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پژوهشــگاه   فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات بــا هــدف رفــع نیازهــای پژوهشــی وزارت   فرهنــگ و ارشــاد 
ــال شــناخت مشــکالت  ــه دنب ــا رویکــرد مســئله محوری ب ــه دو دهــه اســت کــه ب اســالمی، نزدیــک ب
ــۀ راهبردهــا و راهکارهــای مناســب  ــر، شناســایی قابلیت هــا و ظرفیت هــا و ارائ حــوزۀ   فرهنــگ و هن

بــرای حــل مشــکالت و نیــز توســعۀ قابلیت هــا در مســیر تعالــی فرهنگــی کشــور اســت.
ایــن پژوهشــگاه، بــا ســه پژوهشــکده   فرهنــگ، پژوهشــکده هنــر و پژوهشــکده ارتباطــات در  تعامل 
ــر  ــارت ب ــرا و نظ ــن اج ــر، ضم ــگ و هن ــوزۀ   فرهن ــمندان ح ــران و اندیش ــا صاحب نظ ــکاری ب و هم
طرح هــای پژوهشــی مــورد نیــاز، اقــدام بــه برگــزاری نشســت ها، همایش هــای علمــی، جلســات نقــد 

و گفتگــو و نیــز جشــنواره پژوهــش فرهنگــی ســال می نمایــد.
عــالوه بــر ایــن، دفتــر طرح هــای ملــی پژوهشــگاه نیــز، به عنــوان متولــی انجــام  مطالعــات فرهنگــی 
و اجتماعــی در ســطح ملــی، ضمــن اجــرای نظرســنجی های موردنیــاز، بــه اجــرای پیمایش هــای 
ملــی نظیــر پیمایــش  ارزش هــا و نگرش  هــای ایرانیــان؛  مصــرف کاالهــای فرهنگــی؛  ســواد رســانه ای؛ 
وضعیــت فرهنگــی،  اجتماعــی و اخالقــی جامعــه ایــران و ســنجش ســرمایه اجتماعــی کشــور اقــدام 

می نمایــد.
پژوهشــگاه   فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، تــالش دارد تــا مجموعــه دســتاوردهای پژوهشــی خــود را 
بــا هــدف تحقــق عدالــت فرهنگــی و دسترســی همــه پژوهشــگران و سیاســت گذاران فرهنگــی کشــور، 
ــار پژوهشــی  ــون، آث ــن رو انتشــارات پژوهشــگاه طــی مــدت فعالیــت خــود تاکن ــد. از ای منتشــر نمای
ــزارش   ــزارش  نظرســنجی» و «گ ــزارش  پژوهــش»، «گ ــاب»،  «گ ــب « کت ــی را در قال ــدد و متنوع متع
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راهبــردی» منتشــر کــرده اســت. پژوهشــگاه همچنیــن، انتشــار فصلنامــه علمــی پژوهشــی «مطالعــات 
  فرهنــگ ارتباطــات» و نیــز چــاپ آثــار برگزیــده جشــنواره فرهنگــی ســال را در کارنامــه خــود دارد.

پژوهشــگاه   فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات،  ضمــن اســتقبال،  تعامــل، همــکاری و همفکری با اســتادان، 
نخبــگان و پژوهشــگران حــوزه   فرهنــگ، هنــر و  رســانه، امیدوار اســت با انتشــار دســتاوردهای پژوهشــی 
خــود بتوانــد بــه «مرجــع پژوهــش» در حــوزه   فرهنــگ و هنــر ایــران و نیــز پایگاهــی بــرای اندیشــمندان و 

دلســوزان ایــن عرصــه تبدیل شــود. 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات



ــی  ــه وضعیت ــراری اســت ک ــدادی اضط ــد ١٩ روی ــر کووی م گی ــاری عالَ ــا و بیم ــروس کرون ــران وی بح
خطرنــاک و ناپایــدار بــرای جوامــع و دولت هــا ایجــاد کــرده و باعــث به وجــود آمــدن وضعیتــی شــده 
اســت کــه بــرای مقابلــه بــا آن، بــه اقدامــات اساســی و جدیــد نیــاز اســت. امــا ایــن بحــران، عالوه بــر 
اینکــه حامــل معنــی «خطــر» اســت، محمــل «فرصــت» نیــز خواهــد بــود ‑کرونــا نشــانگر یــک مانــع، 
آســیب، ضایعــه و تهدیــد اســت و درعین حــال فرصتــی بــرای رشــد یــا افــول، زمانــی بــرای آزمایــش 

ــع و دولت هاســت. ــاب آوری سیســتم ها، جوام ت
از زمــان ورود کرونــا بــه کشــور، نزدیــک بــه چهــار مــاه می گــذرد. اکنون بســیاری «تصــور می کنند» 
کــه شــیوع و ابتــال بــه کرونــا رو بــه کاهــش اســت و قرنطینــۀ خانگــی و فاصله گــذاری فیزیکــی را رهــا 
ــم:  ــد داری ــد، امــا وزارت بهداشــت در ١۵ خــرداد اعــالم نمــود کــه تعــداد ٣۵٧۴ بیمــار جدی کرده ان
باالتریــن آمــار رســمی ابتــال بــه کرونــا در یــک روز از آغــاز بحــران تاکنــون؛ ایــن آمــار نشــان می دهــد 
ــاد اســت و ممکــن اســت  ــزش آن زی ــی احتمــال خی ــول نکــرده، کــه حت ــا اف ــا نه تنه کــه بحــران کرون
ــه  ــا ســخت جان اســت و هم ــد؛ کرون ــا وضــع کن ــارۀ محدودیت ه ــدی درب ــات جدی ــت تصمیم دول
بایــد آن را جــدی بگیریــم. بــه همیــن دلیــل هرچــه دربــارۀ کرونــا می گوییــم، نــه مربــوط بــه گذشــته و 
ــا  ــه زمــان حــال برمی گردنــد و ت ــون حضــور دارد و افعــال ب ــا هم اکن ــوم اســت. کرون ــده ای معل ــه آین ن
آینــده ای نامعلــوم خواهــد بــود. ایــن اســت کــه مــا در بطــن ابربحــران و مســئله ای اجتماعــی و جهانــی 
ســخن می گوییــم و نــه بــا فاصلــه از آن؛ زمــان بازگشــت جامعــه بــه وضعیــت عــاری از کرونــا و آثــار آن 
هنــوز چنــدان مشــخص نیســت، اّمــا رســیدن بــه وضعیتــی ســازگار و توانمنــد در برابــر کرونــا دور از 
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ذهــن نیســت؛ کمــا اینکــه تاکنــون نیــز نســبت بــه روزهــای ابتدایــی پیشــرفت های زیــادی داشــته ایم.
کرونــا طــی چهــار مــاه گذشــته، تمــام حوزه هــای   اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جهــان 
ــری»  ــان دیگ ــا «جه ــه ب ــم ک ــم بگویی ــم نمی توانی ــوز ه ــال هن ــرده اســت. بااین ح ــر ک ــران را متأث و ای
روبــه رو هســتیم. سیســتم ها و ســاختارها در ســطح جهانــی هنــوز پابرجــا هســتند. بــا توجــه بــه 
ــوده اســت، ایــن  ــده» نب ــه تاکنــون «متحول کنن ــا کــه البت گســتردگی «تغییــرات» متأثــر از بحــران کرون
ــته شــده  ــی نگریس ــی و فرهنگ ــف اجتماع ــای مختل ــاالت، از دریچه ه ــه مق ــن مجموع بحــران در ای
اســت. ابتــدا اینکــه ابرمســئلۀ اجتماعــی کرونــا، توافقــی را بــر مســئله مندی یــک پدیــدۀ اجتماعــی در 
ایــران ایجــاد کــرده اســت. به نظــر می رســد اوضــاع تاریخــی بی نظیــری بــرای شــکل گیری یــک 
مســئلۀ اجتماعــی ایجــاد شــده اســت؛ اوضاعــی کــه می توانــد اولیــن تجربــۀ جامعــۀ ایــران در مواجهــه 
متناســب بــا مســئله اجتماعــی باشــد و طــی آن نظــر نخبــگان علمــی، سیاســت مداران و مــردم نســبت 
بــه واقعیــت اجتماعــی بــه یکدیگــر نزدیــک گــردد و راهبــردی اساســی بــرای مواجهــه بــا ایــن معضــل 
بــزرگ اتخــاذ شــود. بی تردیــد توفیــق در ایــن مقطــع زمانــی و در مواجهــۀ همه جانبــه بــا شــیوع کرونــا 
می توانــد افق هــای روشــنی را بــرای آینــدۀ مواجهــه و مداخلــه در ســایر مشــکالت اجتماعــی و تبدیــل 
ــه مســئلۀ اجتماعــی فراهــم ســازد. ایــن مجموعــه مقــاالت می توانــد دیدگاه هایمــان درمــورد  آن هــا ب

ــد. ــه هــم نزدیــک کن تأثیرهــا و راه حل هــا را ب
 بیش پزشــکی شــدن جامعــه و پیامدهــای مختلــف آن در حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی آن یکــی از مباحثــی اســت کــه در ایــن مجموعــه بــه آن پرداختــه شــده اســت. بیش پزشــکی 
شــدن، بــا گســترش اهمیــت فضــای ســایبری یــا مجــازی در عصــر کرونــا ارتباطــی عمیــق دارد.کرونــا 
ــژه ای پیرامــون خــود شــکل داده و جوامــع را بیش ازپیــش  کــه ســامانۀ دانایــی وگفتمــان پزشــکِی وی
پزشــکی نمــوده، اوضــاع را به گونــه ای ســامان داده اســت کــه اســتفادۀ روزافــزون از فضــای مجــازی و 
امکانــات و فناوری هــای آن، فراتــر از یــک امــکان در کنــار ســایر امکانــات و یــا نشــانه ای از تعلــق بــه 
ســبکی خــاص از زندگــی، بلکــه تنهــا طریــق ســالمت و نجــات و بقــای اصلــح جلوه گــر شــده اســت. 
به این ترتیب،کرونــا و فضــای مجــازی در ارتباطــی تنگاتنــگ بــا یکدیگــر، بــر بدن هــا و اذهــان و 
جوامــع انســانی حــک شــده اند. کســب وکار، آمــوزش، علــم، مشــاورۀ پزشــکی، ســبک زندگــی، خریــد، 
مصــرف، مالقــات، تجربه هــای جدیــد و...، همــه در فضــای مجــازی، عرصه هــای گشــوده یافته انــد 
و گویــی کــه مســیر دیگــری را نمی تــوان تصــور کــرد. بــه همیــن دلیــل پرسشــی اساســی خواهــد بــود 
کــه مــدل حکم رانــی در «عصــر فضــای مجــازی» و «وضعیــت کرونایــی» چــه ویژگی هایــی می یابــد. 
ــرای واکاوی و شناســایی آســیب های موجــود در  ــی مناســب ب ــا، فرصت ــروس کرون ــام، وی ــور ع به ط
ــا وارد  ــن نظام ه ــر ای ــه، ب ــک ورودیِ ضرب ــون ی ــا، همچ ــرا کرون ــت؛ زی ــی کشورهاس ــام حکم ران نظ
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می شــود و آســیب های آشــکار و پنهــان موجــود در ســامانه های حکم رانــی در حوزه هــای مخالــف را 
برجســته می کنــد و در معــرض دیــد قــرار می دهــد.

اعتمــاد و ســرمایۀ  اجتماعــی نظام هــای حکم رانــی نقشــی اساســی در کاهــش هزینه هــای آن هــا و 
افزایــش همراهــی و مشــارکت بخش هــای گوناگــون جامعــه در طراحــی و اجــرای سیاســت  ها دارد. 
ــا، نظــام  در وضعیتــی کــه شــاهد کاســتی در ســرمایۀ اجتماعــی هســتیم، در بحران هایــی چــون کرون
حکم رانــی بایــد تمرکــز بیشــتری را بــر تولیــد اعتمــاد نمایــد و از اقداماتــی کــه ســبب اســتهالک بیشــتر 
ســرمایۀ اجتماعــی می شــود پرهیــز کنــد. سیاســت اجتماعــی، از نهادهــای کلیــدی در ارتقــاء ســرمایۀ 
اجتماعــی دولت هاســت. سیاســت  اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف (بهداشــت و درمــان، کار، 
مســکن، آمــوزش، تأمیــن اجتماعــی و...) از مباحــث مهــم مطــرح در دورۀ کرونــا بــوده اســت. ضرورت 
ــات و  ــه خدم ــی ب ــت در دسترس ــری و عدال ــت، براب ــار فرودس ــژه از اقش ــی به وی ــای دولت حمایت ه
امکانــات پزشــکی و بهداشــتی، از ضرورت هــای دورۀ کروناســت. نظام هــای ســالمت و سیاســت های 
اجتماعــی کشــورهای غربــی و آمریــکا، به شــدت متزلــزل نمــودار شــده اند. همیــن تزلــزل، زنــگ خطــر 
را بــرای کشــورهای به اصطــالح توســعه یافته بــه صــدا درآورد کــه زیــر ســلطۀ نظــام بــازار به ویــژه در 
ــزان  ــا در می ــد. برخــی تفاوت ه ــتماتیکی دارن ــا و نارســایی های سیس عرصــۀ ســالمت، چــه نقص ه
مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا، درنتیجــۀ تفاوت هــا در ســاختار نظــام رفاهــی و به طــور خــاص ســاختار 
نظام هــای بهداشــتی و درمانــی کشــورها بــوده اســت. در کشــورهایی کــه نظــام درمانــی مبتنــی بــر بــازار 
عمــل می کنــد، افــراد کم درآمــد، دسترســی کمتــری بــه خدمــات درمانــی دارنــد و در کشــورهایی کــه 
نظــام ســالمت عمومــی جــاری اســت و ســابقۀ نظــام رفاهــی عمومــی دارنــد، مــردم بــا مشــکل کمتــری 
در دسترســی روبــه رو هســتند و آنچــه بــه  نظــام ســالمت فشــار آورده اســت ناشــی از فشــار تقاضاســت 
تــا عــدم دسترســی بــه خدمــات درمانــی. امــا آیــا همــۀ این هــا در دورۀ کرونــا باعــث خواهــد شــد کــه 
امــر اجتماعــی بــر امــر اقتصــادی غلبــه یابــد و شــاهد تحــوالت عمیــق و گســترده در سیاســت اجتماعی 
باشــیم؟ هنــوز بــرای پاســخ مثبــت بــه ایــن پرســش، کمــی زود اســت، امــا مقاالتــی کــه در ایــن مجموعه 
دربــاب سیاســت اجتماعــی نــگارش یافته انــد، چشــم انداز روشــنی ارائــه نمی کننــد مگــر اینکــه گفتمــان 

سیاســت اجتماعــی ایجــاد و تقویــت شــود.
تأثیــر بحــران کرونــا بــر حیــات فرهنگــی و عرصــۀ فرهنــگ و هنــر نیــز جــدی بــوده اســت و لــزوم 
ــه و طــرِح  ــۀ مدل هــای جدیــد حکم رانــی فرهنگــی را مطــرح ســاخته اســت. در اوضــاع قرنطین تجرب
ــق  ــری ازطری ــری، عرضــۀ محصــوالت هن ــی و هن ــز فرهنگ ــی مراک ــی و تعطیل ــذاری فیزیک فاصله گ
شــیوه های ســنتی ناممکــن شــده اســت. درعین حــال، گــذار از ایــن بحــران، امــکان تجربیــات نویــن 
و خالقانــه ای را در ارائــۀ راهکارهــای جدیــد در عرضــۀ آثــار هنــری فراهــم آورده اســت. از مهم تریــن 
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ایــن تجربیــات، افزایــش بهره منــدی و حتــی تغییــر نحــوۀ اســتفاده از فضــای دیجیتــال بــرای نمایــش 
آثــار هنــری و عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی اســت به گونه ای کــه قابلیت هــای بالقــوۀ فضــای مجــازی 
و شــبکه های اجتماعــی در عرصــۀ آمــوزش و عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی و هنــری، در حــال بالفعــل 
شــدن اســت. فضــای دیجیتــال، راه هــای جدیــد و خالقــی را بــرای نمایــش آثــار هنــری ارائــه می دهــد 
کــه پیش ازایــن هرگــز تــا ایــن انــدازه مــورد توجــه و اســتفاده قــرار نگرفتــه بــود. ایــن تغییــرات، تأثیراتــی 
مانــدگار بــر شــیوه های عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی و هنــری داشــته کــه آینــدۀ نوینــی را بــرای هنــر 
ــن و  ــیوه های نوی ــاد ش ــه ای به ســوی ایج ــات، دریچ ــن تجربی ــی ای ــد زد. تمام ــم خواه ــگ رق و فرهن
ــا  ــم و ب ــم از آن درس بگیری ــالش کنی ــد ت ــه بای ــر اســت ک ــه در عرصــۀ هن ــد و خالقان ــات جدی اقدام

اســتفاده از آن، گام هایــی بلنــد به ســوی جلــو برداریــم.
در دورۀ کرونــا، بســیاری از هنرمنــدان و مراکــز هنــری، آثــار خــود را در فضــای مجــازی به طــور 
رایــگان منتشــر کردنــد. باوجــود اینکــه هنرمنــدان و فعــاالن فرهنگــی در دورۀ کرونــا، آثــاری بــا موضوع 
بحــران کرونــا و پیام هــای اجتماعــی بــرای کنتــرل آن تولیــد و عرضــه کردنــد و برخــی هنرمنــدان نیــز در 
میانــۀ بحــران پیش آمــده، اقدامــات حمایتــی و اجتماعــی گوناگونــی را ترتیــب دادنــد؛ مســائل معیشــتی 
جمعیــت هنــری و فرهنگــی ایــران به دلیــل تعلیــق کم وبیــش کامــل اقتصــاد فرهنــگ و هنــر، به مســئله ای 
ــزی فرهنگــی و اقتصــاد  جــدی تبدیــل شــد و مســائل و مشــکالت نظــام سیاســت گذاری و برنامه ری
فرهنــگ در مواجهــه بــا ایــن بحــران، از مباحــث مهــم دورۀ کرونــا بــوده اســت و ضــروری اســت کــه 
سیاســت گذاری حمایتــی در حــوزۀ فرهنــگ و کنشــگران فرهنگــی، فعال تــر از گذشــته انجــام گیــرد. 
در ایــن راســتا ضــروری اســت کــه روابــط میــان دولــت و کنشــگران فرهنگــی و هنــری، بــا ویژگی هایــی 
چــون بــاز، ســازمان یافته، مردمــی و عادالنــه، تقویــت شــود و پاســخ گوی نیازهــای فراگیــر، متنــوع و 
متکثــر جامعــة فرهنگــی و هنــری باشــد. عــالوه بــر ایــن، ادغــام حداکثــریِ صنایــع فرهنگــی و خــالق 
در اقتصــاد الکترونیکــی و اطالعاتــی، از ضرورت هــای کنونــی و آینــده در مواجهــه بــا بحران هاســت و 

تــاب آوری اقتصــاد فرهنــگ را تقویــت می کنــد.
ــوده  ــذار ب ــز اثرگ ــی نی ــگ عموم ــر فرهن ــا ب ــری، کرون ــی و هن ــع فرهنگ ــۀ صنای ــر عرص ــالوه ب ع
ــط  ــان و رواب ــه خودم ــره، اندیشــه نســبت ب ــا بحــران در زندگــی روزم ــردم ب ــۀ م اســت. نحــوۀ مواجه
اجتماعی مــان، بــه خانــه، زندگــی و مــرگ و بــه بســیاری از مســائل روز زندگــی، در دورۀ کرونــا برجســته 
شــده اســت.کرونا بــر ســبک و شــیوۀ زندگــی، نحــوۀ اســتفاده از فضــای مجــازی، ســرگرمی، عــزاداری 
مجــازی، فراغــت و کار و... تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم بســیاری داشــته اســت. فاصله گــذاری 
ــۀ خانگــی موجــب اوج گیــری فرهنــگ ویدیویــی پلتفرمــی شــده اســت. در حــوزۀ  فیزیکــی و قرنطین
فرهنــگ عمومــی، ارزش هــا و هنجارهــا در دو جهــت جمع گرایــی از یک ســو و فردگرایــی از ســوی 
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دیگــر ســوق یافتــه اســت. از یک ســو، بــا رشــد ارزش هــا، هنجارهــا، آیین هــا و آداب ورســوم در 
جهــت جمع گرایــی و همیــاری و همــکاری مواجه ایــم کــه در گســترش روحیــۀ همیــاری و همــکاری 
ــا  و گســترش ســمن ها، خیریه هــا و گروه هــای داوطلــب قابل مشــاهده اســت و از ســوی دیگــر، کرون
ــال،  ــرس از ابت ــی شــده اســت. ت ــی و عافیت طلب ــواردی نفع گرای ــی و در م موجــب افزایــش فردگرای
فاصله گــذاری فیزیکــی و دعــوت بــه قرنطینــه خانگــی موجــب انــزوا، تنهایــی، بیگانه هراســی و کاهــش 
روابــط اجتماعــی شــده و بســیاری را بــه دوری از جمع هــای خانوادگــی، دوســتانه وکاری تشــویق کــرده 
اســت. آیین هــای گوناگــون جمعــی و عمومــی به عنــوان بخــش مهمــی از فرهنــگ جامعــه بــه حالــت 

ــه آیین هــای فــردی و خصوصــی داده انــد. تعلیــق درآمده انــد و در بســیاری مــوارد، جــای خــود را ب
بــا توجــه بــه نــکات ذکر شــده می تــوان گفــت کــه ارزش هایــی چــون همبســتگی و ســرمایۀ 
اجتماعــی در دورۀ کرونــا اهمیــت زیــادی دارنــد. در همــۀ انــواع بالیــای طبیعــی و اجتماعــی و 
ــل  ــن تقلی ــردم و همچنی ــرای کاهــش آالم م ــم ب ــی، نقشــی مه ــدِ اجتماع ــی، پیون ــای جمع مصیبت ه
ــا  ــدن ب ــار آم ــا و کن ــرای برون رفــت از بحران ه ــه ب آســیب های ناشــی از بحــران داشــته اســت. جامع
دردهــا و رنج هــا بــه پیونــد اجتماعــی و عاطفــی نیــاز دارد و فاصلــۀ فیزیکــی، نبایــد بــه فاصله  گــذاری 
اجتماعــی و عاطفــی منجــر شــود؛ امــری کــه در دورۀ کرونــا تاحــدی رخ داده اســت. باوجــود ضــرورت 
ــذاری  ــا از فاصله گ ــروس، ام ــرای توقــف شــیوع وی ــن دوره ب ــی در ای ــذاری فیزیک سیاســت فاصله گ
اجتماعــی و کــم شــدن روابــط و پیوندهــای اجتماعــی بایــد جلوگیــری کــرد. همبســتگی اجتماعــی در 
اینجــا هــم در حفــظ فاصله گــذاری فیزیکــی معنــی دارد و هــم در کمــک بــه خانواده هایــی کــه درگیــر 
ویــروس کرونــا شــده اند بــا حفــظ مؤلفه هــای بهداشــتی. تماس هــای تصویــری و تلفنــی بــا خانــواده و 
همســایگان بــرای خبرگیــری از حــال و احــوال همدیگــر، ضرورتــی اجتماعــی اســت کــه نبایــد در دورۀ 
کرونــا فرامــوش شــود. در فضــای مجــازی نیــز بایــد تمهیداتــی اندیشــید کــه بــه انتقــال هرچــه بیشــتر 
افــراد از مرحلــۀ «اتصــال» ِصــرف بــه اینترنــت، بــه مرحلــۀ «ارتبــاط» برســد. بــه همیــن دلیــل اصطــالح 
ــن  ــه همبســتگی بیشــتر در عی ــا در ایــن دوره ب ــاً م فاصله گــذاری اجتماعــی، صحیــح نیســت و اتفاق
فاصله گــذاری فیزیکــی نیــاز داریــم. در ایــن مجموعــه مقــاالت، بــه اهمیــت ســرمایۀ اجتماعــی، روابــط 

اجتماعــی، همــکاری و همدلــی پرداختــه شــده اســت.
ــه  ــه آن پرداخت ــن مجموعــه ب ــوده و در ای ــا ب ــر از بحــران کرون عرصــه ای دیگــر کــه به شــدت متأث
ــه و آمــوزش عالــی اســت. تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها و مؤسســات علمــی و  شــده، آمــوزش پای
آموزشــی و اهمیــت یافتــن آمــوزش و پژوهــش مجــازی و طــرح مســائل و مشــکالتی چــون نابرابــری 
آموزشــی و شــکاف های دیجیتالــی از اهــم مباحــث ایــن حــوزه در دورۀ کرونــا بــوده اســت. تغییــرات 
در آمــوزش عالــی، سیســتم های آمــوزش مجــازی، تغییــر دیــدگاه نســبت بــه مفهــوم ســنتی دانشــگاه 
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ــادی گفت وگومحــور در عصــر اطالعــات و ارتباطــات مطــرح شــده  ــه نه و تلقــی از دانشــگاه به مثاب
اســت. در حــوزۀ آمــوزش، پیمایش هــای طولــی نشــان می دهــد کــه نابرابــری اقتصــادی‑ اجتماعــی، 
ــری  ــز نابراب ــری آموزشــی نی ــع، نابراب ــد و بالتب ــد می کن ــی را بازتولی نابرابری هــای آموزشــی و تحصیل
اقتصــادی‑ اجتماعــی را بازتولیــد کــرده و خواهــد کــرد. در عصــری کــه نابرابــری دیجیتالــی بــه یکــی 
از عناصــر نابرابــری اجتماعــی اضافــه شــده اســت، رفــع آن در آموزش هــای مجــازی در دورۀ کرونــا، 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و بایــد سیاســت های اجتماعــی و فرهنگــی بــرای آن درنظــر گرفتــه 
ــر  ــر آن، خانواده هــای طبقــات فرودســت و روســتاها و شــهرهای کوچــک، عــالوه ب ــزون ب شــود. اف
ــد.  ــدان خــود بی بهره ان ــرای آمــوزش فرزن ــی کافــی ب ــزات، از مهــارت و دانــش دیجیتال ــود تجهی کمب
ــد در  ــر می رس ــه به نظ ــد (ک ــته باش ــه داش ــازی ادام ــای مج ــا و آموزش ه ــد دورۀ کرون ــرار باش ــر ق اگ
ــر ارتقــاء ســواد دیجیتالــی  ــز ایــن آموزش هــا برجســته تر شــوند)، ســرمایه گذاری ب دورۀ پســاکرونا نی
خانواده هــای اقشــار فرودســت می توانــد یکــی از سیاســت های اجتماعــی در راســتای عدالــت 

اجتماعــی باشــد.
مســائل شــخصی، خانوادگــی و روان شــناختی، از دیگــر مســائل مطــرح در دورۀ کروناســت کــه در 
ایــن مجموعــه بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت. تعطیلــی مــدارس و بســیاری از کســب وکارها و لــزوم 
قرنطینــه و فاصله گــذاری فیزیکــی، باعــث مانــدن در خانــه بــرای مــدت طوالنــی شــد و مســائل جدیدی 
را در خانواده هــا رقــم زد. ازیک طــرف، خانواده هــا بیشــتر در کنــار هــم ماندنــد و ایــن فرصتــی بــرای 
ــغلی و  ــائل کاری و ش ــل مس ــژه به دلی ــر به وی ــرف دیگ ــوده اســت و از ط ــت ب ــودن و صمیمی ــم ب باه
ــدن، مســائل و مشــکالت بســیاری را در روابــط و مناســبات خانوادگــی  ــه مان ــن در خان معیشــتی، ای
ــا مصالحــه  ــه دورکاری بپردازنــد، ب ایجــاد کــرد. بعضــی کــه خوش شــانس تر بودنــد و می توانســتند ب
ــادران  ــان و م ــرای زن ــد. ایــن مســئله ب ــرم کردن ــه دســت وپنجه ن ــن کار و زندگــی خانوادگــی در خان بی
به دلیــل تعطیلــی مــدارس و حضــور دائــم کــودکان در خانــه، پیچیده تــر نیــز بــوده اســت. نگهــداری از 
کــودکان، آمــوزش آن هــا و ســرگرم کردنشــان و حضــور در جلســات کاری و آمــاده کردن امــور حرفه ای، 
ــد. حضــور بیشــتر مــردان در  ــوده کــه خانواده هــا ســعی داشــته اند آن را مدیریــت کنن ــده ب کاری پیچی
ــا و  ــا افزایــش تنش ه ــراه باشــد و هــم ب ــه هم ــور خان ــا مشــارکت بیشــتر در ام ــد ب ــه هــم می توان خان
مســائل زناشــویی و خانوادگــی. در دورۀ کرونــا، ایجــاد تعــادل میــان زندگــی شــغلی‑ حرفــه ای و زندگی 
خصوصــی و خانوادگــی، از اهمیــت زیــادی برخــوردار شــده اســت و مهــارت زندگــی باالیــی می طلبــد. 
ــه  ــا ازجمل ــا بحران ه ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــی و روان ــه مهارت هــای ذهن ــا نشــان می دهــد ک ــۀ این ه هم

بحــران ویــروس کرونــا، اهمیــت بســیاری دارد.
در ایــن مجموعــه، ٣۶ محقــق ایرانــی، بحــران کرونــا را از منظرهــای مختلفــی کــه به طــور خالصــه 
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ذکــر آن هــا رفــت، مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داده اند: دولــت و سیاســت گذاری، تأثیرهــای اقتصادی 
و اجتماعــی، کار و اشــتغال، فرهنــگ و هنــر، ارتباطــات، رســانه ها و خبــر، اینترنــت، شــبکه های 
ــد، بازاندیشــی در  ــات، دیدوبازدی ــره (مالق ــی، زندگــی روزم ــی پلتفرم اجتماعــی و فرهنگــی ویدیوی
زندگــی و خــود و...)، اعتمــاد و ســرمایۀ اجتماعــی، کنــش جمعــی و مســئولیت اجتماعــی، رابطــۀ بیــن 
علــم پزشــکی و علــم و دیــن و باورهــای دینــی، تأثیــر بــر دیــن، دیــن داری و افــکار دینــی، جنبش هــای 

اجتماعــی، آمــوزش عالــی و آموزش وپــرورش و ابعــاد روان شناســی اجتماعــی بحــران. 
گفتنــی اســت کــه دیدگاه هــای مطرح شــده در مقــاالت ایــن مجموعــه، دیــدگاه نویســندگان محتــرم 
اســت و پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات برحســب وظیفــۀ خــود مبنــی بــر اشــاعۀ دیدگاه هــای 
صاحب نظــران کشــور درمــورد مســائل و موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی، ایــن دیدگاه هــا را در قالــب 
مجموعــه مقالــه منتشــر می کنــد. ارائــۀ تحلیــل  و چشــم اندازهای مختلــف درمــورد بحــران کرونــا، ایــن 
امــکان را فراهــم می کنــد تــا شــناخت بهتــری از وضعیــت کنونــی و آینــده بیابیــم و تصمیمــات آینــده 
مبتنــی بــر ایــن شــناخت علمــی صــورت گیــرد. امیدواریــم کــه مقــاالت ایــن مجموعــه، مقبــول طبــع و 

نظــر محققــان، دانشــگاهیان و سیاســت گذاران کشــور قــرار گیــرد.
محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه 
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طرح مسئله
جامعــۀ ایــران بــا مســائل متعــددی روبــه رو بــوده اســت، امــا هیچ کــدام تاکنــون نتوانســته بــه مســئلۀ 
اجتماعــی فراگیــر تبدیــل شــود. در نــزد صاحب نظــران حــوزۀ مســائل اجتماعــی، فهرســتی از مســائل 
اجتماعــی در ایــران نــام بــرده می شــود و در ایــن زمینــه کتاب هــا نوشــته و همایش هایــی برگــزار شــده 
اســت و سیاســت گذاران و برنامه ریــزان نیــز فهرســتی از مســائل اجتماعــی را نــام می برنــد و شــورایی 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــز در شــناخت و مداخل ــی نی ــوان تشــکیل شــده و بودجه های ــن عن ــا ای ــز ب ــی نی عال
ــه، لیکــن به نظــر می رســد مجموعــۀ ایــن اندیشــه ورزی ها، طــرح مســائل و تالش هــا  اختصــاص یافت
بــرای مواجهــه بــا مســائل اجتماعــی در انــدازه و چارچــوب تعریفــی کــه نظریه پــردازان جامعه شــناس 
ــم نظــر و عمــل در  ــد، نیســت. بعضــاً رویکردهــای موجــود در عال ــه کرده ان از مســئلۀ اجتماعــی ارائ
محــدودۀ آســیب های اجتماعــی و نــه مســائل اجتماعــی اســت. با وجودایــن، بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
در جهــان و ایــران و همه گیــر شــدن آن، همــۀ امــور کشــور و ازجملــه افــکار عمومــی تحت الشــعاع آن 

١. دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران. 
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قــرار گرفتــه اســت. از رســانه ها کــه تقریبــاً همــۀ اخبــار آن هــا بــه کرونــا اختصــاص دارد تــا جلســات و 
تصمیم گیری هــای مســئوالن کشــور تــا رفتــار و گفتــار روزمــرۀ شــهروندان در خانــواده، کار، خیابــان 
و عرصــۀ عمومــی و آثــار عظیــم وضعیــت ایجادشــده در دو حــوزۀ مهــم و بنیــادی زندگــی اجتماعــی، 
یعنــی امنیــت جانــی و معیشــت. به نظــر می رســد اوضــاع تاریخــی بی نظیــری بــرای شــکل گیری یــک 
مســئلۀ اجتماعــی ایجــاد شــده اســت؛ اوضاعــی کــه می توانــد اولیــن تجربــۀ جامعــۀ ایــران در مواجهــۀ 
درســت بــا مســئلۀ اجتماعــی باشــد و طــی آن، نظــر جامعه شناســان، نخبــگان، سیاســت مداران و مــردم 
نســبت بــه واقعیــت اجتماعــی بــه یکدیگــر نزدیــک شــده و راهبــردی اساســی بــرای مواجهــه بــا ایــن 
معضــل بــزرگ اتخــاذ شــود. بی تردیــد توفیــق در ایــن مقطــع زمانــی و در مواجهــۀ همه جانبــه بــا شــیوع 
کرونــا می توانــد افق هــای روشــنی را بــرای آینــدۀ مواجهــه و مداخلــه در ســایر مشــکالت اجتماعــی و 

تبدیــل آن هــا بــه مســئلۀ اجتماعــی فراهــم ســازد.

مسئلۀ اجتماعی چیست؟
در زندگــی روزمــره، مــا بــه امــور مختلفــی کــه در یــک جامعــه یــا در زندگــی مرســوم در محــل زندگــی 
و کار و تفریحمــان رخ می دهــد، خــواه تأثیــر مثبــت بــر مــا داشــته باشــد و خــواه منفــی، گاه مســئلۀ 
اجتماعــی اطــالق می کنیــم. بســیاری از اوقــات، کاری بــه ابعــاد و تأثیــر گســتردۀ آن امــور در جامعــه 
ــا دســته بندی های کوچــک و بــزرگ  ــه، شــهر ی ــواده، گــروه، محل ــا خان نداریــم و امــوری را کــه مــن ی
ــئلۀ  ــد، مس ــرار می ده ــر ق ــر دارم تحــت تأثی ــا حشرونش ــم ی ــی می کن ــا زندگ ــن در آن ه ــه م ــری ک دیگ
اجتماعــی می نامیــم. گاهــی ایــن عنــوان را بــه امــور زودگــذری کــه بــرای ســاعات یــا چنــد روزی مــا را 
درگیــر کــرده اســت نیــز بــه کار می بریــم. بســیاری از امــوری را کــه مــا یــا گروهــی از شــهروندان مســئلۀ 
مهمــی می دانیــم، بــرای شــهروندان دیگــر چنــدان مهــم نیســتند و حاضــر نیســتند بــرای آن امــور، عنــوان 
مســئلۀ اجتماعــی را بــه کار ببرنــد. بــا ایــن وصــف، بــر ســر آنچــه مســئلۀ اجتماعــی نامیــده می شــود، 
اختالف نظــر جــدی وجــود دارد. اولویت هــای هــر گــروه، صنــف، قشــر یــا طبقــۀ اجتماعــی در تعییــن 
ــمندان،  ــان اندیش ــر در می ــن ام ــی متضــاد اســت. ای ــاوت و گاه ــر متف ــا یکدیگ ــی ب ــائل اجتماع مس
ــاح  ــا جن ــر حــزب ی ــم اولویت هــای ه ــز مرســوم اســت. می دانی سیاســت مداران و جامعه شناســان نی
سیاســی ماننــد اصولگــرا و اصالح طلــب نیــز در تعییــن مصادیــق مســائل اجتماعــی و سیاســت گذاری 
و تصمیم گیــری نســبت بــه آن هــا نیــز متفــاوت اســت. بــا ایــن وصــف، تقریبــاً درمــورد هیــچ مشــکلی 
اتفاق نظــر وجــود نــدارد. بنابرایــن آیــا در چنیــن کشــوری علی رغــم وجــود مشــکالت متعــدد و فــراوان 
چیــزی به عنــوان مســئلۀ اجتماعــی نداریــم؟ دراین بــاره الزم اســت چنــد تعریــف از مســئلۀ اجتماعــی را 
در اینجــا مــرور کنیــم. ســی  رایــت  میلــز، مســئلۀ اجتماعــی را مشــکلی می دانــد که بســیار شــایع باشــد و 
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جمعیــت کثیــری از افــراد یــک جامعــه بــا آن مواجــه باشــند. وی می گویــد اگــر در یــک شــهر ١٠٠ هــزار 
نفــری، تعــداد کمــی از افــراد بیــکار باشــند، ایــن یــک گرفتــاری خصوصــی اســت ، امــا بدیهــی اســت 
در جامعــه ای بــا ۵٠ میلیــون نفــر شــاغل اگــر ١۵ میلیــون نفــر بیــکار باشــند، مــا بــا مســئلۀ اجتماعــی 

مواجــه هســتیم (رایــت  میلــز، ١٣۶٠: ٢۴).
ــد:  ــت١ اســت . وی می گوی ــف نیزب ــئلۀ اجتماعــی تعری ــۀ مس ــف کارکردگرایان ــن تعاری از مهم تری
«مســئلۀ اجتماعــی شــیوه ای از رفتــار اســت کــه از ســوی بخــش زیــادی از افــراد یــک جامعــه ، ناقــض 
یــک یــا چنــد هنجــار پذیرفته شــده و عــام جامعــه ، شــناخته شــود». ازنظــر نیزبــت ، مســئلۀ اجتماعــی 
یــا به تعبیــر دیگــر، بحــران اجتماعــی دو وجــه دارد: وجــه ذهنــی و وجــه عینــی ؛ وجــه عینــی آن، یــک 
شــیوۀ رفتــاری اســت کــه از ســوی عــده ای از افــراد یــک جامعــه انجــام می شــود و از ایــن نظــر عینیــت 
دارد. امــا از وجــه ذهنــی، وقــوع یــک امــر نابهنجــار هرچنــد ناگــوار باشــد، زمانــی به عنــوان یــک مســئله 
گاهــی و ذهنیــت بخــش وســیعی از افــراد یــک جامعــه  یــا بحــران اجتماعــی شــناخته می شــود کــه در آ

به عنــوان یــک معضــل و ضدهنجــار شــناخته شــود (مرتــن و نیزبــت ، ١٩٧١: ١ و ٢).
ــار  ــه چه ــود ک ــه می ش ــی گفت ــئلۀ اجتماع ــزی مس ــه چی ــی٢ ب ــازه گرایی اجتماع ــدگاه س ــا در دی ام
ویژگــی داشــته باشــد: مشــکل زا باشــد، شــایع باشــد،  تغییرپذیــر باشــد و عــزم بــرای تغییــر آن وجــود 
داشــته باشــد. اگــر پدیــده ای یــا امــری یکــی از ایــن ویژگی هــا را نداشــته باشــد نمی تــوان آن را مســئلۀ 
اجتماعــی دانســت . از ایــن نظــر اگــر چیــزی مشــکل زا باشــد، تغییرپذیــر هــم باشــد، امــا عزمــی بــرای 
ــی دردی را دوا  ــئلۀ اجتماع ــک مس ــوان ی ــرح آن به عن ــد، ط ــته باش ــود نداش ــه وج ــر آن در جامع تغیی

ــک، ١٣٩٣: ٢۵). ــی نشــود (لوزی ــوان مســئله معرف ــر اســت به عن ــد و بهت نمی کن
همان گونــه کــه در تعاریــف مالحظــه می شــود، نگــرش نســبت بــه تعریــف مســئلۀ اجتماعــی بــه 
ســه دســته تقســیم می شــود. در دســتۀ اول، صــرف وجــود مشــکل شــایع در یــک جامعــه حاکــی از 
وجــود مســئلۀ اجتماعــی اســت . در دســتۀ دوم، شــایع بــودن مشــکلی شــرط عینــی مســئلۀ اجتماعــی 
اســت و بــدون تحقــق شــرط ذهنــی ، یعنــی مســئله دانســتن آن مشــکل از ســوی مــردم ، مســئلۀ اجتماعی 
ــرد. کمــا اینکــه در گذشــته، همیشــه فقــر و ظلــم و ســتم، امــر شــایعی در اجتماعــات  شــکل نمی گی
ــی  گاه ــه خودآ ــه در جامع ــد. پس ازآنک ــناخته نمی ش ــی ش ــئلۀ اجتماع ــوان مس ــا به عن ــود ام ــری ب بش
نســبت بــه ایــن مشــکالت شــایع به وجــود آمــد، آن گاه مســئلۀ اجتماعــی فقــر یــا ظلــم و ســتم مطــرح 
شــد. امــا در دســتۀ ســوم، نه تنهــا تحقــق شــرایط عینــی و ذهنــی بــرای مســئلۀ اجتماعــی الزامــی اســت، 
بلکــه عــزم جامعــه بــرای اقــدام و کنتــرل امــر مشــکل زا و شــایع نیــز در معرفــی مشــکلی به عنــوان مســئلۀ 

ــر، ١٣٨۶: ٢٣۶) . ــر اســت (معیدف اجتماعــی اجتناب ناپذی
1. Nisbet
2. Social Constructionist Theory
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امتناع مسئلۀ اجتماعی در ایران
درمــورد مشــکالت متعــددی کــه در کشــور و جامعــۀ مــا وجــود دارد، شــاید صرفــاً بــا تعریــف ســی 
ــکالت  ــی از مش ــد. بی شــک برخ ــرار گیرن ــی ق ــائل اجتماع ــا در ردۀ مس ــی از آن ه ــز برخ ــت میل رای
کشــور ماننــد تــورم و اعتیــاد آن قــدر فراوانــی دارنــد کــه در تعریــف میلــزی، اســتحقاق نامیــدن مســئلۀ 
اجتماعــی را داشــته باشــند، امــا مشــکل اینجاســت کــه در همیــن زمینــه نیــز آمارهــای متناقضــی وجــود 
دارد و گاهــی فراگیــری آمــاری آن هــا کتمــان می شــود و بــا ایــن وصــف ایــن مشــکالت نیــز بــه ســرحد 
ــری  ــن اســت فراگی ــی ممک ــته می شــوند، اگرچــه در وجــدان عموم ــرو کاس آســیب های اجتماعــی ف
ــکار مراجــع  ــا ان ــت می شــود ب ــا صحب ــری آن ه ــارۀ فراگی ــه درب ــق باشــد، به محــض اینک ــا محق آن ه
ــن ســطح  ــی در ای کشــور و نادرســت تلقــی شــدن آمارهــا مجــال شــکل گیری مســئلۀ اجتماعــی حت

ــز فراهــم نمی شــود. ــی نی حداقل
پــس به نظــر می رســد کــه در کشــوری ماننــد ایــران کــه شــفافیت آمــاری موجــود نیســت، بــدون 
مداخلــۀ ذهــن اندیشــمندان و پذیــرش آن از ســوی مراجــع سیاســت گذار و برنامه ریــز راجــع بــه 
بدیهی تریــن مشــکالت کشــور نیــز نمی تــوان مســئلۀ اجتماعــی را تعریــف کــرد. امــا اگــر نتــوان بــا ارائــۀ 
آمــار دقیــق و مناقشــه ناپذیر، مســئلۀ اجتماعــی بــودنِ مشــکلی را اثبــات کــرد، آیــا می تــوان بــه اشــتراک 
ذهنــی میــان اندیشــمندان، سیاســت گذاران و مــردم در مقیــاس کشــوری درمــورد آن مشــکل رســید؟ بــا 
مراجعــه بــه دیدگاه هــای آنــان در کتاب هــا، مقــاالت، مصاحبه هــا و اظهارنظرهــا، پاســخ ایــن ســؤال 
را نیــز آشــکارا می تــوان داد: چنــان آشــفتگی و تضــاد آراء درمــورد مشــکالت جامعــه و کشــور وجــود 

