یمنحل م

چون  رنداویدرب قیرا به حالت تعل شانیقبل یها یزیبرنامه ر ایرا محدود کنند  تشانیناچارند فعال مانهامردم نهاد محدود کند.ساز یها

  .شودیمتوقف م یعاد یتهایفعال یاساسا در زمان پاندم

به  یموجب شده که جامعه مدن دیجد طیاولا که شرا کند،یم جادیهم ا ییبلکه فرصت ها ستین دیفقط تهد یجامعه مدن یکرونا برا اما 
 یجامعه مدن یهاتیکند. باتوجه به قابل جیمستقل خودش رابس یها تیفعال یمنابع برا شدویندیبیاجتماع جیاز بس یگرید یشکل ها

که  یحاصل از کرونا فرصت یاضطرار طی.  شرا ابدی شیسازمانها افزا نیمردم به ا یاعتماد عموم  شودیمحاصل از کرونا موجب  طیشرا
باهم  شانیها تیفعال یبرا یدیجد یف هادور هم جمع شوند، باهم گفتگو کنند و ائتلا شتریب یجامعه مدن یتا سازمان ها کندیم جادیا

را انجام  یتر یبتوانند مداخلات جد بیترت نیخودشان را کنار هم قرار بدهند و به ا نابعم طیکنند و باتوجه به شرا جادیا یدر جامعه مدن
اهم کرده را فر یها فرصت یدمیاپ ریاز جمله در کرونا و قبل از آن در انفولانزا، مرس و سا یو پاندم یدمیسخت حاصل از اپ طیبدهند. شرا

  و به اصطلاح رشد سلامت جامعه فراهم کند یسلامت اجتماع فظدر ح یاتینقش ح تواندینشان بدهد که م یتا جامعه مدن

  :آنها عبارت اند از نیاز مهمتر یسر و کار دارند که برخ یجد یدر دوران کرونا با چالش ها یجامعه مدن یحال سازمان ها نیع در 

د کار کنند دو کارکر یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع یدر حوزه ها نکهیاعم از ا یجامعه مدن یها: سازمان ها تیفعال یلش در صورت بندچا .9
 نیرابط ب یگریو د دهند،یانجام م یو بحران یعاد طیمختلف در شرا یکه به شکل ها یارائه خدمات انسان یکیو مهم دارند  یاساس

را بدتر  تیکه وضع ییها استیتا س کنندیم تیفعال یرسم یفشار به دولت و نهادها یروین کیجامعه و دولت هستند و  به عنوان 
فراهم  یدمیکه اپ یخاص طیشرا نکهیا لیکنترل شود بدل ایاصلاح  یتا حد دهدیقرار م یسخت تر طیشرا تیو مردم را در وضع کندیم

چالش تلاش شده از  نیروبرو شده است ، اگرچه در پاسخ به  ا یجد یها تیبا محدود یجامعه مدن یمبکند کارکرد دوم سازمان ها

 .شود یبهره بردار یادیتا حدود ز یتالیجید یو سازمان ده یمجاز یامکانات فضا

 ستند،یثر نمو یلیکه خ یرا بهدعنوان افراد یمبکنند  کنشگران مدن سعی گرا¬نخبه ای رمسئولیغ یدولتها ی: برختیچالش مشروع .2
سازمانها و  ،یدنکنشگران م دیبا عتایطب یو پاندم یدمیاز اپ یناش یها تیکنند. محدود یمعرف دهندیارائه نم یخدمات پر ثبات ای تیفعال

ن سازماکه  ییبه محلات و جماعت ها یبا خدمت رسان یمدن یگروه ها کرد،یتر مواجه م یچالش به طور جد نیبا ا امستقل ر ینهاد ها

  .شد زیکاسته نشد بلکه بر اعتبار آنها افزوده ن تشانینه تنها از مشروع یادیدهند تا  حدود ز یاریبه آنها  توانستندینم یدولت یها

  .را ناممکن ساخت ییرا مختل کرد وامکان تجمع، گرد هما  یجامعه مدن یسازمان ها یچالش سازمان: کرونا امکان سازمان ده .9

ان منابع محدود را سام دیبه انبوه تقاضا در دوران کرونا با تیمردم نهاد و با عنا یها : با توجه به منابع محدود سازمان ها تیچالش اولو .4

  .مردم نهاد قرار دارد یسازمان ها یرو شیاست که پ یچالش مهم نیداد و ا



 

 

و استفاده از  یهمکار یمستقل آمادگ تیفعال نیبته در ادارند و ال یمستقل تیاصولا فعال یچالش رابطه با دولت :  کنشگران جامعه مدن .5
 میاز ارتباط و تنظ ینگران ینوع شهیمردم نهاد دارند هم یبه تسلط بر سازمانها لیاز آنجا که دولتها م یرا هم دارند ول یمنابع رسم
شود و  جادیمردم نهاد و دولت ا یسازمانها نیب یکه چالش شودیمسئله در دوران بحران موجب م نیها وجود دارد. ا ولتروابط با د

 .رندیقرار گ شتریب سکیمردم نهاد در معرض ر یسازمان ها

م مرد یو کمک ها به سازمان ها ایهدا زانیرکود از م ازیناش یاقتصاد یجد یبحران ها یپاندم ای یدمیچالش منابع: در دوران وقوع اپ .6
 خدمات دارند. یبرا یشتریب یپاسخ به تقاضا یبه منابع برا یشتریب ازیکه آنها ن یدر حال کاهدینهاد م

 

 