دارد کــه در ایــن صــورت نیــز، لــوازم تحقــق مســئلۀ اجتماعــی فراهــم نمی شــود. 
امــا از زمــان شــیوع کرونــا در کشــور اتفاقاتــی در حــال وقــوع اســت کــه به نظــر می رســد به تدریــج، 
ــده و  ــرای شــیوع پدی ــه را ب ــران فراهــم می شــود و زمین ــۀ ای ــوازم تحقــق مســئلۀ اجتماعــی در جامع ل
ــده  ــا ایــن پدی ــان ســه قطــب اندیشــمندان، سیاســت مداران و مــردم در مواجهــه ب ــی می اشــتراک ذهن
ــاً نقطــۀ  ــر در کشــور تبدیــل شــده کــه تقریب ــدۀ همه گی ــه یــک پدی ــا ب ــروس کرون فراهــم می ســازد. وی
امنــی را در هیــچ کجــا باقــی نگذاشــته و همــۀ هم میهنــان، خــود را در تهدیــد ایــن ویــروس می بیننــد و 
گریــزی از آن ندارنــد. ایــن پدیــده ماننــد ســایر مــوارد پیشــین، مشــکل یــک منطقــه از کشــور (ســیل یــا 
ــاد، بی خانمانــی)، طبقــات اجتماعــی فرودســت (فقــر، خشــونت،  زلزلــه)، اقشــار آســیب پذیر (اعتی
ــا کمــی تفــاوت نســبت  ــر اســت کــه همــگان را ب ــده ای فراگی ــد آن نیســت؛ بلکــه پدی ســرقت) و مانن
بــه یکدیگــر در معــرض خطــر جانــی و مالــی قــرار داده اســت. ایــن پدیــده لحظــه ای افــراد را غافــل 
نمی کنــد و هرکجــا هســتند و می رونــد آنــان را بــه خــود مشــغول ســاخته و نگــران می کنــد. خبرهــای 
ــی  ــکار عموم ــانه ها و اف ــا در رس ــرتیتر خبره ــا س ــه و ماه هاســت نه تنه ــل آن رنگ باخت ــر در مقاب دیگ
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اســت، بلکــه بخــش اعظــم مباحــث و تفســیر و تحلیل هــا نیــز بــه آن اختصــاص دارد و به نظــر می رســد 
ایــن پدیــده همچنــان در همیــن وضعیــت باقــی بمانــد و شــاید روزهــای آتــی اهمیــت بیشــتری نیــز پیــدا 
ــا ضریــب اهمیــت بیشــتری نســبت بــه گذشــته وجــود دارنــد،  کنــد. درحالی کــه مشــکالت پیشــین ب
امــا کرونــا چنــان اهمیتــی دارد کــه تقریبــاً آن مشــکالت را کم اهمیــت نمــوده و یــا تحت الشــعاع خــود 
ســاخته اســت و ایــن امــر بــه برجســته شــدن آن و مشــغلۀ اصلــی شــدن ذهــن آحــاد جامعــه کمــک کــرده 
اســت. بــرای جامعــۀ مــا کــه تاکنــون چنیــن اشــتراک ذهنــی نســبت بــه پدیــده ای کمتــر فراهــم بــوده 
اســت، ایــن پدیــده توانســته چنیــن موقعیــت ویــژه ای را فراهــم کنــد. اگرچــه آمــار واقعــی مبتالیــان و 
قربانیــان ایــن پدیــده در همــۀ اســتان های کشــور ممکــن اســت بــا مالحظاتــی آن طــور کــه هســت بیــان 
نشــود، لیکــن امــروز دیگــر ایــن پدیــده به قــدری در اذهــان عمومــی مهــم شــده اســت کــه خودبه خــود 
ــان ممکــن اســت به مراتــب بیشــتر از حتــی آمــار واقعــی در اذهــان عمومــی  ــا قربانی ــان ی آمــار مبتالی
جلــوه نمایــد و بنابرایــن ایــن کم گویــی آمــاری نیــز چیــزی از اهمیــت پدیــده کــم نمی کنــد. به هرحــال 
نگرانــی نســبت بــه ایــن پدیــده در اذهــان سیاســت مداران، علی رغــم ســیمای به ظاهــر آرام و تــوأم بــا 
لبخنــد و نیــز ســخنان به ظاهــر آرام کننده شــان، مــوج می زنــد. ایــن نگرانــی در میــان مــردم، نخبــگان 
ــن  ــا ای ــته اســت. ب ــًال برجس ــز کام ــان نی ــی و اقتصاددان ــژه کادر بهداشــتی درمان ــمندان به وی و اندیش
وصــف، هــم عینیــت پدیــده و هــم ذهنیــت آن در کشــور موجبــات تبدیــل آن بــه مســئلۀ اجتماعــی را 
فراهــم کــرده اســت و به یقیــن بــا ورود بــه مراحــل بحرانی تــرِ ایــن پدیــده براســاس نظــر کارشناســان، 

چنیــن امــری تقویــت می شــود. 
درعین حــال به تدریــج آثــار ایــن پدیــده از بخــش صرفــاً ســالمت و امنیــت جانــی بــه بخش هــای 
دیگــر نیــز ســرایت کــرده و می کنــد. اولیــن بخــش متأثــر از ایــن پدیــده، اقتصــاد کشــور اســت. آمارهــا 
از افزایــش شــدید بیــکاری، تــورم، فقــر و گرســنگی حکایــت دارد و ایــن امــور در روزهــا و ماه هــای 
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــر ق ــز تحــت تأثی ــد. بخش هــای دیگــر نی ــدا می کن ــر پی ــی بحرانی ت ــز وضعیت ــده نی آین
ادامــۀ ایــن وضعیــت، بحرانی تــر خواهنــد شــد. قرنطینــۀ خانگــی تــوأم بــا اوضــاع بــد اقتصــادی همیــن 
ــدان و بزرگ ســاالن) را براســاس  ــه همســر، فرزن االن خشــونت خانگــی (شــامل خشــونت نســبت ب
گزارش هــای دفاتــر مشــاوره و تلفــن مشــاور افزایــش داده اســت و قــدر مســلم شــدیدتر هــم خواهــد 
شــد. ممکــن اســت افزایــش طــالق، فــرار کــودکان از خانــه و افزایــش آمــار قتــل و خودکشــی خانگــی 
از نتایــج چنیــن وضعیتــی باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه تــا پیش ازایــن به دلیــل تلنبــار شــدن مشــکالت 
متعــدد جامعــه بــر خانــواده و فشــار بیش ازحــد تــوان بــر آن، نشــانه هایی از وضعیــت بحرانــی خانــواده 
دیــده می شــد. در عرصه هــای دیگــر جامعــه نیــز می تــوان آثــار ایــن پدیــده را پیش بینــی کــرد. 
گزارش هایــی از افزایــش میــزان ســرقت ها در زمــان قرنطینــۀ خانگــی داده می شــد. بــا وخیم تــر شــدن 
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وضعیــت اقتصــادی، انتظــار افزایــش ســرقت و حتــی غــارت امــوال خصوصــی و عمومــی مــی رود. 
همچنیــن تمــرد از قانــون و هنجارهــا در ســطح عمومــی و حتــی ادارات و ســازمان ها در ادامــۀ چنیــن 
رونــدی دور از انتظــار نیســت. در بخــش سیاســی نیــز گســترش ناآرامی هــا، اعتصابــات، شــورش های 
شــهری و تحــرکات قومــی و منطقــه ای محتمــل اســت. مــا بــا پدیــده ای روبــه رو هســتیم کــه می توانــد 

گســل های موجــود در جامعــه را فعال تــر کنــد و آن هــا را در یــک زمــان بــه جنبــش درآورد.
بــا ایــن وصــف، اگرچــه ایــن پدیــده به دلیــل گســتردگی و تأثیــرات شــدید آن، جداگانــه موجــب 
ــوازم  ــر ل ــی دارد. اگ ــه مســئلۀ اجتماعــی لوازم ــی آن ب ــل شــدن قطع ــه شــده اســت، تبدی ــی هم نگران
تبدیــل شــدن ایــن پدیــده بــه یــک مســئلۀ اجتماعــی پیــش از خــروج اوضــاع از کنتــرل محقــق شــود و 
فرصتــی فراهــم آورد تــا ســه رکــن اصلــی کشــور و جامعــه، شــامل سیاســت مداران، نخبــگان و مــردم، 
ــرای  ــوان مســئلۀ اجتماعــی و ضــرورت مشــارکت همگانــی ب ــه اشــتراک ذهنــی در پذیــرش آن به عن ب
ــد  ــد، ایــن امــر می توان ــده همــکاری کنن ــا ایــن پدی ــا یکدیگــر در مواجهــه ب ــا آن برســند و ب مواجهــه ب
ــۀ  ــا هــم در کاهــش آثــار و نتایــج ایــن پدیــده مؤثــر افتــد و هــم زمین فرصــت مناســبی فراهــم آورد ت

همــکاری و مداخلــۀ اساســی بــرای حــل ســایر مشــکالت تلنبارشــدۀ جامعــه را فراهــم آورد. 

گام های تبدیل کرونا به یک مسئلۀ اجتماعی
بــرای تبدیــل بحــران کرونــا بــه مســئلۀ اجتماعی اولیــن گام، بیــان واقعیت های موجــود دربارۀ آن و شــناختن 
اهمیــت آن اســت، همان طــور کــه هســت. تناقض هــای فراوانــی در ســخنان مســئوالن دربــارۀ میــزان شــیوع 
و مرگ ومیــر ناشــی از آن و نیــز تأثیــرات آن بــر زندگــی مــردم هســت و از طــرف دیگــر و درمقابــل آن در 
اندیشــۀ نخبــگان، فضــای مجــازی و افــواه نیــز نقــل و نظرهایــی هســت کــه مانــع تحقــق واقعیــت آن طــور 
کــه هســت می شــود و اعتمــاد متقابــل را، کــه در هــر مرحلــه و هریــک از گام هــای تبدیــل شــدن بــه مســئلۀ 
اجتماعــی الزم اســت، خدشــه دار می کنــد. اگرچــه هــم در نــزد سیاســت مداران و هــم نخبــگان و مــردم 
واقعیــت پدیــده و اهمیــت آن شــناخته شــده اســت؛ نزدیــک شــدن ایــن ســه رکــن بــه آمــار و ارقــام و وقایــع 

پیرامــون آن و کاهــش تناقض هــا می توانــد موجــب اعتمــاد اجتماعــی بــه وضعیــت عینــی مســئله شــود.
گام بعــدی بــرای تحقــق مســئلۀ اجتماعــی پدیــدۀ کرونــا، اشــتراک ذهنــی نســبت بــه آن در میــان 
سیاســت مداران، نخبــگان و مــردم اســت. تجزیــه و تحلیل هایــی متفــاوت و گاهــی متضــاد و 
ــدا  ــی ایــن ســه رکــن جامعــه و کشــور هســت. برخــی از مســئوالن از ابت ــده  در فضــای ذهن گمراه کنن
ســعی داشــته اند ایــن مســئله را کم اهمیــت جلــوه دهنــد و آن را تحت الشــعاع مســائل دیگــر قــرار دهنــد 
و یــا در علت هــای پدیــد آمــدن آن، تعبیــر و تفســیرهایی را ازجملــه مبتنــی بــر تئــوری توطئــه ارائــه کنند. 
ــان دو  ــد آمــدن آن در می ــا علت هــای پدی ــده و ی ــه اهمیــت پدی ــر و تفســیرها نســبت ب ــوع تعبی ایــن ن
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رکــن دیگــر نیــز مطــرح بــوده اســت. در بیــان راه حل هــای مواجهــه بــا ایــن پدیــده نیــز اشــتراک ذهنــی 
میــان ایــن ســه رکــن دیــده نمی شــود و از کارهایــی ماننــد دعــا و طــب ســنتی تــا نفــی راه حل هایــی 
ــل ســنت ها و تمســخر  ــری در مقاب ــی و موضع گی ــل، نف ــا و درمقاب تجربه شــده در ســایر مناطــق دنی
ــری  ــًال موجــب پریشــانی، موضع گی ــا عم ــۀ این ه ــده می شــود کــه هم ــن داری دی ــوع دی و اســتهزای ن
ــن مســئله شــده  ــۀ اذهــان متوجــه ای ــه هم ــه شــده و درحالی ک ــان ارکان جامع ــه و چالــش می خصمان
ــه و موجــب  ــق انداخت ــه تعوی ــارۀ آن را ب ــر درب ــی و وحدت نظ ــتراک ذهن ــز و اش ــن تمرک اســت، لیک
ــا مســئله اســت. بنابرایــن به نظــر می رســد  ــع مواجهــۀ انســجامی ب اختــالف می شــود؛ چیــزی کــه مان
تعلیــل، تحلیــل و تفســیر دربــارۀ ریشــه های پیدایــش پدیــده و تقصیــر ایــن وآن انداختــن مشــکل را کــه 
منشــأ اختــالف اســت، بایــد کنــار گذاشــت و بــه ابعــاد و آثــار و نتایــج ایــن مســئله بــر کشــور و جامعــه 
ــان  ــه جری ــه و ب ــزرگ در جامع ــد موجــب شــکل گیری اراده هــای ب ــه می توان ــری ک معطــوف شــد؛ ام
ــه ذهنیــت  ــرم ب ــاز مب ــت، نی ــن وضعی ــا مســئله شــود. در حــال حاضــر در ای ــه ب ــادن آن در مواجه افت

مشــترک ارکان جامعــه و دولــت در رویارویــی بــا ایــن پدیــده داریــم.
گام بعــدی در تبدیــل پدیــدۀ کرونــا بــه مســئلۀ اجتماعــی، پذیــرش ایــن مطلــب اســت کــه کرونــا 
ماننــد دیگــر پدیده هــا حل شــدنی اســت. هــر اندیشــه ای کــه آن را اجتناب ناپذیــر یــا محصــول گنــاه و 
نافرمانــی مــا در مقابــل کائنــات می دانــد یــا امــری کــه بایــد بپذیریــم و نتایــج آن را تــا آخــر تحمــل کنیــم 
ــم کــه  ــار گذاشــته شــود. در جهانــی زندگــی می کنی ــد، بایــد کن ــم کاری از دســت مــا برنمی آی و بگویی
به مــدد معرفــت و دانــش بشــری، امــکان پیش گیــری از بســیاری از مصیبت هایــی کــه بشــر در گذشــته 
ناگزیــر از آن بــود فراهــم شــده اســت. اندیشــۀ تقدیرگرایانــه نســبت بــه امــور کم رنگ تــر از گذشــته شــده 
ــده اند  ــادر ش ــش ق ــل و دان ــدد عق ــان ها به م ــا، انس ــا و مصیبت ه ــیاری از بیماری ه ــد بس اســت. مانن
بــرای آن هــا درمان هایــی پیــدا کننــد. تســلیم شــدن در برابــر مشــکالت و ازدســت دادن اراده هــا و یــا 
پیمــودن راه هــای غلــط و بیراهــه در برابــر آن هــا مانــع تبدیــل شــدن آن هــا بــه مســئلۀ اجتماعــی و درمــان 
دردهــا و رنج هــا می شــود. امــروز متأســفانه در هــر ســه رکــن جامعــه و کشــور گاهــی چنیــن اندیشــه ها 
ــی و  ــن اراده هــای جمع ــه کار انداخت ــا در ب ــع اشــتراک آن ه ــه مان و آدرس هــای غلطــی وجــود دارد ک
همگانــی بــرای کنتــرل و حــل مســئله اســت. تعبیــر و تفســیرهایی متضــاد هســت که اکثــر آن هــا درواقع 
ر و  بیانگــر الینحــل بــودن مســئله و تســلیم شــدن در برابــر آن اســت. در یک طــرف تســلیم بــه امــر مقــدّ
الزام هــای حکومتــی و در طــرف مقابــل، جبــری پنداشــتن اوضــاع اجتماعــی ناشــی از بحــران مدیریتــی 
ــرۀ مشــکالت اجتماعــی، تبدیــل  ــن از چنب ــرون رفت ــرای خــروج از بحــران بســته اســت. راه ب راه را ب
شــدن آن هــا بــه مســئلۀ اجتماعــی اســت و در ایــن مســیر، الزم اســت ارکان جامعــه و کشــور یــک دل و 
یک صــدا قائــل باشــند کــه می شــود بــا همــکاری بــا یکدیگــر راه نجاتــی بــرای مشــکالت پیــدا کــرد و یــا 
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دســت کم از درد و رنج هــای آن کاســت. بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس کرونــا و نتایــج زیان بــار 
آن در عرصه هــای اقتصــادی و اجتماعــی نیــز راه حــل کارآمــدی وجــود دارد، کمــا اینکــه کشــورهایی کــه 

در ایــن زمینــه موفــق بوده انــد نیــز توانســته اند مانــع تأثیــرات مرگبــار آن شــوند. 
ــی، کار  ــدۀ رایــج دولت مــردان شــده، ایــن اســت کــه به اســتثنای کارهــای درمان ــون عقی آنچــه هم اکن
ــن  ــه کــرد، همچنی ــدن طوالنی مــدت در خان ــه مان ــور ب ــوان مــردم را مجب ــوان کــرد و نمی ت دیگــری نمی ت
اینکــه بــا وضعیــت اقتصــادی کشــور و تحریم هــای اعمال شــده، منابــع الزم بــرای ایــن اســتراتژی کــه هم به  
ســالمت مــردم اندیشــیده شــود و هــم مانــع تخریــب بنیان هــای اقتصــادی و اجتماعــی کشــور شــود وجــود 
نــدارد. بنابرایــن عمــًال وارد مرحلــه ای شــده ایم کــه اگرچــه گفتــه می شــود ســالمت و اقتصــاد هــر دو در 
دســتور کارنــد، به نظــر می رســد چنیــن سیاســتی درواقــع اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه کاری به جــز روزمر گــی 
و تــن دادن بــه بحــران و تســلیم در برابــر آن نیســت. قــدر مســلم ادامــۀ چنیــن سیاســتی هــر دو عرصــه را 
ویــران می کنــد. هــم بــا بحــران نظــام ســالمت مواجــه خواهیــم شــد و هــم نظــام اقتصــادی، اجتماعــی 
جامعــه متزلــزل خواهــد شــد. البتــه قابل فهــم اســت کــه در وضعیتــی کــه دولــت تنهاســت و ســایر ارکان 
جامعــه و ســایر بخش هــای حکومتــی رقیــب را تنهــا گذاشــته اند، غیرازایــن سیاســت، امــکان عملی نــدارد. 
بــا ایــن وصــف، چنانچــه اســتراتژی دیگــری اتخــاذ شــود کــه در آن مجموعه نیروها درگیر مشــکل شــوند و 
احســاس مســئولیت اجتماعــی در جامعــه برانگیختــه شــود، آن زمــان اراده ای بزرگ برای برداشــتن گام های 

اساســی در مواجهــه بــا مشــکلی کــه بــه مســئلۀ اجتماعــی تبدیــل شــده اســت، شــکل می گیــرد. 
گام آخــر زمانــی اتفــاق می افتــد کــه گام هــای پیشــین برداشــته شــود و آن شــکل گیری عــزم عمومــی 
در تمــام ارکان کشــور و جامعــه بــرای مبــارزه بــا کرونــا و جلوگیــری از اشــاعۀ آن و کنتــرل تأثیــرات آن بر 
زندگــی اقتصــادی و اجتماعــی اســت. در چنیــن وضعیتــی یــک ســرمایۀ بــزرگ اقتصــادی و اجتماعــی 
بــه جریــان خواهــد افتــاد و نیروهایــی کــه قبــًال در جهــت تخریــب و در نقطــۀ مقابــل یکدیگــر بودنــد بــا 
پیــدا کــردن یــک هــدف واحــد، یعنــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، در یــک جبهــۀ مشــترک قــرار می گیرنــد 
و از تمامــی پتانســیل های جامعــه و کشــور بهــره خواهنــد بــرد تــا مرحله به مرحلــه دشــمن مشــترک را 
بــه عقب نشــینی وادار کننــد. ایــن گام، مرحلــۀ نهایــی تبدیــل یــک مشــکل بــه مســئلۀ اجتماعــی اســت 
و جامعــه را در یــک مرحلــه باالتــر و واالتــر بــرای حــل ســایر گرفتاری هــای بزرگــی قــرار می دهــد کــه 

جامعــه مدت هاســت در آن گرفتــار شــده و هــرروز بــزرگ  و بزرگ تــر و العــالج گشــته اند. 
علی رغــم اینکــه کشــور در وضعیــت ســختی قــرار گرفتــه و ســرمایه های بــزرگ اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی را از دســت داده اســت، به نظــر می رســد بــا توجــه بــه تجربــۀ مــردم ایــران در طــی بیــش از 
صــد ســال اخیــر و مواجهــه بــا بحران هــای ســخت، هنــوز پتانســیل های تاریخــی هنگفتــی وجــود دارد 
ــه در  ــا اینک ــد، کم ــد و شــگفتی ایجــاد کن ــه کار افت ــد ب ــد، می توان ــرای آن به وجــود آی ــه ب ــر زمین ــه اگ ک
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برهه هایــی دشــوار از تاریــخ ایــران چنیــن شــده اســت. کافــی اســت احســاس مســئولیت اجتماعــی در 
تمامــی افــراد ایــن کشــور ایجــاد شــود و همــگان در ایــن سرنوشــت مشــترک ســهیم شــوند. امــا چنانچــه 
حاکمیــت همچنــان مــردم و نخبــگان فکــری را نامحــرم و خــود را مســئول همــۀ امــور بدانــد، در حوادث 
مصیبــت وار کــه بی شــک آثــار شــومش را بــر همــگان خواهــد گذاشــت، تنهــا خواهــد مانــد و مشــکل 
کشــور، مســئلۀ حکومــت قلمــداد می شــود و نــه یــک مســئلۀ اجتماعــی؛ در چنین وضعیتی هیچ مشــکلی 
ــا زمانــی کــه  ــد شــد ت ــار خواهن ــر یکدیگــر تلنب به طــور اساســی حــل نخواهــد شــد، بلکــه مشــکالت ب
کار از کار مــی گــذرد و حکومــت و مــردم تــاوان ســختی خواهنــد پرداخــت. حکومــت بــدون مداخلــه 
و مشــارکت مــردم، همیشــه بدهــکار و بازنــده خواهــد بــود. البتــه نبایــد خــود را فریــب داد و وضعیــت 
موجــود را بهتریــن شــیوۀ مشــارکت مــردم و دولــت توجیــه کــرد. مشــارکت مــردم در وضعیــت فعلــی، 
مشــارکت فعــال و صددرصــدی نیســت. درحــال حاضــر مــردم نســبت بــه امــور جامعه و کشــور احســاس 
ــا اینکــه ایــن احســاس در همــۀ مــردم موجــود نیســت، بلکــه در بخش هایــی  ــد و ی مســئولیت نمی کنن
کوچــک از مــردم وجــود دارد. اگــر ایــن احســاس مســئولیت اجتماعــی فراگیــر باشــد، حکومــت بــرای 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــا هــر مشــکلی ماننــد مب سیاســت گذاری ها، تصمیم گیری هــا و اقداماتــش در مواجهــه ب
زیــر  فشــار نیســت و نیروهــای مــردم و حکومــت در یــک راســتا قــرار می گیرنــد. در چنیــن وضعیتــی 
مشــکالت مرحله به مرحلــه عقب نشــینی می کننــد، نــه اینکــه هــرروز بــر دامنــه و عمــق آن افــزوده شــود. 
درهرحــال، چنانچــه در ایــن مرحلــه از تاریــخ، حاکمیــت بتوانــد چنین احســاس مشــترکی را بــرای مبارزه 
بــا کرونــا ایجــاد کنــد، بی تردیــد ویــروس کرونــا بــه فرصــت ارزنــده ای بــرای شــکل گیری اولیــن مســئلۀ 
اجتماعــی در کشــور و اجمــاع دولــت‑ ملــت و پــر کــردن شــکاف موجــود میــان نخبــگان سیاســی و 

اجتماعــی، از یک ســو، و نخبــگان و مــردم، از ســوی دیگــر، تبدیــل خواهــد شــد.

نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی
امــروز کشــور مــا در وضعیتــی بــا ویــروس مرگبــار کرونــا روبــه رو شــده اســت کــه در فراینــد توســعۀ 
اقتصــادی، اجتماعــی و آمدورفــت دولت هــای قبــل و بعــد از انقــالب و اجــرای برنامه هــای متعــدد 
و علی رغــم بهبــود وضعیــت رفاهــی، بهداشــتی، آموزشــی در کشــور؛ نابرابری هــا، شــکاف های 
ــز ایجــاد شــده اســت و براســاس  ــی نی ــزرگ و آســیب های اجتماعــی فراوان اقتصــادی و اجتماعــی ب
ــته  ــول گذاش ــه اف ــور رو ب ــی در کش ــت از زندگ ــزان رضای ــدد می ــی متع ــای مل ــات و پیمایش ه مطالع
اســت (ایســپا، ١٣٨۴). همچنیــن ســرمایه های فرهنگــی و اجتماعــی نیــز در پایین تریــن ســطح خــود 
قــرار دارد (پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، ١٣٩٣). وضعیــت اقتصــادی کشــور نیــز در پــی 
ــال  ــالب ح ــاز انق ــی از آغ ــه روایت ــه و ب ــک ده ــش از ی ــادی بی ــای اقتص ــوءمدیریت ها و تحریم ه س
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خوشــی نــدارد و تــورم، بیــکاری و فقــر هــرروز بخش هــای وســیع تر جامعــه را درنوردیــده اســت. بــا 
چنیــن وضعیتــی مــا بــا ویــروس مرگبــار کرونــا روبــه رو شــده ایم؛ اگرچــه پیش ازایــن به دلیــل حکم رانــی 
نادرســت نتوانســته ایم بــا مشــارکت مــردم مشــکالت ایجادشــده را حــل کنیــم، چــون قــادر نبوده ایــم 
آن هــا را بــه مســئلۀ اجتماعــی تبدیــل کنیــم. به نظــر می رســد بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور بــا یــک 
وضعیــت بســیار بدتــر روبــه رو شــده ایم کــه امنیــت جانــی و مالــی را به جــدّ بــه چالــش اساســی کشــیده 
اســت، امــا درعین حــال یــک فرصــت اســتثنائی نیــز بــرای ایجــاد مســئلۀ اجتماعــی در کشــور فراهــم 
شــده اســت کــه همــگان نســبت بــه آن احســاس خطــر کرده انــد و جــا دارد از ایــن فرصــت بــرای خــروج 

از بحران هــای پیوســته در جامعــه اســتفاده شــود. 
ــای  ــان واقعیت ه ــود: گام اول، بی ــته ش ــی برداش ــار گام اساس ــور الزم اســت چه ــن منظ ــرای ای ب
ــر اشــاعۀ  ــه را در اث ی ای کــه کشــور و جامع ــگان و خطــرات جــدّ ــردم و نخب ــرای م ــه ب موجــود جامع
ــت  ــود و عینی ــاد می ش ــر ایج ــی فراگی ــاد اجتماع ــان، اعتم ــد. بدین س ــد می کن ــا تهدی ــروس کرون وی
مســئلۀ اجتماعــی، کــه تاکنــون درمــورد هــر مشــکلی پنهــان داشــته می شــد، محقــق می شــود. گام دوم، 
ایجــاد ذهنیــت مشــترک در میــان سیاســت مداران، نخبــگان و مــردم در اهمیــت و ابعــاد مســئله و در 
صــدر مشــکالت کشــور قــرار دادن آن و پرهیــز از هرنــوع انتســاب آن بــه توطئــۀ گــروه یــا کشــور خارجی 
اســت. همچنیــن، پرهیــز از ذهنیــت مبتنــی بــر تفســیرهای دینــی و ضددینــی و یــا ذهنیــت گروهــی از 
ــر مســئله می شــود. گام ســوم،  ــع از تحقــق ذهنیــت مشــترک و متمرکــز ب ــه و مان آنچــه موجــب تفرق
تلقــی علمــی و عقلــی در مواجهــه بــا کرونــا و پرهیــز از هرنــوع نــگاه تقدیرگرایانــه و جبری مســلکی از 
آن (بــا توجــه بــه تحلیل هــای به اصطــالح دینــی یــا کارشناســی کــه مداخلــه در مشــکل ویــروس کرونــا 
ــرش  ــد). پذی ــوم می کن ــه سرنوشــت محت ــوع االراده و تســلیم ب ــراد را مخل ــد و اف را بی حاصــل می دان
ایــن مطلــب کــه بــا مداخلــه می تــوان مانــع انتشــار ویــروس کرونــا و کنتــرل آثــار و عواقــب آن بــر ابعــاد 
مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه شــد و تجربــۀ کشــورهای موفــق در ایــن زمینــه نیــز پیــش روی 
ه  ه و ُعــدّ ماســت. گام چهــارم، عــزم عمومــی بــرای شــروع مبــارزۀ مشــترک و همه جانبــه بــا تمامــی عــدّ
ــاد احســاس  ــا ایج ــور ب ــی کش ــرمایه های اقتصــادی و اجتماع ــیل ها و س ــی پتانس ــا آن اســت. تمام ب
مســئولیت اجتماعــی همــگان در برابــر هــدف واحــد، یعنــی ســرکوب ویــروس کرونــا، الزم اســت به کار 
گرفتــه شــود تــا گام آخــر بــرای تبدیــل شــدن مشــکل بــه مســئلۀ اجتماعــی محقــق شــود. بــا قــرار گرفتن 
کشــور و جامعــه در چنیــن وضعیتــی نه تنهــا ایــن مشــکل مهــم حــل می شــود، بلکــه زمینــۀ مســاعدی 
بــرای همــکاری سیاســت مداران، نخبــگان و مــردم بــرای حــل گام بــه گام مشــکالت بــزرگ قبلــی کــه 
تلنبــار شــده اند نیــز فراهــم می آیــد. بــا ایــن وصــف، در وضعیــت فعلــی، ویــروس کرونــا امــکان تبدیــل 

شــدن بــه مســئلۀ اجتماعــی را دارد، بــا ایــن امیــد کــه ایــن فرصــت نیــز ازدســت نــرود.
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«بیماری همه گیر و خود محوری، دو چیزی است که بشر هیچ گاه موفق به غلبه بر آن ها 
نخواهد شد». فرانک اسنودن

مقدمه
از کســی کــه در میانــۀ کارزار کرونــا و بحــران می نویســد، انتظــار نداریم که برای ما مبانی معرفت شــناختی 
و روش شــناختی را توضیــح دهــد. او بایــد مســتقیماً از تجربــه اش بگویــد و اینکــه وضعیت چگونه اســت 
و بــا چــه مســئله هایی درگیــر اســت. ازایــن رو بــرای شــروع روایــت مردم نگارانــه ام از موقعیــت بحــران 
کرونــا، از بیــان نگرانی هایــم آغــاز کنــم؛ زیــرا ایــن نگرانی هــا، عمومی تریــن احســاس در ایــن وضعیــت 
ــم، مثــل همــۀ آن هــا کــه ایــن  اضطــراری اســت. ایــن نگرانی هــا، ترس هــا و تردیدهایــم هســتند. نگران
روزهــا نگران انــد؛ نگــران همــۀ چیزهایــی کــه اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و انســانی چنــد دهــه اســت از 
آن صحبــت می کننــد و هشــدار می دهنــد و امــروز شــاهد وقــوع آن هــا هســتیم. «جامعــۀ مخاطره آمیــز»، 
ــون آشــکار شــده و مخاطراتــش  ــان کــرد، اکن ــد در ســال ١٩٩٠ بی کــه اُلریــش بــک جامعه شــناس فقی
گریبان گیرهمــه شــده اســت. حــق بــا هایدگــر بــود کــه در ســال های نیمــۀ نخســت قــرن بیســتم، نگــران 

١. استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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فناورانــه شــدن جهــان و شــکاف میــان انســان و طبیعــت بــود؛ شــکافی کــه بــه تضــاد، تخریــب و برهــم 
خــوردن تــوازن طبیعــت می انجامــد. نگرانــم، نگــرانِ «مــرگ گروهــی» کــه ِادگار مــورن در ســال ١٩٨٠ 
از آن صحبــت کــرد: مرگــی مرمــوز به دســت دشــمنی نامرئــی. نگرانــم، نگــران بی انضباطــِی بشــر کــه بــه 
ســیطرۀ لجام گســیخته اش بــر طبیعــت تأمــل نکــرد و جــان و جســم جهــان را در خطــری بی پایــان قــرار 
ــو اســتخراج  ــا در پرت ــه حکومت ه ــا و اســتبدادها و ســرکوب هایی ک ــم، نگــران ایدئولوژی ه داد. نگران
منابــع طبیعــی و فــروش آن هــا به دســت آوردنــد و خــود را بی نیــاز از مــردم دانســتند و بشــر را و صــدای 
او را خفــه کردنــد؛ صدایــی کــه اگــر شــنیده می شــد، این گونــه بــه هنــگام بحران هــا، میلیون هــا انســان 
ــدند.  ــد نمی ش ــالمت ناکارآم ــای س ــی و نظام ه ــای حکم ران ــه نظام ه ــد و این گون ــاه نبودن ــا و بی پن تنه
نگرانــم، نگــران ایــن ویــروس لعنتــی کــه اســم بی مســمای کرونــا (تاجــدار) را بــر آن نهاده انــد؛ ویروســی 
ســاختۀ دســت و اندیشــۀ مــا انســان ها. نگرانــم، نگــران همــۀ بحران هایــی کــه ایــن بحــران فاجعه آفریــن 
خلــق کــرده و می کنــد؛ نگــران ایران زمینــم کــه پــای کوویــد ١٩ بــه آن وارد شــد و اقتصــاد، سیاســت و 

زیســت‑جهان مــا را برهــم زد.    
فرانــک اســنودن، مــورخ برجســتۀ بیماری هــای همه گیــر، می گویــد: «بیماری هــای همه گیــر، 
ــد. درســت  ــود کنن ــر خ ــدار درگی ــان و بی هش ــع را به ناگه ــه جوام ــتند ک ــی نیس ــی تصادف رخدادهای
ــد  ــه بای ــۀ آن جامع ــرای مطالع ــه  ای آســیب پذیری های خــاص خــودش را دارد. ب به عکــس، هــر جامع
ســاختار، ســطح زندگــی افــراد و اولویت هــای سیاســی آن را درک کنیــم» (کوتینــر، ١٣٩٩). بــه 
همیــن معناســت کــه می توانیــم از کرونــای هنــدی، بریتانیایــی، آمریکایــی و ایرانــی صحبــت کنیــم، از 

ــم. ــا بنویس ــن نگرانی ه ــم از ای ــا می خواه ــدام اســت. در اینج ــه خــاص هرک ــی ک نگرانی های
ــن  ــم  ریخــت. ای ــران شــد و اوضــاع را به ه ــد ١٩ وارد ای ــروس کووی ــن ١٣٩٨، وی ــۀ بهم  از نیم
بحــران از چیــن آغــاز شــد و تــا ایــن لحظــه بــه اغلــب کشــورها شــیوع یافتــه اســت و در هرجایــی نقــش 
و نشــان خــود را آفریــده اســت. در هنــد بــا کرونــای هنــدی و تنش هــای میــان هندوهــا، مســلمانان و 
نظــام کاســتی، و در آمریــکا، کرونــای لیبــرال و تنــش میــان منتقــدان ســرمایه داری و نئولیبرالیســم؛ در 
چیــن، درگیــری میــان ســرمایه داری دولتــی و فقــر؛ و در ایــران هــم «کرونــای ایرانــی» را داریم کــه نوروز 
باســتانی را تعلیــق کــرد و مــردم را از دیدوبازدیــد محــروم ســاخت؛ زیارتگاه هــا و مراکــز مذهبــی را 
بســت و چالــش میــان ســنت گرایان و نوگرایــان را زنــده کــرد. خانه نشــینی بــر همــه تحمیــل شــد و واژۀ 
ناشــناخته و کم بســامدِ «قرنطینــه» بــر ســر زبان هــا افتــاد؛ مــدارس و مراکــز آموزشــی و آمــوزش عالــی 
تعطیــل شــدند و کســب وکارها از رونــق افتــاد. همــه درگیــر شست وشــو و رعایــت بهداشــت شــدند. 
ــر  ــده فراگیرت ــرس از آین ــر شــده اند و ت ــرا فقیرت ــذرد؛ فق ــاه از شــروع بحــران می گ ــون ســه م اکن
ــم از  ــن ه ــد. م ــاد می زنن ــان، دردشــان را فری ــا و شوخی هایش ــا جوک ه ــردم ب ــون م شــده اســت. اکن
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ــا  رفتــن بــه لنــدن و دیــدار خانــواده ام بازمانــدم؛ چــون پــرواز هواپیماهــا لغــو شــد. از آغــاز بحــران ت
ایــن لحظــه در قرنطینــه ام و کرونانــگاری می کنــم. هــرروز رســانه ها و مطبوعــات تمــاس می گیرنــد و 
می خواهنــد بــرای مــردم تحلیــل و تفســیر از ایــن بحــران فراهــم کننــد. چیزهایــی کــه می توانــم به عنــوان 
انسان شــناس و مردم نــگار از ایــن موقعیــت اضطــراری روایــت کنــم، بــه خبرنــگاران می گویــم. فضــای 
ــدا  ــا زندگــی پی ــردن ی ــاه ب ــرای پن ــی ب ــن فضــا جای ــه در ای ــی هم ــر شــده اســت. گوی مجــازی فعال ت
ــرام و ســایت شــخصی ام،  ــال تلگ ــق کان ــرروز از طری ــتم و ه ــا هس ــان آن ه ــز در می ــن نی ــد. م کرده ان

کرونانگاری هایــم را نشــر می دهــم.
احســاس نگران کننــده ای در همــه هســت؛ احســاس اینکــه بحــران کرونــا قرار نیســت به ایــن زودی ها 
پایــان یابــد و جهــان بــا پیامدهــای ویرانگــر ایــن بحــران چگونــه کنــار خواهــد آمــد. رســانه ها، مطبوعــات 
ــردم از آینده شــان  ــتند. م ــن بحــران هس ــارۀ ای ــو درب ــر گفت وگ ــان درگی و شــبکه های اجتماعــی همچن
ــد شــد.  ــا خواهن ــر فقــر و محرومیــت شــدید شــده ی ــدۀ میلیون هــا انســانی کــه درگی می پرســند و از آین
برخــی اقتصاددانــان هــم از گســترش نابرابری هــا و فقــر گســترده ناشــی از بحــران و احتمــال جنبــش 
ــد کــه  ــی بســته اند، نگران ان ــا آن هــا کــه دل در گــرو دیــن و آیین هــای مذهب ــد. ام ــان صحبــت می کنن ن
مبــادا در آینــده مناســک دینــی افــول کنــد. دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، دانش جویــان و دانشــوران 
نمی داننــد سرنوشــت آن هــا چــه خواهــد شــد. صنعــت گردشــگری، تعطیــل شــده و میلیون هــا نفــر نگــران 
شــغل و وضعیــت مراکــز گردشــگری هســتند. روابــط اجتماعــی مــردم بــا اختــالل روبــه رو شــده اســت. 
ــه به ســر می برنــد. در چهره هــا نه تنهــا نگرانــی، بلکــه ماســک اســت. خشــونت های  بســیاری در قرنطین
خانگــی افزایــش  یافتــه اســت. گردهمایی هــا محــدود یــا بــه کل ناممکــن شــده اســت. ناتوانــی از برگزاری 
مراســم ختــم و ســوگواریِ شایســته و بایســته بــرای درگذشــتگان، مــردم را بســیار رنــج می دهــد. همــه 
ــا چه زمانــی ادامــه می یابــد و عاقبــت چــه خواهــد شــد. هــرروز آمارهــا  نگران انــد کــه ایــن وضعیــت ت
نشــان می دهــد همچنــان بســیاری مبتــال می شــوند و برخــی نیــز قربانــی. متخصصــان و ســازمان های 
بهداشــتی جهانــی و ملــی می گوینــد ایــن بحــران بــه ایــن زودی هــا دســت از ســر انســان برنخواهد داشــت 
و بــه احتمــال زیــاد در پاییــز، ایــن بحــران بســیار حادتــر خواهد بــود. اگرچه مراکــز تحقیقاتی در سراســر 
جهــان بــرای ســاختن دارو و واکســن در تالش انــد و گمــان مــی رود بــه زودی چنیــن موفقیتــی به دســت 

خواهــد آمــد؛ صحبــت از مــوج دوم، ســوم و چنــدم ایــن بحــران اســت. 
همــه  چیــز هــم ناخوشــایند نیســت. همبســتگی و شــفقت در جهان و در ایــران افزایش  یافته اســت. 
ــه دیــدن خویشــتن خــود می رونــد  مــردم مهربان تــر شــده اند و در فضــای خودقرنطینگــی کمــی هــم ب
ــد. رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی تــالش گروه هــا و افــراد انسان دوســت و فــداکار  و تأمــل می کنن
را هرلحظــه گــزارش می کننــد؛ آن هــا کــه مراقــب دیگــران هســتند تــا در بحــران کرونــا آســیب نبیننــد. 
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ــد. از  ــت فداکاری هایشــان ســتایش می کنن ــی باب ــز درمان ــردم از پزشــکان و پرســتاران و کادر مراک م
ــبکه های  ــه و در ش ــش  یافت ــی کاه ــۀ مصرف گرای ــد. روحی ــص و آواز می آی ــتان ها صــدای رق بیمارس
اجتماعــی، همــه از زیبایی هــای زندگــی، ارزش هــای اخالقــی، شــفقت و همدلــی صحبــت می کننــد. 
مــرگ، پرســش های عارفانــه و اخالقــی را در برابــر مــردم گذاشــته اســت. حســی از برابــری هــم میــان 

مــردم هســت. مــردم می گوینــد کرونــا فقیــر و غنــی یــا قدرتمنــد و بی قــدرت نمی شناســد.
ــعه یافته ای  ــع توس ــردم جوام ــی م ــد، حت ــد می کن ــان را تهدی ــردم جه ــا م ــدار کرون ــروس تاج وی
چــون اروپــا و آمریــکا. آنجــا اوضــاع وخیــم اســت. نظام هــای ســالمت در ایــن جوامــع تــا ایــن لحظــه 
ســربلند نبوده انــد. مــردم از اینکــه جهــان غــرب چنــدان هــم کــه گمــان می کردنــد «ازمابهتــران» نیســتند 
ــه  ــردم ب ــه، م ــی خرســندند! مســافرت ها کاهــش  یافت ــد، گوی ــو زده ان ــا زان ــر کرون ــا هــم در براب و آن ه
دنیــای مجــازی کــوچ کرده انــد. طبیعــت، نفــس راحت تــری می کشــد، بهــار اســت و بارانــی و هــوای 
عاشــقانه... . این هــا بخشــی از توصیــف موقعیــت بحرانــی اســت کــه اکنــون درگیــر آن هســتیم و مــن 
در میانــۀ ایــن میــدان، مشــغول نوشــتنم. درنظــر بگیریــد یــک مردم نــگار را در میــدان مطالعــه و این هــا 

بخشــی از یادداشــت های خــام اوســت.
تــا پیــش از بحــران کرونــا هیچ کــس تصــور نمی کــرد کــه ممکــن اســت روزگاری اتفاقــی بیفتــد 
یــا بتــوان کاری کــرد کــه جهــان به صــورت یکپارچــه درگیــر چیــزی شــود یــا در موقعیتــی قــرار گیــرد 
کــه تمــام الیه هــای آشــکار و پنهــان نهادهــا، ســاختارها، سیســتم ها و انســان ها بــه ســخن درآینــد و 
ــا توانســت در مــدت ســه مــاه «زبــان مشــترکی» خلــق  خــود را برمــال و آشــکار ســازند. بحــران کرون
کنــد؛ حــوزۀ عمومــی را در ســطح جهانــی، ملــی و محلــی فعــال ســازد؛ احساســات مشــترک آفرینــد؛ 
ــد و  ــام زمینه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی، چالش هــای بزرگــی ایجــاد کن در تم
درعین حــال ایــن امیــد را آورد کــه جهــان دربــارۀ عملکردهایــش بازاندیشــی کنــد؛ آنچــه تــا پیش ازایــن 
تنهــا دغدغــۀ روشــن فکران بــود، دغدغــۀ همــگان کنــد؛ روندهــای تخریــب طبیعــت و محیط زیســت 
را متوقــف ســازد و ســبب شــود مــردم، بحران هــای نظام هــای ســالمت را دریابنــد و بــه بدیل هایــی 
بــرای آینــدۀ جهــان بیندیشــند. بحــران کرونــا شــاید هنــوز جهــان را تغییــر نــداده اســت، امــا ضــرورت 

تغییــر جهــان را قطعــی کــرد.
ــی، زیســت جهــان  ــر ایــن بحــران شــد و حــوزۀ عمومــی، نظــام حکم ران ــران هــم درگی جامعــۀ ای
ــا آمــوزگاری جــدی و  ــر از خــود کــرد. کرون ــای خصوصــی را متأث شــهروندان و زندگــی فــردی و دنی
ســخت گیر بــرای همــه بــود و همــه  چیــز و همه کــس را در معــرض آزمــون قــرار داد. کرونــا پرســش های 
دشــواری را در تمــام قلمروهــای معرفتــی، حوزه هــای سیاســی، میدان هــای زندگــی و ذهن هــای فــردی 
مــا مطــرح کــرد؛ پرســش هایی کــه الجــرم بایــد آن هــا را بادقــت ارزیابــی کنیــم و بــه آن هــا پاســخ دهیــم. 
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بحــران کرونــا زشــتی ها، زیبایی هــا، بیم هــا، امیدهــا و دغدغه هــای بســیاری را ایجــاد کــرد. مــن نیــز 
ماننــد شــهروندی عــادی و درعین حــال انســان دانشــگاهی، درگیــر ایــن موقعیــت شــدم. احساســم ایــن 
ــر از فعالیت هایــی کــه  ــد کاری انجــام دهــم فرات ــم، بای ــد کنشــگری کن ــود کــه در ایــن موقعیــت بای ب
به طــور عــادی و متعــارف انجــام مــی دادم. بــا ایــن درک و دریافــت از موقعیــت بحــران بــود کــه چندیــن 
ــرای شــیوۀ ســپری کــردن  ــه مــردم آگاهی هــای ضــروری ب کلیــپ ســاختم و در آن هــا تــالش کــردم ب
دورۀ قرنطینــه، شــیوه های محلــی مواجهــه بــا بحــران کرونــا، ضــرورت کنشــگری در بحــران و بســیاری 

موضوعــات دیگــر را از منظــر انسان شناســانه توضیــح دهــم. 
ــۀ زیســتۀ جامعــۀ  ــه از تجرب ــز می خواهــم در ادامــه، همــان مســیر روایتــی مردم نگاران در اینجــا نی
ایــران در بحــران کنونــی را توضیــح دهــم. روایــت کــردن ایــن تجربــه بــرای امــروز و آیندۀ ایــران ضروری 
ــران در  ــه رو هســتیم. ای ــر روب ــی و توصیفــی از بیماری هــای همه گی ــر دانــش تحلیل ــا فق ــا ب اســت. م
ــا به جــز اندکــی  ــوده اســت. ام ــا ب ــن بیماری ه ــر ای ــواره درگی ــع، هم ــر جوام ــد دیگ ــخ مانن طــول تاری
ــده، روایت هــای ثبت شــدۀ چندانــی از ایــن بیماری هــا  روایت هــای تاریخــی و اســناد و مــدارک پراکن
ــا گرایــش دارد و هرکــدام  ــگاری هــم ده ه ــه اســت. مردم ن ــم. روایــت مــن در اینجــا مردم نگاران نداری
ــگاری مســئله محور»  ــرای کاری و هدفــی مناســب هســتند. روایتــی کــه در اینجــا می نویســم «مردم ن ب
اســت. در کتــاب زندگــی سراســر حــل مســئله اســت توضیــح داده ام کــه چشــم اندازی کــه برای شــناخت 

فرهنــگ اختیــار کــرده ام، «مسئله شناســی فرهنگــی» اســت. 
از دیــدگاه مــن، مردم نــگاری شــیوه ای بــرای دیــدن و نشــان دادن اســت. همچنیــن از ایــن راه می تــوان 
کنشــگری کــرد و ســوژۀ مردم نــگار می توانــد فعاالنــه و خالقانــه خــود را درگیــر بحــران کنــد. ایــن روایــت 
صرفــاً ســرنخ هایی از برخــی مســئله هایی اســت کــه در بســتر جامعــۀ ایــران در موقعیــت بحــران کرونــا 
شــکل گرفــت. همان طــور کــه ابتــدا اشــاره کــردم، بحــران کرونــا در هــر جامعــه ای بازتــاب ویــژۀ خــود را 
داشــت و دارد. مردم نــگاری رویکــردی اســت کــه زمینــۀ رخدادهــا را می بینــد و نشــان می دهــد. در هــر 
بحــران، جامعــه بــرای مواجهــه بــا آن الجــرم پرســش ها و چالش هــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و 
فرهنگــی خــود را شــکل می دهــد. بحــران کرونــا، هــم بحرانــی در زمینــۀ بهداشــت و ســالمت عمومــی 
بــود و هــم بحرانــی اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی. کرونــا ویروســی بــود کــه هــم در جســم 
آدم هــا و هــم در جهــان آن هــا نفــوذ کــرد. درنتیجــه، همــۀ ابعــاد هســتی در موقعیــت بحــران کرونــا بــه هــم 
ــر از امــر بهداشــتی و ســالمت انســان ها قــرار گرفــت. همان طــور کــه ایــن  گــره خــورد و بحــران، فرات
ویــروس می توانــد بدن هــای آســیب پذیر و دارای بیمــاری را بیشــتر آســیب بزنــد، آن بخــش از جامعــه 
و جهــان هــم کــه آســیب پذیرترند، بیشــتر و ســریع تر درگیــر بحــران کرونــا می شــوند. بحــران کرونــا بــه 
همیــن دلیــل چیــزی فراتــر از پدیــده ای اســت کــه در رشــتۀ علمــی خاصــی قابل مطالعــه باشــد. بــرای 
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فهمیــدن ایــن بحــران الجــرم نیازمنــد رویکــردی فرارشــته ای هســتیم. مردم نــگاری رویکــردی اســت که از 
تجربــۀ زیســتۀ مــا ســخن می گویــد؛ تجربــه ای کــه از درون درگیری هــای مــا بــا زیســت جهــان و زندگــی 
بیــرون می آیــد. اگرچــه نمی توانــم توصیــف غنــی و فربهــی از تجربــۀ زیســته ام در ایــن موقعیــت ارائــه 
کنــم، می خواهــم از منظــر مسئله شناســانه و بــا تحلیــل فرهنگــی، روایتــی هرچنــد گــذرا از کرونــای ایرانی 
ارائــه کنــم. در ایــن ُجســتار نمی خواهــم دربــارۀ ابعــاد بهداشــتی و پزشــکی ایــن بحــران ســخن بگویــم، 
ایــن وجــه از بحــران جنبــۀ عــام و جهانــی دارد. امــا وجــه محلــی یــا ملــی ایــن بحــران بــرای مردم نــگاری 
اهمیــت دارد؛ زیــرا مردم نــگاری چیــزی نیســت جــز همیــن یافتــن و دیــدن خاص بودگی هــای مســئله ها. 

بحــران کرونــا بــرای مــا مــردم ایــران از همــان ابتــدا صورت بنــدی فرهنگــی پیــدا کــرد. 
همچنیــن در ایــن ُجســتار نمی خواهــم جزئیــات پرشــمار همــۀ کنش هــا، رخدادهــا، رنج هــا، تنش هــا 
و مســئله های اجتماعــی و فرهنگــی ایــن بحــران را توضیــح دهــم. از ابتــدای بحــران در نیمۀ بهمــن ١٣٩٨، 
اقــدام بــه نوشــتن و اندیشــیدن دربــارۀ ایــن بحــران کــردم و دربــارۀ ابعــاد گوناگــون آن تــا امــروز نوشــتم و در 
حــوزۀ عمومــی ازطریــق رســانه ها و کانــال تلگرامــی و ســایت شــخصی ام آن هــا را منتشــر کــردم. بنابرایــن، 
نیــازی نیســت تــا همــه  چیــز را بنویســم. امــا در ایــن موقعیــت بحرانــی چیزهایــی برایــم به عنــوان مردم نگار 
قابل توجــه بــود؛ می خواهــم فهرســت گونه ایــن چیزهــا را در اینجــا روایــت کنــم. احتمــاًال بــرای خواننــدۀ 
ایرانــی کــه ایــن روزهــا رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی را پی جویــی کــرده اســت، ایــن روایــت حــرف تــازه 
و خبــر ناشــنیده ای نــدارد. باوجودایــن نبایــد از نوشــتن ایــن روایــت منصــرف شــوم؛ زیــرا کار مردم نــگاری 
زبــان بخشــیدن، ثبــت کــردن و معنــی دادن بــه همیــن خبرهــا و رخدادهایــی اســت کــه بــرای مــردم کامــًال 
آشــنا هســتند. شــاید کســانی کــه ده یــا پنجــاه یــا پانصــد ســال بعــد ایــن روایــت را بخواننــد، حرف هایــم 

بــرای آن هــا جالــب و خواندنــی باشــد. آن هــا بــا موقعیــت بحرانــی کنونــی فاصلــه گرفته انــد.  

مسئلۀ ما و کرونا
ــی و  ــای بحران ــه در موقعیت ه ــارت مشــهوری دارد ک ــور، عب ــوف ک ــاب ب ــۀ کت ــت در مقدم صــادق هدای
دردنــاک، ناگزیــر توجــه مــا را به ســوی خــود جلــب می کنــد. هدایــت می نویســد: «در زندگــی زخم هایــی  
هســت کــه مثــل خــوره، روح را آهســته در انــزوا می خــورد و می تراشــد. ایــن دردهــا را نمی شــود بــه کســی 
اظهــار کــرد... بشــر هنــوز چــاره و دوایــی برایــش پیــدا نکــرده و تنها داروی آن، فراموشــی به توســط شــراب و 
خــواب مصنوعــی، به وســیلۀ افیــون و مــواد مخــدر اســت؛ ولــی افســوس کــه تأثیــر این گونــه داروهــا موقــت 
اســت و به جــای تســکین، پــس از مدتــی، بــر شــدت درد می افزاینــد» (هدایــت، ١٣۵۶: ١١). بحــران کرونا، 
برخــی از ایــن  گونــه زخم هــا کــه بــر جســم و جــان انســان و جامعــۀ امــروزی اســت و مجــال و مکانــی 
بــرای بیــان و بــروز آن نبــود و مــا همــه در حالــت کتمــان، کم نمایــی یــا فرامــوش کــردن آن هــا بودیــم، 
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همــه را آشــکار کــرد. انســان و جامعــۀ امــروزی دهه هاســت بــر تــن طبیعــت و بــر جســم خــود ضربه هــا 
ــه همیــن دلیــل گفتــن  و زخم هــای مهلــک مــی زد و می زنــد. ایــن زخم هــا از ماســت کــه بــر ماســت. ب
ــف سرباالســت. میلــی بــرای بیــان کــردن آن هــا نیســت.  آن هــا از ســوی دانشــگاهیان و نخبــگان سیاســی تُ
ــف ســرباال ریشــه در نهــاد علــم و فنــاوری هــم دارد و بیــان آن بــرای دانشــگاهیان  به ویــژه اینکــه ایــن تُ
ــرمایه داری،  ــام س ــده اســت. بی شــک نظ ــه دار ش ــدرن خدش ــان م ــرور انس ــوار اســت. غ ــخت دش س
ایدئولوژی هــای چــپ و راســت، لیبــرال، نولیبــرال و بنیادگــرا و به طــور کلــی، صاحبــان زر و زور و 
تزویــر بــوده و هســتند کــه همیشــه جهــان را ویــران کرده انــد؛ امــا همــۀ این هــا در زخــم زدن بــر جســم 
ــاوری انجــام داده انــد و می دهنــد. درســت گفته انــد کــه چــو  ــا علــم و فن و جــان انســان ها کارشــان را ب
دزدی بــا چــراغ آیــد، گزیده تــر بــرد کاال؛ نظام هــای حکم رانــی و دســتگاه های سودســاالر ســرمایه داری 
ــی و چــه ســرمایه داری آزاد)، ســازوکارهای توســعه و نوســازی  (چــه در نظام هــای ســرمایه داری دولت
لجام گســیخته، بــا کمــک علــم و فنــاوری بســیاری از ویروس هــا را تولیــد و بازتولیــد و تکثیــر کــرده و 
ــان مــدرن و معاصــر، «فناوری هــای  ــا در جه ــد. میشــل فوکــو به درســتی نشــان داد کــه دانش ه می کنن
قــدرت» هســتند و همــۀ شــکل های روابــط قــدرت و ســلطه بــا و ازطریــق دانش هــا انجــام می شــوند و 
شــکل می گیرنــد. ازایــن رو، بحــران کرونــا ایــن پرســش را بــرای مــا و در برابــر مــا قــرار داده اســت کــه 
مــا چــه کرده ایــم کــه چنیــن طبیعــت بــر مــا شــورش کــرده اســت. ویــروس کرونــا عالمــت ســؤالی اســت 
در برابــر نهــاد علــم و فنــاوری؛ و اینکــه ایــن نهــاد چــرا و چگونــه ابــزار بــی  چــون  و چــرای نظام هــای 

ــا شــده اســت. ــی و ایدئولوژی هــای آن ه حکم ران
کرونــا ناگهــان ظاهــر نشــد، بلکــه دهه هاســت کــه بشــر در تــالش لجام گســیخته اش بــرای ســیطره و 
به ســلطه کشــیدن زمیــن و زمــان، بــرای مصــرف بی امــان و بــی  حــد و انــدازه، همــه  چیــز و ازجملــه جســم 
خــودش را غــارت و چپــاول می کنــد. نظام هــای حکم رانــی در تمــام ســطوح جهانــی، ملــی و منطقــه ای 
ــا شــیوه های تجاری ســازی و کاالیــی کــردن کشــاورزی، جنگل هــا، گیاهــان، جانــوران، آب  و خــاک،  ب
زمینــۀ ویروســی شــدن هســتی را فراهــم کرده انــد. ایــن بحــران را به کمــک فنــاوری و به نــام علــم انجــام 
داده انــد. ازایــن رو علــم و فنــاوری کــه قــرار بــود و هســت فرشــتۀ نجــات و امیــد انســان بــرای خوش بختی 
و رفــاه باشــد، شــیطان بزرگــی شــد کــه انســان را فریفــت و او را در بحرانــی عظیــم گرفتــار کــرد. البتــه در 
جوامــع و نظام هــای عقل ســتیز و علم گریــز، ایــن بحــران بهانــۀ خوبــی اســت بــرای توجیــه دســت های 
آلــوده و سیاســت های ویرانگرشــان و بــرای حملــه بــه نهــاد علــم و دانشــگاه؛ و همیــن باعــث می شــود کــه 
نشــود از زخم هایــی کــه بــر تــن و جــان انســان امــروزی اســت به راحتــی ســخن گفــت. درهرحــال بحــران 
کرونــا مــا را ناگزیــر کــرده اســت کــه بازاندیشــی کنیــم و از زخم هــای عمیــق ســخن بگوییــم، حتــی اگــر 

ایــن کار بــه بهــای آب در آســیاب کوبیــدن عقل ســتیزان و علم گریــزان باشــد!
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ــان انســان را گرفــت. طــی نیم قــرن  ــود کــه در قــرن بیســتم گریب ــا اولیــن پاندمــی نب ویــروس کرون
گذشــته، هــزاران ویــروس در جهــان پدیــد آمــده اســت و شــماری از آن هــا ماننــد اچ آی وی (ایــدز)، 
ســارس (٢٠٠٣) یــا ابــوال (٢٠١٣) عالم گیــر شــدند. انســان قــرن بیســت ویکمی از شــیوع ســارس، 
مــرس، زیــکا و ابــوال درس هــای الزم را نگرفــت و در نظــام حکم رانــی اش تجدیدنظــر نکــرد تــا رســید 
ــوز هــم نشــانی از هوشــیاری  ــر آن هســتیم. هن ــون درگی ــی کــه اکن ــا و بحــران جهان ــروس کرون ــه وی ب
واقعــی در جهــان  دیــده نمی شــود. هنــوز رســانه ها و سیاســت ها تــالش فریب کارانــه ای می کننــد 
تــا ایــن بحــران را بــه پدیــده ای پزشــکی تقلیــل دهنــد و از تجدیدنظــر در حکم رانی هــا ســر بــاز زننــد. 
امــا پرســش مهــم ایــن اســت کــه انســان دانشــگاهی در ایــن فضــای بحرانــی چــه مســئولیتی برعهــده 
ــی  ــادی بحــران کنون ــه های بنی ــا ریش ــد ت ــالش کن ــه ت ــن اســت ک ــی آن ای دارد. پاســخ روشــن و قطع
ــد در  ــد و نبای ــاوری نمی توان ــم و فن ــه عل ــد ک ــد بگوی ــدای بلن ــا ص ــد و ب ــان ده ــان ها نش ــه انس را ب
ــاوری  ــۀ فن ــی را در مقول ــای حکم ران ــه نظام ه ــد. البت ــان باش ــرگ انس ــت و م ــودی طبیع ــت ناب خدم
ــه  ــری ک ــه تعبی ــش اســت. ب ــده ای از دان ــروز شــکل های پیچی ــم ام ــی ه ــرا حکم ران ــم؛ زی ــز می بینی نی
میشــل فوکــو می گفــت، دانش هــا در جهــان معاصــر و مــدرن «فناوری هــای قــدرت» هســتند و تمــام 
ــا  ــۀ بحران ه ــۀ هم ــًال واضــح اســت: ریش ــئله کام ــد. مس ــدرت شــکل هایی از دانش ان ــای ق فناوری ه
و  نهادهــا  در  دانشــگاه ها  دانش آموختــۀ  میلیون هــا  اســت.  بشــر  امــروزی  دانــش  شــکل های  در 
ــه ریشــۀ طبیعــت و زندگــی بشــر می زننــد.  بوروکراســی ها مستقرشــده اند. این هــا هســتند کــه تیشــه ب
بلــه، مــن هــم می دانــم دیکتاتورهــا و «دیکتاتوری هــای بــازار» و «دیکتاتوری هــای ایدئولوژی هــا» ســهم 
مهمــی در بحران هــای جهانــی دارنــد. امــا به قــول ژرژ برنانــوس، نویســندۀ فرانســوی، «دیکتاتوری هــا، 
دیکتاتورهــا را ایجــاد نمی کننــد؛ بلکــه گله هــا آن هــا را شــکل می دهنــد». دانــش و دانشــگاه در جهــان 
ــه رو دیکتاتوری هــا و بوروکراســی های حاکــم آن هــا شــده اســت. دانشــگاه  ــه دنبال امــروز همچــون گل
بوروکراتیــک، نمی توانــد دانــش رهایی بخــش و دانشــگاهی متعهــد و مســئول در برابــر جامعــه و 
ــه، مــن هــم کامــًال واقفــم کــه بســیاری از محققــان از رشــته های  ــرورش دهــد. بل محیط زیســت را پ
ــا را از  ــد و م ــد می کنن ــا را نق ــه مســئوالنه سیاســت ها و دانش ه ــی اســت ک گوناگــون ســالیان طوالن
پیامدهــای ویرانگــر حکم رانی هــا و سیاســت های ویرانگــر حاکــم بــر جهــان آگاه می ســازند. امــا 
واقعیــت تلــخ ایــن اســت کــه جریــان حاکــم بــر جهــان و بــر نظام هــای دانــش و آمــوزش عالــی، ایــن 
اندیشــۀ انتقــادی را همیشــه بــه حاشــیه رانــده و بــه آن بی توجــه بــوده و هســت. ازایــن رو معتقــدم کــه 
مهم تریــن تجدیدنظــر بنیــادی بایــد در خــود نهــاد دانــش و دانشــگاه انجــام شــود؛ نهــادی کــه در برابــر 

ــد پرسشــگرانه پاســخ گو باشــد. ــروزی بای ــای ام بحران ه
چیزهایــی کــه نوشــتم، بخشــی از گفت وگوهایــی اســت کــه در دورۀ بحــران کرونــا بــا خــودم داشــتم 
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و در یادداشــت های متعــدد آن هــا را نوشــتم و شــرح دادم. مــن نیــز ماننــد همــۀ مــردم ایــن روزهــا در 
اندیشــه بــودم؛ اندیشــۀ اینکــه ایــن بحــران می توانــد مــا را از خــواب بیــدار کنــد یــا نــه، اینکــه وظیفــۀ 
مــن در ایــن موقعیــت بحرانــی چیســت. مــن هــم بایــد هــم بــه دیگــران، یعنــی همــکاران دانشــگاهی ام، 
یــادآوری کنــم کــه بــه تجدیدنظــر در همــۀ فعالیت هــای دانشــگاهی مان نیازمنــد هســتیم و هــم اینکــه 

خــودم بایــد ایــن تجدیدنظــر را انجــام دهــم.
بــا ظهــور کرونــا، جهــان درگیــر بحرانــی شــد کــه از جنــگ جهانــی دوم بــه این ســو ســابقه  نداشــت. 
ــن  ــزی کــه ای ــر شــدند. چی ــن بحــران نه فقــط دولت هــا، بلکــه همــۀ نهادهــا و همــۀ مــردم درگی در ای
بحــران را از بحران هــای دیگــر متمایــز می کنــد همیــن درگیــر شــدن همــۀ ســاکنان زمیــن بــا آن اســت. 
رخ داد بزرگــی اســت، زیــرا بــه سرنوشــت زندگــی و مــرگ انســان ها گــره  خــورده اســت. حتــی آن هــا کــه 
بــه هــر دلیــل احســاس خطــر نمی کننــد، می تواننــد ناقــل ایــن ویــروس باشــند و ازایــن رو بــرای دیگــران 
خطرآفرین انــد. درگیــری همــۀ ســاکنان زمیــن بــا ایــن بحــران بــه معنــی آن اســت کــه بســتر کلــی جهــان 
ــوده و  ــر کــرده اســت و انســان ها بایــد الجــرم خــود را در مقــام و موقعیتــی متفــاوت از آنچــه ب تغیی
زیســته اند، درک و دریافــت کننــد. ایــن موضــوع شــامل مــن هــم می شــود. در ایــن بحــران و پــس ازآن 
بایــد خــودم را در فضــای دیگــری بیابــم و بــرای زندگــی، نقش هــا، آرزوهــا، بیم هــا و امیدهایــم جــور 

دیگــری بیندیشــم و احســاس کنــم.

مردم نگاری در جهان ُپرآشوب
جهــان پیشــاکرونا درگیــر بحران هــای بزرگــی بــود، امــا ایــن بحران هــا توجــه جامعــۀ جهانــی و انســان ها 
ــا، رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی انباشــته  ــه خــود جلــب نمی کــرد. در موقعیــت بحرانــی کرون را ب
از گزارش هایــی شــد کــه نشــان مــی داد چگونــه میلیون هــا میلیــون انســان از فقــر، اعتیــاد، تصادفــات 
ــژادی،  ــای ن ــه ای، تبعیض ه ــای منطق ــونت ها، جنگ ه ــت محیطی، خش ــای زیس ــاده ای، آلودگی ه ج
ــک  ــارۀ هری ــد. درب ــج و عذاب ان ــا در رن ــد ی ــی می میرن ــیتی و اجتماع ــی، جنس ــی، زبان ــی، مذهب قوم
ــق  ــه کــرد و ازطری ــار و اطالعــات ارائ ــوان انبوهــی از آم ــی و جمعــی می ت ــن مصیبت هــای جهان از ای
جســت وجویی ســاده در فضــای مجــازی و منابــع بین المللــی بــه آن هــا دســت  یافــت. دهه هــای طوالنــی 
ــر حاکــم بــر جهــان صحبــت می کننــد.  اســت کــه محققــان و اندیشــمندان از رشــته های گوناگــون از شَ
از جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد، اگرچــه هیــچ جنــگ عالم گیــری رخ نــداده اســت، امــا بــرای اکثریــت 
ــتم های  ــا، ســرکوب ها و س ــا، تحقیره ــا، غارتگری ه ــده ای از جنگ ه ــان شــکل های پیچی ــردم جه م
انبــوه رواج داشــته اســت. بنیادگرایی هــای مذهبــی، تروریســم، جنگ هــای منطقــه ای در خاورمیانــه، 
آفریقــا، آســیا و آمریــکای التیــن، جســم، جــان و زندگــی میلیون هــا میلیــون انســان را هرســاله نابــود 
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می کــرد و می کنــد. اعتیــاد و قاچــاق مــواد مخــدر، قاچــاق انســان، مهاجرت هــای اجبــاری، بیــکاری 
ــا  ــر دولت ه ــای ویرانگ ــی، تحریم ه ــیتی و طبقات ــی، شــکاف های جنس ــای بین الملل ــوه، نابرابری ه انب
ــه یکدیگــر و بســیاری چالش هــا و تنش هــای ویرانگــر در جهــان رواج داشــت و همچــون امــری  علی
عــادی و روزمــره، نــوع بشــر را رنــج مــی داد. امــا جهــان بــه صداهــای سرکوب شــده، حاشــیه ماندگان، 
فقــرا، تحقیرشــدگان، گرســنگان، بیــکاران، بیمــاران و درمانــدگان ناشــی از بحران هــای بــزرگ گــوش 

نمــی داد و همچنــان نمی دهــد؛ در چنیــن بســتری بــود کــه بحــران ویــروس کرونــا ظاهــر شــد.
بــاری، پاندمــی کرونــا در زمانــه ای ظاهــر شــد کــه عصــر اطالعــات، دنیــای سیاره ای شــده، جهــان 
شــبکه ای و ارتباطــات، روزگار دموکراســی، جامعــۀ دانش محــور، زندگــی مصرفــی، انســان های 
مصــرف زده، فرهنــگ ســیال و دورۀ عــدم قطعیت هــا و بحران هــای مدرنیتــه بــر همــه  جــا و همــه  چیــز 
حاکــم بــود. ماهیــت ژانوســِی جهــان و جامعــۀ انســانی، پیچیــده و پیچیده تــر شــده بــود. هــم دسترســی 
ــود، هــم بحران هــای زیســت محیطی، تنش هــای  ــا بســیار ب ــا و فناوری ه ــع، دانش ه ــا، مناب ــه کااله ب
بین المللــی، فقــر، نابرابــری، خشــونت، جنگ هــا، افراط گرایــی، بنیادگرایــی، ســیطرۀ رژیم هــای 
اقتدارگــرا و ســرکوبگر و بســیاری بحران هــای دیگــر بیــداد می کــرد. بســیاری از محققــان و نویســندگان 
ماننــد یــووال نــوح هــراری اســتدالل می کردنــد کــه بــه زودی درنتیجــۀ پیشــرفت ها در هــوش مصنوعی، 
انســان خداگونــه١، جانشــین انســان خردمنــد می شــود (هــراری، ١٣٩٧)؛ انســانی کــه بــر مــرگ غلبــه 
می کنــد و نامیــرا می شــود، انســانی کــه می توانــد هرطــور و بــه هــر میــزان کــه بخواهــد کســب لــذت 
ــا ایــن لحظــه  ــا نشــان داد کــه جهــان دســت کم ت ــد. شــاید چنیــن روزی برســد، امــا بحــران کرون کن
بســیار شــکننده اســت. نه تنهــا جوامــع کمتــر توســعه یافته، بلکــه حتــی توســعه یافته ترین کشــورها هــم 
از ضعف هــای ســاختاری بــزرگ رنــج می برنــد. تــا ایــن لحظــه آمریــکا بیشــترین مبتالیــان و کشــته ها 
را در بحــران کرونــا داشــته اســت. وضعیــت اروپــا هــم بهتــر از آمریــکا نیســت. اکنــون مشــخص  شــده 
حــق بــا کســانی بــوده اســت کــه سیاســت های نئولیبرالــی را ویرانگــر می دانســتند. نظام هــای ســالمت 
در جوامــع توســعه یافته نتوانســتند در آزمــون کرونــا ســربلند بیــرون آینــد. بحــران کرونــا پرســش های 

ســختی را در برابــر مجموعــه دانش هــای ســالمت، پزشــکی و بهداشــتی قــرار داد.
دهه هــای طوالنــی بــود کــه انسان شناســانِ انتقــادی ماننــد بســیاری از محققــان دیگــر، از ایــن 
بحران هــا از سراســر جهــان می نوشــتند و ســخن می گفتنــد. صدهــا و هــزاران مونوگــراف، در نشــریات 
دانشــگاهی منتشــر شــده بــود کــه هرکــدام قصــۀ پرغصــۀ انســان امــروزی را روایــت می کــرد. امــا ایــن 
ــده و  ــتند، خوان ــر می نوش ــای دیگ ــان دانش ه ــه محقق ــادی ک ــای انتق ــام روایت ه ــد تم ــا مانن روایت ه
شــنیده نمی شــد. در موقعیــت بحــران کرونــا، برخــی از ایــن پژوهش هــا و محققــان در حــوزۀ عمومــی 

1. Homo deus
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ظاهــر شــدند و هشــدارها و هوشیاری هایشــان را بــه جهــان عرضــه کردنــد. امــا ایــن پرســش ایجــاد شــد 
کــه چــرا گــوش جهــان بــه ایــن صداهــای انتقــادی بســته اســت و همان طــور کــه پیش تــر اشــاره کــردم، 
ایــن پرســش هــم وجــود دارد کــه آیــا وظیفــۀ علــم و انســان دانشــگاهی بــه همیــن محــدود می شــود کــه 
تحقیــق کنــد و در برابــر بحران هــا مســئولیت دیگــری نــدارد. آیــا او نبایــد تــالش کنــد تــا نتایــج تحقیقش 
ــان دهندۀ  ــا نش ــد کرون ــی مانن ــا بحران های ــرد؟ آی ــان تخصصــی اش بب ــای مخاطب ــر از مرزه ــه فرات را ب

ناکافــی بــودن عملکــرد نهــاد دانشــگاه و حتــی پژوهش هــا و پژوهشــگران انتقــادی نیســت؟

ایران در بستر بحران
جامعــۀ ایــران در چنیــن بســتر جهانــی، درگیــر بحران هــای ملــی و محلــی خــودش بــود. ایــن درگیــری 
ــر در نقطــۀ  ــا در ســال های اخی ــود، ام ــران جــاری ب در تمــام دهه هــای گذشــته در جامعــۀ انقالبــی ای
ــران در ســال ١٣٩٨ حــال خوشــی  ــم. ازایــن رو جامعــۀ ای ــرار گرفتی انباشــت و تراکــم ایــن بحــران ق
ــا و  ــن درگیری ه ــناس در ای ــِن انسان ش ــت. م ــا را نداش ــران کرون ــرای بح ــی ب ــران آمادگ ــت. ای نداش
چالش هــای ریزودرشــت تاحــدودی حضــور داشــتم. همیشــه احساســم ایــن بــوده اســت کــه در ایــن 
جامعــه نمی تــوان فــرد دانشــگاهی بــود بــه معنایــی کــه همتایــان مــن در جهــان توســعه هســتند. جامعــۀ 
ایــران مــدام مــرا بــه درون بحران هایــش پرتــاب می کنــد. نمی شــود در ایــن جامعــه بــر روی موضوعــی 
ــی کاوش و اندیشــه  ــرای کاوش در آن مســئله، ســال های طوالن ــا مســئله ای واحــد متمرکــز شــد و ب ی
کــرد. بحــران کرونــا تنهــا یکــی از انبــوه بحران هایــی هســت کــه ناگزیــر مــرا درگیــر خــود ســاخت تــا 
دربــارۀ آن بنویســم. گویــی سرنوشــت انســان دانشــگاهی، به ویــژه انسان شناســان در ایــران ایــن اســت 
ــر ناخوشــی های جامعــه باشــند و کار آن هــا، روایــت کــردن «جامعــۀ اورژانســی» اســت کــه  کــه درگی

هرلحظــه، جایــی از آن در حــال فــرو ریختــن، آتــش گرفتــن، نابــودی و احتضــار اســت.
 ســال های طوالنــی اســت کــه حــال جامعــۀ مــا خــوب نیســت. دو‑ســه دهــه اســت کــه بحــران 
خشک ســالی و بحــران محیط زیســت دمــار از روزگار ایــن ســرزمین درآورده اســت. از کاســتی های 
ــم. آن هــا  ــزی نمی گوی ــات سیاســی و اجتماعــی چی ــل در حی مردم ســاالری و مشــارکت واقعــی و اصی
بیماری هــای مزمــن مــا هســتند کــه به آن هــا خو گرفته ایم. از فســادهای سیســتماتیک و غیرسیســتماتیک 
ــا  ــه آن ه ــه خــود را محکــوم ب ــا هســتند ک ــا هــم بیماری هــای العــالج م ــم؛ آن ه هــم ســخنی نمی گوی
و سرشــت و سرنوشــتمان پنداشــته ایم. از مرگ ومیــر تصادفــات اتومبیل هــا و خســارت های مــادی 
ــوان اقتصــادی  ــه و تــوش و ت ــز بنی ــی نی ــم بین الملل ــم. بحــران تحری ــزی نمی گوی ــوی آن هــم چی و معن
ــروس  ــد. وی ــد می کنن ــان ب ــد و همچن ــد کرده ان ــران را ب ــۀ ای ــا حــال جامع ــه اســت. این ه ــران را گرفت ای
کرونــا زمانــی در زمیــن شــیوع یافــت کــه وضــع جامعــۀ ایــران بیش ازپیــش رو بــه وخامــت گذاشــته بــود. 
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ــه  ــود، وضعیــت بحرانــی ایــران شــدت گرفت ــا شــورش هایی کــه در شــهرها شــده ب از دی مــاه ١٣٩۶ ب
بــود؛ زلزلــۀ کرمانشــاه و ســیل فروردیــن  ١٣٩٨ نیــز فشــارهای مــادی و روحــی و روانــی جــدی ای بــر 
ــود. فشــار تحریم هــای  ــه وخامــت نهــاده ب ــی ســال، ایــن وضــع رو ب ــود. ماه هــای پایان جامعــه آورده ب
بین المللــی، اعتراضــات مــردم در شــهرهای متعــدد، اوج گیــری تنش هــای سیاســی و نظامــی درنتیجــۀ 
کراینــی، مــردم و نظــام سیاســی را کالفــه کــرده  تــرور ســردار ســلیمانی و ســقوط هواپیمــای مســافربری اُ
بــود. بایــد بــه ایــن تنش هــا، بحران هــای فرســایش ســرمایه و اعتمــاد اجتماعــی و اوج گیــری مســائلی 
چــون اعتیــاد، طــالق، خشــونت و مســائل اجتماعــی ناشــی از فقــر و بیــکاری و ناکارآمــدی نظــام اداری، 
بحران هــای جمعیتــی و مهاجــرت و بســیاری مســائل ریزودشــت دیگــر را نیــز افــزود. رســانه های داخلــی 
ــکار عمومــی را تحــت شــدیدترین  ــی و اف ــت، فضــای ذهن ــا بازنمایــی ایــن موقعی ــز ب ــی نی و بین الملل
فشــارهای روحــی و روانــی قــرار می دادنــد. داده هــای پیمایش هــای مؤسســۀ گالــوپ نشــان مــی داد کــه 
ایــران از ســال ١٣٩۵، عصبی تریــن جامعــۀ جهــان بــود. در چنیــن موقعیتــی بــود کــه ناگهــان بــالی بزرگ 
ویروســی شــدن جهــان از راه رســید. پاندمــی کرونــا یقــۀ ایــران را هــم گرفــت و به ســرعت از زادگاهــش، 
ــان شــیوع یافــت کــه ایــران به ســرعت مرکــز ایــن پاندمــی در منطقــه شــد.  چیــن، وارد ایــران شــد. چن
بحــران از قــم، دومیــن مرکــز سیاســی ایــران، آغــاز شــد. همیــن امر بــر اهمیت سیاســی و فرهنگــی بحران 
ــن  ــرد و ای ــدا ک ــام شــهرها و اســتان ها شــیوع پی ــدران و تم ــران، مازن ــالن، ته ــه گی ــزود. کم کــم ب می اف

پاندمــی بــا خــود اپیدمی هــای روانــی و اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی را شــکل داد.
ــد  ــا می توان ــد؟ آی ــام ده ــد انج ــه کاری بای ــگار چ ــناس و مردم ن ــک مردم ش ــی، ی ــن موقعیت در چنی
ــا همچــون محقــق دانشــگاهی در  همچــون ناظــری بی تفــاوت، وقــوع ایــن بحران هــا را نظــاره کنــد ی
پــی توســعۀ برنامه هــای پژوهشــی اش باشــد؟ آیــا مســئولیت او نیســت کــه از جامعــه و بــا جامعــه ســخن 
بگویــد؟ آیــا نبایــد دغدغــۀ انســان هایی کــه بیمــاری، ویرانــی، ســیل یــا ســرکوب و سیاســت، آن هــا را 
بی خانمــان و بی آب ونــان کــرده، او را عــازم میدان هــای فقــر، فالکــت و بحــران کنــد؟ آیــا او می توانــد 
همچــون موقعیــت عــادی بــه کار تدریــس و تحقیــق بپــردازد و کارمنــدوار زندگی  را ســپری کنــد؟ یا اینکه 
او بایــد خالقانــه، مســئوالنه و بــا شــهامت و دلیــری بــا قلــم، بیــان و دانــش، مســئولیت دفــاع از جامعــه را 
بپذیــرد؟ آیــا چنیــن نیســت کــه او ســال ها بــا کمــک مــردم ســرزمینش و ثروت هــای آن هــا تحصیــل  کــرده، 
ــد در روزگار بحرانــی و ســخت،  ــا بتوان ــاوری شــده اســت ت ــم و فن ــه عل ــه، مجهــز ب مهارت هــا آموخت
بــرای نجــات ســرزمین و مردمانــش قهرمانانــه بکوشــد و بجوشــد و بخروشــد؟ ایــن پرســش ها را همــۀ 

دانشــگاهیان بایــد از خــود بپرســند. نهــاد علــم و دانشــگاه در برابــر ایــن بحــران مســئولیت دارد.
ــام  ــرد، نظ ــران ک ــران را وی ــادی از شــهرهای ای ــه ســیل بخــش زی ــاز ســال ١٣٩٨ ک ــان آغ از هم
ــود. رســانه ها و نهادهــای  ــزرگ مســئولیت اجتماعــی شــده ب ــر پرســش ب ــران درگی ــی ای آمــوزش عال
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ــه، دانش جــو و مــدرس دانشــگاه  پژوهشــی و دانشــگاهی انتظــار داشــتند کــه میلیون هــا دانش آموخت
از قابلیت هــا و توانایی هایشــان بــرای کمــک بــه جامعــۀ بحــران زده نهایــت اســتفاده را ببرنــد. ازجملــه 
دانشــگاهیانی بــودم کــه تــالش کــردم گفتمــان مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه را در موقعیــت بحرانــی 
ــئولیت  ــای سیاســی و سیاســت گذارانه و مس ــی و الزام ه ــاد معرفت ــرم و ابع ــش بب ــر پی ــال های اخی س

فــردی و اجتماعــی مدرســان و دانشــگاهیان را توضیــح دهــم.
در همیــن احــوال بــود کــه بحــران کرونــا رســید و ناگهــان و الجــرم خــودم را در میــدان مطالعــه 
و درگیــر بــا بحــران یافتــم، بی آنکــه از قبــل خــودم را بــرای انجــام چنیــن فعالیــت و پژوهــش میدانــی 
آمــاده کــرده باشــم. همان طــور کــه پیش تــر اشــاره کــردم، بــرای انسان شناســی کــه در جامعــه ای ماننــد 
ایــران زندگــی می کنــد، «جامعــه ای اورژانســی» کــه دائــم درگیــر بحــران اســت، دشــوار بتــوان برنامــه ای 
ــم مســئوالنه  ــر بخواهی ــا دانشــگاهیان اگ ــب م ــرد. اغل ــال ک ــرای پژوهــش دنب ازپیــش طراحی شــده ب
حرفــۀ دانشــگاهی مان را انجــام دهیــم، ناگزیــر بایــد آمــاده باشــیم تــا در لحظه هــای بحــران در صحنــۀ 
اجتمــاع حاضــر و آمــاده و بــرای زبان بخشــی و معنــی کــردن موقعیــت مســئله دار، متعهدانــه بکوشــیم 
و بیندیشــیم. ایــن کار امــا بــه همــان ســادگی کــه برایتــان می نویســم نیســت ‑کاش چنیــن بــود. همــۀ 
مــا دانشــگاهیان در نظــام اداری دانشــگاه، جایــگاه اداری داریــم کــه به حکــم قانــون و نظــم اداری بایــد 
ــا انجــام طرح هــای  ــا تدریــس کــردن ی ــد ب ــم کــه بای ــم؛ ســاعات موظفــی داری ــی انجــام دهی کارهای
ــر کنیــم. درعین حــال همــۀ مــا تعهــدات سیاســی داریــم کــه بایــد آن هــا  پژوهشــی ایــن ســاعات را ُپ
ــم  ــان حاک ــزی برخــالف جری ــب باشــیم چی ــه مراق ــن اســت ک ــم. ســخت ترین آن، ای ــت کنی را رعای
ــا  ــود؛ از م ــوارتر می ش ــم دش ــن ه ــم. گاه از ای ــاری نکنی ــود ج ــم خ ــان و قل ــه زب ــان رســمی ب و گفتم

می خواهنــد کــه مــروج و مبلــغ گفتمــان رســمی باشــیم.
هرچــه زمــان می گذشــت، بحــران، گســترده تر و جدی تــر می شــد و اندیشــیدن بــه خــود و 
ــز ُعمــق بیشــتری می یافــت. از همــان آغــاز بحــران، رســانه ها، مطبوعــات، خبرگزاری هــا  زندگــی نی
ــردن و  ــی دار ک ــرای معن ــد و ب ــن بحــران را جــدی گرفتن ــارۀ ای ــو درب و شــبکه های اجتماعــی گفت وگ
ــه ام  ــه حرف ــز ک ــن نی ــتند. م ــه کار بس ــان را ب ــوش و توانش ــام ت ــی تم ــت بحران ــه موقعی زبان بخشــی ب
فرهنگ پژوهــی اســت، بایــد درگیــر رســانه ها و مطبوعــات می شــدم و بــه درخواســت های آن هــا 
ــا بحــران، بلکــه رســانه ها  ــود کــه نه تنه ــن ب ــن موقعیــت پاســخ مــی دادم. ای ــر کــردن ای ــرای فهم پذی ب
نیــز مــرا بیشــتر و بیشــتر بــه اندیشــیدن و لمــس کــردن ابعــاد گوناگــون ایــن موقعیــت وادار می کردنــد.
پرســش هایی کــه در ایــن دورۀ بحــران، رســانه ها در برابــرم قــرار می دادنــد، نگرانی هایــی بــود کــه 
بقــا و جــان مــردم و جامعــه را تهدیــد می کــرد. در ابتــدا جامعــۀ ایــران درگیــر ایــن بــود کــه ایــن بحــران 
تــا چــه میــزان جــدی، مخاطره آمیــز و واقعــی اســت. گویــی جامعــه، میــل شــدیدی بــه انــکار بحــران 
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داشــت. امــا تجربــۀ شــیوع ویــروس در چیــن نشــان مــی داد کــه ایــن بحــران بســیار خطرنــاک اســت. 
عاقبــت، ویــروس کرونــا وارد ایــران شــد و شــهر قــم را درگیــر ســاخت. باوجــود شــیوع ویــروس در 
قــم، امــا نظــام سیاســی و جامعــه همچنــان از پذیــرش ایــن واقعیــت امتنــاع می کــرد. عاقبــت، بعــد از 
بحرانــی شــدن وضعیــت، الجــرم ایــران پذیرفــت کــه درگیــر بحــران شــده اســت. امــا همچنــان بــرای 
ایجــاد قرنطینــه در ایــن شــهر مــردد بودنــد. پرســش رســانه ها ایــن بــود کــه چــرا جامعــۀ ایــران از پذیرش 
ــه  ــن اســت ک ــن پرســش در ای ــت ای ــد. اهمی ــر آن مقاومــت می کن ــد و در براب ــاز می زن بحــران ســر ب
جامعــۀ مــا در برابــر اغلــب بحران هایــش همیــن موضــع را می گیــرد. فاجعه هــای بــزرگ ماننــد زلزلــه، 
ســیل و بحران هــای زیســت محیطی ســالیان طوالنــی اســت کــه جامعــۀ ایــران درگیــر آن هاســت و در 
هــر فاجعــه خســارت های عظیــم جانــی، اقتصــادی و اجتماعــی ایجــاد می شــود. نکتــه اینجاســت کــه 
آیــا ایــن شــیوۀ واکنــش دربــارۀ فاجعه هــا ریشــۀ فرهنگــی نــدارد. آیــا جامعــۀ ایــران در مقایســه بــا جوامع 

دیگــر، واکنــش متفاوتــی نشــان می دهــد؟

کرونا و مناقشات گفتمانی
شــیوع بحــران در قــم، پرســش های مذهبــی را نیــز شــکل داد. درگیــری و مناقشــۀ مهمــی دربــارۀ نقــش 
ــا  ــد ت ــر شــد کــه عــده ای تــالش کردن ــژه زمانــی حادت دیــن در بحــران ایجــاد شــد. ایــن بحــران به وی
ــان  ــا درم ــاری ی ــری از بیم ــا و جلوگی ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مواجه راهبردهــای طــب اســالمی را ب
آن رواج دهنــد. اینجــا مناقشــۀ بــزرگ و تاریخــی تضــاد علــم و دیــن در حــوزۀ عمومــی ایجــاد شــد. 
ــم پزشــکی عمــل کــرد،  ــای نظــام تخصصــی عل ــر مبن باوجــود اینکــه حکومــت در سیاســت هایش ب
امــا درگیــری گفتمانــی میــان علــم و دیــن مدت هــا دغدغــۀ حــوزۀ عمومــی شــد. در ایــن فضــا کــه بــا 
داللت هــای آشــکار سیاســی همــراه بــود، چنــان بحــث داغ و همگانــی شــد کــه ایــن مناقشــه بــه یکــی 
از بحث هــای مهــم بحــران تبدیــل شــد. تعطیلــی مراکــز دینــی و به تعلیــق درآمــدن آیین هــا و مناســک 
ــا کمــک شــبکه های اجتماعــی و  ــن مناقشــه را گســترش داد. حــوزۀ عمومــی کــه ب ــاد ای ــی، ابع مذهب
موبایلــی و رســانه های بین المللــی تقویــت می شــد، مســئلۀ فرهنــگ در جامعــۀ مــا را بــه روی صحنــه 
ــاره  ــود، دوب ــه ب ــا امــروز در ذهــن جامعــه شــکل  گرفت آورد و تمــام پرســش هایی کــه از مشــروطیت ت
ــه رو کــرد و  ــا شــوک شــدیدی روب ــز ب ــا نه تنهــا جــان مــردم، بلکــه جــان جامعــه را نی ــا شــد. کرون احی
بحث هایــی را کــه تنهــا در فضاهــای روشــن فکری و دانشــگاهی رواج داشــت، بــه درون حــوزۀ عمومــی 
و زندگــی روزمــرۀ مــردم کشــاند. در چنیــن فضایــی، از علــوم اجتماعــی و به ویــژه مردم شناســی انتظــار 
می رفــت کــه مشــارکتی مؤثــر داشــته باشــد. روزنامه هــا، خبرگزاری هــا و شــبکه های اجتماعــی از مــن 

و دیگــر دانشــگاهیان می خواســتند بــرای مــردم تحلیــل و تفســیر ارائــه کنیــم.
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داســتان مناقشــه های فکــری هــرروز گســترش یافــت و جنبه هــای تــازه ای پیــدا کــرد. مهم تریــن آن، 
ایــن بــود کــه مدافعــان ســنت و مخالفــان مدرنیتــه تــالش کردند تا نشــان دهند که بحــران کرونــا، «پایان 
مدرنیتــه» اســت و آغــاز ظهــور ارزش هــای دینــی و ســنتی. درعین حــال، مدافعــان ارزش هــای مــدرن بــه 
دفــاع از اهمیــت علــم، فنــاوری و نظام هــای تخصصــی پرداختنــد و موضــع و دیدگاه هــای ســنت گرایان 
در زمینه هــای نگرش هــای آخرالزمانــی و خرافات گرایــی و عقل ســتیزی را بــه چالــش کشــیدند. ایــن 
دیدگاه هــا درعین حــال داللت هــای سیاســی مهمــی داشــت. ســنت گرایان از کاســتی های نظــام 
ــع  ــالمت در جوام ــام س ــای نظ ــد ضعف ه ــالش می کردن ــیدند و ت ــم می پوش ــور چش ــی کش حکم ران
غربــی به ویــژه آمریــکا و بریتانیــا را برجســته کننــد و بــه رخ رقیبانشــان بکشــند. همچنیــن آن هــا منتقدان 
نظــام حکم رانــی و عقل گرایــان مــدرن را متهــم بــه سکوالریســم و غرب زدگــی می کردنــد. در گــروه 
مقابــل، یعنــی مدافعــان مدرنیتــه نیــز، کاســتی های نظــام ســالمت و حکم رانــی کشــور خودمــان بیــان 
می شــد. بــرای ســنت گرایان، امیــدوار کــردن مــردم بــه هدفــی اســتراتژیک تبدیــل شــد و درعین حــال، 
ــن  ــد. در ای ــی کردن ــز تلق ــی آن را «معجــزه» نی ــتند و گاه حت ــی می دانس ــی اله ــا را آزمون بحــران کرون
ــی»، «پســاکرونا»،  ــای ایران ــا»، «کرون ــات کرون ــد «الهی ــازه ای مانن ــم ت ــی»، مفاهی «مناقشــات گفتمان
«گسســت کرونایــی»، «کرونایــی شــدن»، «فرهنگــی شــدن کرونــا»، «بحــران کرونــا»، «سیاســی شــدن 
کرونــا»، «اقتصــاد کرونــازده»، «جامعــۀ کرونــازده»، «ویروســی شــدن»، «قرنطینــۀ کرونایــی»، «خانوادۀ 

کرونــازده» و بســیاری مفاهیــم دیگــر شــکل گرفتنــد و ظاهــر شــدند.
ــی بیشــتری  ــژه تهــران، بحــران ابعــاد مل ــه شــهرهای دیگــر و به وی ــا گســترش شــیوع ویــروس ب ب
ــردم خــود را  ــۀ م ــد و هم ــه و فاصله گــذاری اجتماعــی به وجــود آم گرفــت. به ســرعت بحــث قرنطین
ــل شــدند و  ــا و فضاهــای شــغلی و شــهری تعطی ــد. فعالیت ه ــر آن یافتن در موقعیــت بحــران و درگی
رفت وآمــد در شــهرها کاهــش یافــت. زندگــی روزمــرۀ مــردم بــا قرنطینــه، خانه نشــینی و فاصله گــذاری 
اجتماعــی بــه تعلیــق درآمــد. زندگــی مصرفــی از روال هــای عــادی خــارج شــد. بســیاری از عادت هــای 
روزمــره معلــق شــدند. عادت هــای جدیــد به ویــژه در زمینــۀ رفتارهــای بهداشــتی به وجــود آمــد. 
ــدند.  ــته ش ــی بس ــای تفریح ــا و فضاه ــا، پارک ه ــا، موزه ه ــینماها، تئاتره ــی، س ــای ورزش فعالیت ه
مراکــز خریــد، جایــی کــه بخــش مهمــی از وقــت شــهروندان در آنجــا ســپری می شــد، تعطیــل شــد. بــا 
خطــری کــه کرونــا ایجــاد کــرد و انتشــار لحظــه  به لحظــۀ آمــار مبتالیــان و کشــته ها، ذهن هــای مــردم 
درگیــر پرســش از مــرگ و زندگــی شــد. مجموعــۀ ایــن رخدادهــا باعث مســئله مند شــدن فرهنگ شــد و 
پرســش فرهنــگ در ایــران ابعــاد تــازه ای یافــت. همیــن موضــوع بــود که پــای علــوم اجتماعی و انســانی 
ــۀ بحــران کشــاند. کمتــر بحرانــی بــه  انــدازۀ  را بــه همــان انــدازۀ علــوم پزشــکی و بهداشــتی بــه صحن
بحــران کرونــا ایــن توانایــی را در جامعــۀ ایــران داشــته اســت کــه بتوانــد نه تنهــا نخبــگان و دانشــگاهیان، 
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بلکــه شــهروندان عــادی را این گونــه درگیــر پرســش فرهنــگ ســازد. همیــن موضــوع باعــث افــزودن 
نقــش انسان شناســان و محققــان حــوزۀ فرهنــگ در حــوزۀ عمومــی شــد. 

ــا و تنش هــای اقتصــادی،  ــا، چالش ه ــت، تضاده بحــران کــه شــدت و عمومیــت بیشــتری می یاف
سیاســی و اجتماعــی در جامعــه نیــز افــزوده می شــد. تعطیلــی مراکــز آمــوزش عالــی و آموزش وپــرورش 
بــه همــان انــدازۀ قرنطینــه و خانه نشــینی، زمینــۀ درگیری هــای مــردم بــا بحــران را گســترش داد. بحــران 
ــد  ــه بســیاری از فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی می توانن ــت بخشــید ک ــده را عمومی ــن ای ــا ای کرون
ــا  ــی ب ــوزش عال ــری آم ــن، درگی ــب  به یقی ــال قری ــه احتم ــوند. ب ــام ش ــازی انج ــای مج ــق فضاه ازطری
فضاهــای مجــازی گســترش یابــد و هرگــز بــه حالــت پیشــاکرونا بازنگــردد. بحــران همچنیــن باعــث 
تقویــت جایــگاه علــم و آمــوزش عالــی در فضــای ذهنــی جامعــه شــد. خانه نشــینی میلیون هــا دانش آمــوز 
و بیــش از یک میلیــون معلــم و کادر اداری مــدارس باعــث شــد تــا اغلــب خانواده هــا تجربــه ای جدیــد از 
زندگــی در بحــران را به دســت آورنــد. درعین حــال، نظــام آموزش وپــرورش درگیــر آمــوزش از راه دور و 
ایجــاد فضاهــای مجــازی آموزشــی شــد. معلمــان، دانش آمــوزان و کادر آموزشــی مــدارس اکنــون بایــد 
ــری مهارت هــای  ــد، یادگی ــد. ایجــاد زیرســاخت های ارتباطــی جدی ــه فضــای مجــازی کــوچ می کردن ب
لــق فرهنــگ یادگیــری تــازه، از ضرورت هــای ایــن بحــران شــد. همیــن موضوعــات بــرای  مجــازی و خَ
مراکــز آمــوزش عالــی نیــز به وجــود آمــد. شــکل گیری فرهنــگ آموزشــی جدیــد در زمــان کوتــاه، چیــزی 
نیســت کــه به ســادگی و بــدون تنش هــا و چالش هــای بــزرگ ممکــن باشــد. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه 
بحــران کرونــا پرســش آمــوزش را بــه حــوزۀ عمومــی کشــاند. آموزش وپــرورش در ایــران تنهــا در اواخــر 
شــهریور و اوایــل مهــر در حــوزۀ عمومــی در رســانه ها بحــث می شــود و بعــد ازآن جــز در مواقــع بــروز 
فاجعــه و حادثه هــا، از دیده هــا پنهــان می مانــد. بحــران کرونــا بــه خانواده هــا نشــان داد کــه بــه مــدارس 

نیــاز دارنــد، امــا درعین حــال بســیاری از کاســتی های ایــن سیســتم نیــز آشــکار شــد.
بحــران کرونــا مســائل بنیــادی جامعــۀ ایــران را نیــز تشــدید کــرد و آن هــا را در جلــو چشــم 
دوربین هــا، مطبوعــات و شــبکه های اجتماعــی قــرار داد. فقــر و بیــکاری درنتیجــۀ تعطیلــی بنگاه هــا 
و مراکــز اقتصــادی، شــدت و گســتردگی زیــادی پیــدا کــرد. همچنیــن مســائل زنــان نیــز به ویــژه بحــث 
ــی  ــۀ خانگ ــده از قرنطین ــائل برآم ــواده و مس ــای خان ــان، تنش ه ــالمت زن ــی، س ــونت های خانگ خش
هــرروز بیشــتر می شــد. این هــا همــه در حــوزۀ عمومــی از ســوی متخصصــان و کارشناســان و فعــاالن 

ــوند. ــانه ها بحــث می ش ــی و رس ــبکه های اجتماع ــادی در ش ــهروندان ع ــی ش ــی و حت اجتماع

جمع بندی ناتمام
آغــاز ســخنم بــا بیــان نگرانــی ام از سرنوشــت انســان و سرنوشــت ایــران شــروع شــد؛ زیــرا ایــن نگرانــی 
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بخشــی از تجربــۀ زیســته ام از موقعیــت بحرانــی بــود. در آخریــن بخــش صحبتــم هــم بــه توضیــح ایــن 
نگرانــی می پــردازم. نکتــۀ شــگفت انگیز ایــن اســت کــه بســیاری بــا خوش بینــی احســاس می کننــد ایــن 
بحــران تنهــا یــک رویــداد اســت کــه ماننــد بســیاری از رویدادهــای دیگــر بــه زودی پایــان می گیــرد و امــور 
ــه احســاس  ــا مــن این گون ــد گذشــته راه خــودش را خواهــد رفــت. بی شــک همین طــور اســت، ی مانن
ــا پیامدهــای اجتماعــی، اقتصــادی،  ــار خواهــد شــد، ام ــد ١٩ مه ــروس کووی ــه زودی وی ــم کــه ب می کن
سیاســی و فرهنگــی آن بــه ایــن ســادگی پایــان نخواهــد یافــت؛ و مهم تــر اینکــه کوویــد ١٩ تنهــا ویروســی 
نیســت کــه جهــان را تهدیــد می کنــد. همان طــور کــه ســارس، ِمــرس، زیــکا، ِابــوال و ویروس هــای دیگــر 
ــد آمــد. برخــی از  ــز ویروس هــای دیگــری خواهن ــون ظاهــر شــده اند، بعدازایــن نی از ســال ٢٠٠٠ تاکن
ایــن ویروس هــا هرگــز یقــۀ انســان را رهــا نکرده انــد. نه تنهــا آنفوالنــزا ویــروس قرن بیســتمی، بلکــه حتــی 
کهن تریــن ویروس هــا نیــز هنــوز جــان میلیون هــا انســان ها را می ســتانند. بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه 
طاعــون، کهن تریــن بیمــاری همه گیــر، در دهــۀ ١٩٩٠ در هنــد و ماداگاســکار و وبــا در یمــن شــیوع یافت 
و ویــروس ایــدز جــان ٣٢ میلیــون نفــر را از ســال ١٩٨٠ تاکنــون گرفتــه اســت و همچنــان در جنــوب 
آفریقــا بــالی جــان ایــن مــردم اســت. آلبــر کامــو در رمــان مشــهورش، طاعــون (١٩٤٧)، می نویســد: 
«بــال مقیاســی انســانی نــدارد، بــه همیــن دلیــل مــردم بــا خودشــان می گوینــد ایــن واقعــی نیســت، خــواب 

آشــفته ای اســت کــه پایــان خواهــد یافــت» (اپلبــام، ١٣٩٩: ٣٨).
خوش بینــی و ســهل پنداری بحران هــا اگرچــه ظاهــری خوشــایند دارد، نتیجــۀ آن بســیار تلــخ 
ــرد؛ یکــی  ــان می گی ــه و همچن ــان گرفت ــر را در جه ــردار جــان میلیون هــا نف اســت. بیماری هــای واگی
ــد دیگــر بحران هــا (ســیل،  ــم و مانن ــن بحــران را جــدی نگرفته ای ــا ای ــن اســت کــه م ــل آن، ای از دالی
زلزلــه، طوفــان، هجــوم ملخ هــا، بحران هــای زیســت محیطی، فقــر گســترده، نابرابری هــا و فرســایش 
ســرمایۀ اجتماعــی)، میــل بــه فرامــوش کــردن آن هــا داریــم. تــا ایــن لحظــه نه تنهــا هــزاران نفــر قربانــی 
ــر  ــه فق ــد، بلک ــل کرده ان ــود تحم ــن خ ــاری را در ت ــج بیم ــر رن ــزار نف ــا ه ــده و صده ــد ١٩ ش کووی
ــان  ــا انس ــرای میلیون ه ــی را ب ــر زندگ ــارهای جان فرســای دیگ ــردگی و فش ــی، افس و خشــونت خانگ
جهنــم کــرده اســت. امــا میــل مــا بــرای فراموشــی، نیرومنــد اســت و بــا اندکــی فروکــش کــردن بحــران 
کرونــا، بعــدازآن دیگــر، اندیشــۀ تغییــر ســاختارها، سیســتم ها، سیاســت ها و رفتارهایــی را کــه جهــان 
را ویروســی کــرده و می کنــد، از ذهنمــان پــاک می کنیــم. داستان نویســان، فیلم ســازان، مورخــان، 
روزنامه نــگاران و شــهروندان فعــال در شــبکه های اجتماعــی و محققــان علــوم اجتماعــی نبایــد میــدان 
را بــرای ســیطرۀ فرامــوش کاری مــا فراهــم ســازند. مبــاد کــه فــردای فروکــش کــردن بحــران، رســانه ها 

بــا صــدای ســازوآواز پیــروزی، حافظــۀ جمعــی مــا از ایــن بحــران را پــاک کننــد.
ایــن روایــت مردم نــگاری، فقــط اشــاره هایی پراکنــده و جســته گریخته از صحنــۀ بحــران اســت کــه 
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اکنــون درگیــر آن هســتیم. ایــن اشــاره ها صرفــاً بــرای یــادآوری و تــالش بــرای مبــارزه بــا فرامــوش کاری 
نمایش هــای   ١٩ بــرای کوویــد  واکســن  و  دارو  ســاخته  شــدن  فــردای  می دانــم  اگرچــه  اســت. 
پرزرق وبــرق و پرســروصدایی راه می افتــد و مــا را همچنــان در غفلــت فــرو خواهنــد بــرد تــا فرامــوش 

کنیــم کــه ایــن روزهــا چگونــه بــود، چــرا این طــور شــد و چراهــای دیگــر.
خوش بیــن نبــودن بــه معنــی ایــن نیســت کــه جهــان و جامعــۀ ایــران فاقــد ظرفیت هــا و امکانــات 
ــاره ای از  ــا پ ــر اســت. م ــردار و همه گی ــای واگی ــه بیماری ه ــش، ازجمل ــا بحران های ــه ب ــرای مواجه ب
جهــان هســتیم و می توانیــم از دســتاوردهای علــم و فنــاوری بــرای بهتــر کــردن زندگــی اســتفاده 
ــد هســت  ــن امی ــد و ای ــا را می شناس ــی، ویروس ه ــتاوردهای علم ــدد دس ــان به م ــروزه جه ــم. ام کنی
ــا انســان های ســالم تر،  ــن، م ــر ای ــز دارو و واکســن ســاخته شــود. عــالوه ب ــد ١٩ نی ــرای کووی ــه ب ک
ــزرگ،  ــر، ســازمان های ب ــه ای آگاه ت ــی، جامع ــی و همگان ــای ارتباط جمع ــر، ابزاره ــای تمیزت محیط ه
ــا باوجــود  ــم. ام ــی داری ــۀ همدل فرهنــگ انســانی سرشــار از عواطــف و ارزش هــای اخالقــی و روحی
همــۀ این هــا، اکولــوژی جهــان، آلــوده و آســیب پذیر شــده اســت. جامعــه و محیط زیســت ایــران 
در موقعیــت بحرانــی قــرار دارد، نظــام اداری مــا ناکارآمــد اســت و تنش هــا و چالش هــای سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی درون زا و بــرون زای بســیاری در برابــر جامعــۀ امــروز ماســت. انســان 
ــن فضــای مصرفــی اســت کــه بیماری هــای  ــان مصــرف زده، مصرفــی شــده اســت. ای ــی در جه ایران
همه گیــر را خلــق می کنــد و گســترش می دهــد. آلــن دوباتــن در خوانشــی از رمــان طاعــونِ آلبــر کامــو، 
نقل قــول تکان دهنــده و آگاهی بخشــی را مــی آورد. کامــو می نویســد: طاعــون «هرگــز ازبیــن نمــی رود»؛ 
ــر  ــا منتظ ــتمال ها و کاغذباطله ه ــا، دس ــا، چمدان ه ــا، زیرزمین ه ــه در اتاق خواب ه ــون «صبوران طاع
ــی بســیار  ــا مردم ــه شــهری ب ــردن ب ــرای م ــزد و ب ــا را برانگی ــاره «موش ه ــه دوب ــا روزی ک ــد» ت می مان
ــت پرمخاطــره  ــن موقعی ــم در ای ــان می کن ــه گم ــن اســت ک ــن، ١٣٩٩) . ای خوشــحال بفرســتد» (بات
ــخ  ــی تل ــن ناخوش بین ــه داد. ممکــن اســت ای ــه و سرخوشــانه راه گذشــته را ادام ــوان خوش بینان نمی ت
باشــد، امــا بی تردیــد چنیــن ناخوش بیــن بــودن بهتــر از «توهــم مثبــت» داشــتن اســت. به تعبیــر یکــی 
از محققــان «به جــای فــرار از زندگــی، به کمــک توهــم می تــوان تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بــه کاوش 
در فضایــی عــاری از توهــم پرداخــت تــا قابلیــت بیشــتری بــرای تحمــل حقیقــت یــک زندگــی موهــوم 
ــا  ــان ره ــن و زنجیرهایت ــت، خــود را از مثبت اندیشــی دروغی ــرد. درصــورت موفقی ــدا ک ــی پی و واقع

ــی، ١٣٩٩). ــد ســاخت» (جول خواهی
روایتــی کــه از ابعــاد فرهنگــی موقعیــت کنونــی بحــران کرونــا ارائــه کــردم، بــدون توجــه بــه انبوهــی 
از چالش هــای سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه در ایــن موقعیــت تشــدید شــده و در آینــده 
می توانــد بــا پیامدهــای ویرانگــری همــراه شــود. بــا یــووال نــوح هــراری کامــًال هم فکــرم کــه مــا بایــد در 
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ایــن موقعیــت بحرانــی «پیامدهــای بلندمــدت کنش هــای خــود را درنظــر بگیریــم. در هنــگام انتخــاب 
میــان گزینه هــای بدیــل، نه تنهــا بایــد از خــود بپرســیم کــه چطــور می خواهیــم بــر ایــن خطــر حی وحاضــر 
ــه کنیــم، بلکــه بایــد از خــود بپرســیم کــه دوســت داریــم پــس از رفــع بحــران در چــه نــوع دنیایــی  غلب
زندگــی کنیــم» (هــراری، ١٣٩٩). چیــزی کــه به شــدت تردیدهــا و ترس هایــم را تشــدید می کنــد، دقیقــاً 
بدیل هــای مــا بــرای دنیــای پساکروناســت. ایــن تردیدهــا و ترس هــا همیــن لحظــه اگــر نگویــم در میــان 
همــه، حداقــل در میــان اکثریــت مــردم مــا وجــود دارد. ایــن اســت کــه در اینجــا بــا احساســی انباشــته از 

نگرانــی، ایــن ُجســتار را بــه پایــان می بــرم و امیــدوارم نگرانی هایــم واقع بینانــه نباشــد!
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مقدمه 
ــی،  ــران موجــب تحــوالت جمعیت ــردار عفونــی در ای ــروز بیمــاری واگی براســاس شــواهد تاریخــی، ب
ــه دورۀ  ــی ب ــه تحــوالت، حت ــابقۀ این گون ــده اســت و س ــی ش ــی و امنیت ــی، سیاس ــی، فرهنگ اجتماع
باســتان می رســد. شــوربختانه در تاریــخ معاصــر ایــران، رواج بیماری هــای عفونــِی فراگیــر و واگیــردار 
همیشــه تــوأم بــا تحــوالت و تالطم هــای اجتماعــی‑ سیاســی شــدید ماننــد جنگ هــای جهانــی اول 
و دوم بــوده و باعــث شــده اســت میلیون هــا نفــر از هموطنانمــان در کمــال مظلومیــت و رهاشــدگی 
(بی دولتــی، اجحــاف و فشــار قدرت هــای بــزرگ و زورگــوی جهانــی به خصــوص روس و انگلیــس) 
از بیــن برونــد. نقــل اســت کــه در اثــر رواج امــراِض واگیــر در جنــگ اول جهانــی، حــدود ۶ میلیــون نفر 
از نفــوس از بیــن رفته انــد. طــی جنــگ دوم جهانــی نیــز رواج تیفــوس، حصبــه، شــبه حصبــه، اســهال 
خونــی، آبلــه در کشــور (طــی ســال های ١٣٢١ تــا ١٣٢٣) کــه تــوأم بــا کمبــود ســوخت، ســوء تغذیه، 
ــه از  ــر پیش گیران ــود تدابی ــی و پزشــکی از طــرف دولت هــای خارجــی و نب ــود کمک هــای داروی کمب

١. دانشیار جامعه شناسی و معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
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ســوی دولــت بــوده، فقــط در شــهر تهــران، هرمــاه ۴ هــزار نفــر فــوت شــده اند؛ هرچنــد منابــع مســتند 
ــا  ــد و معتقــد اســت در شــهر تهــران، ٣ ت ــا ٢٠ هــزار نفــر هــم می دان آمریکایــی، آمــار واقعــی را ١۵ ت
۴ درصــد از جمعیــتِ ٧٠٠ هــزار نفــری قربانــی شــدند. از کل جمعیــت ایــران هــم تــا پیــش از شــروع 
جنــگ جهانــی دوم در ســال ١٩۴٣ (کــه ١۵ میلیــون نفــر بــوده)، حــدود ٣٠٠ تــا ۴٠٠ هــزار نفــر در 
اثــر تیفــوس (کــه آوارگان لهســتانی بــا خــود آورده بودنــد) جــان خــود را از دســت دادنــد (محمدقلــی، 
١٣٩۵: ۴٢٠). الغــرض، بیماری هــای عفونــی در زندگــی ایرانیــان همیشــه یــک متغیــر مؤثــر و مهم تلقی 
شــده و حداقــل تأثیــر آن، مرگ ومیرهــای گســترده به عنــوان پیامــدی جمعیتــی بــوده کــه خــود دارای آثــار 
اجتماعــی و سیاســی گســترده بــوده اســت. بنابرایــن ایرانیــان در اعصــار گذشــته نســبت بــه رفع َپلشــتی ها 
و بیماری هــای مــرگ آور و مســری مثــل تیفــوس، ســل، وبــا، تــب مالــت، جــذام، طاعــون کــه اندمیــک 

بوده انــد، حساســیت فــراوان داشــته اند (میرصالحیــان و دالونــد، مهــر و آبــان ١٣٩٧).
ــران  ــا در ای ــد کرون ــروس نوپدی ــه وی ــددی ک ــار و پیامدهــای متع ــان آث در نوشــتار حاضــر، در می
به جــا گذاشــته و خواهــد گذاشــت، فقــط بــه یــک ُبعــد خــاص از آثــار ویــروس در میــان شــهروندان 
ــای  ــر رفتاره ــا ب ــر کرون ــه تأثی ــی آن اســت ک ــئلۀ اصل ــم پرداخــت. مس ــی خواهی ــای ایران و خانواده ه
میان مــدت و بلندمــدت بهداشــتی پزشــکی شــهروندان،گروه ها و اقشــار مختلــف جامعــه ایرانــی 
چگونــه خواهــد بــود. ماهیــت و لحــن ایــن پرســش، آینده پژوهانــه بــوده و در صــدد اســت تــا بــرآورد 
و توصیفــی از رفتارهــا و کنش هــای آینــدۀ مــردم ایــران در حــوزه رفتارهــای بهداشــت عمومــی ارائــه 
ــه  ــد ب ــد بتوان ــه بای ــدارد، بلک ــگاهی ن ــۀ دانش ــاً جنب ــن پرســش صرف ــه ای ــخ دادن ب ــه پاس ــد. البت نمای

ــاند. ــاری رس ــور ی ــتی کش ــوزۀ بهداش ــی در ح ــی و اجرای ــت گذاری های عمل سیاس

مبانی نظری
اگــر کرونــا را به عنــوان یــک متغیــر مداخله گــر در فضــای اجتماعــی و فرهنگــی کشــور درنظــر بگیریــم، 
کــه رویکــرد درســتی نیــز به نظــر می رســد، بایــد دیــد کــه جامعــۀ ایرانــی پیــش از بــروز کرونــا در چــه 
وضعیتــی ازنظــر گرایش هــای شــناختی، معرفتــی و رفتارهــای فرهنگــی اجتماعــی و به ویــژه رفتارهــای 

پزشــکی قــرار داشــته اســت. 
نخســت آنکــه کرونــا در زمانــه ای رخ داده اســت کــه اوج فرایندهــای فردگرایــی و اهمیت یابــی و 
ــرد اســت؛ مرجعیــت و قــدرت از دولــت و ســایر نهادهــای اجتماعــی به طــور واقعــی  منزلت یابــی ف
اخــذ شــده و بــه فــرد منتقــل شــده اســت و همــه چیــز در خدمــت فــرد، منزلــت، موقعیــت، اعتبــار و 
ــی را تشــکیل  ــی تمــدن کنون ــرد، هســتۀ اصل ــاه، ســالمت و عــزت ف ســالمت و آســایش اوســت؛ رف
می دهــد، تاحدی کــه بعضــی، جامعــۀ کنونــی را «جامعــۀ لــذت» می نامنــد. در چنیــن فضــا و وضعیتــی، 
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ــت،  ــی امنی ــز یعن ــه  چی ــد و هم ــدا می کن ــت اساســی پی ــرد اولوی ــای پزشــکی و ســالمتی ف مراقبت ه
دولــت، انــرژی، قــدرت، نظــام اطالعــات، دیجیتــال، صنعــت، زیرســاخت ها و... بایــد بتوانــد بــه فــرد 

ــه نیازهــای پزشــکی و مطالبــات جدیــد وی پاســخ گو باشــد.  و نیازمندی هایــش ازجمل
نکتــۀ دوم آنکــه کرونــا در هنگامــی رخ داده اســت کــه برخــالف مقاطــع تاریخــی پیشــین (به جهــت 
گاه، پیشــرفته و مســتقل شــده و  تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی)، ایــران جامعــه ای خــودآ
به خصــوص تحــت تأثیــر آموزه هــای انقــالب اســالمی بــا موضــوع اســتقالل ملــی آشــنا شــده اســت 
و حداقــِل مطالبــه ملــی و یــا نیــاز آن، رفــع نیازهــای پایــه یعنــی ســالمتی اســت. اهمیــت ایــن موضــوع 
ــی در  ــردار در ســطح مل ــای واگی ــوج شــیوع بیماری ه ــن م ــا آخری ــن اوضــاع را ب ــه ای در آن اســت ک
جنــگ دوم جهانــی در ســال ١٣٢١ مقایســه کنیــم کــه کشــورمان در وضعیــت بی دولتــی قــرار داشــت 
و غــرور ملی مــان زیــر تاخت وتــاز دولت هــای بیگانــه لگدمــال می شــد. در آن اوضــاع، دولــت از 
برقــراری یــک قرنطینــۀ ســاده در شــهرها، مرزهــا و تأمیــن حداقــِل واکســن و دارو عاجــز بــوده و ملــت 
ایــران عــالوه بــر ویــروس، درگیــر قحطــی و گرســنگی گســترده بــود. امــا اکنــون، اوضــاع سیاســی و 
ــی  ــای عموم ــش آگاهی ه ــور آن در افزای ــه تبل ــی به خصــوص اســت ک ــور دارای فضای ــی کش اجتماع
ــب  ــی اســت. به این ترتی ــادران ایران ــان و م ــواده و زن ــژه در ســطح خان ــات به وی ــردم و ســطح مطالب م
در اوضــاع پســاکرونا، احتمــاًال بــا مطالبــات جدیــدی در حــوزۀ پزشــکی، بهداشــتی مواجــه خواهیــم 
شــد کــه به ویــژه تحــت تأثیــر دو پیــش ران مذکــور قــرار دارنــد. نخســت، نیــروی قــویِ فردگرایــی و 
اهمیــت منزلــت و موقعیــت و ســالمت افــراد و دوم، افزایــش ســطح آگاهی هــا و مطالبــات بهداشــتی 
به خصــوص درخواســت ها و مطالبــات زنــان و مــادران ایرانــی نســبت بــه فرزنــدان و کــودکان ایرانــی 
و باهــدف حفــظ ســالمت و بهداشــت دقیــق و کامــل فــردی و محیطــی آن هــا؛ واضــح اســت کــه ایــن 
وضعیــت، بــار ســنگین و وظایــف جدیــدی را بــرای نظــام بهداشــتی و همــۀ ارکان اجرایــی و حاکمیتــی 
کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت. به دلیــل اهمیــت ایــن وضعیــت، مــا ایــن وضعیــت را «بیش پزشــکی 
شــدن آینــدۀ ایــران» نــام نهاده ایــم کــه جزئیــات آن را در ادامــه بــه بحــث می گذاریــم. امــا پیــش از آن، 
اشــارۀ کوتاهــی بــه مفهــوم رایــج «پزشــکی شــدن» در میــان محققــان علــوم اجتماعــی خواهیــم داشــت 

تــا تمایــز یــا تفــاوت آن را بــا مفهــوم «بیش پزشــکی شــدن» روشــن ســازیم.

پزشکی شدن 
مســئله و دغدغــۀ اصلــی محققــان علــوم اجتماعــی آن بــوده کــه بــا چــه رویه ها و ســازوکارهایی، شــمار 
زیــادی از مســائل، تجربیــات و وقایــع حیاتــی انســان کــه زمانــی عــادی و نرمــال تلقــی می شــدند و یــا 
ــۀ پزشــکی شــده اند.  در حیطــۀ علــوم غیرپزشــکی تعریــف و مدیریــت می شــدند، وارد قلمــرو مداخل
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ــد،  ــد تول ــال وقایعــی مانن ــد. به طــور مث فراینــدی کــه جامعه شناســان، پزشــکی شــدن١ جامعــه می نامن
ــتی،  ــی، نوع دوس ــگری، چاق ــم، پرخاش ــاد، الکلیس ــگی، اعتی ــادری، یائس ــال خوردگی، م ــی، س کودک
ــه  ــدن» به مثاب ــکی ش ــوان «پزش ــی به عن ــای جامعه شناس ــوآوری در نظریه ه ــی ن ــی و حت ــت تحصیل اُف
ــق «برســاخت گرایی اجتماعــی» دانســته  ــراد٣ آن را از مصادی ــر کان ــازی٢ مطــرح  شــده اســت و پیت ب
اســت؛ پزشــکی شــدن زمانــی رخ می دهــد کــه چارچــوب یــا تعریفــی پزشــکی بــرای فهــم یــا مدیریــت 
ــه کنتــرل  ــرده می شــود. ایــن فراینــدی اجتماعــی فرهنگــی اســت کــه ب ــه کار ب مســئله ای غیرپزشــکی ب
ــترش و  ــۀ آن، گس ــد و نتیج ــدا می کن ــوق پی ــکی س ــان پزش ــکان) و درم ــکی (و پزش ــی، پزش اجتماع
شــیوع نیت مندانــۀ حرفــۀ پزشــکی اســت. به این ترتیــب مقــوالت و مســائل غیرپزشــکی۴ تحــت اختیــار 

و اقتــدار پزشــکی۵ قــرار می گیــرد (قاضــی طباطبایــی، ودادهیــر و محســنی تبریــزی، بهــار ١٣٨۶).
ــی را  ــای اجتماعــی‑ روان ــیاری از پدیده ه ــه بس ــن اســت ک ــت سیاســت پزشــکی شــدن ای ماهی
ــات  ــائل و تجربی ــیاری از مس ــوض، بس ــه درع ــا اینک ــد و ی ــی می کن ــی اند، غیرسیاس ــاً سیاس ــه ذات ک
طبیعــی مثــل بلــوغ، فرزنــدآوری و ســال خوردگی را کــه نرمــال هســتند، مســئله دار و مرضــی می نمایانــد. 
ضمــن اینکــه ایــن رویکــرد، بیشــتر بــر روش هــای فردمحــور تأکیــد دارد تــا روش هــای ســاختارمحور 
ــم  ــی ه ــورهای غیرغرب ــی کش ــع حت ــام جوام ــی اســت و در تم ــد، جهان ــن فراین ــور؛ ای ــا دولت مح ی
قابل مشــاهده و پی گیــری اســت و تحولــی جهانــی اســت. بایــد درنظــر داشــت کــه پزشــکی کــردن امــور 
و پدیده هــا، رونــدی بســیار طوالنــی و چرخــۀ ســنگین حقوقــی اداری بوروکراتیــک دارد؛ بــرای مثــال، 
قــرار دادن اعتیــاد، قماربــازی، افســردگی، هم جنس گرایــی و یــا کــودک آزاری در زمــرۀ امــور پزشــکی. 
در طــول تاریــخ، آغــاز فرایندهای پزشــکی شــدن و گســترش و تســلط حرفۀ پزشــکی در کشــورهای 
ــاری  ــای رواج بیم ــوده اســت؛ چــون در دوره ه ــان ب ــر هم زم ــای واگی ــیوِع بیماری ه ــا ش ــف، ب مختل
ــد  ــد (مانن ــا و داروهــای جدی ــا، نوآوری ه ــۀ دســتاوردها، نظریه ه ــک، فرصــت ارائ مــرگ آور و اپیدمی
آنتی بیوتیک هــا در اواخــر قــرن نوزدهــم و طــول قــرن بیســتم) فراهــم آمــده اســت؛ یعنــی رواج اپیدمــی 
ــان).  ــده اســت (هم ــه ش ــکان در جامع ــی پزش ــتقالل و هژمون ــلطه، اس ــدۀ س ــترش فزاین باعــث گس
به خصــوص در دهه هــای اخیــر، پزشــکان بــا اســتفاده از ایــن وضعیــت به منزلــۀ معتمدتریــن، 
ــائل  ــایر مس ــد س ــی می توانن ــه حت ــده اند ک ــرح ش ــی مط ــاد اجتماع ــن نه ــن و کارکردی تری کارآمدتری
ــراط را پیمــوده و از اصــالح  ــن خصــوص راه اف ــان در ای ــد. برخــی محقق ــز حــل کنن اجتماعــی را نی
ــا رونــد پزشــکی شــدن همــه  ــد کــه به طبــع نوعــی مغایــرت ب «امپریالیســم پزشــکی» اســتفاده می کنن
1. Medicalization
2. Medicalization as a game
3. Piter Conrad 
4. Non-medical
5. Medical Juristication
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چیــز اســت؛ هرچنــد در مطالعــات جامعه شناســی پزشــکی چنیــن رویکــردی هیــچ گاه به تمامــی حاکــم 
نبــوده اســت. درهرحــال، در بــازی پزشــکی شــدن، مجموعــه ای از پزشــکان، حرفه هــا و انجمن هــای 
حرفــه ای پزشــکی و پیراپزشــکی، کمپانی هــای بیوتکنولــوژی، داروســازی و بیمــه، بازی گــری می کننــد. 

بیش پزشکی شدن
ــا مفهــوم پزشــکی شــدن متفــاوت  ــه مباحــث گفته شــده، مفهــوم «بیش پزشــکی شــدن» ب ــا توجــه ب ب
ــه ســایر  ــران و البت ــردم ای ــدی از زندگــی م ــه ســبک جدی ــوم بیش پزشــکی شــدن اشــاره ب اســت. مفه
جوامــع (تحــت تأثیــر تجربــۀ کرونــا) دارد کــه بیشــتر از پزشــکی شــدن بــه «بهداشــتی بــودن» اهمیــت 
ــدار پزشــکان در  قائــل می شــوند؛ درحالی کــه در مفهــوم رایــج پزشــکی شــدن، معمــوًال تســلط و اقت
درمانگاه هــا و مطب هــا و بیمارســتان ها بــه ذهــن متبــادر می شــد، در اینجــا بیشــتر مفهــوم ضدعفونــی 
ــته های  ــی رش ــای برخ ــدن پ ــاز ش ــه ب ــی (و البت ــردن، خودمراقبت ــت ک ــردن، مراقب ــت ک ــردن، رعای ک
جدیــد پزشــکی و اقتــدار رشــته های جدیــد علــوم پزشــکی) مطــرح می شــود. در بیش پزشــکی شــدن، 
مقوله هایــی چــون بهداشــتی شــدن، ســم زدایی، عفونت زدایــی، مصــرف فــراوان ضدعفونی کننده هــا، 
و  پیش گیــری، گندزدایــی  عفونت زدایــی،  فاصله گیــری،  خفیــف،  قرنطینه ســازی  جداســازی، 
ــوع رفتارهــا در ســنت های قدیمــی و باســتانی و در دانــش بومــی  ــن ن حشره کشــی مطــرح اســت. ای
ــو نگــه داشــتن  ــی کــردن، خوش ب ــوان دود دادن، مومیای ــل بیماری هــای پرمــرگ به عن ــی در مقاب ایران
اماکــن، پلشــت َبری در کتاب هــای دینــی مطــرح بــوده اســت (میرصالحیــان و دالونــد، مهــر و 
ــا نگرانــی جــدی کــه از وقــوع  ــران ب ــی کــرد کــه مــردم ای ــوان پیش بین ــان ١٣٩٧). براین اســاس می ت آب
اپیدمــی جمعــی کرونــا و درگیــری کثیــری از جمعیــت ایــران دارنــد به ســمت رفتارهــای بهداشــتی یــا 
بیش پزشــکی ســوق داده می شــوند. ابعــاد نگرانــی عمومــی یــا هــراس جمعــی ناشــی از کرونــا، کــه تــا 

اطــالع ثانــوی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد، به قــرار زیــر اســت:
١. تجربــۀ ابتــال مســتقیم بــه بیمــاری کرونــا بــرای افــراد؛ گفتــه می شــود کــه کســانی کــه بیمــاری را 
گرفتــه باشــند حداقــل تــا چنــد مــاه به احتمــال بســیار زیــاد، دوبــاره گرفتــار نمی شــوند؛ امــا به هرحــال 
چــون هنــوز رفتــار ویــروس کامــًال شــناخته  شــده نیســت، حتــی کســانی کــه بیمــاری را گرفته انــد نیــز 
ــۀ خودبیمــاری  انــگاری  ــد. ٢. تجرب کمــاکان مجبورنــد رفتارهــای به شــدت بهداشــتی را رعایــت کنن
یــا وســواس بیمــاری؛ ٣. تجربــۀ بیمــاری و ابتــال در خانــواده و بســتگان؛ ۴. تجربــۀ مــرگ بســتگان و 
نزدیــکان؛ ۵. ایجــاد نگرانی هــای جدیــد در زندگــی ناشــی از ابتــال؛ ۶. مشــکالت اقتصــادی و مالــی 

ــه و رفت وآمدهــا. ــا و محدودیت هــای قرنطین ــا؛ ٧. مشــکالت ناشــی از کرون ناشــی از کرون
ــردم  ــودن آن، م ــی ب ــران و تدریج ــدن بح ــه طوالنی ش ــات و البت ــه تجربی ــن مجموع ــاس ای براس
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ــه  ــور ب ــزوم و مجب ــود را مل ــد و خ ــف می کنن ــف و بازتعری ــد تعری ــت جدی ــار وضعی ــود را در فش خ
رعایــت رفتارهــای شــدید بهداشــتی و مراقبتــی می نماینــد. به عبارتــی، عامــل زمــان و طوالنــی شــدن 
بحــران بــرای چنــد مــاه به طــور طبیعــی باعــث می شــود مــردم خــود را بــا وضعیــت بهداشــتی جدیــد 
ــد.  ــدار نماین ــه و پای ــود، نهادین ــد را در خ ــاری جدی ــای رفت ــن الگوه ــد و ای ــازگار نماین ــق و س منطب
ضمــن اینکــه از زمــان شــروع بحــران از تمــام رســانه ها و مراجــع اطالع رســانی و پزشــکی و نهادهــای 
ــد  ــری تأکی ــتی و پی گی ــوارد بهداش ــر ضــرورت م ــانه ای ب ــی و رس ــی، دین ــکی، علم ــول پزش موردقب
می شــود کــه عبارت انــد از: رعایــت موازیــن بهداشــتی، فاصله گیــری فیزیکــی، قرنطینــه، ماســک 
زدن، شست وشــوی مکــرر دســت ها، عــدم حضــور در اجتماعات،کنتــرل و پایــش مســتمر وضعیــت 
ــواده، تســت گیری ســریع، زیست ســنجی و خودنظارتی هــای  ســالمت شــخصی خــود، اعضــاء خان

ــکل و... .  ــده و ال ــواد ضدعفونی کنن ــتفاده از م ــک، اس بیومتری
ــاد تبلیغــات و تأکیدهــا باعــث می شــود تمــام شــهروندان در میان مــدت  بنابرایــن ایــن حجــم زی
نســبت بــه رعایــت موازیــن بهداشــتی حســاس و متعهــد شــوند. به خصــوص اینکــه در اینجــا صحبــت 
ــارۀ میــزان کشــندگی آن، مســری بــودن و  ــار آن ناشــناخته بــود و درب درمــورد ویروســی اســت کــه رفت
ســریع االنتقال بــودن (یــا واگیــر بــودن) آن داد ســخن زیــادی گفتــه  شــده و طبــق معمــول وقتــی پــای 
فضــای مجــازی بــه میــان بیایــد، یــک کالغ‑ چهــل کالغ هــم شــده اســت. حساســیت های عمومــی 
به شــدت تحریــک  شــده وگفتمان ســازی الزم هــم انجــام شــده اســت تاحدی کــه نتیجــۀ آن را در رفتــار 
ــم.  ــوروزی از ســایر شــهرها مشــاهده کردی ــرای ممنوعیــت ورود مســافران ن ــی برخــی شــهرها ب اهال
ســخن کوتــاه، بیش پزشــکی به طورکلــی بــه معنــی تثبیــت و نهادینــه شــدن الگوهــا و رفتارهــای شــدید 
بهداشــتی و بهداشــتی شــدن فضــای عمومــی جامعــه و تــداوم فاصله گیــری اجتماعــی و فاصله گیــری 
فیزیکــی مــردم در میان مــدت و بلندمــدت (به ســبب نگرانــی از ابتــال افــراد بــه بیماری هــای ویروســی 
ازجملــه کرونــا) اســت. نمودهــای بیش پزشــکی شــدن در فاصله گیــری اجتماعــی و فاصله گیــری 
فیزیکــی (فاصلــه یــک یــا ۶ متــری بــا دیگــران) و حائل گــذاری اجتماعــی کــه حداقــل جــدا شــدن از 
دیگــران بــا ماســک یــا ســپر محافــظ صــورت اســت. به عبارتــی، رواج نوعــی رویکــرد بهداشــت محور 

و برخــورد پیش دســتانه١ از ســوی عمــوم مــردم اســت. 
ایــن الگــوی رفتــاری بیشــتر از ســوی زنــان و مــادران تشــویق و پی گیری خواهد شــد و این نخســت 
به ســبب نقــش مهــم نهــاد خانــواده در جامعــۀ ایــران و ســپس نقــش وزیــن زنــان در خانــوادۀ ایرانــی 
ــی،  ــی اســت. به عبارت ــگ کودک محــوری در خانواده هــای ایران ــودکان و فرهن ــگاه ک ــت جای و درنهای
نقطــۀ ثقــل بیش پزشــکی شــدن، رعایــت ســالمتی کــودکان و نوجوانــان و حتــی جوانــان در خانواده هــا 

1. Proactive
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و در اجتمــاع اســت کــه از ســوی زنــان و مــادران ایرانــی دنبــال خواهــد شــد و در آنجــا ســعی می کنــد 
کمــاکان همــان الگوهــای رفتارهــای شــدید بهداشــتی در ماه هــای پرخطــر بهمــن تــا اردیبهشــت ٩٩ را 
تــا ماه هــا و به نظــر نگارنــده، تــا ســال های بعــد ادامــه دهنــد و به عنــوان جزئــی نویــن از ســبک زندگــی 

خــود ادامــه دهنــد.
به این ترتیــب بایــد گفــت بیش پزشــکی شــدن از مفهــوم ســنتی پزشــکی شــدن (بــه معنــی اقتــدار 
ــی  ــه معن ــدار پزشــکان ب ــه کاهــش اقت ــاید ب ــی ش ــاوت اســت و حت ــدار پزشــکان) متف پزشــکی و اقت
جراحــان هــم بیفزایــد؛ چــون بــا تقویــت اصــول بهداشــت عمومــی و بهداشــت فــردی حداقــل بخشــی 
ــد  ــرخ رش ــد اســت ن ــد بعی ــت. هرچن ــد یاف ــش خواهن ــی کاه ــر و غیرعفون ــای غیرواگی از بیماری ه
ســایر بیماری هــای پرخطــر ماننــد قلبــی عروقــی یــا مثــًال دیابــت دچــار تغییــر عمومــی  شــود. بنابرایــن 
«بیش پزشــکی شــدن»، فقــط معنــی محــدودی را در بــر دارد و آن، بــه معنــی نوعــی رفتــار افراط گونــه 
ــان تمــام شــهروندان و نهادهــای اجتماعــی در رعایــت بهداشــت فــردی و بهداشــت محیطــی  در می
ــاده روی و ورزش، رفتارهــای جنســی پرخطــر، رانندگــی  ــد پی اســت و احتمــاًال رفتارهــای دیگــر مانن
پرخطــر، مصــرف الــکل، مــواد مخــدر و ســایر مــواد اعتیــادآور را شــامل نمی شــود، بلکــه معطــوف بــه 

ــردار به خصــوص کروناســت. ــای واگی ــی و بیماری ه ــروز اپیدم ــری از ب پیش گی

سطوح یا ابعاد و رفتارهای بیش پزشکی
ــود: نخســت در ســطح  ــل  مشــاهده و  بررســی خواهــد ب ــل در دو ســطح قاب بیش پزشــکی شــدن، حداق
ــا در  ــا ســوم) کرون فــردی کــه تمــام شــهروندان حتــی پیــش از فروکــش کــردن نســبی پیــک (اول، دوم ی
ســال جــاری (١٣٩٩) به شــدت بــه رعایــت انــواع رفتارهــای بهداشــتی به خصــوص فاصله گــذاری 
ــطح دوم،  ــد. در س ــه می دهن ــتی ادام ــای بهداش ــواع مراقبت ه ــی و ان ــذاری اجتماع ــا حائل گ ــی ی فیزیک
یعنــی ســطح نهــادی، ایــن مؤسســات، دســتگاه ها، نهادهــا، شــرکت ها و حتــی دولــت هســتند کــه خــود را 
مقیــد و موظــف بــه تــداوم رفتارهــای بهداشــتی و مراقبتــی می داننــد. در ســطح فــردی، افــراد، خانــواده و 
به خصــوص زنــان و مــادران، بااحســاس حضــور همیشــگی ویــروس در زندگی شــان، نگرانــی از ویــروس و 
بیمــاری را جزئــی جدایی ناپذیــر از زندگــی اجتماعی شــان تلقــی می کننــد؛ لــذا همــواره مــراودات اجتماعــی 
را محــدود نگــه می دارنــد، حضــور در منــزل را بیشــتر می کننــد، کنتــرل بیشــتری را بر فرزنــدان و تــردد آن ها 
اعمــال می کننــد و شست وشــوی مکــرر دســت ها، اســتفاده از ماســک و الــکل و مــواد ضدعفونــی را ادامــه 
می دهنــد. فاصله گیــری اجتماعــی، قرنطینــه، محدودیت هــای ســفرها را رعایــت می کننــد و در ترددهــای 
درون شــهری احتیــاط حداکثــری را رعایــت می کننــد. تحــت تأثیــر ایــدۀ «زندگــی کــردن بــا کرونــا تــا اطــالع 
ثانــوی» در یــک وضعیــت حداکثــری، حتــی مــردم، بــه دنبــال طراحــی، اجــرا و بهره گیــری از سیســتم هایی 
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خواهنــد بــود کــه عــالوه بــر دمــای بــدن، فشــارخون و ضربان قلب، بهداشــت شــخصی را هم کنتــرل کنند؛ 
یعنــی ســازوکارهایی کــه نقــش پلیــس صابــون را ایفــا کنند. افــزون بــر این ها، افــراد به دنبــال یک مجموعه 
ابزارهــای الکترونیــک مثــًال اپلیکیشــن های تشــخیص و ردیابــی افــراد مبتــال به بیمــاری کرونا هســتند تا با 
آن هــا تمــاس نگیرنــد و از آن هــا فاصلــۀ خودشــان را حفــظ کننــد. امــا بیش پزشــکی شــدن در ســطح نهــادی 

را می تــوان در ســطوح زیــر مالحظــه نمــود:

روندهای بیش پزشکی شدن در سطح نهادی
١. بیش پزشــکی شــدن سیاســت های رســمی و دولتــی در حــوزۀ ســالمت بــرای کاهــش بــار 
گاهی عمومــی: دولت  بیماری هــای واگیــر در جامعــه ازطریــق آمــوزش مراقبت هــای عمومــی و ایجــاد آ
تــالش خواهــد کــرد دسترســی عمومــی بــه مراقبت هــای بهداشــتی را بــا ایمن ســازی علیــه بیماری هــای 
عفونــی مهــم به خصــوص کرونــا افزایــش دهــد. همچنیــن شــبکه بهداشــتی و واحدهــای بهداشــتی را 
در کلیــۀ شهرســتان ها، روســتاها و شــهرها گســترش دهــد. ضمــن آنکــه برنامه هــای مراقبــت مــادر و 
ــط، برنامه هــای غربالگــری،  ــن آب ســالم، بهســازی محی ــه، تأمی کــودک، آمــوزش بهداشــت و تغذی
بیماریابــی، مراقبــت، جداســازی و کنتــرل بیمــاری را توســعه دهــد. در ایــن ســطح، بیش پزشــکی شــدن 

از ســوی دولــت و سیاســت های رســمی نظــام انجــام خواهــد شــد و دنبــال می گــردد.
٢. بیش پزشــکی بــودن سیاســت های شــهری: سیاســت های شــهری به ویــژه در کالن شــهرها 
ــا بیماری هــای عفونــی و واگیــردار هدایــت و ســمت گیری خواهــد کــرد. مدیریــت  ــارزه ب به ســمت مب
شــهری، شــهرداری ها و شــورای شــهرها، طرح هــا و تدابیــر متعــددی را بــرای مراقبــت شــهروندان در 
برابــر بیماری هــای عفونــی اتخــاذ خواهنــد کــرد و منابــع زیــادی را در ایــن زمینــه تخصیــص خواهنــد 
ــی  ــهری، صنعت ــای ش ــماندها و زباله ه ــای پس ــت و امح ــوزۀ مدیری داد. به خصــوص سیاســت های ح
ــاوگان حمل ونقــل عمومــی،  ــر عمومــی، تأسیســات شــهری، ن و بیمارســتانی، ضدعفونــی کــردن معاب
خیابان هــا و فضاهــای عمومــی، پارک هــا و بوســتان ها، مشــاغل و حمل ونقــل عمومــی، آرامســتان ها، 

ــرار خواهــد گرفــت. ــورد توجــه بیشــتری ق ــار، م ــوه و تره ب آتش نشــانی، مدیریــت میدان هــای می
ــر وضعیــت کرونایــی،  ٣. بیش پزشــکی شــدن صنایــع، کارخانه هــا و امــور مهندســی: تحــت تأثی
صاحبــان صنایــع و کارفرمایــان تــالش خواهنــد کــرد تــا هــم نیروهــای کار را حفــظ کنند و هم ســالمت 
ــن  ــردی را بی ــۀ ف ــد فاصل ــد. آن هــا بای ــن کنن ــرای مشتریانشــان تضمی محصــوالت و کاالهایشــان را ب
کارگــران حفــظ کننــد و شــیفت های کاری را بیــن نیــروی انسانی شــان تنظیــم و تقســیم کننــد؛ دورکاری 
را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و بخشــی از کارکنــان خــود را در خــارج از محیط هــای کاری خــود 
مســتقر ســازند؛ از پلتفرم هــای مجــازی بــرای جلســات کاری بهــره بگیرنــد و برخــی از پروژه هــا را بــه 
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تأخیــر بیندازنــد و یــا حتــی کنســل کننــد.
۴. بیش پزشــکی شــدنِ انــواع قابلیت هــای فضــای مجــازی: بــا توجــه بــه  شــدت گرفتــن نیازهــای 
بهداشــتی، انــواع فنــاوری راهبــردی و جدیــد ارتباطــی، هــوش مصنوعــی مبتنــی بــر ریاضی، شــبکه های 
امنیتــی، زیرســاخت ها، اپلیکیشــن ها، شــبکۀ ملــی اطالعــات در حــوزۀ ســالمت و بهداشــت در 

اولویــت قــرار خواهــد گرفــت.
۵. بیش پزشــکی شــدن در حــوزۀ سیاســت های معلولیــت، ســالمندی و گروه هــای آســیب پذیر: ایــن 
دو حــوزه از چنــد دهــه پیــش تحــت نفــوذ جامعــۀ پزشــکی قــرار گرفتــه بودنــد، امــا بــا ایجــاد نگرانی هــای 
جدیــد ناشــی از آلودگی هــای ویروســی و آســیب پذیری های ناشــی از ابتــال و مرگ ومیــر در ایــن اقشــار و 
نیز گســتردگی آن ها در ســطح کشــور، فرایندهای بیش پزشــکی شــدن در آن ها تشــدید خواهد شــد. برای 
مثــال، هم اکنــون در کشــور حــدود ۵٠ هــزار مددجــو در ٨٧۵ مرکــز شــبانه روزی ســالمندان و معلــوالن 
ــۀ  ــوان پیش بینــی کــرد کــه سیاســت های پیش گیران تحــت پوشــش بهزیســتی نگــه داری می شــوند. می ت
بهداشــتی بــرای افــراد دارای معلولیــت، کــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت، شــیرخوارگاه ها، 
ــژه  ــی به وی ــازمان های متول ــوی س ــی از س ــز درمان ــی مراک ــا و حت ــادان، کارتن خواب ه ــالمندان، معت س

ســازمان بهزیســتی، شــوراها و نهادهــای خیریــه بــا شــدت بیشــتری دنبــال شــود.
۶. بیش پزشــکی شــدن در عرصــۀ علــم و فنــاوری: به احتمــال فــراوان شــاهد رشــد ســریع شــرکت های 
دانش بنیــان در حــوزۀ ســالمت و به خصــوص در حــوزۀ بهداشــت خواهیــم بــود کــه در صــدد ارائــۀ 
نوآوری هــای تکنولوژیــک بــرای تشــخیص و تســت زودهنــگام بیماری هــای عفونــی، رصــد تماس هــا و 
ردیابــی ارتباطــات در تعامــالت١، تأمیــن و تولیــد انــواع واکســن ها و مــواد بیولوژیــک، انــواع برنامه هــای 
بیماریابــی، غربالگــری، جداســازی و کنتــرل بیمــاری هســتند. فقــط در ایــران طــی دو مــاه اســفند ١٣٩٨ و 
فروردیــن ١٣٩٩، شــاهد فعالیــت ده هــا شــرکت دانش بنیــان بوده ایــم که به ســرعت وارد این عرصه شــده اند 
و از حمایت هــای مالــی دولــت هــم بهره منــد شــده اند و بــه تولیــد ماســک، وســایل ضدعفونی کننــده، الکل 
تــا انــواع تســت های تشــخیصی پیشــرفته و دســتگاه های زیست ســنجی اقــدام کننــد. بنابرایــن جامعــۀ مــا 
طــی ماه هــای آینــده بــا حجــم وســیعی از انــواع ابزارهــا، وســایل، نرم افزارهــا و امکانــات فنــی بــرای رعایــت 
موازیــن بهداشــتی و بیش پزشــکی شــدن مواجــه خواهــد شــد کــه به واســطۀ فعالیت هــای علمــی و فناورانــه 
مهیــا شــده اند. ایــن البتــه جــدا از انــواع رونــد روبه رشــد آزمایشــگاه های تشــخیصی و تخصصــی مولکولــی 
اســت کــه در ادامــه بــه آن اشــاره می کنیــم. بخــش دیگــری از ایــن فرایندهــا در حــوزۀ علــوم و صنایــع ایمنــی 
و صنایــع ســالمت رخ می دهــد کــه در صــدد توســعۀ سیســتم های مبتنــی بــر حداقــِل تعامــالت فیزیکــی و 

توســعۀ روابــط جزیــره ای بیــن افــراد و شرکت هاســت.

1. Contact Tracing
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آنچــه مــرور شــد، مهم تریــن حوزه هــای بیش پزشــکی شــدن بــود کــه شــامل ســطوح فــردی، خانوادگی، 
سیاســت های رســمی (دولتــی)، مدیریــت شــهری، صنایــع، فضــای مجــازی، بهزیســتی، علــم و فنــاوری 
بــود، امــا ایــن رونــد، محــدود بــه مــوارد مذکــور نیســت. بیش پزشــکی شــدن به عنــوان یــک ســبک فراگیــر 
زندگــی در همــۀ شــئون حیــات فرهنگــی اجتماعــی مــا ایرانیــان و البتــه جامعــۀ جهانــی ظهــور پیــدا خواهــد 
کــرد و نمــود می یابــد؛ مثــًال مــا در اینجــا از تأثیــر کرونــا بــر نحــوۀ ادارۀ زندان هــا و بازداشــتگاه ها ســخن 
نگفتیــم کــه خــود، جمعیــت آمــاری بســیاری داد و هــر اتفاقــی در آنجــا حداقــل بــر یک میلیــون نفــر از 
شــهروندان و خانواده هایشــان به صــورت مســتقیم اثــر می گــذارد. کرونــا شــیوۀ تمشــیت امــور زندان هــا و 
زندان بانــی را بی شــک دچــار تغییراتــی خواهــد کــرد، همچنان کــه تاکنــون نیــز تغییــرات آن محســوس و 
قابل مشــاهده بــوده اســت و یــا در نظــام آموزش وپــرورش بــا جمعیــت حــدود ١٣ میلیــون نفــر دانش آمــوز 
و یک میلیــون نفــر معلــم و یــا در جمعیــت دانش جویــی ۵‑۴ میلیــون نفــری کشــور، کرونــا شــیوۀ رفتــار 
بهداشــتی را در تمــام ایــن الیه هــا و اقشــار تغییــر می دهــد، احتیاط هــای بهداشــتی را بیشــتر می کنــد، میــزان 
ــِی  ــد و در کل ســبک زندگ ــش می ده ــرد، مصــرف آب را افزای ــر می ب ــی را باالت ــواد ضدعفون مصــرف م

بیش پزشــکی را تولیــد می کنــد. یــک ُبعــد مهــم از ایــن رونــد را به اختصــار بــه بحــث می گــذارم.
همچنان کــه گفتــه شــد، اساســاً پزشــکی شــدن جامعــه (مفهومــی کــه یــک دهــه پیــش بــه همــت 
ابوعلــی ودادهیــر در خــالل رســالۀ دکتــرا در رشــتۀ جامعه شناســی در دانشــگاه تهــران در ایــران مطــرح 
شــد)، بــه معنــی گســترش حــوزۀ اقتــدار حرفــۀ پزشــکی در حیــات اجتماعــی بــوده اســت. امــا آنچــه 
ــان  ــران و مدافع ــوان جهادگ ــی به عن ــر پزشــکان عفون ــود: قش ــژه ای ب ــد، رخ داد وی ــا موجــب ش کرون
صــف اول جبهــۀ ســالمت در ســطح بیمارســتان ها کــه بــا کمــال اخــالص و شــهامت مشــغول مــداوای 
ــر  ــه کمت ــان) ک ــت  (همه گیرشناس ــر اپیدمولوژیس ــد و قش ــدا کردن ــی پی ــش مهم ــد، نق ــاران بودن بیم
ــام  ــد و در مق ــرار گرفتن ــوم و سیاســت گذاران ق ــد عم ــتند در دی ــرار داش ــگان ق ــد هم ــرض دی در مع
ــا هدایــت و طراحــی میــدان اصلــی سیاســت گذاری ملــی را  سیاســت گذار نشســتند. در جریــان کرون
متخصصــان عفونــی و اپیدمولوژیســت ها بــه عهــده گرفتنــد کــه بســیار هــم طبیعــی بــود؛ چــون کشــور 
ــته هایی  ــت رش ــا، اهمی ــار این ه ــه در کن ــود. البت ــده ب ــه ش ــردار مواج ــی واگی ــاری عفون ــک بیم ــا ی ب
ــوژی، پاتولوژیســت،  ــوژی، بیوتکنول ــوژی، قارچ شناســی، میکروبیول ــد ویروس شناســی، ایمونول مانن
مراقبت هــای ویــژه و در مجمــوع علــوم آزمایشــگاهی، قلــب، اورژانــس، آزمایشــگاهی تشــخیصی نیــز 

ــه و سیاســت گذار بیش ازپیــش شناســایی خواهــد شــد.  ــرای جامع ب
نکتــۀ شــایان  توجــه در حــال حاضــر و در آینــده آن اســت کــه رشــتۀ عفونــی و بیماری هــای آن (چــه در 
بزرگ ســاالن و چــه در اطفــال) وابســتگی تــام و تمامــی بــه آزمایشــگاه های تشــخیصی، آزمایشــگاه های 
تخصصــی مولکولــی، ســرولوژی حرفــه ای و متمرکــز دارنــد تــا ماننــد ســازندگان و شــرکت های حرفــه ای 
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بتواننــد طــی مــدت کوتــاه چندســاعته بــه تســت های مولکولــی، پاســخ کوتــاه بدهنــد. انجــام ایــن فراینــد 
بــا اســتفاده از فنــاوری مولکولــی جدیــد امکان پذیــر خواهــد بــود تــا بــه بیمــاران مبتــال بــه بیماری هــای 
ــد مشــکل اجتماعــی‑ اقتصــادی دارد  ــن تســت ها چن ــد. انجــام ای ــاد تنفســی پاســخ ســریع بدهن ح
ــر بــودن و در دســترس نبــودن بــرای همــگان (به خصــوص در  ــاال، زمان ب ــۀ ب کــه مهم تریــن آن هــا هزین
ــی و  ــدا کــردن رشــتۀ عفون ــت پی ــا اهمی ــان ب ــن از یک ســو، هم زم ــاده) اســت. بنابرای شــهرهای دورافت
پزشــکان آن ‑ وابســتگی کامــل آن بــه تســت های آزمایشــگاهی، و فراینــد بیش پزشــکی، و از ســوی دیگــر 
بــا افزایــش آگاهــی و مطالبــات و درخواســت های عمومــی بــرای انجــام تســت ها هــم مواجــه می شــویم 
کــه اوج آن در تابســتان ١٣٩٩ طــی شــهریور ١٣٩٩ (تــا قبــل از بازگشــایی مــدارس) خواهــد بــود، لــذا 
انتظــار مــردم بــرای ارائــۀ مجموعــۀ خدمــات آزمایشــگاهی عفونــی بــا کمتریــن هزینــه و باالتریــن ســطح 
کیفیــت از یک جهــت (به دلیــل ســبک زندگــی بیش پزشــکی شــده) و محدودیت هــای احتمالــی ناشــی 
ــود کیــت و دســتگاه های تشــخیصی در کشــور از جهــت دیگــر، یکــی از چالش هــای پیــش رو  از کمب

خواهــد بــود کــه نظــام تصمیم گیــری را دچــار چالــش می  کنــد.

جمع بندی
در مقــام جمع بنــدی بایــد دیــد ســبک زندگــی بیش پزشــکی شــده چــه پیامدهــا و آثــاری را در ســطوح 
مختلــف به جــا می گــذارد و به لحــاظ ملــی، سیاســت گذاران چــه تمهیداتــی را بایــد درنظــر بگیرنــد. ابتــدا 
بایــد دوبــاره تأکیــد کــرد کــه بیش پزشــکی شــدن بــه معنــی عمیق تــر و فــرو رفتن بیشــتر جامعه در مســائل 
پزشــکی و پزشــکی شــدن جامعــه نیــز تلقــی می شــود. امــا ایــن بــار نه فقــط درمــورد اتاق هــای جراحــی، 
مطب هــای شــیک شــمال شــهر و بیمارســتان ها، کــه بــه معنــی کل عرصــۀ شــهر، به عبارتــی «همــۀ شــهر 
بیمارســتان می شــود» و بنابرایــن دایــرۀ اقتــدار پزشــکان از مطــب و بیمارســتان و اتــاق عمــل بــه حــوزۀ 
صنعــت، علــم، خیابــان، دانشــگاه، مدرســه، مســجد، زیارتــگاه، بوســتان ها و پارک هــا و به طــور کلــی، 
فضاهــای عمومــی و هرجــا کــه ویــروس می توانــد ســرک بکشــد، تســری و گســترش پیــدا کــرده اســت. 
مــردم هــم ماننــد کودکــی کــه از تــرس تنبیــه مــادر بــه خــود وی پنــاه مــی آورد، گاهــی از تــرس ویــروس بــه 
بیمارســتان نمی رونــد امــا بیمارســتان را بــه درون خانه هــا و خیابــان می آورنــد و مقــررات بهداشــتی را در 
آنجــا رعایــت می کننــد. طنــز ماجــرا آنجاســت کــه در همیــن وضعیــت که پزشــکی شــدن افراطــی در حال 
ــا  ــات ســایر بخش ه ــل کاهــش حجــم ورودی مراجع رخ دادن اســت، بســیاری از بیمارســتان ها به دلی
(بخش هــای غیرعفونــی و غیرتنفســی، غیرریــوی) گاهــی تــا ٧٠ درصــد پرستارانشــان را اخــراج کــرده یا 

در حــال اخــراج کــردن هســتند؛ چــون پذیــرش بیمــاران غیرکرونایــی به شــدت کــم شــده اســت. 
تثبیــت این گونــه الگوهــا و رفتارهــای بهداشــتی در تابســتان و پاییــز ١٣٩٩ و در ادامــه، پیامدهــای 
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ســنگینی بــرای نظــام حکم رانــی خواهــد داشــت کــه امــکان مدیریــت آن هــا دشــوار اســت؛ بــرای مثــال، 
افزایــش مصــرف آب شــرب بــه میــزان ٣٠ تــا ۴٠ درصــد از عهــدۀ مدیــران منابــع آب برنمی آیــد و بــا 
توجــه بــه کمبــود مخــازن، کاهــش بــارش در بهــار ســال ١٣٩٩، کشــور را دچــار مشــکل خواهــد کــرد. 
کاهــش مصــرف ســوخت کــه خــود ناشــی از کاهــش شــدید ترددهای بین شــهری اســت، دردســر دیگری 
اســت؛ چــون طــی دو مــاه گذشــته، ۵٠ تــا ۶٠ درصــد از ســفرهای بین شــهری به دلیــل رعایــت قرنطینــه 
کاهــش یافتــه کــه بــه کاهــش مصــرف ســوخت (مشــخصاً بنزیــن) منجــر شــده و این خــود از منابــع مالی 

دولــت به شــدت کاســته و ظرفیــت ذخیره ســازی بنزیــن را در وضعیــت دشــوار قــرار داده اســت.
اُفــت کیفیــت تحصیلــی در مــدارس و دانشــگاه ها نیــز از پیامدهــای مســتقیم ایــن ســبک زندگــی 
جدیــد خواهــد بــود. حاکــم شــدن نوعــی محافظــه کاری شــدید در رفتارهــای اجتماعــی به خصــوص 
در طبقــۀ متوســط شــهری باعــث افزایــش هزینــه و دســتمزدها در اقشــار و الیه هــای کارگــری می شــود. 
شــواهد آن  هم اکنــون در بــاال رفتــن دســتمزد کارگــران روزمــزد بخــش کشــاورزی در شــمال کشــور و در 
جنــوب هنــگام برداشــت گنــدم آن هــا (به خصــوص در اســتان های جنوبــی) قابل مشــاهده اســت. کرونــا 
ــن دوره ای را اصــوًال نام گــذاری  ــوان چنی و رفتارهــای بهداشــتی مــردم را در دورۀ پســاکرونا، اگــر بت
کــرد (چــون کرونــا دیگــر همیشــه بــا مــا خواهــد بــود، دورۀ پســاکرونا نــام بی مســمایی اســت!)، بســیار 
ــار (حداقــل)  ــار بهداشــتی کســانی کــه یک ب ــد نحــوۀ رفت ــال، بی تردی ــرای مث ــود. ب ــده خواهــد ب پیچی
ــا  ــراد «ســفید» اســت. آن ه ــاوت از اف ــًال متف ــد و به اصطــالح «ســبز» شــده اند، کام ــا را گرفته ان کرون
چــون احســاس آرامــش بیشــتری دارنــد، ســبک زندگــی بهداشــتی راحت تــر دارنــد، بنابرایــن به لحــاظ 
اجتماعــی و اقتصــادی فعال تــر هســتند و بالطبــع انتظــار دســتمزدهای بیشــتری هــم دارنــد. هرچنــد در 
همیــن دوره هــم به دلیــل تجربــۀ دردنــاک کرونــا گرفتــن، نگــران ابتــالی خانواده شــان بــه کرونــا هســتند 

و نســبت بــه آن هــا احتیــاط و مراقبــت بیشــتری روا می دارنــد. 
ــده و چندُبعــدی اســت. دولــت و  ــان نقــش دولــت و رســانه ها بســیار حســاس، پیچی در ایــن می
رســانه های رســمی بایــد بتواننــد ضمــن آگاهی بخشــی، هشــداردهی و اطالع رســانی صحیــح بــه همــۀ 
گروه هــای اجتماعــی، تقاضاهــا و مطالبــات آن هــا را پاســخ گو باشــند و مانــع تشــدید وســواس های 
ــۀ مناســبات اجتماعــی میــان اقشــار اجتماعــی و تســلط  اجتماعــی از یک ســو و به هــم خــوردن موازن
ــد  ــوان یــک میانجــی بی طــرف، بای ــت به عن ــر بشــوند. دول ــر گروه هــای دیگ ــروه اجتماعــی ب یــک گ
ــد فرهنگــی  ــن مــوج جدی هــوادار گروه هــای تهی دســت، حاشیه نشــین و کم درآمــدی باشــد کــه از ای
تأثیــر پذیرفته انــد و تمایــل دارنــد ماننــد بقیــه از امنیــت فیزیکــی یــا امنیــت فیزیولوژیکــی یــا امنیــت 
ســالمتی برخــوردار باشــند یــا حداقــل از ایــن حــس برخــوردار باشــند. همــۀ مــردم به خصــوص اقشــار 
حاشــیه ای بــرای تأمیــن ایــن اقــالم نبایــد از دسترســی مالــی یــا حداقلــی بــه لــوازم و امکانــات دچــار 
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ــا و  ــواع کیت ه ــا ان ــی و ت ــده و مراقبت ــوینده و ضدعفونی کنن ــواد ش ــالم از م ــن اق ــند. ای ــکل باش مش
ــت  ــۀ سیاســت گذار در وضعی ــود. وظیف ــامل می ش ــرولوژی) را ش ــریع (س ــخیص س تســت های تش
بیش پزشــکی شــده، توجــه جــدی بــه گروه هــای حاشــیه ای، رهاشــده، کم بضاعــت و شــهرهای درجــه 
گاهی هــای بهداشــتی کامــل، دسترســی کافــی   دو و ســه، روســتاها، عشــایر و دامــداران اســت کــه فاقــد آ
و منابــع درآمــدی الزم هســتند، وگرنــه در شــهرها، بــا نظــام پزشــکی و درمانــی، شــبکه آزمایشــگاهی، 

داروخانــه ای و...، طبقــات متوســط شــهری از عهــدۀ حــل مشکالتشــان برخواهنــد آمــد.
آنچــه در ایــن نوشــتار آمــد، بــه معنــی نادیــده گرفتــن یــا کــم ارزش دانســتن زحمــات و تالش هــای 
خالصانــه و مشــفقانۀ جامعــۀ پزشــکی کشــور و متخصصــان عفونــی و ســایر پیراپزشــکان کشــور در 
ــان  ــۀ محقق ــوده اســت. هم ــاران نب ــداوای بیم ــرای م ــتان ها ب ــته در بیمارس ــای گذش ــا و ماه ه هفته ه
علــوم اجتماعــی و ملــت ایــران قــدردان ایــن زحمــات هســتند. همــۀ مــا نیــک می دانیــم درحالی کــه 
بســیاری از مــا در وضعیــت معمولــی و از فــرط بیــکاری و خســتگی ناشــی از در خانــه مانــدن عاجــز 
شــده بودیــم، کادر پزشــکی کشــور طــی ماه هــای اســفند ٩٨ و فروردیــن ٩٩ بــا حضــور شــجاعانۀ خــود 
ــد.  ــه ای آفری ــه حماس ــود، چ ــازی ب ــر ریســک و جان ب ــه سرتاس ــی ک ــز درمان ــتان ها و مراک در بیمارس
ــی اجتماعــی‑ فرهنگــی از رفتارهــای  ــه از تحــوالت آت ــی آینده پژوهان ــۀ تحلیل غــرض در اینجــا ارائ
ــا منزلــت  ــل رابطــۀ مســتقیمی ب ــود و ایــن تحلی ــان ب ــگاه پزشــکان در ایــن می بهداشــتی مــردم و جای

ــدارد. ــن حرفه هــا ن ــان ای شــخصی و اخالقــی صاحب
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مقدمه
خانــم «شــری تــورکل»، اســتاد دانشــگاه ام آی تــی کــه ســال ها پیرامــون رابطــۀ انســان و فناوری هــای جدید 
ارتباطــی در موقعیت هــای مختلــف اجتماعــی مطالعــه می کنــد، پــس از خلــق دو اثــر ارزنــدۀ خــودِ دوم: 
رایانه هــا و روح انســانی (١٩٨۴) و زندگــی روی صفحــۀ نمایــش: هویــت در عصــر اینترنــت (١٩٩۵)، 
پژوهشــی ارزنــده بــا نــام تنهــا در کنــار هــم (٢٠١٠) دارد کــه در ایــن اثــر، بــا تبییــن چیســتی و چگونگــی 
رابطــۀ دوگانــه و تناقض آمیــز انســان بــا انســان های دیگــر و بــا فناوری هــای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی، 
بــه بــاال رفتــن میــزان وابســتگی فناوری هــا بــرای رهایــی از ناامنی هــا، نگرانی هــا و اضطراب هــای 
اجتماعــی اشــاره می کنــد و می گویــد: «مــا از ریســک ها و ســرخوردگی های روابط مــان بــا دیگــر 
انســان ها می ترســیم، مــا از فنــاوری بیشــتر و از یکدیگــر کمتــر انتظــار داریــم». تنهــا در کنــار هــم، اگرچــه 
یــک دهــۀ پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان و دربــارۀ چهره هــای دیگــری از رویارویــی انســان و 
رســانه ها نوشــته شــده اســت، دربرگیرنــدۀ فهمــی پرســش برانگیز از ایــن نــوع مواجهه هــای گریزناپذیــر 

١.  مدیرگروه ارتباطات و رئیس کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو در دانشگاه عالمه طباطبایی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
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نیــز هســت. روایــت «ویــروس» و «وب» در ایــن وضعیتــی کــه جهــان و جامعــۀ مــا بــا آن روبــه رو شــده، 
پدیــدۀ ارتباطــات کرونایــی را مهــم و معنــی دار و درعین حــال سرشــار از ناشــناختگی ها کــرده اســت.

مسئله چیست: تنهایی و میل به ارتباط
«فاصله گذاری هــای  حتــی  و  فیزیکــی»  «فاصله گذاری هــای  در  یــا  خانگــی»  «قرنطینــۀ  در  وقتــی 
هوشــمند»، دربــارۀ تنگناهایــی کــه ویــروس کرونــا در همۀ پهنه هــای زندگــی به وجــود آورده و فضاهایی 
کــه ارتباطــات شــبکه ای پیــش روی مــا گشــوده اســت می اندیشــیم، بــا پرســش های بی شــمار و 
ــروس  ــه رو می شــویم. وی ــته ایم، روب ــارۀ ارتباطــات دانس ــون درب ــاوت از آنچــه تاکن ــای متف خوانش ه
«نوپدیــد» کوویــد ١٩ و «عالم گیــری» آن، هــر فهــم و تجربــۀ پیشــینی را در معــرض تغییراتــی پرشــتاب 
ــا در  ــد کــرده، اّم ــه خانه هایشــان تبعی ــه درون و ب ــا، انســان ها را ب ــرار داده اســت. کرون و درازدامــن ق
ــا یکدیگــر  ــه «ارتبــاط» ب ــاز و اشــتیاق آنــان را ب ــار دیگــر نی ــا تعلیــق روابــط اجتماعــی، ب تعطیلــی و ی
ــاط در ســوی دیگــر، مســئلۀ مهــم و  ــه ارتب ــراوان ب ــل ف ــی در یــک ســو و می ــه اســت. تنهای برانگیخت

ــی شــده اســت. ــم ارتباطــات در وضعیــت کنون ــی عال این زمان
همــۀ آنــان کــه ناگهــان از همــۀ آداب و عــادات و مناســک زیســتِ اجتماعــی دور مانده انــد، دوســت 
دارنــد بــه فضاهــای عمومــی برگردنــد و یــا دســت کم آن فضاهــای گم شــده را ازطریــق ارتباطــات 
مجازی شــده جســت وجو کننــد. نیــاز بــه گفت وگــو و تمایــل بــه اشــتراک نهــادن زیســته ها و تجربه هــای 
ــن کاری کــه  ــع مهم تری ــن وضعــی اســت. درواق ــره در فضــای مجــازی، نتیجــۀ پیــش آمــدن چنی روزم
ویــروس کرونــا کــرد، ایــن اســت کــه بیشــتر شــهروندان را بــه فضــای وب آورد. ایــن اتفــاق پیــش از ایــن 
ــبکه های  ــراه هوشــمند» و «ش ــن  هم ــت»، «تلف ــه گانۀ «اینترن ــالب س ــود و انق ــج رخ داده ب ــم به تدری ه
اجتماعــی»، ایــران را هــم از تغییــر بی نصیــب نگذاشــته بــود، اّمــا شــوک شــیوع کرونــا، جامعــۀ هراســناک 
را بــا شــتاب بــه جهــان وب پرتــاب کــرد. «ارتباطــات شــبکه ای» ســتون خیمــۀ تنهایــی جدیــد شــده بــود.

ــی و  ــاخت های فن ــاوری و زیرس ــار از فن ــان انتظ ــر، همچن ــدگِی گریزناپذی ــن پرتاب ش ــه در ای البت
حقوقــی آن بــر انتظــار از انســان ها و ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی غلبــه داشــت. ویــروس کرونــا 
ــه بــازی گرفتــن حیــات زیســتی انســان به چشــم  بیــش و پیــش از هرچیــز در قامــت قاصــدِ مــرگ و ب
می آمــد و هنــوز آثــار آن در تخریــب بنیان هــای اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی کمتــر بــروز یافتــه بــود. 
به هرحــال ویــروس، در حــال ایجــاد دنیایــی متغیــر و متفــاوت بــود و ایــن تغییــر و تفــاوت به ســرعت 
همــۀ عرصه هــای نظــر و عمــل را فــرا می گرفــت. جامعــۀ ایرانــی در گریــز از عــوارض پیاپــی ویــروس 
ــن پرتاب شــدگی و پناه بردگــی، ســهم و  ــاه آورده اســت. ای ــای ارتباطــات شــبکه ای پن ــه دنی ــا، ب کرون

نقــش ارتباطــات را در خلــق اوضــاع نــو در دو ســطح، از گذشــته متفــاوت و متمایــز می کنــد:
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نخســت آنکــه، شــتاب و حجــم انتقــال جامعــه را بــه فضــای وب به مراتــب افزون تــر کــرد و در غیــاب 
و یــا تعلیــق روابــط اجتماعــی، بــه تشــکیل و گســترش گروه هــای خانوادگــی، دوســتی و حرفــه ای در فضــای 
مجــازی دامنــه ای وســیع تر داد و دوم آنکــه، بســیاری از نهادهــای اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی را موظف 
بــه مجــازی کــردن وظایــف و نقش هــا و کارکردهــای خویــش نمــود. نظــام اجتماعــی، نظــام اداری، نظــام 
آموزشــی و نظــام اقتصــادی تــن بــه تغییراتــی ســریع دادند. دولــت الکترونیــک، آمــوزش از راه دور و برخط، 
بــازار کســب وکار مجــازی و حتــی آیین هــا، مناســک، عبــادات و فراغت هــای مجازی شــده، آهنــگ 
جدیــدی بــه زندگــی شــهروندان داد. همــه چیــز و همــه کــس در همــه جا تســلیم حکــم تغییر کرونایی شــده 

بودنــد و جامعــه در آســتانۀ دگرگونی هــای گســترده و ُپردامنــه قــرار گرفتــه بــود. 
ــرح  ــه ط ــاه، ب ــدت کوت ــن م ــی همی ــان ط ــف جه ــی مختل ــی و پژوهش ــز مطالعات ــا و مراک نهاده
پرســش های اساســی و آینده پژوهانــه در زمینــۀ روندهــا و چشــم اندازهای نویــن اجتماعــی، اقتصــادی، 
علمــی، فرهنگــی و سیاســی برآمــده از عالم گیــری کرونــا پرداخته انــد. کوویــد ١٩ به مثابــۀ یــک 
«پاندمــی»، مســیرهای معّیــن و متعــارف علمــی و اجتماعــی را نامتعیــن و مبهــم کــرده اســت. انگاره هــا 
و چارچوب هــای جدیــد معرفتــی، همــۀ حوزه هــای دانــش را در بــر گرفتــه و ضــرورت «چرخش هــای 
ــرای داوری  ــوز ب ــۀ ســاحت های اندیشــه و عمــل پیــش آورده اســت. شــاید هن پارادایمــی» را در هم
ــا  ــا، ضرورت ه ــل در نیازه ــرای تأم ــا ب ــد، ام ــی زود باش ــد علم ــای جدی ــت رهیافت ه ــارۀ قطعی درب
ــه  ــم هســت. بازگشــت جامع ــر ه ــاکرونا دی ــتِ پس ــا و وضعی ــا کرون ــر ب ــۀ درگی و پرســش های جامع
ــا و آثــار آن در شــمار آرزوهاســت، امــا رســیدن بــه وضعیتــی ســازگار و  بــه وضعیــت عــاری از کرون
توانمنــد در برابــر ایــن ویــروس دور نیســت. بــا عبــور از مرزهــای مجهــوالت و نادانســتگی های علمــی 

ــت و ســاخت. ــا یاف ــی افق گش ــی، فرصت های ــای کنون ــۀ تهدیده ــوان از میان ــی، می ت و اجتماع
آنچــه مهــم اســت، توجــه بیشــتر بــه ســهم و نقشــی اســت کــه بــرای عبــور جامعــه از تنگناهــا و بحران هــای 
ــدون  ــوان ب ــن ارتباطــات و توانش هــای رســانه ای ســپرده شــده اســت. از بحــران نمی ت ــاال رفت ــه ب ــی، ب کنون
بهره منــدی از «ارتباطــات» عبــور کــرد و «ارتباطــات بحــران»، قــدرت و روایــت تــاب آوری انســان اجتماعــی در 
برابــر تهدیدهــا و بالهــای ســوق دهنده بــه رهایــی از زیســت جمعــی اســت. کرونــا و آثــار برآمــده از شــیوع آن، 
بزرگ تریــن بحــران ســالمت و حیــات زیســتی را بــرای بشــر به وجــود آورد، امــا ایــن تنهــا آغــاز ماجــرا بــود؛ 
پیامــد آن، بحران هــای اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بــوده اســت کــه بایــد بــه آن هــا اندیشــید و از هــم اکنــون 
از ظرفیت هــای ارتباطــی بهــره بــرد تــا دامن گیــر جامعــۀ کرونــازده نشــود. کرونــا در تعطیلــی و تعلیــق فضاهــای 
عمومــی و مناســبات اجتماعــی به جــای حضور انســانی، تصاویر دیجیتــال را می نشــاند و رفتارهای مجــازی را 
جای گزیــن آیین هــا، شــیوه ها و مناســک جمعــی می کنــد. آیــا در ایــن میــان، جامعۀ مدنــی و واکنش هــای حوزۀ 
عمومــی می تواننــد بی گزنــد بماننــد یــا بــرای صیانــت از سرشــت و نقش آن هــا باید در اندیشــۀ طرحی نــو بود؟
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دور از هم و در کنار هم
«ویــروس» و «وب» ازآن روکــه هــر دو جهان هــای بزرگ تــر را بــه فضاهــای کوچک تــر ارتباطــی 
ــاه تلفن هــای هوشــمند و شــبکه های اجتماعــی بیشــتر صــورت  کشــانده اند و بــه حــوزۀ عمومــی در پن
ــر راز و رمــز انســانی و کنش هــای درازدامــن اجتماعــی و  ــده و ُپ ــی روابــط پیچی ــد، معن مجــازی داده ان
سیاســی را دگرگــون ســاخته اند، هــر دو «دور از هــم، امــا در کنــار هــم» جهانــی و جهاتــی دیگــر در برابــر 
مــا گشــوده اند. «ویــروس»، مــا را تنهــا و خانه نشــین کــرده اســت و «وب» می کوشــد کــه مــا را دوبــاره از 
همان جــا بــه جهــان بیــرون برگردانــد؛ گویــی هــر دو به رغــم آنکــه بســیاری از روابــط متعــارف اجتماعــی 
و مدنــی را دســت خوش تغییــر کرده انــد، فرصتــی نــو بــرای کشــف دنیاهــای درونــی و بیرونــی (خانــه و 
جهــان شــبکه ای) به وجــود آورده انــد؛ دنیاهایــی کــه متضمــن پذیرفتــن تغییــر یــا حــذف بخش هایــی از 
زندگــی مرســوم و افــزودن بخش هایــی دیگــر بــر آن اســت. دیوان ســاالری و شــیوۀ مدیریــت امــور، کار و 
فراغــت، آمــوزش و یادگیــری، آییــن و ســنت، نشســت و برخاســت، حتــی خوردوخــوراک و پرســه  زدن 
و ســرک  کشــیدن، در معــرض تغییــرات ناگهانــی قــرار گرفته انــد و بــا کاســتنی ها و افزودنی هــای جدیــد 
روبــه رو شــده اند و مهــم آنکــه اگــر «ویــروس» چهــرۀ هراســناک ایــن زندگــی نــو را بــه میــان آورد، «وب» 
به مثابــه ناجــی، بــرای ایجــاد و گســترش ایــن فرصت هــا بــه میــدان آمــد. البتــه ایــن تصویــر متحــرک از 
وضعیــت پیــِش  رو بــه معنــی غفلــت از جنبه هــای تهدیدآمیــز و محدودکننــدۀ آن نیســت. زندگــی سراســر 
مســئله و تــالش بــرای حــل مســئله اســت؛ هــم «وب» و هــم «ویــروس» (دور از هــم و در کنــار هــم)، 
توأمــان بــرای انســان و جامعــه و جهــان خلــق فرصــت و تهدیــد می کننــد، امــا پرســش اصلــی آن اســت که 
نصیــب مــا از ایــن بحــران دگرگونــی کــدام رویــه آن اســت. پیونــد میــان بحــران کرونــا و گســترۀ ارتباطــات 
روزبــه روز پیچیده تــر و دارای ابعــاد گســترده تر می شــود و درنتیجــه ســطوح جدیــدی از زندگــی فــردی و 
اجتماعــی و میدان هــای بینــش و کنــش را در بــر می گیــرد. مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم در میانــۀ بیمــاری 

کرونــا کجــا هســتیم و پــس از عبــور از آن در کجــا خواهیــم بــود.  

فرصت ها و تهدیدهای تغییر
ــم در  ــتیم، ه ــد هس ــۀ جدی ــن تجرب ــن از ای ــاد گرفت ــز در حــال ی ــر از هرچی ــت، بیش ت ــن وضعی در ای
عرصــۀ مهــار رونــد شــیوع کرونــا و هــم در عرصــۀ رســانه ها و ارتباطــات. دســتورالعمل های بهداشــتی 
و درمانــی بارهــا تدویــن و نقــض شــده اند، نهادهــای معتبــر و مســئول دربــارۀ راه هــای مقابلــه، 
شــیوه های درمــان و مراقبــت همیشــه وحدت نظــر ندارنــد کــه ایــن نتیجــۀ ناشــناخته بــودن وضعیــت 
ــام و ناشــناختگی و نوپدیدگــی  ــر از ابه ــوز ُپ ــد، هن ــۀ جدی ــن تجرب ــز ای ــانه ها نی اســت. در حــوزۀ رس
اســت. البتــه رســانه ها در ایــن میــان بــه رکــن اصلــی زندگــی در وضعیــت کرونایــی تبدیــل شــده اند، 
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ازایــن رو تحوالتــی کــه در عرصــۀ رســانه ها رخ داده، هــم به لحــاظ کّمــی و هــم به لحــاظ کیفــی درخــور 
ــل ایجــاد وضعیــت مبهــم و  ــا به دلی ــر آمــد، شــیوع کرون ــی، چنان کــه پیش ت توجــه اســت. ازنظــر کّم
ــا ازنظــر  ــات اجتماعــی، ســبب گســترش ســطح عمومــی اســتفاده از رســانه ها شــده اســت. ام بی ثب

ــارت اســت از: ــر اســت کــه برخــی از آن هــا عب ــر وســیع تر و متنوع ت ــۀ ایــن تغیی کیفــی، دامن
١. تغییــر در ســبک زندگــی: رفتــار و کنــش اجتماعــی در عرصه هــای مختلــف زندگــی از وضعیــت 
ــۀ فرصــت و هــم  ــد هــم به مثاب ــه برخــط (آن الیــن) تبدیــل شــده اســت کــه خــود می توان حضــوری ب
ــتر  ــور بیش ــف. «حض ــامل: ال ــه ش ــن زمین ــهود در ای ــای مش ــود. فرصت ه ــی ش ــد تلق ــۀ تهدی به منزل
ــه  ــرگرمی، دسترســی ب ــا در انتخــاب س ــر شــدن نقــش آن ه ــی و مؤثرت ــانه ها در فضــای خانوادگ رس
اطالعــات، پیش بــرد آمــوزش و اســتفاده از خدمــات»؛ ب. «انعطاف پذیــری بیشــتر زمانــی و مکانــی»؛ 
ج. «توســعۀ زمینه هــا و ســازوکارهای پیشــران دولــت الکترونیــک و آن الیــن شــدن کســب وکار و 
ــارکتی» اســت.  ــن و مش ــای رســمی آن الی ــد در آموزش ه ــای جدی ارتباطــات» و د. «گشــودگی افق ه
تهدیدهــای بارزتــر ایــن عرصــه عبــارت اســت از: الــف. «ایجــاد اختــالل در زندگــی متعــارف و روزمــره 
به دلیــل ادغــام فزاینــدۀ فضــای کار و زندگــی» و ب. «پیشــی گرفتــن مصــرف اینترنتــی و مجــازی بــر 

مناســبات اجتماعــی در فضــای واقعــی».
٢. تولیــد انبــوه اطالعــات: پاندمــی کرونــا تولیــد انبــوه اطالعــات و مشــارکت بی ســابقۀ پزشــکان، 
ــد  ــه تولی ــراه داشــت. این گون ــه هم ــه ای و شــهروندخبرنگاران را ب ــگاران حرف متخصصــان، روزنامه ن
ــارت اســت از الــف.  ــه همــراه دارد؛ فرصت هــا عب ــز فرصت هــا و تهدیدهــای جــدی ب اطالعــات نی
ــا ازطریــق کنشــگری فعــال رســانه های  ــا کرون ــه ب تقویــت همبســتگی روانــی و اجتماعــی بــرای مقابل
ــا  ــرای فراهــم کــردن فضایــی مناســب در ثبــت و اشــتراک تجربه هــای موفــق حمایــت ی اجتماعــی ب
مراقبــت از آســیب دیدگان؛ ب. در اختیــار قــرار دادن ســریع اطالعــات و داده هــا بــرای مخاطبــان 
ــا و محتواهــای آموزشــی  ــا، نرم افزاره ــه ویدیوه ــه شــهروندان در سراســر کشــور ب ــام، به گونه ای ک ع
ــر را در  ــدا کردنــد. گروه هــای داوطلــب به ســرعت آموزه هــای مفیــد و مؤث گاهی بخــش دسترســی پی آ

ســطوح مختلــف تولیــد و توزیــع نمودنــد.
ــوع  ــی و شــبه علمی اســت. در وق ــار جعل ــن عرصــه، رواج گســتردۀ اخب ــن تهدیدهــای ای مهم تری
ایــن رخ داد، مجموعــه ای از نهادهــای رســمی و سیاســی و اقتصــادی، نهادهــای علمــی و نیز کنشــگران 
آماتــور و غیرحرفــه ای مؤثــر هســتند. نهادهــای رســمی و سیاســی و اقتصــادی، گاه بــرای بــاال بــردن 
ســطح مصلحت اندیشــی و یــا بهره بــرداری از وضعیــت اپیدمــی دســت بــه تولیــد آمارهــا و اطالعــات 
ــل  ــوارد به دلی ــی م ــم در برخ ــی و تخصصــی ه ــای علم ــد. نهاده ــی می زنن ــار جعل ــی و اخب غیرواقع
ناشــناخته بــودن ابعــاد موضوعــات جدیــد بیمــاری و ســهل انگاری در اطالع رســانی، اطالعــات 
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نادقیــق بــه مخاطبــان خــود ارائــه می کننــد. کنشــگران آماتــور و کســانی کــه تجربه هــای انــدک از فضــای 
بیمــاری و درمــان دارنــد نیــز در مواقــع بســیاری، نتیجــۀ دانــش ضمنــی و یــا تجربه هــای زیســتۀ خــود را 

ــد.  ــق در رســانه های اجتماعــی منتشــر می کنن به جــای اطالعــات موث

اخبار جعلی و اینفودمی
به این ترتیــب، هنــوز می تــوان گفــت کــه «اخبــار جعلــی» مهم تریــن آســیبی اســت کــه رســانه های 
ــان  ــه رســانه های جری ــد. البت ــد می کن ــا تهدی ــری و جهان گســتری کرون ــۀ همه گی اجتماعــی را در زمین
اصلــی و نهادهــای علمــی و تخصصــی و حرفــه ای نســبت بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان داده انــد، 
ولــی اقدامــات آن هــا در برابــر حجــم وســیع و ویرانگــر اخبــار جعلــی ناکافــی بــود. پدیــدۀ «اینفودمــی» 
کــه برآمــده از شــیوه های مواجهــۀ جامعــه و جهــان وحشــت زده بــا شــیوع ویــروس کروناســت، عمــًال 
ــی،  ــر ســازمان بهداشــت جهان ــار جعلــی را شــکل می دهــد. «اینفودمــی» به تعبی بخــش مهمــی از اخب
ســامان یابی فراینــدی اســت کــه در آن، شــهروندان به ویــژه فعــاالن و کاربــران فضــای مجــازی و 
رســانه های اجتماعــی دوشــادوش ویــروس بــه تبــادل اطالعــات و اخبــار در حــوزۀ بیماری هــا 
می پردازنــد. بــه ایــن اعتبــار، جامعــۀ درگیــر بــا ویــروس کرونــا در آنِ واحــد بــا دو وضعیــت بحرانــی 
روبه روســت: نخســت، اپیدمــی ویــروس کرونــا و دوم، اپیدمــی اطالعــات علمــی و شــبه علمی و 

ــار آن. ــا و آث ــروس و زمینه ه ــه وی ــوط ب ــایعه های مرب حواشــی و ش
در وضعیــت بحرانــی کــه جامعــه نیازمنــد اطالعــات اســت، بنــا بــه راهبردهــای ارتباطــات بحــران، 
ــر اطالعــات  ــه و باورپذی ــع، صادقان ــۀ شــفاف، به موق ــام رســمی اطالع رســانی به ســوی ارائ ــد نظ بای
بــرود و از اعتبــار اجتماعــی بــاال برخــوردار شــود. در مدیریــت بحــران باید هــدف راهبردهــای ارتباطی، 
گاهی بخشــی ســریع، آمــوزش عمومــی، جلــب مشــارکت شــهروندان و حفــظ آرامــش روانــی جامعــه  آ
باشــد. «اینفودمــی»، اخبــار جعلــی و اطالعــات ضدعلمــی و شــبه علمی تهدیدهــای بــزرگ در مســیر 
عبــور از بحــران کرونــا و مدیریــت اجتماعــی آن اســت. در ایــن زمینــه، دولــت و نهادهــای حاکمیتــی 
به تنهایــی نمی تواننــد بــر مســئله فایــق آینــد. حضــور و مشــارکت مؤثــر نهادهــای علمــی، تخصصــی، 

حرفــه ای و مدنــی می توانــد بــه اعتباربخشــی و اثرگــذاری اجتماعــی اخبــار و اطالعــات بینجامــد.
جامعــۀ در معــرض خطــر بایــد ازنظــر ارتباطــی بتواند به ســوی گفت و گوهــای همه جانبه در همۀ ســطوح 
بــرود و گرفتــار ناشــنوایی، بی تفاوتــی و بی زبانــی نشــود. افــکار عمومــی در تالقــی نگرانی هــا و ترس هــای 
ویرانگــر و یــا انفعــال و بی حســی دچــار اختــالل ارتباطــی می شــود و در ایــن اختــالل اســت کــه نه «ویــروس» 
می توانــد باعــث هوشــیاری شــود و نــه «وب» می توانــد پنجــره ای به ســوی گفت وگــو بگشــاید. مســئلۀ امــروز 

و فــردای مــا همچنــان گشــودگی دنیــای ارتباطــات اســت: هــم در فضــای ذهنــی و هم در فضــای عینی.
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سخن پایانی: پر کردن خأل مرجعیت علمی
هــم «وب» و هــم «ویــروس»، جامعــۀ در مخاطــره را بــه ضــرورت و ســودمندی گســترش و تعمیــق 
ارتباطــات رســانده اند. امــروز ارتباطــات در وجــه ســخت افزارانه اش توانایــی کــم کــردن فناورانــۀ فاصله هــا، 
ــه، تســهیل آموزش هــای  ــه خان ــوت، آوردن مدرســۀ مشــارکتی ب ــزودن ظرفیت هــای اجتماعــی در خل اف
غیرحضــوری، تســریع دولتمنــدیِ دور از دیوان ســاالری و همــوار کــردن راه دورکاری و انجام هم نشــینی ها 
و هم اندیشــی ها و همکاری هــای دور از هــم را نشــان داده اســت. فناوری هــای ارتباطــی، شــبکه های 
اجتماعــی و ظرفیت هــای مجــازی هیــچ گاه در ایــن ســطح از اقبــال و توجــه کــه امروز بــه آن دســت یافته اند 
نبوده انــد؛ ویــروس کرونــا اگــر در همــه جــا دانش هــا، مهارت هــا و دســتاوردهای نوین علمــی و اجتماعی و 
اقتصــادی و صنعتــی بشــر را بــا چالش هــا و پرســش های جــدی روبه رو نمــوده، «ارتباطــات» و ظرفیت های 
نهفتــه در آن را عمــًال بــه میــدان آورده و ســکان دار کــرده اســت. ایــن همــان امید دراز دامنی اســت که انســان 
و جامعــۀ گرفتــار در کرونــا بــه «فنــاوری» یافتــه اســت. فراتر از ایــن انتظــار از ســخت افزارهای ارتباطی، نیاز 
بــه تقویــت جنبه هــای درونــی و انســانی ارتباطــات هم اکنون چشــم گیر شــده اســت. شــهروندان در معرض 
تنهایــی و تــرس و رهاشــدگی، بیــش از هــر زمــان نیازمنــد تحکیــم پیوندهــا و تقویت همدلی و همبســتگی 
اجتماعی انــد. ارتباطــات انســانی، گم شــدۀ موقعیت هــای ســخت و بحرانــی اســت و البتــه به ســادگی و در 

زمینه هــای ناهمــوار حاصــل نمی شــود. 
ــا گسســت های ارتباطــی و  ــا مراحــل ســختی را ب ــۀ پیشــاکرونایی م واقعیــت آن اســت کــه جامع
اختالل هــای گفت وگویــی پشــت ســر نهــاده اســت. در سیاســت، اقتصــاد، اجتمــاع و فرهنــگ آنچــه 
بیــش از هــر عامــل دیگــر میــدان دار بــوده و پیوندهــای افقــی و عمــودی جامعــه را سســت کــرده اســت، 
ضعــف ارتباطــات، ضعــف اعتمــاد اجتماعــی، ضعــف نهادهــای مدنی، ضعــف مرجعیت رســانه ای و 
ضعــف ذهنیــت جمعــی بــوده اســت. افــکار عمومــی در ایــران در وضعیتــی بــا مســئلۀ کرونا مواجه شــد 
کــه بــا انباشــت نگرانی هــا و انتقادهــا و اعتراض هــا در ســطح نامطلوبــی از رضایــت، اعتمــاد سیاســی 
و ســرمایۀ اجتماعــی قــرار داشــت و بــه آینــده بــا احساســی از ســر اضطــراب، نگرانــی، ابهــام و ناامیــدی 
روبــه رو بــود. زمینــۀ ذهنــی غالــب در جامعــه در ایــن وضعیــت به لحــاظ ارتباطــی «منفــی»، «بدبینانــه» و 
ناســازگار بــا دو وجــه «نوپدیدگــی» و «عالم گیــر بــودن» بیمــاری کوویــد ١٩ بــود. پدیــده ای کــه حاصــل 
آن، ضعــف مرجعیــت علمــی و سیاســی، آن هــم در وضعیتــی اســت کــه مدیریــت و راهبــری بحــران 

کرونــا بیشــتر از هــر موقعیــت دیگــر نیازمنــد قــّوت آن بــود. 
ضعــف مرجعیــت سیاســی و علمــی، مشــتقی اســت از معادلــۀ نامتــوازن جامعــه ای آســیب دیده و 
ــر  ــی، تفکــر غالــب ب ــن وضعیت در معــرض زوال همبســتگی اجتماعــی، یــأس و بی اعتمــادی؛ در چنی
جامعــه از یــک ســو بــه مشــروعیت علمــی نهادهــای رســمی و اجرایــی بــا دیــدۀ تردیــد می نگــرد و بنــا بــر 
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تجربه هــا و زیســته های خــود در کارآمــدی آن هــا تشــکیک کــرده اســت، و از دیگــر ســو، بــرای عبــور از 
بحران هــا و گشــودن افقــی نــو، نــه می توانــد بــه ســازوکارهای درونــی و تــوان و تکاپوهــای خــود اتــکا 
کنــد و نــه نقطــۀ ارجــاع نهــادی و جمعــی قابل اعتمــاد می یابــد کــه خــود را بــا آن تنظیــم کنــد. ایــن مســئله 
ــا بحران هــای طبیعــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی در  ــی ب ــۀ ایران ــۀ شــهروندان و جامع در مواجه

ســال های اخیــر بارهــا به وضــوح به چشــم آمــده و گــذار موفــق از آن هــا را دشــوار کــرده اســت. 
در چنیــن وضعیتــی، اگــر ضعــف مرجعیــت نهادهــای رســمی بــا مشــارکت مؤثــر نهادهــای 
علمــی و تخصصــی و مدنــی ُپــر نشــود، شــتاب بحــران، یعنــی شــدت شــیوع بیمــاری کرونــا ممکــن 
اســت از تــوان دســتگاه های اجرایــی و توانمنــدی جامعــه، پیشــی بگیــرد. در ایــن وضعیــت از ســویی 
شــکاف های اجتماعــی عمیق تــر و وســیع تر می شــود و از ســوی دیگــر، تمایــل بــه مدیریــت امــر 
به صــورت غیرعلمــی، غیرمدنــی، غیرقانونــی و اقتدارگرایانــه بیشــتر می گــردد. بنــا بــه ایــن ضــرورت 
ــا، به نظــر می رســد کــه نهادهــای علمــی و  ــر شــدن بیمــاری کرون ــی همه گی ــی، یعن در وضعیــت کنون
تخصصــی و ســازمان های مردم نهــاد و جامعه محــور می تواننــد و بایــد نقشــی مؤثــر بــرای ترمیــم ایــن 
خــأل و خطــر و مهــار عــوارض ســوء آن برعهــده گیرنــد و بــا توانمندســازی خــود بــه یــاری حکومــت و 

شــهروندان بــرای گــذار موفــق از ایــن بحــران بشــتابند.
ــه  ــا رویکــرد حــل مســئله  ب ــد ب ــاد می توانن نهادهــای علمــی و تخصصــی و ســازمان های مردم نه
ــرد و کالن جامعــه بپردازنــد و الگوهایــی بــرای فهــم بهتــر و حــل آســان تر و ارزان تــر مســائل  مســائل خُ
عرضــه کننــد. ایــن نهادهــا در ایــن فراینــد بــا توانایــی در کمــک بــه سیاســت ها و برخــورداری از جایگاه 
مناســب می تواننــد بــا دانــش تخصصــی و تجربه هــای مدنــی و اجتماعــی کــه دارنــد، بــه نحــو مکمــل و 
هم افــزا، ائتالف هــای حــل مســئله ای و اقتضائــی شــکل دهنــد. هــدف اصلــی در ایــن کار بــرآوردن ســه 
نیــاز حیاتــی بــرای ترمیــم شــکاف ها، تــداوم انســجام اجتماعــی، حــل مســئله های روزآمــد و کــم کــردن 
از بــار جامعــه و سیاســت اســت. بــرآوردن ایــن ســه نیــاز همگــی بــه رفــع یــا تخفیــف بحــران مرجعیــت 

علمــی و رســمی کمــک می کنــد:
ــم  ــه ه ــن اســت ک ــی ای ــت علم ــوارض بحــران ضعــف مرجعی ــی: یکــی از ع ١. داوری و ارزیاب
ــرد و کالن  مــردم و هــم مســئوالن، قــدرت داوری و ارزیابــی خــود را درمــورد سیاســت گذاری های خُ
ــا، جامعــه  ــد مدیریــت و مهــار بیمــاری کرون ــًال در رون ــد؛ مث و روندهــا و رویدادهــا ازدســت می دهن
کمتــر مبنــای قابل اعتمــادی بــرای ارزیابــی و داوری آنچــه در ایــران روی داده اســت، دارد. ترکیبــی از 
ــر را  ــد مبناهایــی معتب نهادهــای علمــی و ســازمان های مردم نهــاد و جامعه محــور متخصــص می توان

بــرای مقایســه، ارزیابــی و داوری و نقــد و اصــالح در اختیــار مــردم و مســئوالن بگــذارد.
٢. ارائۀ بســته های سیاســتی: در وضعیت کم اعتمادی سیاســی و آســیب  دیدن ســرمایۀ اجتماعی، 
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مراجــع و مجــاری رســمی کــه متکفــل مدیریــت و مهــار بیماری هــای واگیــر و فراگیــر و همه گیرنــد، در 
ســطوحی از جامعــه و افکارعمومــی دچــار بحــران مرجعیــت و نفــوذ می شــوند. در چنیــن وضعیتــی، 
مراجــع و نهادهــای غیرمتخصــص، غیرقانونــی و ناشــناخته می تواننــد میــدان دار و داعیــه دار مدیریــت 
مســئله شــوند. بــرای جلوگیــری از چنیــن خطرهــا و تهدیدهایــی، ائتالفــی از ســازمان های مردم نهــاد 
جامعه محــور متخصــص می توانــد بــا تولیــد بســته های سیاســتی، بــه سیاســت گذاران کمــک کنــد تــا 

بــا تصحیــح مســیر، مرجعیــت در مدیریــت و مهــار بیمــاری را به دســت آورنــد.
٣. مهارت افزایــی و توزیــع دانــش: در وضعیتــی خطیــر ماننــد همیــن موقعیــت کرونایــی کــه مــردم 
ــا داده هــا،  ــع پرشــمار و اینفودمی هــا ب ــه دانــش و مهــارت قابل اعتمــاد، از ســوی مناب ــاز ب ــن نی درعی
تحلیل هــا، توصیه هــا و هشــدارهای متعــارض و اغلــب نادرســت بمبــاران می شــوند، ائتالفــی از 
ــار  ــه اعتب ــد متکــی ب ــاد جامعه محــور متخصــص می توانن انجمن هــای علمــی و ســازمان های مردم نه
علمــی و تجربــی و سیاســتی خــود و بــا اســتفاده از ســرمایه ای اجتماعــی کــه در خــالل ســال ها حضــور 
و خدمــت بــه مــردم اندوخته انــد، نه تنهــا مخاطبــان و کنشــگرانی مشــتاق را در بافــت جامعــه بــا 
ــان  ــذاری می ــادی و تمایزگ ــزار نق ــان اب ــه آن ــه ب ــد، بلک ــاد آشــنا کنن ــا و مهارت هــای قابل اعتم دانش ه
ــر ارتباطــات شــبکه ای  ــدان را ب ــا می ــون کــه هــراس از کرون ــد. اکن ــز عرضــه نماین ســره و ناســره را نی
گشــوده و زمینه هــا و صورت بندی هــای جدیــدی از همبســتگی اجتماعــی و روانــی را به وجــود آورده 
اســت، جــا دارد کــه ایــن تمایــل بــه ارتباطــات و تقویــت رویکردهــای گفت وگویــی نهادهــای علمــی و 
مدنــی صــورت نهــادی و پایــدار بگیــرد. ایــن «ویــروس»، مــا را بــه هــم نیازمنــد کــرد، پــس بهتــر آنکــه 

«ارتباطــات»، وجهــۀ انســانی و اجتماعــی ایــن نیــاز را تقویــت و ریشــه دار کنــد.
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مقدمه
ویــروس کرونــا، نه تنهــا موجودیــت زیســتی آدمــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت، بلکــه هســتی 
ــی  ــای اجتماع ــده و جدایی گزینی ه ــراس پزشکی ش ــارهای ســهمگین ه ــر فش ــز زی ــا را نی ــی م اجتماع
ــه  و اینــک علی رغــم بازگشــایی نســبی کســب وکارها، ارتباطــات  ــام قرنطین ــد کــرده  اســت. در ای تهدی
مــا بــا اطرافیانمــان به کلــی تغییــر کــرده اســت: ســطح تماس هــای فیزیکــی و اجتماعــی بــه کمتریــن حــد 
خــود رســیده، آمدوشــدهای خانوادگــی محــدود شــده و تعامــالت دوســتانه به ســیمای خاطــره ای جذاب 
ــمان  ــل چش ــهری ذی ــای ش ــی و پویش ه ــات اجتماع ــت. حی ــکل داده اس ــر ش ــتنی تغیی و دوست داش
نظاره گــر و سراســربین ویــروس، بــه عبورومــرور ضــروری تنــزل یافتــه اســت. کافه هــا و رســتوران ها کــه 
نمــاد زندگــی بیرونــی هســتند، خالــی از جمعیــت شــده  و بســیاری از آن هــا حتــی تعطیــل شــده اند. گویــی 
شــهر و جنب وجوش هــای آن بــه روزگارانــی تعلــق داشــته کــه آدمیانــی دیگــر در آن می زیســتند. آیــا شــهر 
بایــد بــه انســان های ماســک دار، شــکاک و مضطــرب نســبت بــه یکدیگــر عــادت کنــد؟ آیــا همچنــان 

١. عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
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بایــد از اشــیا (دســتگیرۀ در، کیســه های خریــد و...) بترســیم؟ امــا پرســش مهم تــر ایــن اســت کــه گونــۀ 
بشــر چگونــه قــرار اســت جامعــه و شــهر را از درون خانه هــا و ســاختمان های محافظت شــده اداره کنــد.

ــو  ــه دو شــیوه خــود را از ن ــه، زندگــی ب ــام قرنطین در وضعیــت کرونایی شــده و به خصــوص در ای
بازســازی کــرده اســت: ابتــدا ازطریــق درب هــای بســتۀ خانه هــا و حتــی ایــن روزهــا بعــد از فروکــش 
ــده  ــی کرونایی ش ــه زندگ ــی ک ــیوۀ دوم ــای کار! و ش ــتۀ اتاق ه ــای بس ــران در پشــت درب ه ــردن بح ک
خــود را بازآفریــده اســت، ازطریــق قــاب  دوربین هــای موبایــل ماســت. هرچــه بیشــتر تعامــالت مــا بــا 

ــه اســت. ــی یافت ــن قاب هــا و چارچوب هــا تجل ــواده، دوســتان و همــکاران، پشــت ای خان
زندگــی روزمــره کــه پیش ازایــن ازطریــق تعامــالت فیزیکی سرشــار از بــروز احساســات و هیجانات 
ــه اســت. در  ــری یافت ــه ای تصوی ــتر جنب ــه بیش ــود، به میانجــی گوشــی های هوشــمند، هرچ ــاری ب رفت
پشــت هیاهــوی بی پایــان سیاســت گذاران دولتــی و توصیه هــای پزشــکان و آمارهــای اعالم شــدۀ 
مرگ ومیــر روزانــۀ وزارت بهداشــت، آنچــه بــه فراموشــی ســپرده شــده، انســان و رابطــۀ عاطفــی 
شــکنندۀ اوســت. رســانه ها و گفتمــان پزشــکی زده، کــه انســان ها را بــه عــدد تقلیــل داده انــد، هــرروز 
ــی  ــد: ٩٠، ١٩٠، ٢٩٠ و...؛ عددهای ــالم می کردن ــده را اع ــراد مبتالش ــداد اف ــر و تع ــداد مرگ ومی تع
کــه مــا بــا شنیدنشــان و افزایــش روزافزونشــان وحشــت می کنیــم، بــدون آنکــه بیندیشــیم این هــا عــدد 
ــرای مبلغــان رســانه ایِ  ــد. ب ــد/ بودن نیســتند، بلکــه انســان هایی دارای خاطــره، احســاس و عواطف ان
گفتمــان پزشــکی، اهمیتــی نــدارد کــه مــردگان چــه کســانی بودنــد؛ آیــا خانــواده داشــته اند؟ شغلشــان 
چــه بــوده اســت؟ چــه رنج هایــی را پیــش و در طــول بیمــاری متحمــل شــده اند؟ و مهم تــر از همــه، 
وابستگانشــان چگونــه قــرار اســت ســنگینی غــم و انــدوه ازدســت دادن عزیزانشــان را در فقــدان روابــط 
گــرم دوســتان و همــکاران تــاب آورنــد؟ به عنــوان جامعه شــناس، بــا ایــن چالــش مواجــه شــدم کــه ایــن 
ــا دغدغــۀ جامعه شناســانۀ  ــا چــه انــدازه ب دعــوت همگانــی بــه حفــظ فاصله هــا و دوری از یکدیگــر ت
کیفیــت تعامــل آدمیــان سرســازگاری دارد. در وضعیتــی کــه ارتبــاط و تعامــل در کانــون تهدیــد اپیدمــی 
کرونــا قــرار دارد، جامعه شناســان چــه حرفــی بــرای گفتــن خواهنــد داشــت؟ اکنــون کــه کرونــا جامعــه 
را هــدف خــود قــرار داده (و نــه فــرد تنهــا)، جامعه شناســان چــه صورت بنــدیِ خیالــی از جامعــه بــه 
ــا  ــا پیش شــرط های  تصورناپذیــر جدیــدی روبــه رو خواهــد شــد؟ آی ــا تعامــل ب میــان مــا می آورنــد؟ آی
جامعه شناســی بــه نظریه پــردازی جدیــد بــرای نوعــی دیگــر از جامعــه احتیــاج پیــدا خواهــد کــرد؟

 قدرت پیوندهای اجتماعی
ــدِ اجتماعــی نقــش مهمــی  در همــۀ انــواع بالیــای طبیعــی و اجتماعــی و مصیبت هــای جمعــی، پیون
بــرای کاهــش آالم مــردم و تقلیــل آســیب ها داشــته اســت؛ به نحوی کــه در حوادثــی چــون ســیل، زلزلــه 
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و آتش ســوزی ماننــد حادثــۀ پالســکو، مــردم دعــوت شــده اند کــه کنــار یکدیگــر بایســتند و بــه یکدیگــر 
یــاری برســانند. کرونــا، معــدود حادثــه ای اســت کــه امــکان همدلــی در مقیــاس بحران های گذشــته را از 
مــا دریــغ کــرده؛ چــون کنــار هــم بــودن، خــود بخشــی از مســئله شــناخته شــده اســت و همیــن موضــوع، 
ــردم شــور و شــوق  ــا م ــن، نه تنه ــردم ایجــاد کــرده اســت. بنابرای ــن م نوعــی هــراس جمعــی را در بی
گذشــته را در پیونــد داشــتن بــا یکدیگــر نشــان نداده انــد، بلکــه دولــت و نظــام بهداشــتی نیــز بــا تشــویق 
فاصله گــذاری اجتماعــی، موجــب «بی توجهــی عاطفــی»١ بیشــتر شــده اســت. به عبارتــی، آنچــه 
همــواره در کنــار بحران هــا کنــار مــا بــود، اینــک خــود به عنــوان بخشــی از مشــکل تعبیــر شــده اســت. 
ــان در فائــق  بااین همــه، مــن معتقــدم کــه آنچــه دشــمن ســالمت مــردم شــناخته شــده اســت، همچن
آمــدن بــر مشــکل نقــش مهمــی خواهــد داشــت. الزم اســت پرســش خــود را این گونــه تغییــر دهیــم 
کــه: وقتــی درمــورد پیوندهــای اجتماعــی٢ ســخن می گوییــم، دقیقــاً بــه چه چیــزی ارجــاع می شــود؟

ــق و  ــوان اشــاره کــرد: پیوندهــای عمی ــر ســه شــکل از پیوندهــای اجتماعــی می ت ــی، ب به طــور کل
ــاص  ــوی، به طورخ ــای ق ــی۵؛ پیونده ــای اتصال ــده۴ و پیونده ــا پل زنن ــف ی ــای ضعی ــوی٣، پیونده ق
بــه اعضــای خانــواده و دوســتان نزدیــک اشــاره دارد؛ یعنــی مجموعــه افــرادی کــه همدیگــر را کامــًال 
ــه درون مجموعــۀ خــودش  ــد ایــن اســت کــه نگاهــش ب ــوع پیون می شناســند. از ویژگــی دیگــر ایــن ن
ــز رابطــه  ــد خودشــان نی ــا گروه هــای دیگــر مانن ــد به نحــوی ب ــاز دارن ــوی، نی ــا پیوندهــای ق اســت. ام
داشــته باشــند. بدیــن شــکل، جامعــه مجموعــه ای از گروه هاســت کــه بــه هــم وصــل می شــوند و حلقــۀ 
ایــن وصــل چیــزی نیســت جــز پیوندهــای ضعیــف یــا پل زننــده. در پیوندهــای ضعیــف و پ ل زننــده، 
ــه هــم  ــا مدرســه ب ــوب ورزشــی ی ــًال در محــل کار، عضویــت در یــک کل ــاوت را مث انســان های متف
متصــل نــگاه مــی دارد. در اینجــا نیــز ماننــد اولــی، روابــط میــان افــراد، افقــی اســت. ماننــد دوســتی های 
معمولــی کــه داریــم یــا همــکاران معمولــی در ادارات یــا افــرادی کــه در باشــگاه یــا انجمــن می شناســیم. 
ــای نوعــی «رابطــۀ عمــودی» شــکل  ــر مبن ــد وجــود دارد کــه ب ــد، نوعــی از پیون ــن دو پیون ــار ای در کن
می گیــرد، مثــًال ارتباطــی کــه مــا بــا گروه هــای قدرتمنــد و صاحــب نفــوذ داریــم. مــا بــا این هــا ارتبــاط 
داریــم؛ چــون از مــا در موقعیتــی باالتــر قــرار دارنــد. بنابرایــن،  در پیوندهــای لینکــی مــا شــاهد روابطــی 
عمــودی هســتیم. مــا بــا گروه هــا و افــراد دارای قــدرت و نفــوذ کــه از خودمــان باالتــر هســتند مرتبــط 

می شــویم؛ ماننــد حاکمــان محلــی و ارتبــاط بــا مدیــران شــهری در یــک محلــه.
ــت  ــه صحب ــی از فاصل ــه وقت ــیم ک ــاب بیندیش ــن ب ــد در ای ــون بای ــا، اکن ــواع پیونده ــرح ان ــا ش ب
1. Social Apathy
2. Social Ties
3. bonding
4. bridging
5. linking



٧٢ | کرونا و جامعه ایران

می شــود، دقیقــاً بــه چــه شــکلی از رابطــه نظــر دارد. در اوج بحــران کرونــا، بحثــی کــه در جهــان و ایــران 
بــر ســر زبان هــا افتــاد، مفهــوم «فاصلــۀ اجتماعــی»١ بــوده اســت. اگرچــه بعــد از آن، برخــی دولت هــا 
و همچنیــن ســازمان بهداشــت جهانــی، مفهــوم فاصلــۀ فیزیکــی٢ را جای گزیــن کردنــد؛ به قــدر کفایــت 

بــه ایــن موضــوع توجــه نشــده و صرفــاً توجــه در حــد جای گزیــن کــردن نام هــا بــوده اســت.
دنیــل الدریــچ٣ (٢٠٢٠) در مقالــه ای بــا عنــوان «پــرورش پیوندهــای اجتماعــی در عصــر فاصلــۀ 
فیزیکــی»، معتقــد اســت کــه در طــول بــروز بحران هــای بــزرگ ماننــد ســیل و ســایر بالهــای طبیعــی، 
ازطریــق تقویــت پیوندهــا، آســان تر می تــوان بــر مشــکالت غلبــه کــرد. وی به برخــی از نتایــج تحقیقات 
پیشــین اشــاره می کنــد کــه همگــی بــر نقــش مثبــت پیوندهــای اجتماعــی تأکیــد دارنــد؛ ماننــد اینکــه 
پیوندهــای بیشــتر در بیــن مــردم، میــزان رعایــت توصیه هــای دولتــی در هنــگام مخاطــرات ناشــی از 
ــگام  ــراد در هن ــر تحلیــل داده هــای حرکــت اف ــد؛ همین طــور تحقیقاتــی کــه ب بحــران را بیشــتر می کن
بحــران مبتنــی هســتند، نشــان داده اســت کســانی کــه شــبکه های گســترده تر و متنوع تــری دارنــد، قبــل 
ــۀ ژاپــن نشــان می دهــد کــه  ــا اینکــه تجرب ــد و ی از رســیدن طوفــان محــل زندگی شــان را تــرك می کنن
در بالیــا، فقیرتریــن و مســن ترین ســاکنان، وقتــی در جوامعــی بــا ســطح تعامــل و اعتمــاد اجتماعــی 
باالتــر زندگــی می کردنــد، بــه میــزان بیشــتری زنــده ماندنــد (آلدریــچ، ٢٠١٨؛ تــای و ســان، ٢٠١٩؛ 

ــه و آلدریــچ۴، ٢٠٠٧؛ به نقــل از آلدریــچ، ٢٠٢٠). ی
درمــورد کرونــا، او معتقــد بــه پیونــد اجتماعــی اســت، امــا اشــاره می کنــد کــه هرچــه بیشــتر بایــد 
مراقــب پیوندهــای قــوی بــود و درعــوض بــر پیوندهــای ضعیــف تأکیــد داشــت. به نظــر او، اگرچــه 
ــا، پیامدهــای  ــورد کرون ــد؛ درم ــا دارن ــی در بحران ه ــوی، نقــش تســکین بخش و حمایت پیوندهــای ق
منفــی چــون گســترش بیمــاری بایــد مــورد توجــه باشــد، به ویــژه وقتــی  کــه ایــن شــکل از ارتبــاط ازطریق 
اشــکال دیگــر (پیوندهــای ضعیــف) تعدیــل نشــود. او اســتدالل می کنــد در جایــی کــه بــا افــراد مشــابه 
و نزدیــک به طــور مرتــب در ارتبــاط باشــیم، بیشــتر خــود یــا آن هــا را در معــرض آلودگــی قــرار می دهیم. 
امــا در پیوندهــای پل زننــده و حتــی رابطــۀ عمــودی، تنــوع پیونــد لینکــی موجــب می شــود کــه گــردش 
اطالعــات بیشــتری بــه جریــان بیفتــد و مشــاوره های بهداشــتی بیشــتری بــه اشــتراک گذاشــته شــود. در 
پیوندهــای پل زننــده، مــا بــا تنــوع بیشــتری از افــراد در ارتباطیــم، خودمــان را بــا رفتارهــای جدیــدی 

تطبیــق می دهیــم و تطبیق پذیــری رفتارهــا در ایــن پیونــد بیشــتر اســت.  
کریســتین بایــر و موریتــز کوهــن نیــز در پژوهــش «پیوندهــای میان ســالی و میــزان مرگ ومیــر»، نشــان 

1. social distancing
2. physical distancing
3. Daniel P. Aldrich
4. Ye and Aldrich



نگاهی جامعه شناختی به کرونایی شدن جامعه | ٧٣

دادنــد کــه میــزان مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا بــا شــکل پیونــد اجتماعــی مرتبــط اســت (بایــر و کوهــن، ٢٠ 
مــارچ، ٢٠٢٠). آن هــا براســاس پیمایــش ارزش هــای جهانــی، از شــکل پیونــد اجتماعــی اســتفاده می کننــد 
و آن را بــا آمــار مرگ ومیــر کشــورها مقایســه می نماینــد. مثــًال بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه چــرا 
میــزان مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا در ایتالیــا در مقایســه بــا کشــورهای اروپــای شــمالی بیشــتر اســت. در 
اینجــا مطالعــۀ جامعه شناســانۀ شــکل ارتباطــات افــراد در ارتبــاط بــا بیمــاری به کمک پزشــکان آمده اســت. 
مجموعــه تحقیقــات اگرچــه بــر شــکلی از پیوندهــا (به عنــوان خطــر) تأکیــد دارنــد، نه تنهــا همــۀ اشــکال 
پیوندهــا را نادیــده نمی گیرنــد، بلکــه بــر آن تأکیــد دارنــد. عــالوه بــر ایــن، هنگامــی  کــه حتــی پیوندهــای 
نزدیــک و خانوادگــی را پرریســک مــی دانیــم؛ بایــد متغیر شــغل، وضعیــت اقتصادی و موقعیت ســالمندی 
در خانواده هــا را مدنظــر داشــته باشــیم. جامعــه همچنــان بــرای برون رفــت از بحران هــا و کنــار آمــدن بــا 
دردهــا و رنج هــای اجتماعــی بــه پیونــد اجتماعــی و عاطفــی نیــاز دارد و پزشــکی کــردن جامعــه و ســر دادن 

شــعار فاصله هــا، نبایــد بــه فاصله هــای اجتماعــی و عاطفــی منجــر شــود.

ارتباط بیشتر در عصر اتصال
ــا  ــی چــون کار، حضــور در شــهر، ب ــی و مناســبات مرئ ــات عین ــی، واقعی ــروس نامرئ ــن وی ــا ای کرون
هــم بــودن، اجتماعــات گســترده ماننــد ورزشــگاه ها، تــاالر اجتماعــات را نشــانه گرفتــه و افــراد را بــه 
موجوداتــی تنهــا در خانــه بــدل کــرده اســت. بســیاری از مناســبات را ماننــد دســت دادن، در آغــوش 
گرفتــن همــکاران و دوســتان، غــذای یکدیگــر را خــوردن، مســافرت رفتــن و... حــذف کــرده اســت و 
بســیاری دیگــر را در موقعیــت تردیدآمیــز قــرار داده اســت. بااین حــال، جامعــه بــه ســمتی کشــیده شــده 
اســت کــه هرچــه بیشــتر در انــزوا قــرار گیــرد، حتــی زمانــی کــه وضعیــت به ســمت عادی ســازی پیــش 
رفتــه اســت، بســیاری از عناصــر مبتنــی بــر فاصله گیــری هنــوز باقــی  مانــده اســت. در وضعیــت فعلــی، 
شــبکه های اجتماعــی مجــازی بــه فریــاد تنهایــی آدم هــا رســیده اســت و به نحــوی امــکان اشــکالی از 
ارتبــاط را بــدون اتصــال فیزیکــی ممکــن کــرده اســت. اکنــون ایــن امــکان وجــود دارد کــه نویســندگانی 
کــه بــر ضــرورت اتصــال فیزیکــی بیــش از مجــازی تأکیــد داشــتند، در نظریــات خــود تجدیدنظــر کنند 

(کوشــلو، پرولکــس و دان١، ٢٠١٧؛ وایتــس و گــری٢، ٢٠١٨).
امــا عصــر قرنطینــه، شــیوه های جدیــدی از ارتبــاط را می طلبــد کــه لیبرمــن و شــرودر در مقالــه ای بــا 
عنــوان «افزایــش ارتبــاط اجتماعــی درعیــن فاصلــۀ اجتماعــی» بیــان کرده اند (لبرمــن و شــرودر، ٢٠٢٠). 
آن هــا به درســتی بــر شــیوه های متفــاوت اتصــال و ارتبــاط ازطریــق اینترنــت تأکیــد داشــته اند. به نظــر آنــان 
اگرچــه دنیــای مجــازی نمی توانــد جــای ارتباطــات فیزیکــی را پــر کنــد، در وضعیــت کرونایــی چــاره ای 
1. Kushlev, K., Proulx, J. D. & Dunn, E. W.
2. Waytz, A. & Gray, K.
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جــز غنــا بخشــیدن ارتباطمــان ازطریــق شــبکه های اجتماعــی نداریــم. در نقطــۀ مرکــزی بحــث آن هــا، این 
مطلــب نهفتــه اســت کــه اتصــال بــه اینترنــت به معنــی اتصال بــا آدم هــا نیســت. به عبارتی می تــوان متصل 
(کانکــت) بــود، امــا بــا کســی ارتبــاط نداشــت. می تــوان مشــاهده گر ِصــرف جریان هــا در اینســتاگرام یــا 
مطالــب تلگرامــی بــود و به طــور کلــی، درون فضــای مجــازی پرســه زد؛ بــدون اینکــه ارتباطــی را ایجــاد 
کــرد. بنابرایــن بایــد توجــه داشــت حضــور در فضــای مجــازی و متصــل بــودن بــه اینترنــت نمی توانــد 
بــه معنــی ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی تعبیــر شــود، بلکــه کاری کــه بایــد کــرد، به خصــوص در وضعیــت 

فعلــی، «انتقــال هرچــه بیشــتر آدم هــا از مرحلــۀ اتصــال بــه ارتبــاط» اســت. 
چهــار روش به طــور کلــی بــرای تقویــت ارتبــاط ازطریــق فضــای مجــازی توصیــه شــده اســت: اول 
آنکــه می دانیــم کــه تعامــل آن الیــن بیشــتر مســتلزم به کارگیــری نشــانه های غیرکالمــی اســت؛ مثــًال بــا 
متــن و نوشــتن بیشــتر بــا افــراد مرتبــط می شــویم؛ ایــن درحالــی اســت کــه در ارتبــاط متنــی عناصــری 
از ارتبــاط ماننــد لبخنــد زدن، چهــره به چهــره شــدن، لمــس کــردن و شــنیدن صــدای یکدیگــر غایــب 
اســت. اگــر تعامــالت متنــی بــه تعامــالت بصــری و آن الیــن تبدیــل شــود، بیشــتر موقعیــت ارتبــاط بیــن 
افــراد بازآفرینــی می شــود. دوم، افــراد وقتــی  کــه درون فضــای مجــازی پرســه می زننــد، بیشــتر ناشــناس 
باقــی می ماننــد؛ مثــًال صرفــاً خواننــده و بیننــدۀ فایل هــا و متن هــا و تصاویــر در اینســتاگرام هســتند، 
ــدرت ارتباطــی  ــران، ق ــه کامنت هــای دیگ ــت گذاشــتن و پاســخ دادن ب ــه کامن ــی اســت ک ــن درحال ای
بیشــتری از الیــک و تماشــا کــردن دارد. ســوم، غــرق شــدن در دنیــای بی پایــان اطالعــات می توانــد 
بــرای افــراد مفیــد نباشــد و بایــد چارچوبــی بــرای شــیوه و زمــان اســتفاده از آن هــا از ســوی فــرد فراهــم 
شــود و چهــارم، بــه تفــاوت تعامــل آن الیــن و آف الیــن برمی گــردد؛ در وضعیتــی کــه بیشــتر از درون 
خانه هــا یــا دفاتــر کاری مــان بــا افــراد بــه هــم مرتبــط می شــویم، ارتبــاط آن الیــن موقعیتــی متفــاوت را 
در قیــاس بــا آف الیــن بــرای مــا ایجــاد می کنــد و البتــه بــه تقویــت و بازآفرینــی پیوندهــای اجتماعــی 

کمــک بیشــتری می نمایــد (لیبرمــن و شــرودر، ٢٠١٩).
اســتفاده از فضــای مجــازی کــه ایــن روزهــا در ایــران از فضــای کار تــا فضــای خانــه را در بر گرفته اســت، 
نمی توانــد به عنــوان راه حلــی دائمــی و مانــدگار باشــد. زندگــی اجتماعــی به تدریــج ســعی می کنــد اشــکالی از 
گذشــتۀ خــود را بــه دوران پســاکرونا وارد و در شــیوه هایی جدیــد بازآفرینــی کنــد، ارتباطــات فیزیکــی از ســر 
گرفتــه می شــوند؛ امــا مفهــوم فاصلــۀ فیزیکــی بــا تعریفــی مجــدد تــا مدت ها کنــار ما می مانــد؛ فروشــگاه ها و 

مراکــز متفــاوت شــهری بازگشــایی می شــوند، امــا شــاید هیــچ گاه بــه پیــش از دوران کرونــا بازنگردند.

جامعۀ پساکرونا
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه تــا چــه انــدازه همه گیــری موجــود ناخوانــده ای بــه نــام کرونــا و متعاقــب آن، 



نگاهی جامعه شناختی به کرونایی شدن جامعه | ٧۵

تجربــۀ زیســتن در وضعیتــی شــبیه قرنطینــه، زندگــی و پیرامــون مــا را دســت خوش تغییراتــی مانــدگار کرده 
اســت. روشــن اســت کــه فاصلــۀ فیزیکــی و درنتیجــۀ آن، فاصلــۀ اجتماعــی میــان مــا با دیگران بیشــتر شــده 
اســت. پرسشــی کــه طــرح می شــود ایــن اســت کــه تــا چــه انــدازه ایــن فاصلــه امــری مانــدگار خواهــد بــود و 
درنتیجــه، آیــا به نوعــی انــزوای اجتماعــی منجــر نخواهــد شــد؛ یــا بالعکــس آیــا ایــن تجربه می تواند شــکلی 
از همبســتگی جدیــدی خلــق کنــد. بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ابتــدا الزم اســت مجــدد بــه ابتــدای بحــث 

بازگردیــم و توضیــح دهیــم کــه کرونــا در وضعیــت فعلــی چــه تأثیــری بــر روابــط افــراد گذاشــته اســت.
واضــح اســت کــه زندگــی مــا در جزئیاتــش دچــار دگردیســی شــده اســت و اشــکال تعامــل بیــش 
ــارز دارد:  ــا دو خصیصــۀ ب ــروس کرون ــه اســت. وی ــرار گرفت ــر ق ــورد تجدیدنظ ــری م ــز دیگ از هرچی
همه جایــی بــودن و نامرئــی بــودن؛ ایــن خصلــت خداگونــه و تجریــدی ویــروس بــه احســاس حضــور 
مســتمر آن در زندگــی عــادی منجــر شــده اســت؛ چــون می توانــد هرجایــی و در هرلحظــه باشــد بــدون 
ــر وجــوه زندگــی اجتماعــی  ــن دو خصیصــه، ب ــون ای ــن باشــیم. اکن ــاً از حضــورش مطمئ ــه واقع آنک
مــا تأثیــری همه جایــی و نامرئــی گذاشــته اســت! ایــن ویــروس، در پســتوی روابــط مــا ‑جایــی کــه 
ــر نیســت‑ تأثیــری شــگرف گذاشــته اســت؛ عناصــری جزئــی در زندگــی روزمــره  ــدان رؤیت پذی چن
ــه  ــرار می شــود، امــا ایــن عناصــر کیفیتــی متفــاوت ب ــدون آن هــا هــم تعامــل برق ــد کــه ب وجــود دارن
مناســباتمان می بخشــد. بــه ایــن معنــی، اکنــون  کــه می کوشــیم زندگی مــان را علی رغــم وجــود کرونــا، 
ــال، در  ــه خــارج می ســازیم؛ بــرای مث عــادی ســازیم، بســیاری از اشــکال روابــط گذشــته را از قرنطین
محــل کارمــان حاضــر می شــویم، بــه خریــد می رویــم، به تدریــج مهمانی هــای کوچــک بــه زندگی مــان 
می شــود،  گرفتــه  ســر  از  مســافرت ها  می شــود،  بازگشــایی  و کافه هــا  رســتوران ها  بازمی گــردد، 
ــدۀ نزدیــک در باشــگاه ها، ورزشــگاه ها، مســاجد  ــوه در آین ــر می شــود، جماعت هــای انب ســینماها دای
گــرد هــم می آینــد. بعــد از مدتــی تصــور می کنیــم کــه همــه  چیــز برگشــته اســت، حتــی حضــور ایــن 
مهمــان ناخوانــده را در کنارمــان تاانــدازه ای بدیهــی فــرض می کنیــم، امــا یادمــان مــی رود چیزهایــی 
بســیار کوچــک امــا مهــم را در گذشــتۀ پیشــاکرونایی جــا گذاشــته ایم. اشــکالی از روابــط بازگشــته اند، 

ــم. ــا عناصــری از آن هــا را حــذف کرده ای ام
ــز دســت کاری کــرده  ــه را نی ــدن جامع ــالل ایجــاد نکــرده، بلکــه ب ــا اخت ــا درون بدن ه ــا تنه کرون
اســت و کمتریــن شــکل ایــن دســت کاری، برداشــتن عناصــری از روابــط و افــزودن عناصــری دیگــر در 
مناســبات ماســت. بســیاری از عناصــر رابطــه، ماننــد درآغــوش گرفتــن، بوســیدن، دســت دادن، کنــار 
هــم نشســتن، بی دغدغــه در فضــای عمومــی غــذا خــوردن و مهم تــر از همــه، بدیهــی و نیندیشــیده ترین 
کارهــای عادتــی مــا، یعنــی دســت زدن بــه اشــیا پیرامــون ماننــد دســتگیره ها، میــز کار همکارانمــان، 
کیســه های خریــد، کیــف، کارت  بانکــی و حتــی گوشــی های موبایلمــان وقتــی بیــرون هســتیم، 
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ــد.  ــرای مــا ترســناک و دلهــره آور نبوده ان ــا بدیــن غایــت ب بازنگشــته اند. هیــچ گاه اشــیا پیرامونمــان ت
ــد، جزئیاتــی دقیــق  مادامی کــه هرچیــزی حتــی دســت هایمان می توانــد ایــن ویــروس را نمایندگــی کن
از مناســباتمان تغییــر خواهــد کــرد. در کنــار تغییــر روابــط، بایــد بــه دگردیســی در منابــع عاطفــی و 
احساســی مان هــم توجــه کنیــم. حــس تــرس، اضطــراب، حــس فاصله گیــری از اشــیا، احساســی کــه 
از آدم هــا داریــم وقتــی بــه مــا نزدیــک می شــوند، ایــن وضعیــت، کیفیــت عاطفــی و احساســی رابطــه را 
نیــز تغییــر داده اســت. مــا بــه تجدیدنظــر در زندگــی اجتماعــی خــود نیــاز داریــم به نحوی کــه جایــگاه 
ویــروس کرونــا در متــن زندگــی مــا درنظــر گرفتــه شــود، تغییــرات در فضــا هــم  شــکل می گیــرد، چــه 
ــا و  ــا در کافه ه ــش اشــیا و آدم ه ــی در دکوراســیون و چین ــی شــامل تغییرات در شــهر و فضــای عموم
رســتوران ها و فضاهــای عمومــی و حتــی فضــای خانــه متناســب بــا ایــن دوره از نــو بازســازی شــده و 

خواهــد شــد.
اکنــون می تــوان ایــن پرســش را طــرح کــرد کــه موقعیــت کرونایــی بــه همبســتگی بیشــتر می انجامــد 
ــۀ فیزیکــی در زندگــی انســان ها تــداوم  ــا انــزوای بیشــتر آدم هــا را در بــر خواهــد داشــت. اگــر فاصل ی
یابــد، بخشــی از خــواص روابــط اجتماعــی ازدســت خواهــد رفــت. برخــالف تصــور عمومــی، فاصلــۀ 
ــۀ  ــد؛ نمی شــود فاصل ــم  تنیده ان ــه دره ــتند، بلک ــم نیس ــًال جــدا از ه ــۀ اجتماعــی کام ــی و فاصل فیزیک
فیزیکــی بیــن آدم هــا داشــت به گونــه ای کــه مناســبات اجتماعــی تغییــر نکنــد و به طــور خــاص صمیمــت 
تجدیدســاختار نیابــد. روابــط عاطفــی بــر مبنــای روابــط فیزیکــی تغییرشــکل می یابــد. اگــر مناســبات 
ــد و  ــد، مناســبات مــا صورت بنــدی جدیــدی می یابن ــد ازدســت دهن فیزیکــی جایگاهشــان را بخواهن

نظریه پــردازی در علــوم اجتماعــی متناســب بــا آن بایــد تغییــر کنــد (آدریــن پیکوتیــک١، ٢٠٢٠).
به عبارتــی درصورتی کــه ارتبــاط فیزیکــی و نــه صرفــاً ارتبــاط اجتماعــی بــه زندگــی مــا بازنگــردد، 
نه تنهــا همبســتگی بیشــتری را در جامعــه شــاهد نخواهیــم بــود، بلکــه ایــن امــر می توانــد بــه انــزوای 
اجتماعــی بیشــتر منجــر شــود. آنچــه روشــن اســت، تغییرشــکل روابــط و درنتیجــه، بازآفرینــی جهــان 
انســانی جدیــد خواهــد بــود و بــرای برشــمردن پیامدهــای جزئی تــر، بــه زمــان بیشــتری نیــاز داریــم. 
برخــی از نظریــات اجتماعــی دورکیمــی کــه حــول جمعیــت، خــود را تعریــف کرده انــد ممکــن اســت 
تغییراتــی در خــود ایجــاد کننــد. مــا هنــوز نمی دانیــم اشــکال نوپدیــدی از روابــط کــه ایجــاد خواهنــد 
شــد چــه تغییراتــی در آیین هــای جمعــی و ازجملــه مناســک مذهبــی خواهنــد داد، دانشــگاه های آینــده 
ــد  ــت خواهن ــدازه موضوعی ــا چــه ان ــی ت ــه شــکل فعل ــای تجــاری ب ــود، مجتمع ه ــد ب ــه خواهن چگون
داشــت، ســفرها چــه اشــکالی بــه خــود خواهنــد گرفــت و میهمانی هــا و درنهایــت، فضاهــای شــهری 

چــه دگردیســی بــرای ســازگار کــردن خــود بــا ایــن مهمــان ناخوانــدۀ مانــدگار خواهنــد یافــت.

1. Adrian Pecotic
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مقدمه
شــاید اولیــن بــار در تاریــخ کــرۀ خاکــی باشــد کــه تمــام جهانیــان، هم زمــان از یــک چیــز می هراســند، بــه 
یــک چیــز می اندیشــند و بــه یــک گوشــه پنــاه می برنــد. هیــچ رخ دادی در گذشــته  ســراغ نداریــم کــه همــۀ 
زمینیــان را هم زمــان و باهــم بــه یــک انــدازه، این چنیــن ســخت بــه خــود مشــغول کــرده باشــد؛ مشــغله ای 
نــه از جنــس شــور و هیجــان و تحــرک، بلکــه از جنــس اســتیصال و انــزوا و انتظــار. رونــق، مثــل خــون از 
رگ هــای شــهر بیــرون کشــیده شــده؛ بناهــای شــکوهمند، میدان های بــزرگ، میدان دارانِ تماشــا و تحســیِن 
جهانگــردان، معبدهــای پرعظمــت، مرشــدانِ مناســک  جمعیت هــای شــورمندِ خاشــع، در گوشه گوشــۀ 
دنیــا، از الس وگاس تــا تاج محــل، از قونیــه تــا بــرج ایفــل، از مســجدالحرام تــا واتیــکان، امروز همــه به یک 
انــدازه خالــی، ســاکت، تنهــا و خاموش تــر از همیشــه اند. بــر جهــان، َگــرد مــرگ پاشــیده اند. آیــا جمعیــت 
بــه ایــن وضــِع پریشــان بازخواهــد گشــت؟ تاریــخ، نقطــۀ عطفــی ســخت را از ســر می گذرانــد. حیــرت زده 
و کالفــه، عاجزانــه منتظریــم کــه غــول تاریــخ، کجــا چرخــش غریــب خــود را تمــام می کنــد و آرام می گیرد. 

١. عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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ایــن چرخــِش بــزرگ، تفاوتــی عجیــب بــا همــۀ چرخش هــای پیشــیِن تاریــخ دارد؛ همین کــه همــۀ جهــان 
هم زمــان بــه یــک مصیبــت گرفتــار شــده اند و همــه بــه یــک انــدازه راهــی بــرای خــروج از آن ندارنــد. عاجــز 
و تســلیم، کاری نمی تــوان کــرد جــز کاری نکــردن؛ تنهــا راه، گوشــه گرفتــن و در تنهایــی بی حرکــت مانــدن 

اســت و ایــن، حــال وروز مــردم اســت در زمیــن؛ چــه در گوشــه ای از هــرات چــه در قلــب نیویــورک. 
فقــط یــک فاجعــۀ فراگیــر می توانســت یکســانی سرنوشــت مــا را نشــان دهــد؛ مصیبتــی کــه تفاخرهــای 
ملــی، نــژادی، مذهبــی، قومــی، زبانــی و تاریخــی را یکســره بــر بــاد دهــد. هم مصیبتــِی اکنــون، هم سرنوشــتِی 
قاطــِع مــا را بی رحمانــه در چشم وگوشــمان فــرو کــرده اســت. اکنــون مــا بــا یونیورســال ترین قاعــدۀ هســتی 
روبــه رو شــده ایم: ویــروِس العــالج؛ العالجــی، یونیورســال ترین وضعیتِ هســتی اســت. در درونِ وضعیتِ 
درمان ناپذیــر، هراس هــا، دســت پاچگی ها، حماقت هــا و تعصب هــا در همــۀ نقــاط زمیــن به یکســان بــروز 
می یابــد. حماقت هــا و تعصب هایــی کــه تــا امــروز در پــِس کت وکراوات های شــیک و لحن هــای دیپلماتیک 
از چشــم ها پنهــان می مانــد، امــروز بــه  انــدازۀ همــان تعصب هــا و حماقت هایــی کــه رک وراســت، بی محابــا 

خــود را بــه بیننــده تحمیــل می کــرد، جســارت یافتــه و پیش قدم تــر از ســایرین عرض انــدام می کننــد. 

١. منطق جهان شمول حادثه 
مثال هــا از تعصــب و حماقــت در جهــان بســیار اســت. در ایــن مــدت، آن قــدر بــا چشــمان حیــرت زده 
و دهان هــای بــاز دیده ایــم و شــنیده ایم کــه نیــاز بــه ذکــر نیســت. فی المثــل توطئه پنــداری، کــه خــاص 
کشــورهای به اصطــالح جهــان ســوم دانســته می شــد، حربــه ای در دســت حاکمــان بی عرضــه یــا فاســد 
تلقــی می شــد تــا فســاد و بی عرضگی شــان را بــه بیــرونِ مرزهــا حوالــه دهنــد، اکنــون از دهــانِ رؤســای 
قدرتمندتریــن کشــور دنیــا شــنیده می شــود١؛ مثــًال رئیس جمهــور آمریــکا در اوایــل کار، کرونــا را بــازی 
ــاز مــی زد٢. این هــا فقــط مثال هایــی از  ــد و از پذیــرش واقعیــت ســر ب سیاســی دموکرات هــا می خوان

ــد.٣ ــا ازاین دســت فراوان ان ــران و سیاســت مداران اســت. مثال ه اشــتباهات و بی کفایتی هــای مدی

١. رؤسای جمهور آمریکا و چین هرکدام کشورهای مقابل را به دست داشتن در تولید ویروس متهم کردند.

٢. ترامپ در دو مقطع با توصیه های حفاظتی مربوط به کرونا مخالفت کرد. یک بار در آغاز شیوع کرونا که ورود آن را به آمریکا انکار می کرد 
و فراتر از آن، دموکرات ها را متهم می کرد که موضوع را سیاسی کرده اند: 

https://www.instagram.com/tv/B9rNVhnHmeg/?igshid=1hcoppmdoz7d8 

و بار دیگر مدتی پس از اعمال سیاست های جداسازی و قرنطینه، در تاریخ ٢۴ مارس (۵ فروردین) اعالم کرد که تعطیالت ١۵ روزه را 
تمدید نمی کند. در گزارش ایندیپندنت فارسی دراین باره آمده است: «از رئیس جمهور آمریکا پرسیده شد که آیا مسئوالن بهداشت و سالمت 
با کاهش مقررات ظرف یک هفته موافق اند و دونالد ترامپ جواب داد:  «اگر تصمیم با پزشکان بود، می گفتند بگذارید بسته بماند، بیایید 

(https://www.independentpersian.com/node/48281) .««تمام جهان را تعطیل کنیم

٣. در ماه های اخیر اخبار بسیاری دربارۀ پنهان کاری ها، دروغ ها، اشتباهات و بی کفایتی های سیاست مداران منتشر شد. فهرست همۀ این خبرها در 
اینجا نه ممکن است و نه مطلوب. برای نمونه به برخی از آن ها اشاره می شود: سایت ایندیپندنت فارسی دربارۀ وضعیت مدیریت کرونا در آمریکا، در 
رن با عنوان «سیاست های آمریکا به مراتب فرای روش های سیاسی زهرآگینش است» در تاریخ ١٠ فروردین ١٣٩٩ نوشت:  تحلیلی به قلم پاتریک ُکبِ

«ایاالت متحده با شکست در مبارزه با اپیدمی کرونا در خط مقدم، احتماًال به «لحظۀ چرنوبیل» خود رسیده است.
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ــتثنا  ــم مس ــادی ه ــردم ع ــران محــدود نمی شــد. م ــه سیاســت مداران و مدی ــا موضــوع فقــط ب ام
نبودنــد. مثــًال پیــروان مذاهــب، چــه در ایــران و چــه در کشــورهای دیگــر، حاضــر بــه تعطیلــی مناســک 
مذهبــی خــود نبودنــد١. مقاومــت در برابــر تعطیلــی، تجمعــات خــاص مذهبی هــا نبــود، کســانی هــم 

بودنــد کــه تجمعــات تفریحــی خــود را تــرک نمی کردنــد٢.

https://Independentpersian.com/node/49201 

یورونیوز فارسی از عزل ناخدای ناو روزولت به دلیل علنی کردن شیوع کرونا در میان خدمۀ این ناو خبر داد: «نیروی دریایی آمریکا، ناخدای 
ناو روزولت را به دلیل علنی کردن احتمال شیوع ویروس کرونا در میان خدمۀ این ناو از کار برکنار کرد. ناخدا با اشاره به اینکه ۵ هزار خدمۀ 
حاضر در این ناو در فضای محدودی به سر می برند و طبیعتاً امکان انتقال کرونا میان آن ها بسیار باالست، خواستار پیاده کردن افراد سالم و 
قرار دادن آن ها در قرنطینه شده بود. بعد از اینکه مسئوالن آمریکایی به درخواست های این ناخدا ترتیب اثر ندادند، او تصمیم گرفت محتوای 
نامۀ ۴ صفحه ای خود را رسانه ای کند. همین موضوع سبب شد تا روز پنجشنبه نیروی دریایی آمریکا به خدمت این ناخدا پایان دهد. توماس 
مادلی، فرمانده موقت نیروی دریایی ایاالت متحده، در همین خصوص با اشاره به اینکه کاپیتان کروزیر دچار «اشتباه شدید داوری» شده 

است، علت اخراج او را «درز دادن اسناد محرمانه به رسانه ها» اعالم کرد». 
https://farsi.euronews.com/2020/04/03/captain-roosevelt-navy-fired-for-criticizing-crew-status-and-probability-of-coronavi-
rus-ou

برای گزارشی از بی کفایتی های مدیریتی و تصمیمات نابجای رهبران کشورهای مختلف جهان هم این گزارش را از صدرا محقق ببینید: 
https://www.instagram.com/p/B-PxEEvnPGQ/?igshid=hzbmwrytr8zm 

١. «روز دوشنبه در یکی از محله های بیت المقدس به نام «مئه شعاریم» که بنیادگرایان یهودی در آن سکونت دارند، گروهی از افراد در اعتراض 
به تصمیم وزارت بهداشت برای وضع محدودیت های کرونایی تجمع کردند و پلیس برای متفرق کردن آن ها به نارنجک صوتی متوسل شد. 
هنگامی که مأموران تالش داشتند برخی افراد معترض را کشان کشان از محل دور کنند، مردم حاضر در محل فریاد می زدند: «نازی ها» ... مقامات 
اسرائیلی از شیوع کرونا در اجتماعات مذهبی یهودیان بنیادگرا که «حریدی» نامیده می شوند، هراس زیادی دارند؛ زیرا بسیاری از این افراد در 
محله های فقیر و دارای امکانات اندک زندگی می کنند و مستعد سرایت بیماری هستند. عالوه بر این، مراسم مذهبی مختلف نزد این گروه از 
یهودیان به شکل ویژه ای برگزار می شود؛ به طوری که در مواقع عادی در قالب گروه های بزرگ در کنیسه ها و جاهای دیگر نمازها و دعاهای 

سه روزه برگزار می کنند».

٢. خبرگزاری NBC در تاریخ ٢۶ مارس ٢٠٢٠ گزارشی منتشر کرده از جوانانی که حاضر نیستند پارتی های بهاری خود را در سواحل میامی 
در آمریکا به دلیل ویروس لغو کنند. او از زبان یکی از این جوانان به نام برادی اسالدر چنین نقل قول کرده است: «اگر کرونا گرفتم هم که 

گرفتم، ولی نمی گذارم که این مسئله پارتی مرا خراب کند»: 
https://www.nbcnews.com/news/us-news/florida-coronavirus-cases-surge-spring-breakers-express-regret-n1168686
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امــا روشــنگرترین مثــال، ناباورانه تریــن هــم هســت: تــاراج و یغمــا؛ آن هم نــه در شــهرهای جنگ زده، 
ــادی. در  ــردم ع ــان، به دســت م ــز جه ــن مراک ــن و مرفه تری ــنه، در ثروتمندتری ــردم گرس ــان م ــه در می ن
اســتکهلم و کپنهــاگ و کبــک و پاریــس و برلیــن و لنــدن، در قلب هــای هنــر و فرهنــگ و فرهیختگــی 
جهــان، مــردم دسته دســته بــه فروشــگاه ها حملــه ور می شــوند و از آذوقــه تــا دســتمال توالــت، همــه را 
پشته پشــته می خرنــد و بــا خــود بــه خانــه می برنــد. تصویــرِ طبقــاتِ خالــِی مغازه هــا یکــی و دوتــا نیســت 
کــه بتــوان چشــم پوشــید. در غالــب شــهرهای بــزرگ جهــان این وضــع از فرط تکرار، اســتثنا را بــه قاعده 
تبدیــل کــرده اســت. گویــا صدهــا ســال تــالش بــرای پــرورش فرهیختگــی و خشــونت پرهیزی، ســال ها 
میــراث نوع دوســتی و رواداری، ناگهــان هیچ وپــوچ شــد. افســانه هایی کــه از اعتمــاد اجتماعــی و احتــرام 
بــه همنــوع، دربــارۀ مردمــان فرهنگ پــرور ایــن کشــورها شــنیده بودیــم، بــه طرفه العینــی دود شــد و بــه هوا 
رفــت. فاجعــه، چیزهایــی را آشــکار کــرد کــه پیــش از آن در باورهــا نمی گنجیــد. گویــا «در هنگامه هــای 
بحــران اســت کــه واقعیــت بنیادیــن یــک اجتمــاع آشــکار می شــود. معلــوم می شــود چه کســی بیشــتر و 
چه کســی کمتــر دارد. قــدرت دســت کیســت. مــردم چه چیــز را ارج می نهنــد و از چه چیــز می هراســند» 
(بیکــر، ١٣٩٩). آیــا مردمــی کــه در جوامــع فرهیختــۀ جهــان، تحــت هــراس و واهمۀ وضعیــت کرونایی، 
نوع دوســتی از یادشــان رفــت و در لحظــۀ هجــوم بــه مغازه هــا و انبــار کــردن آذوقــه، اندیشــۀ آن را 
نداشــتند کــه بایــد چیــزی هــم بــرای همنوعــان خــود باقــی بگذارنــد، ســزاوار ســرزنش اند؟ یا بــروز چنین 
رفتارهایــی در هنگامــۀ بحــران طبیعــی اســت؟ آیــا «واقعیــت بنیادیــن جامعــه» آن اســت کــه در بحــران 

بــروز می کنــد، یــا چیــزی اســت کــه در «وضعیــت عــادی» وجــود دارد؟ 
ــا نگرانی هــای  ــه اســت. فاجعــۀ کرون ــه حــرف زدن از «فاجعــه» برانگیخت ــا همــه را ب ظهــور کرون
بســیاری را دامــن زده کــه خطــرات جانــی، کمتریــن آن هاســت: کاهــش رشــد اقتصــادی جهــان و نــزول 
ــا؛ افزایــش ســطح ســرکوب و ســلطه  ــرل مهاجرت ه ــی درنتیجــۀ کنت ــای مل ــق تبعیض ه ــاه؛ تعمی رف
درنتیجــۀ باقــی  مانــدن و سوءاســتفاده از روش هــا و ابزارهایــی کــه در آغــاز بــرای شناســایی و کنتــرل 
ــت و  ــه تبل ــتگی ب ــش وابس ــی و اقتصــادی؛ افزای ــکاف های طبقات ــق ش ــدند؛ تعمی ــداع ش ــاری اب بیم
تلویزیــون و درنتیجــه بــه شــرکت های بــزرگ فنــاوری (همــان) و بســیار عواقــب ریزودرشــت دیگــر. 
امــا تمــام ایــن نگرانی هــا مربــوط دوران پساکروناســت. پرســِش بنیادی تــر آن اســت کــه آیــا تــالش مــا 
بایــد آن باشــد کــه بــه «وضعیــت عــادی» (بــه معنــی وضعیــت پیشــاکرونا) بازگردیــم و اصــوًال کــدام 
ــه ایــن پرســش  ــر ب ــا فرصتــی فراهــم کــرده باشــد کــه دقیق ت وضعیــت، «عــادی» اســت. شــاید کرون

بیندیشــیم. بیاییــد نگاهــی بــه «وضعیــت عــادی» پیــش از کرونــا بیندازیــم: 
مردمانــی در دوران وضعیــت عــادی وجــود داشــته اند کــه ترکش هــای مرگبــاری کــه نمونــۀ چنــد 
نانومتــری اش بــه نــام کرونــا تــازه بــه جســم و جــان «مــردم عــادی» افتــاده و اخــالق و نوع دوســتی را از 
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ســر آن هــا پرانــده، سال هاســت کــه بخشــی از زندگــی روزمــرۀ آن هاســت؛ آن هــا کــه ازقضــای روزگار در 
متروپل هــای ثروتمنــد و پرامکانــاتِ کشــورهایی متولــد نشــده اند کــه بــا قوی تریــن ســالح های جهــان 
می تواننــد امنیــت خــود را تأمیــن کننــد. کســانی کــه زندگی شــان در میانــۀ آتــش و خــون آغــاز می شــود 
و در میانــۀ آتــش و خــون بــه پایــان می رســد. دمشــق، بغــداد، غــزه، کابــل و ده هــا شــهر دیگــر وجــود 
دارنــد کــه ترکش هایــی چندیــن هــزار برابــر بزرگ تــر از کرونــا، ســال ها بخشــی از «وضعیــت عــادی» 
آن هــا بــوده اســت. هرجــی بــر آن هــا هــم نیســت اگــر بــه مغازه هــا هجــوم ببرنــد و همــه  چیــز را غــارت 
کننــد؛ گرچــه آن هــا هجــوم نمی برنــد. امــا دلیلــش صرفــاً نوع دوستی شــان نیســت. آن هــا ازآن رو هجــوم 
نمی برنــد کــه در «وضعیــت عــادی» خــود زندگــی می کننــد و مثــل شــهرهای کرونــازده، تــازه بــا بحــران 
ــم نمی شــود. در اطــراف بســیاری از همــان  ــه شــهرهای جنــگ زده خت آشــنا نشــده اند. ماجــرا فقــط ب
شــهرهای بــزرگ و ثروتمنــد، حاشیه نشــینی هایی وجــود دارد کــه مردمشــان در وضعیــت عــادی خــود، 

ــد.  ــه ســطل های آشــغال هجــوم می برن ــزرگ، ب به جــای شــاپینگ مال های ب
ــش  ــا فغان ــان اســت، ام ــه سال هاســت در جری ــده؛ فاجع ــاز نش ــازه آغ ــه ت ــر می رســد فاجع به نظ
البــه الی غوغــای جریــان اصلــی رســانه ها بــه گوش هــا نمی رســیده. وضعیــت عــادیِ پیشــاکرونا هــم 
وضعیتــی فاجعه بــار بــود. کرونــا فقــط پرده هــا را برانداخــت. معلــوم کــرد کــه عوامــل ادعایــی ازقبیــل 
خلقیــات مردمــان یــا هــوش و اســتعداد آن هــا یــا حاکمیــت اســتبداد چندهــزار ســاله یــا دین خویــی کــه 
علــت بیچارگــی بیچــارگان تلقــی می شــد و میــان برخــورداران و محرومــانِ جهــان ســدی کشــیده بــود، 
واقعیــت نــدارد. در وضعیــت فاجعــه، میــان دین خــو و غیردین خــو (اگــر اصــوًال چنیــن خلق وخویــی 

قابل طــرح باشــد) تفاوتــی وجــود نــدارد. در وضعیــت فاجعــه همــه یکســان رفتــار می کننــد. 
منطــق یونیورســالِ فاجعــه، تنهــا لمحــه ای از دمشــق بودگی و بغدادبودگــی را، تنهــا لمحــه ای از 
محرومیــتِ حاشیه نشــینی را بــه ســرزمین های مرکــزی نمــودار ســاخت. معلــوم کرد که انســانیت در ســوریه 
و دانمــارک، در تهــران و لنــدن، در حاشــیه ها و در مرکزهــا معنــی واحــدی دارد. تحــت حاکمیــت هــراس 
ــه  ــان را ب ــق جه ــد. در هراســناکی ای کــه راســته های پررون و وحشــت، رفتارهــا شــباهتی غریــب می یابن
منطقه هــای خالــی از ســکنۀ شــهرهای جنگ زده شــبیه کــرده اســت، دوگانــۀ متمدن‑نامتمدن فــرو می ریزد 
و معلــوم می شــود کــه «غریــزه» همــه  جــا بــه یکســان جــزء الینفک «انســانیت» اســت. همــۀ زمینیــان به یک 
انــدازه «زمینــی» هســتند. در میانگیــن، هیــچ مردمــی متعالی تــر از مــردم دیگــر نیســت. گویــا تنهــا «هــراس» 
می توانســت جهان شــمولی ماهیــت انســانیت را این چنیــن آشــکار کنــد. ازاین جهــت بایــد از کرونا متشــکر 
بــود. بنابرایــن، «وظیفــۀ امــروز مــا ایــن نیســت کــه بــا ویــروس بجنگیم تــا به رونــد «عــادی» برگردیــم، چون 
آن رونــد عــادی درواقــع فاجعه بــار بــود. هــدف ایــن اســت کــه بــا ویــروس بجنگیــم و در ایــن مســیر، آن 

رونــد معمــول را بــه چیــزی انســانی تر و ایمن تــر تبدیــل کنیــم» (بیکــر، ١٣٩٩). 
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٢. عقالنیت و جسمانیت 
در جهــانِ پادشــاهِی «عقالنیــت»، رفــاه و برخــورداری و پیشــرفت، نتیجــۀ «انتخاب های عقالنــی» مردمان 
دانســته می شــود. امــا در جهانــی کــه روح بــر جســم، عقــل بــر بــدن و ذهــن بــر تــن اولویــت داده می شــود، 
گویــا کرونــا آمــده تــا حــق جســمانیت را از روحانیــت بســتاند و نشــان دهــد کــه میل و خواســته و احســاس 
ــر و آســیب پذیرتر از آن اســت  ــزه بخــش جداناشــدنی انســانیت اســت. حکومــت عقــل، ظریف ت و غری
کــه تصــور می شــد. خــروج از محــدودۀ عقــل و اخــالق در وضعیــت هــراس از حملــۀ کرونــا در شــهرهای 
ــادی و  ــی نیســت کــه وضعیــت م ــان نشــان داد کــه حاکمیــت عقــل و انتخاب هــای عقالن ــزرگ جه ب
مناســبات مــادی را می ســازد. بلکــه وضعیــت و مناســبات مــادی اســت کــه آدم هــا را عقالنــی و فرهیختــه 
و روادار می کنــد. انتخــاب رواداری و مداراگــری نیســت کــه وضعیــت را امــن و ایمــن می ســازد. وجــود 
وضعیــت ایمــن و بی خطــر اســت کــه آدم هــا را مداراجــو و روادار می ســازد. معلــوم شــد کــه تنظیمــاتِ 
مــادیِ جهــان مــا تــا چــه حــد شــکننده اســت؛ تاحدی کــه وزیــدنِ آراِم نســیمی ویروس آلــود، کل نظــم جهان 
را برهــم می ریــزد و نشــان داد کــه حفــظ احتــرام و ادب و عقالنیــت تــا چــه حــد بــه اســتقرار مناســبات 

مــادی و وجــود فضــای امــن و عــاری از هــراس و ارضــای نیازهــای مــادی وابســته اســت. 
غــارت و تــاراج در فرهیخته تریــن مراکــز جهــان نشــان داد کــه «غریــزه» تا چه حــد در بند وضعیت 
اســت و اینکــه غریــزه ای کــه بــه هــزاران حیلــه بــه بنــد کشــیده نشــده باشــد، بــه چــه شــدت ســرکش و 
یاغــی، در آســتانه آمــاده اســت تــا بیــرون بجهــد و بــه یغمــا ببــرد. معلــوم شــد کــه شــعار «انتخــاب آزاد» 
ــه  ــد، ن ــن «وضعیــت» اســت کــه انســان ها را انتخــاب می کن ــرا ای ــا چه حــد ســاده لوحانه اســت؛ زی ت
انســان ها وضعیــت را. هیچ کــس وضعیــت حاشــیه بودگی را انتخــاب نکــرده اســت. حاشــیه بودگی 
اســت کــه هجــوم آورده اســت. همچنــان کــه هیچ کــس وضعیــت کرونایــی را انتخــاب نکــرده اســت. 

امــا کرونــا از کجــا آمــد؟ در نتیجــۀ «انتخــاب»؟ به دســت چه کســانی؟ بــا کــدام ســازوکار؟ 

٣. حق انتخاب
ــه را محصــول فرهنــگ و زیســت  ــد کــه فاجع ــی هــم آم ــاال، تحلیل های ــه پرســش های ب در پاســخ ب
آلــودۀ مــردِم خفاش خــور چیــن می دانســت. امــا دقیقــاً در همیــن نقطــه اســت کــه نکتــۀ مهــم دیگــری 

آرام آرام از میــان هــراس و حادثــه خــود را نشــان می دهــد. پرســش بنیــادی اینجاســت: 
ســؤال نخســت: اولیــن نفــری کــه در ووهــان (فرقــی نمی کنــد؛ یــا در هــر نقطــه از جهــان) در حــال 
خــوردن خفــاش، ویــروس را بــه بدنــش منتقــل می کــرد، تــا چــه حــد نســبت بــه خــودش و بدنــش و 
ســبک زندگــی اش ‑یعنــی نســبت بــه شــخصی ترین و خصوصی تریــن زوایــای زیســت خــود‑ «حــق 

انتخــاب» داشــت؟ آیــا انتخاب هــای مــا فقــط بــه خودمــان مربوط انــد؟
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ســؤال دوم هــم ظاهــری ســاده دارد، امــا بــه  انــدازۀ ســؤال اول دردسرســاز اســت: آیــا کســانی کــه در 
کپنهــاگ و لنــدن و تهــران و کابــل و بغــداد و هزاران هــزار شــهر دیگــر در دنیــا دچــار بحران هــای ناشــی 
از کرونــا شــده اند، وضعیتشــان را خودشــان انتخــاب کرده انــد؟ تــا چــه حــد می تــوان گفــت معضالتــی 
کــه اکنــون بــر بیشــتر شــهرهای جهــان حاکــم اســت، نتیجــۀ رفتارهــای ناعقالنــی و انتخاب هــای غلِط 
خــود شــهروندان آن شــهرها یــا مردمــان آن کشورهاســت؟ به عبــارت  دیگــر، آیــا وضعیــت موجــود مــا 

نتیجــۀ انتخاب هــای خودمــان اســت؟ 
ــط  ــس فق ــای هرک ــا انتخاب ه ــود دارد: آی ــده وج ــم  تنی ــِش دره ــا دو پرس ــب، در اینج به این ترتی
بــه خــودش مربــوط  اســت؟ و آیــا وضعیــتِ موجــود هــر مردمــی، نتیجــۀ انتخاب هــای خــود آن مــردم 
اســت؟ بــه ســؤال اول برگردیــم: ســرزنش کنندگان تره بــار گوشــتِی ووهــان چیــن کــه ازقضــا مدافعــان 
پرشــور «حــق انتخــاب» هــم هســتند، چــرا نبایــد بــرای فــالن آدم گمنــام در گوشــه ای از فــالن روســتای 

چیــن، حــق خــوردن خفــاش ـ نــه! اصــًال حــق مریــض شــدن و مــردن ـ قائــل باشــند؟ 
ــه  ــدارد کــه ویــروس از خفــاش ب توجــه داریــد کــه در اینجــا، از منظــر بحــث حاضــر، اهمیتــی ن
انســان منتقــل شــده یــا از هرجــای دیگــری؛ در ووهــان بــوده یــا جــای دیگــری؛ در منطقه ای کــه احتماًال 
ایــن اتفــاق می افتــاده بهداشــت رعایــت می شــده یــا نــه. حتــی مهــم نیســت کــه آگاهانــه منتقــل شــده 
گاهانــه. مســئله «حــق انتخــاب» اســت. آیــا یــک نفــر حــق دارد رفتــار خــودش را انتخــاب کنــد  یــا ناآ
و ‑مثــًال‑ ویــروس بگیــرد؟ پاســخ ایــن ســؤال، ناگزیــر یــا بلــه اســت یــا نــه. امــا هــر دو ســرِ پاســخ، 

پیامدهــای ســنگینی در پــی دارد. 
پاســخ «بلــه» بــه پرســش بــاال، پذیــرش فاجعــه اســت. البتــه آن اولیــن نفــری کــه در حــال خــوردن 
اولیــن لقمــۀ خفــاِش احتمالــی، ویــروس را هــم همراهــش می بلعیــد، از وجــود چنیــن ویروســی بی خبــر 
بــود و حتــی اگــر خبــر داشــت، در تصــورش هــم نمی گنجیــد کــه پاییــن رفتــن لقمــه همــان و زیروزبــر 
شــدن کــرۀ زمیــن ظــرف چنــد مــاه همــان. او نمی دانســت؛ امــا مــا کــه امــروز تــا گــردن در ماجــرا فــرو 
ــی را  ــتایِی چین ــم و روس ــب بازگردی ــه عق ــود ب ــِل خ ــم در تخی ــم؛ و می توانی ــوب می دانی ــم خ رفته ای
ــه او  ــم و ب ــر خــود ببینی ــذارد، در براب ــش بگ ــاش را در دهان ــۀ خف ــن لقم ــد اولی ــه می خواه درحالی ک
ــا آن بکنــی، امــا جــان عزیــزت نخــور !»  بگوییــم: «ببیــن، بــدن خــودت اســت، می توانــی هــر کاری ب
و او هــاج وواج بــه مــا نــگاه می کنــد و شــانه بــاال می انــدازد و اولیــن لقمــۀ خفــاش را در دهــان 
می گــذارد و قــورت می دهــد. آیــا حــق انتخــاب، همیــن اســت؟ آیــا می تــوان نســبت بــه بــدن خــود حــق 
انتخــاب داشــت درجایــی کــه آن انتخــاب ممکــن اســت زندگــی میلیون هــا نفــر را نابــود کنــد؟ گویــا «اثر 
پروانــه ای» کــه در کتاب هــا می خواندیــم، به عینــه در برابــر ماســت. از ایــن بــه بعــد بایــد در کتاب هــا 

به جــای آن، «اثــر خفــاش» بنویســند. 
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امــا در جهــان امــروز، کــه رفتــاری بــا تبعــاتِ میلیون هــا برابــر خفیف تــر از قــورت دادن آن خفــاش، 
رفتــاری در حــد بیــرون آمــدن از خانــۀ خــود یــا زدن و نــزدن ماســک، جــزو «حــق انتخاب هــا»ی فــردی 
ــوردن  ــی حــق خ ــتایی چین ــه آن روس ــد اســت ب ــود، بعی ــرم محســوب ش ــد ج ــدارد و می توان ــرار ن ق
خفــاش داده شــود. بنابرایــن گویــا بایــد پاســخ آن ســؤال، «نــه» باشــد. امــا پاســِخ «نــه»، تکان دهنده تــر 
اســت. اگــر آن روســتایی چینــی حــق انتخــاب نــدارد، تکلیــف اصــل «حــق انتخــاب» چــه می شــود؟ 
ــه خــوردن خفــاش  ــم، آن گاه موضــوع دیگــر تنهــا ب ــی حــق انتخــاب ندهی ــه آن روســتایی چین اگــر ب
مربــوط نخواهــد بــود. بایــد کل اصــل «حــق انتخــاب» را بازنگــری کنیــم و فراتــر از آن، اگــر فرهنــگ و 
زیســتِ آلــودۀ مــردِم چیــن (به فــرض کــه عامــل شــیوع کرونــا همیــن باشــد) می توانــد جهــان را تــا ســر 
حــد انقــالب در زندگــی اجتماعــی پیــش ببــرد، آیــا نبایــد دربــارۀ ســایر فرهنگ هــا و ســایر ســبک های 
 زندگــی  هــم مشــکوک شــویم؟ آیــا فقــط فرهنــگ و ســبک  زندگــی چینــی بــر همــۀ جهــان اثرگذار اســت؟ 
» پیشــاکرونایی، آن کــه در گوشــۀ کپنهــاگ یــا تهــران در لبــاس راحتِی خود  آیــا در وضعیــتِ «عــادیِ
(کــه در کارگاه هــای ِاچ انــدِام بنــگالدش به دســت کــودکان کار دوختــه  شــده) روی مبــل راحتــی (کــه 
نخــش از مــزارع پنبــۀ ســنگال آمــده) در برابــر تلویزیون خــود (کــه در کارگاه های چینی با دســتمزدهای 
ــا  ــی در روســتای کاشــان ب ــه پیرزن ــود (ک ــر پایــش فرشــی ب ــود، و زی ــده ب ــز ســاخته  شــده) لمی ناچی
حداقــل دســتمزد بافتــه)، کنتــرل در دســت، کانــال عــوض می کــرد و درحــال گاز زدنِ ســاندویچی (کــه 
گوشــتش از مــزارع برزیــل آمــده بــود)، از شــنیدن اخبــارِ گرســنگی  در آفریقــا و جنگ هــای خاورمیانــه 
غمگیــن می شــد، حــق داشــت آن لقمــۀ ســاندویچ را قــورت دهــد؟ آیــا او هــم نبایــد مثــل آن روســتایی 
ــرش و  ــل و ف ــاس و مب ــا او در انتخــاب لب ــرد؟ آی ــر می ک ــورت دادن فک ــۀ ق ــب لحظ ــه عواق ــی ب چین
تلویزیــون خــود مجــاز بــود؟ آیــا مــا حــق داریــم میــزان و نــوع مصــرفِ خــود را انتخــاب کنیــم؟ اثــر 

پروانــه ای (یــا اثــر خفاشــی) اکنــون بــه فاجعه بارتریــن وجــه پاســخ می دهــد کــه نــه! 
بــه اینجــا کــه می رســیم، تکلیــف پرســش دوم خودبه خــود روشــن اســت. آیــا وضعیت هــای 
مردمــان در هــر نقطــه از جهــان صرفــاً نتیجــۀ انتخاب هــای خودشــان اســت؟ دســت کم کرونــا نشــان 
داد کــه پاســخ ایــن پرســش نمی توانــد آری باشــد و اگــر ایــن اســتدالل را تــا انتهــای منطقــی خــودش 
پیــش ببریــم،  بایــد موضــوع را بســیار از کرونــا فراتــر ببریــم و بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه نمی تــوان گفــت 
معضــالت و محرومیت هایــی کــه شــهرها و کشــورهای محــروم دچــار آن انــد، صرفــاً نتیجــۀ رفتارهــای 
اشــتباه یــا انتخاب هــای غیرعقالنــِی شــهروندان خــود آن شــهرها یــا مردمــان خــود آن کشورهاســت. 

راســتی، واحــد اصلــی بایــد شــهر باشــد یــا کشــور؟ مشــکالت مردمــان را بایــد نتیجــۀ رفتارهــای 
ــا شــاید بایــد  ــا نتیجــۀ رفتارهــای نادرســت مــردم کشــور؟ ی نادرســتِ شــهروندانِ شــهرها دانســت ی
مــردم آن قــاره را مقصــر دانســت؟ مرزهــا را در کجــا بایــد گذاشــت؟ مــرزی کــه در آن،  یــک گــروه از 
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مــردم تمــام می شــود و مردمــان دیگــری در آن  ســوی مــرز آغــاز می شــوند کجاســت؟ به نظــر می رســد 
کــه مرزهــای میــان کشــورها هــم ماننــد مرزهــای میــان شــهرها تاحــدودی فرضــی اســت. کرونــا نشــان 
داد کــه پیامــد انتخاب هــای ســاده ای مثــل بلعیــدن یــک  لقمــه غــذای آلــوده، مرزهــای فرضــی مــا را 

ــد.  ــان تســری می یاب ــۀ جه ــه هم به رســمیت نمی شناســد و ب
انتخاب هــای «مــا» بــه همــۀ «مــا» مربــوط اســت؛ امــا ایــن «مــا» درون هیــچ مــرزی نمی گنجــد. 
ــه  ــا آفریقایی هــا»، ن ــه «م ــان» باشــد، ن ــا ایرانی ــی «م ــه معن ــد ب ــه می توان ــا»، ن ــا نشــان داد کــه «م کرون
«مــا اروپاییــان»، نــه «مــا مســلمانان» یــا «مســیحیان» یــا هــر مــرز فرضــِی هویتــی دیگــر. «مــا بشــریت» 
ــی هســتیم و همــه دچــار بحران هایــی مشــترکیم.  ــدازه زمین ــه یــک ان ســاکن یــک ســیاره ایم. همــه ب
هیــچ حــق انتخابــی فقــط بــه خــود مــا مربــوط نیســت و هیــچ وضعیتــی نتیجــۀ ِصــرف انتخاب هــای 
فــردی یــا گروهــی مــا نیســت. دامنــۀ هــر انتخابــی می توانــد بــه اقصــا نقــاط جهــان کشــیده شــود. «امیــد 
مــی رود کــه رفته رفتــه دنیــا را جــور دیگــری ببینیــم و بفهمیــم. شــاید ببینیــم کــه معضالتمــان حقیقتــاً 
میــان همــۀ مــا مشــترک اند، و جامعــه معــادل تــوده ای از انســان های منفــرد نیســت کــه بــرای رســیدن 

بــه ثــروت و جایــگاه باهــم رقابــت می کننــد» (بیکــر، ١٣٩٩). 
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پاندمــی کرونــا در جهــان کنونــی، به مثابــۀ یــک گسســت تاریخــی و شــکاف در کانــون توجــه عمــل کــرد و 
عصــر نویــن و جدیــدی را خلــق نمــود. تحولــی کــه جنبش هــا طــی مــدت  زمــان مدیــدی گاه به صــورت 
ــتابی  ــا ش ــدک و ب ــی ان ــد، در زمان ــم می زنن ــراوان آن را رق ــای ف ــا افت وخیزه ــی و ب ــی، گاه ناگهان بطئ
خیره کننــده رخ داد. کرونــا بیــش از آنکــه شــبیه جنبــش باشــد، مشــابه کودتاســت؛ دفعــی، غافلگیرکننــده 
ــای آن  ــی اســت؛ پیامده ــر دفع ــی بش ــور حضــورش در زندگ ــدۀ نوظه ــن پدی ــد ای ــرت آور. هرچن و حی
به تدریــج در زندگــی مردمــان جهــان به فراخــور زمینه هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی 
رخ می نمایانــد. ایــن رخ داد ناخوانــده، انســان مضطــرب جامعــۀ پرمخاطــره٢ را نگران تــر کــرد؛ خالــق 
زنجیــرۀ بی پایانــی از کنش هــای ابداعــی شــد؛ دغدغه هــا، مســائل و بحران هــای نوینــی را بــرای ابنــای 

بشــر بــه ســوغات آورد کــه یحتمــل ایــن رونــد در عصــر پســاکرونا تــداوم خواهــد داشــت.
در حافظــۀ تاریخــی جوامــع، مواجهــۀ انســان ها بــا چالش هــای عصــر خــود جلوه هــای متفاوتــی 

١. استادیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی.
2. Risk society
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ــر. براین اســاس، ُجســتار حاضــر ســعی دارد  ــی اصــالح و مقطعــی تغیی داشــته؛ گاهــی تســلیم، زمان
تــا بــا انــدک دانــش خــود، پیرامــون بزرگ تریــن چالــش قــرن بیســت ویکم و شــاید تاریــخ بشــر 
ــش  ــرگاه ســخن از جنب ــد. ه ــاکرونا ســخن بگوی ــی در عصــر پس ــای اجتماع از سرنوشــت جنبش ه
اجتماعــی بــه میــان می آیــد، دیالکتیــک بســترها و کنشــگران بــه ذهــن متبــادر می شــود. زمینه هــا 
و تحــوالت اجتماعــی ســبب می شــوند گروه هایــی کــه در حاشــیۀ جامعــه زیســته اند و محصــول 
گسســت اجتماعــی عمیقــی بوده انــد، در مقاطعــی کــه صــدای محرومیــت آنــان بلنــد می گــردد و بــه 
بــاوری تعمیم یافتــه١ مبــدل می شــود، امــکان حضــور در متــن را پیــدا کننــد و از خــالل ابــراز وجــود در 
جنبش هــای اجتماعــی، احــراز هویــت کننــد کــه همیــن امــر، مانــدگاری آن هــا را در جنبش هــا تثبیــت 
ــا را  ــد و جنبش ه ــای دوران خویش ان ــود چالش ه ــه مول ــگرانی اند ک ــر، کنش ــای دیگ ــد. گروه ه می کن
ــای  ــری، برخــالف رویکرده ــی نظ ــد. به بیان ــا انتخــاب کرده ان ــت از بحران ه ــیر برون رف ــوان مس به عن
کالســیک جنبش هــای اجتماعــی کــه ســوژه محورند و برخــالف رویکردهــای نویــن کــه غیــاب ســوژه 
ــارۀ  ــان پســاکرونا درب ــد (تاجیــک: ١٣٩٨)، به نظــر می رســد آنچــه در جه را خصیصــۀ خــود می دانن
سرنوشــت ســوژه می تــوان گفــت ایــن اســت کــه ســوژه نــه ماننــد رویکردهــای کالســیک، حضــور تــام 
ــد رویکردهــای نویــن، غایــب اســت؛ بلکــه  ــه مانن ــد و ن دارد و اســتراتژی جنبش هــا را تدویــن می کن
سرنوشــت ســوژه بــه بحــران وابســته اســت. بحــران، خالــق ســوژه اســت و به تناســب ماهیــت بحــران، 

هویــت ســوژه تکویــن می یابــد.
ــۀ یــک بحــران، حــوزۀ بهداشــت، ســالمت و بخشــی از طبقــۀ متوســط پزشــکان و  ــا به مثاب کرون
ــر کــرده اســت کــه در حــال حاضــر، در حــال رتق وفتــق امــور  ــا درگی کادر درمانــی را در سراســر دنی
بیماران انــد و گروهــی بــه شــوق خدمــت و تعهــد بــه ســوگندنامۀ بقــراط، مشــغول فعالیت انــد و گروهی 
از هــراس قواعــد بوروکراتیــک و الزامــات قانونــی، ناگزیــر از حضــور در مراکــز درمانــی هســتند، امــا 
بســیاری از مطالبــات و دشــواری هایی کــه آنــان در فراینــد مدیریــت کرونــا بــا آن مواجه انــد، بی پاســخ 
می مانــد. همیــن امــر ســبب می شــود در دوران پســاکرونا، جلوه هایــی از رفتــار جمعــی تــا کنش هــای 
معطــوف بــه هنجــار (اسملســر، ١٣٨٠: ٢۶٣) را در آنــان شــاهد باشــیم. بنابراین پزشــکان و پرســتاران 
ــدۀ رفتارهــای جمعــی در جهــان آتــی باشــند. از آنجــا کــه  معتــرض ممکــن اســت نیروهــای پیش برن
جنبش هــا همیشــه از حاشــیه ها برخاســته اند و پرســتاران نســبت بــه پزشــکان در موقعیــت فرودســت تر 
قــرار دارنــد و حاشــیه ای تر هســتند، بنابرایــن حضــور آن هــا پررنگ تــر خواهــد بــود و عرصــۀ جهانــی 
شــاهد حضــور قشــر دیگــری از حاشــیه ها خواهــد بــود کــه تاکنــون نقــش آن هــا در جنبش هــا پررنــگ 

١. Generalized belief: باور تعمیم یافته، به مرحله ای از رفتار جمعی اطالق می شود که عقیده ای منبع فشار را معرفی می کند، ویژگی های 
معّینی را به این منبع نسبت می دهد و عکس العمل های معّینی را در قبال فشار ممکن یا مناسب معرفی می نماید (اسملسر،١٣٨٠: ٢٢).
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ــا بســتری را فراهــم کــرده کــه از یــک  ســو، مرزهــای  ــوده اســت. در عرصــۀ فضــای مجــازی، کرون نب
ســنی و نســلی در اســتفاده از شــبکه های مجــازی درنوردیــده شــده و از ســوی دیگــر، افــرادی هــم کــه 
تکنوفوبیــا داشــته اند، به ناگزیــر بــه اســتفاده از فضــای مجــازی و امکانــات آن روی آورده انــد. افــرادی 
ــا فضــای مجــازی بیگانــه، ناچــار شــدند به رغــم برخــی دشــواری ها،  کــه در ســنین باالتــر بودنــد و ب
بــا ایــن فضــا بیشــتر آشــنا شــوند. براین اســاس، در عصــر پســاکرونا بــا وضعیتــی مواجهیــم کــه طیــف 
وســیع تری از افــراد بنــا به ضــرورت، بــا شــبکه های مجــازی آشــنایی بیشــتر پیــدا کــرده و نحــوۀ 
اســتفاده از آن را فــرا گرفته انــد. ایــن درحالــی اســت کــه جهــان در ســال ٢٠١١ انقالب هــای دیجیتــال 
عربــی، انقــالب ریــزوم  وار در اســپانیا) و جنبــش شــبکه ای اشــغال وال اســتریت را تجربــه کــرده اســت 
(کاســتلز، ١٣٩٣) کــه در هــر ســه، شــبکه ها و فضــای مجــازی نقــش مؤثــری در بســیج معترضــان 

داشــتند. 
در عصــر پســاکرونا بــا افزایــش خیــل کاربــران نســل های مختلــف، ســرعت انتشــار اطالعــات، 
ــش  ــازی افزای ــبکه های مج ــگران اعتراضــی ش ــار، کنش ــن ب ــد و ای ــی می یاب ــترۀ آن فزون ــار و گس اخب
می یابنــد. نکتــۀ دیگــر اینکــه وضعیــت پیش آمــده از یــک ســو، افــکار عمومــی جهــان را به ســمت حیطــۀ 
ســالمت، بهداشــت و بقــا بــرده و از ســوی دیگــر، فرصــت دسترســی گســترده بــه فضــای مجــازی را 
فراهــم کــرده اســت کــه ایــن دو توأمــان فرصــت ســازمان دهی را بــرای رفتارهــای جمعــی و در ســطحی 
گســترده تر، جنبش هــای اجتماعــی فراهــم می کننــد. عصــر پســاکرونا، عصــر رونــق گرفتــن کنشــگری 
وب پایــه١ اســت و پتانســیل رخ داد گونه هــای مختلفــی از رفتارهــای جمعــی الکترونیکــی و دیجیتــال 

مثــل نافرمانی هــای مدنــی الکترونیکــی افزایــش خواهــد یافــت.
ــا  ــن نافرمانی ه ــه ای ــان داده اســت ک ــبکه ای نش ــی ش ــای جمع ــۀ رفتاره ــر، تجرب ــال های اخی در س
ازطریــق هجــوم بــه وب ســایت های مخالفــان یــا منحــرف کــردن بازدیدکننــدگان ازطریــق هدایتشــان بــه 
ســایت های دیگــر، ارســال بمب هــای ایمیلــی، خجالــت زده کــردن مخالفــان در فضــای عمومــی یــا تغییر 
بنرهــای وب ســایت، عکس هــا یــا محتــوا رخ داده انــد. برخــی هکرهــا پــا را فراتــر گذاشــتند و اطالعــات 
وب ســایت ها را ســرقت کردنــد و آن را به صــورت عمومــی منتشــر نمودنــد یــا وب ســایت های مخالفــان 
را هــدف ویروس هــا و کرم هــای اینترنتــی قــرار  دادنــد. بســیاری از ایــن مثال هــا، گونه هــای جدیــد 
تاکتیک هــای قدیمی انــد؛ ماننــد خــراب کاری، نقاشــی دیــواری و هــو کــردن (جانســتون، ١٣٩٨: ٢٠٤). 
ظاهــراً در عصــر پســاکرونا بــا افزایــش تعــداد کاربــران و افــراد آشــنا بــا فضــای مجــازی و ارتباطــات 
تصویــری و کالمــی آن، جهــان نوینــی از اشــکال کنــش جمعــی پیــش روی بشــر قــرار خواهــد گرفــت که 
میــزان پیونــد کنش هــا بــا فضــای شــهری و نحــوۀ مواجهــۀ نظــام سیاســی بــا ایــن کنش هــا در سرنوشــت 

1. Web-based activism
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آن هــا اثرگــذار خواهــد بــود. کنش هــای جمعــی کــه نقطــۀ آغــاز آنــان شــبکه های اینترنتــی اســت، تنهــا 
بــا اشــغال فضــای شــهری بــه جنبــش تبدیــل می شــوند. به بیــان کاســتلز، «فضــای جنبش هــا همیشــه 
از تعامــل بیــن فضــای جریان هــا در اینترنــت و شــبکه های ارتباطــی بی ســیم، از یــک ســو، و فضــای 
مکان هــای اشغال شــده و ســاختمان های نمادیــن توســط کنش هــای جمعــی، از ســوی دیگــر، ســاخته 

می شــود» (کاســتلز، ١٣٩٣: ١٨۶؛ جانســتون، ١٣٩٨: ٢٠٥). 
ــرل آن هاســت. گاه  ــت و کنت ــوۀ مدیری ــا، نح ــن جنبش ه ــر در سرنوشــت ای ــم دیگ ــۀ مه ــا مرحل ام
ــه  ــا ایــن جنبش هــا ممکــن اســت تهییــج احساســات و عواطــف جمعــی را ب برخــورد خشــونت آمیز ب
همــراه داشــته باشــد و ســبب تغییــر ماهیــت جنبش هــا شــود و آن هــا را از جنبشــی اصالحــی بــه جنبــش 

انقالبــی مبــدل کنــد.
فقــدان حضــور فیزیکــی در دوران کرونــا ســبب شــده کــه فضاهــای شــهری و کالبــدی به نفــع فضــای 
مجــازی عقــب بایســتند و فضاهــای روانــی، عاطفــی، فکــری و گفتمانــی اوج بگیرنــد. ایــن وضعیــت 
ســبب شــده امــکان بیشــتری بــرای دســت یابی بــه افــق معنایــی و ذهنــی افــراد و تســخیر ایــن ســاحت 
فراهــم شــود. همچنیــن بیــش از گذشــته فرصتــی فراهــم  شــده تــا نظام هــای معنایــی پیشــین بازاندیشــی 
ــش فضــای  ــن بیش ازپی ــن دوران ســبقت گرفت ــد. در ای ــق گردن ــی خل ــی نوین ــای معنای شــوند و نظام ه
مجــازی از فضــای واقعــی ســبب شــده تــا ایــن عرصــه بــه فضایــی بــرای رقابــت نظام هــای معنایــی بــا 
یکدیگــر مبــدل شــود و در ایــن دوران آشــفتۀ بیــن مــرگ و حیــات، نظــام معنایــی کــه بتوانــد پایه هــای 
خــود را اســتوار ســازد بــه گفتمــان مســلطی در آینــده مبــدل خواهــد شــد. آنچــه در ایــن وضعیــت رخ 
ــا، تشــویش ها،  ــا، نگرانی ه ــا شــده اســت. هراس ه ــن اوتوپی ــا١ جای گزی ــه رتروتوپی ــن اســت ک داده ای
اضطراب هــا، افســردگی های محصــول ایــن دوران ســبب شــده تــا گذشــته بیش ازپیــش اهمیــت یابــد. 
هرچنــد مصرحــات رویدادهــا از حســرت روزگار پیشــین حکایــت می کنــد؛ داللــت ضمنــی رویدادهــا از 
دریچــه ای دیگــر ســخن می گوینــد، حســرت پیرامــون چه چیــزی؟ غالبــاً افســوس خــوردن آدمیــان دربــارۀ 
گذشته شــان، پیرامــون امــور بــدون بازگشــت اســت، امــا حســرت های کرونایــی دربــارۀ امــور روزمــره و 
به ظاهــر پیش پاافتــاده ای اســت کــه امــکان بازگشــت دارد؛ بنابرایــن حســرتی اســت کــه بارقه هایــی از امیــد 
در آن وجــود دارد و در دوران پســاکرونا می توانــد امیــد را تاحــدی بازگردانــد. به بیــان دیگــر، آنچــه در ایــن 
وضعیــت رخ  داده، بازتوزیــع امــر محســوس بــه بیــان فوکویــی اســت. مقصــود فوکــو از امــر محســوس، 
جلوه هــای درهــم  تنیــدۀ قــدرت و زندگــی اســت کــه مشــروعیت و مقبولیــت آن ریشــه در قــدرت دارد 

(تاجیــک، ١٣٩٨: ١٠٢).
کرونــا ســبب شــده تــا بازتوزیــع امــر محســوس صــورت گیــرد و فرایندهــای ســاری و جــاری در 

1. Retrotopia
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جریــان زندگــی روزمــره، کــه گفتمان هــای مســلط آن هــا را از اهمیــت تهــی ســاخته بودنــد و مردمــان 
ــد و در عصــر  ــه متــن بیاین ــار دیگــر از حاشــیه ب جهــان تفســیر طبیعــی و بدیهــی از آن هــا داشــتند، ب
پســاکرونا نظام هــای معنایــی و گفتمان هایــی بــه عرصــه بیاینــد کــه محصــول بازتوزیــع امــر محســوس 
بــه بیــان فوکویــی یــا بازاندیشــانه بــه معنــی گیدنــزی باشــند. گفتمان هایــی بــا نظــام معنایــی معنی بخش، 
گفتمان هایــی بــا نظــام معنایــی متافیزیکــی، گفتمان هایــی از جنــس بازگشــت بــه خویشــتِن خویــش، 
گفتمان هایــی بــا تفســیر مجــدد زندگــی، به بیــان اینگلهــارت، گفتمانــی بــا نظــام معنایــی پســامادی گرا 
بــا قــوت و غلظــت بیشــتر؛ امــا عمــر هژمونــی این گفتمــان، کوتــاه و متعلق بــه دوران غلبۀ کروناســت و 
بــا ســپری شــدن ایــن دوران و فــرا رســیدن عصــر پســاکرونا، بحــران اقتصــادی فراگیــر دامن گیرعرصــۀ 
ــت و  ــد رف ــیه خواه ــه حاش ــرا ب ــک معنی گ ــان هژمونی ــه به تناســب آن، گفتم ــد شــد ک ــی خواه جهان

گفتمان هــای مولــود بحران هــای اقتصــادی بــه صحنــه خواهنــد آمــد.
در نظریــۀ نظــام جهانــی والرشــتاین، کشــورها به تناســب میــزان توسعه یافتگی شــان در نظــام جهانــی 
در موقعیــت هســته، پیرامــون یــا نیمه پیرامــون بودنــد. در عصــر پســاکرونا می توان نظــام جهانــی را ازنظر 
نابســامانی اقتصــادی در موقعیــت هســته، پیرامــون و نیمه پیرامــون لحــاظ کــرد. براین اســاس، کشــورهای 
موجــود در تقســیم بندی ثانــوی ناشــی از بحــران اقتصــادی بــا تقســیم بندی اولیــه متمایــز خواهنــد بــود. 
ــد، در  ــرار می گیرن ــرۀ کشــورهای هســته ق ــوی در زم ــه در تقســیم بندی ثان ــب، کشــورهایی ک بدین ترتی
دوران پســاکرونا بــا بحران هــای اقتصــادی جدی تــر مواجــه خواهنــد بــود. از منظــر اقتصــادی، ســنجش 
بحرانــی بــودن اقتصــاد یــک کشــور عمدتــاً بــا اتــکا بــه  آمارهــای رســمی و بر پایــۀ شــاخص های اقتصادی 
ــان  ــد از زب ــه را بای ــک جامع ــودن اقتصــاد ی ــی ب ــناختی، بحران ــر جامعه ش ــا از منظ انجــام می شــود. ام
مردمانــش شــنید. بایــد از عواطــف مــردم پیرامــون حــس نابرابــری باخبــر شــد. بحــران اقتصــادی زمانــی 
بحــران تلقــی خواهــد شــد کــه پیامدهــای آن، ســاحت ذهــن افــراد جامعــه را گرفتــار تالطمی پایــدار کند. 
احســاس محرومیــت نســبی ناشــی از مقایســۀ اجتماعــی کــه بــا افزایــش فاصلــۀ غنی و فقیر گســترۀ 
ــی و  ــۀ غن ــان ســاده تر، هرچــه فاصل ــد، پتانســیل خشــونت را افزایــش می دهــد؛ به بی ــی می یاب آن فزون
فقیــر بیشــتر، احســاس محرومیــت نســبی بیشــتر. نظــری گــذرا بــه داده هــای مربــوط بــه فاصلــۀ فقیــر و 
غنــی در ایــران در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٨٢ و ١٣٩۵)ذهــن را معطــوف بــه 
مســئله ای می کنــد کــه ذکــر آن خواهــد رفــت. در پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٨٢)، 
٨٧٬٩ درصــد از مــردم ایــران بیــان کرده انــد کــه فاصلــۀ فقیــر و غنــی نســبت بــه ۵ ســال قبــل بیشــتر 
شــده و ٨۶٬٨ درصــد بــر ایــن بــاور بوده انــد کــه در ۵ ســال بعــد، بیشــتر هــم خواهــد شــد. همچنیــن 
ــه  ــد ک ــران گفته ان ــردم ای ــان (١٣٩۵)، ٧۶٬٣ درصــد از م ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــش ارزش ه در پیمای
ایــن فاصلــه نســبت بــه ۵ ســال قبــل بیشــتر شــده و ٧۶ درصــد هــم گفته انــد ایــن فاصلــه در ۵ ســال 
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آینــده بیشــتر خواهــد شــد. احتمــاًال بــا پشــت ســر گذاشــتن رویدادهــای ســال های پــس از ١٣٩۵ و 
بــا توجــه بــه مشــکالت و مصائــب اقتصــادی گســترده، ارزیابــی مــردم از ایــن فاصلــه رونــد صعــودی 
پیــدا کــرده اســت. حافظــۀ تاریخــی جامعــۀ ایــران به ویــژه از دهــۀ ٧٠ بــه بعــد، شــاهد ظهــور پدیــدۀ 
بچه پولدارهــا ١ اســت و هــر بحــران اقتصــادی در ایــران بــه فربه تــر شــدن ایــن گــروه منجــر شــده اســت. 
ــرای اقلیتــی دیگــر،  ــرای اقشــاری از مــردم، بحــران محســوب می شــود و ب بحــران اقتصــادی فقــط ب
به مثابــۀ نردبــان ترقــی، بــرگ برنــده و شــبیه بلیــت التــاری عمــل می کنــد. ایــن اقلیــت را، کــه روزبــه روز 
ــۀ قشــری اثرگــذار در تحــوالت سیاســی  ــه برکــت بحــران اقتصــادی، فربه تــر می شــوند، بایــد به مثاب ب
ایــران قلمــداد کــرد. قشــری کــه در فضــای مجــازی و واقعــی بــا بــه رخ کشــیدن زندگــی کــه محصــول 
اقتصــاد نئولیبرالــی دهــۀ ٧٠ اســت، بــه گســترۀ احســاس محرومیــت نســبی در جامعــه می افزاینــد و 
ــوه ای  ــانِ خشــونت جل ــد و گاه وبــی گاه ایــن شــبکۀ نه پتانســیل خشــونت جمعــی را افزایــش می دهن
آشــکار می یابــد. بیــم آن مــی رود کــه بحــران اقتصــادی پســاکرونا بــه افزایــش هرچــه بیشــتر فاصلــۀ بیــن 

توقعــات فزاینــده و اوضــاع اقتصــادی منجــر شــود. 
هرچنــد به زعــم دیویــس (١٩۶٩) ایــن وضعیــت پتانســیل نارضایتــی سیاســی را افزایــش می دهــد، 
برخــی منتقــدانِ دیــدگاه وی اذعــان داشــته اند کــه تجربــۀ تاریخــی برخــی جوامــع نشــان می دهــد کــه ایــن 
ــد  ــه نکرده ان ــران سیاســی جــدی ای را تجرب ــته اند و بح ــت زیس ــن وضعی ــال در ای ــال های س ــع س جوام
(پناهــی، ١٣٩٣: ٢٧٧). در پاســخ ایــن منتقــدان و تحلیــل ایــن جوامــع می تــوان نظــری بــه کتــاب 
شــبکه های خشــم و امیــد کاســتلز انداخــت. به بیــان کاســتلز (١٣٩٣)، خیــزش عربــی (٢٠١١) و جنبــش 
خشــمگین های اســپانیا (٢٠١١) شــبکه هایی از خشــم نســبت بــه وضعیــت موجــود و امیــد بــه تغییــر را در 
ایــن جوامــع پدیــد آورد. اینکــه منتقــدان دیویــس بیــان می کننــد ســال ها جوامعــی بــا نارضایتــی از وضعیت 
موجــود، کــه محصــول گسســت انتظــارات فزاینــده و بحــران اقتصــادی اســت، می زینــد و آب از آب تــکان 
ــه اصــالح و  ــه جهــت آن اســت کــه باوجــود شــبکه های نهــان خشــم و نارضایتــی، امیــد ب نمی خــورد، ب
تغییــر وجــود نــدارد. خشــم و ناامیــدی، توأمــان، ثبــات کاذبــی را در جامعــه ایجــاد می کننــد کــه از درون 
تهــی اســت، امــا ظاهــری اســتوار دارد. ایــن ثبــات کاذب ســبب می شــود مــردم در مرحلــۀ بقــا٢ بماننــد و 
هیــچ گاه زندگــی باکیفیــت٣ را تجربــه نکننــد و حتــی آن را به مثابــۀ یــک اوتوپیــا هــم فــرض نکننــد؛ چــون 
زندگــی مبتنــی بــر بقــا طــوری ســاحت ذهنــی آن هــا را احاطــه کــرده که حفــظ حیــات در اولویت قــرار گرفته 
و امیــدی بــه اوتوپیــا وجــود نــدارد. به همین ســبب اعتراضــات آن هــا نیــز رو بــه آینــده نیســت، تخریــب 
حــال اســت. ایــن اعتراضــات در زمــان حــال متوقــف شــده اند و عــدۀ قلیلــی هــم کــه گوشــۀ چشــمی بــه 
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آینــدۀ مبهــم دارنــد، آن را در گذشــته جســت وجو می کننــد. گویــی بــا نوعــی قحطی زدگــی ارزشــی مواجــه 
شــده اند. گویــی کــه خــرد جمعــی بــه کمــا رفتــه اســت. مصــدر و منشــأ ایــن خواب رفتگــی را در فاصلــۀ 
فقیــر و غنــی بایــد جســت وجو کــرد. گــروه اول در تالطم هــای بی امــان جامعــه در صددنــد بــا چنــگ زدن 
بــه شــاخه های خشــکیده، حیــات خــود را نجــات دهنــد و ارزش هــای بقــا، جهان بینــی آن هــا را شــکل داده 
اســت و «امــروز خــود را دریــاب، آینــده پیشــکش!» بــر تــارک زندگــی آنــان خودنمایــی می کنــد. در ایــن 
وضعیــت جایــی بــرای خــردورزی باقــی نمی مانــد. گــروه دوم در تالطم هــای بی امــان جامعــه در پــی اثبــات 
فرادســتی خویش انــد، همــان بچه پولدارهایــی کــه در صفحــات اینســتاگرام بــا به تصویــر کشــیدن زندگــی 
ــد. مصــرف  ــه راه انداخته ان ــرازی١ ب ــی اب ــده اند و جنبش ــت گم ش ــود در جســت وجوی هوی ــری خ الکچ
تظاهــری و عطــش منزلــت ایــن گــروه نیــز تســهیلگر انســداد اندیشــه اســت. جنبش هــای ابــرازی در زمــرۀ 
جنبش هــای اجتماعــی جدیدنــد کــه بیشــتر در پــی ابــراز احساســات خــاص، تأییــد و تحکیــم ارزش هــا 
و باورهــای موجــود و یــا تبلیــغ فکــر و مذهــب جدیدنــد. هــدف مســتقیم ایــن جنبش هــا دگرگــون کــردن 
ارزش هــا، نگرش هــا و طــرز تفکــر انســان ها و هویــت آن هاســت. افــراد درگیــر در ایــن جنبش هــا در پــی 

ابــراز و تبلیــغ باورهــا و نگرش هــای خــود بــه دیگران انــد (پناهــی، ١٣٩٣: ۴٣).
کاســتلز در کتــاب شــبکه های خشــم و امیــد بیــان می کنــد: «جنبش هــای اجتماعــی فقــط از فقــر 
یــا ناامیــدی سیاســی ناشــی نمی شــوند. آن هــا نیازمنــد بســیج همگانــی برانگیخته شــده براثــر خشــم٢ 
علیــه بی عدالتــی آشــکار و امیــد بــه امــکان تغییــر هســتند؛ امیــدی کــه درنتیجــۀ نمونه هــای خیــزش 
موفــق در دیگــر بخش هــای جهــان به وجــود می آیــد» (کاســتلز،١٣٩٣: ١٨۶). بــا الهــام از ایــن 
ســخن کاســتلز می تــوان گفــت شــدت و گســترۀ خشــم علیــه بی عدالتــی ســه ســطح از امیــد بــه تغییــر 
را رقــم می زنــد. هرچــه شــدت و گســترۀ خشــم بیشــتر، غلبــه بــر تــرس بیشــتر و در چنیــن وضعیتــی، 
ــه  ــد و اراده ب ــم می زن ــادی را رق ــر بنی ــه تغیی ــد ب ــار هیجــان خشــم، امی منطــق شــهادت دادن٣ در کن
ــن خشــم فروکاســته می شــود،  ــرد. هرچــه از آتــش ای ــوت می گی ــه ارزش۴ ق جنبش هــای معطــوف ب
1. Expressive movement

٢. تغییر اجتماعی دربرگیرندۀ یک کنش فردی یا جمعی است که در ریشه اش به گونه ای هیجانی، برانگیخته شده است. همان طور که براساس 
عصب‑روان شناسان  اصلی که  هیجان  شش  زمینۀ  در  این گونه اند.  انسانی  رفتارهای  همۀ  اجتماعی  عصب پژوهی  در  اخیر  پژوهش های 
شناسایی کرده اند (ترس، نفرت، شگفتی، اندوه، شادی، عصبانیت)، نظریۀ هوش هیجانی در ارتباطات سیاسی استدالل می کند که هیجان 
برانگیزندۀ عصبانیت و بازدارندۀ ترس است. عصبانیت با درک یک کنش ناعادالنه و با شناسایی کارگزاری که مسئول این کنش است، افزایش 
می یابد. ترس، اضطراب را برمی انگیزد که باعث دور شدن یا اجتناب از خطر می شود. ترس ازطریق به اشتراک گذاری و همدلی با دیگران در 
یک فرایند کنش ارتباطی مغلوب می شود. آن گاه عصبانیت غلبه می کند که به رفتار خطرپذیر منجر می شود. هنگامی که فرایند کنش ارتباطی، 
کنش جمعی را برمی انگیزد و تغییر عملی می شود، نیرومندترین هیجان مثبت حاکم می شود: اشتیاق که بسیج اجتماعی هدفمند را نیرو 

می بخشد. افراد شبکه ای شدۀ مشتاقی که بر ترس غلبه کرده اند، به کنشگر جمعی آگاه تبدیل می شوند (کاستلز، ١٣٩٣: ١٨۵).
3. Logic of bearing witness 

۴. نیل اسملسر در کتاب تئوری از جلوه های مختلف رفتار جمعی سخن می گوید و ماهیتی گام به گام و مرحله به مرحله برای رفتارهای 
جمعی قائل است که از هیجان جمعی، هراس و طغیا ن های خصومت آمیز آغاز می شود تا درنهایت به جنبش های معطوف به هنجار (جنبش 
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ــه هنجــار و گاه  ــه جنبش هــای معطــوف ب ــادی دچــار نوســان می گــردد و اراده ب ــر بنی ــه تغیی ــد ب امی
ــد.  ــوت می گیرن ــز٣ ق ــای خصومت آمی ــی٢ و طغیان ه ــان جمع ــا١، هیج ــر، هراس ه ــطحی دیگ در س
ــر منطــق شــهادت دادن دانســت از دهــۀ ١٩٧٠ در  ــوان آن هــا را مبتنــی ب اشــکال اعتراضــی کــه می ت
ــن  ــد. ای ــعه  یافته ان ــادی توس ــارت م ــق خس ــداد و منط ــق تع ــر منط ــی ب ــراض مبتن ــار اشــکال اعت کن
عمــل در پــی نشــان دادن تعهــد قــوی اعتراض کننــدگان بــه هدفــی اســت کــه بــرای آینــدۀ بشــریت، 
حیاتــی به نظــر می رســد. اعمالــی کــه از چنیــن منطقــی پیــروی می کننــد باعــث تقویــت یــک جنبــش 
ــان  ــه ج ــان ب ــان دادن اعتقاداتش ــرای نش ــرات شــخصی را ب ــد خط ــاالن مایل ان ــوند؛ چــون فع می ش

ــی،١٣٩٠: ٢۵۵). ــا و دیان ــد (دالپورت بخرن
وقــوع ایــن رخدادهــا منــوط بــه غلبــۀ خشــم بــر تــرس اســت و پدیــد آمــدن امیــد بــه آینــده ای بهتــر 
ــر خشــم غالــب می شــود و  اســت، امــا همیشــه کفــۀ تــرازو به نفــع خشــم ســنگین نیســت و تــرس ب
ایــن بــار ناامیــدی و تــرس ریشــۀ اشــتیاق را می خشــکاند و جامعــه در هراســی بنیادیــن می زیــد؛ امــا 
زمانــی خشــم و تــرس چونــان دو خــط مــوازی درحرکت انــد کــه یکــی را یــارای مســتولی شــدن بــر 
دیگــری نیســت و بــه اقتضــاء فراهــم بــودن وضعیــت در برهــۀ کوتاهــی از زمــان، یکــی بــر دیگــری 
غلبــه می یابــد و جامعــه گاهــی بــر فــراز خشــم می ایســتد و بــر تــرس غلبــه می کنــد و جلــوه ای از رفتــار 
جمعــی در جامعــه پدیــدار می شــود و زمانــی بــر فــراز تــرس قــرار می گیــرد و در ثباتــی کاذب ادامــۀ 
حیــات می دهــد. به تناســب اینکــه کشــورهای جهــان تــا چــه میــزان در مدیریــت بحران هــای پســاکرونا 
ــۀ  ــدا می شــود؛ غلب ــا نباشــند، صورت هــای مختلفــی از هیجــان خشــم و تــرس هوی موفــق باشــند ی

یکــی بــر دیگــری یــا زیســتی موازات گونــه.

کالم آخر
ــد کــرد کــه عناصــری از جنبش هــای   در عصــر پســاکرونا نســل جدیــدی از جنبش هــا ظهــور خواهن
کالســیک، مــدرن و شــبکه ای را بــه عاریــت گرفته انــد. ازنظــر مطالبــه و پایــگاه اقتصــادی، نیروهــای 
پیش برنــده مشــابه جنبش هــای کالســیک اند؛ دغدغه هــای اقتصــادی در آن هــا پررنــگ اســت و اقشــار 
آســیب دیده از بحران هــای اقتصــادی نیــروی محرکــۀ ایــن جنبش هــا خواهنــد بــود و ازنظــر ویژگی هــا 
ــودن آن هــا  ــد، امــا درمــورد شــبکه ای ب ــاز، ســیال و متکثرن ــد جنبش هــای نویــن ب و خصایــص همانن
تردیدهایــی وجــود دارد. نقــش فضــای مجــازی در ســازمان دهی، بســیج و هدایــت مــردم ناراضــی 

اصالحی) و جنبش های معطوف به ارزش (جنبش انقالبی) ختم می شود (اسملسر، ١٣٨٠).
1. panic
2. Crate
3. Hostile outbursts
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اثرگــذار اســت. تجربــۀ انقالب هــای دیجیتــال و جنبش هــای شــبکه ای ســال های اخیــر ســبب شــد تــا 
حکومت هــا در سراســر جهــان بــه اهمیــت شــبکه های مجــازی در ســازمان دهی جنبش هــا پــی ببرنــد 
و در مواقــع شــورش ها و ناآرامی هــا دسترســی عمومــی بــه اینترنــت را کاهــش دهنــد. براین اســاس بــا 
رخ داد هــر انقــالب، جنبــش انقالبــی و اصالحــی و... در عرصــۀ جهانــی جرح وتعدیلــی در اســتراتژی 
حکومت هــا در مواقــع مدیریــت بحــران صــورت می گیــرد. تجــارب پیشــین جوامــع ســبب می شــود 
نظام هــای سیاســی خبره تــر از گذشــته عمــل کننــد و در تشــخیص زمینه هــا و فرایندهــای صورت هــای 
مختلــف اعتراض هــا و رفتارهــای جمعــی، گذشــته را چــراغ راه آینــده قــرار دهنــد. امــا آنچــه ممکــن 
اســت نظام هــای سیاســی را غافلگیــر کنــد، نوآوری هایــی١ اســت کــه فی البداهــه و خودجــوش پدیــد 
گاهــش غلبــه دارد، تحــت تأثیر  گاهــش بــر خودآ می آینــد و تــوده ای کــه در جریــان رفتــار جمعــی ناخودآ
ــور را ســرلوحۀ  ــن، ١٣٨۴: ۴۵‑٨٠)، هنجارهــای نوظه ــن (لوب ــزم جمعــی، ســرایت و تلقی هیپنوتی
خویــش قــرار می دهــد و بــرگ برنــدۀ ایــن نوآوری هــا زمانــی خواهــد بــود کــه بــا عواطــف و هیجان هــا 
تــوأم باشــند. به عبــارت  دیگــر، نوآوری هــا نظام هــای سیاســی را غافلگیــر می کننــد و مدیریــت آن هــا 
نیازمنــد مدیریــت خالقانــه ای اســت کــه در خــالل رخ داد جنبش هــا ایــن ســبک مدیریتــی امکان پذیــر 
ــد.  ــه بخورن ــه ضرب نیســت و همیــن امــر ســبب می شــود کــه نظام هــای سیاســی معمــوًال از ایــن زاوی

عصــر پســاکرونا خالــق نوآوری هــا خواهــد بــود.
خالصــۀ کالم اینکــه جهــان پســاکرونا آشــفته بازاری مشــابه جهــان پیشــاکرونا و بلکــه پریشــان تر 
اســت کــه ایــن ُجســتار در صــدد برآمــد از منظــر جنبش هــای اجتماعــی بــه آن بنگــرد. نخســت، ظهــور 
طیــف جدیــدی از کنشــگران بــه اقتضــای بحران هــای دوران پســاکرونا بخشــی از ایــن فعــاالن از درون 
ــدل می شــود.  ــه زخــم مب ــان زخم هاســت، خــود ب بیمارســتان ها هســتند؛ بیمارســتانی کــه مرکــز درم
دوم، برداشــته شــدن مــرز بیــن نســل ها در دسترســی بــه فضــای مجــازی. ســوم، ظهــور گفتمان هــا و 
نظام هــای معنایــی به اقتضــای بحران هــای دوران پســاکرونا و طــرد و حاشــیه رانی گفتمــان معنی گــرا 
و نوظهــورِ دوران کرونــا. چهــارم، ظهــور بحران هــای اقتصــادی دامن گیــر در سراســر جهــان کــه جوامــع 
ــور  ــود. پنجــم، ظه ــد ب ــی، از مصائــب آن بی نصیــب نخواهن به اقتضــای جایگاهشــان در نظــام جهان
جنبش هــای اجتماعــی بــا ماهیــت تلفیقــی از جنبش هــای کالســیک، نویــن و شــبکه ای. جنبش هایــی 
ــر و ســیال همچــون  ــاز، متکث ــا خصلــت ب ــا دغدغــۀ اقتصــادی همچــون جنبش هــای کالســیک و ب ب
جنبش هــای اجتماعــی نویــن و شــبکه ای بــودن همچــون جنبش هــای شــبکه ای، ترکیــب جدیــدی بــه 

ــد. ــام جنبش هــای پســاکرونایی را خلــق می کنن ن

1. Novelty
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مقدمه
ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد ١٩ یکــی از مهم تریــن بحران هــای یــک ســدۀ اخیــر و البتــه آغــاز هــزارۀ 
ســوم اســت کــه حیــات بشــر را در همــۀ ابعــادش، از مناســبات فرهنگــی گرفتــه تــا مناســبات اجتماعــی، 
سیاســی و اقتصــادی، را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. از زمــان پیدایــش ایــن بیمــاری هولنــاک در 
چیــن و شــیوع گســتردۀ آن در جهــان تــا زمان نگارش این ُجســتار (١۶خــرداد ١٣٩٩)، براســاس اطالعات 
پایــگاه آمــاری ۇردومتــرز٢ (٢٠٢٠)، نزدیــک بــه شــش میلیون  نفــر در سراســر جهــان بــه ایــن بیمــاری مبتال 
شــده اند و بالــغ  بــر ٣٩٠ هــزار نفــر جــان خــود را ازدســت داده انــد. مهم تــر از آن، زندگــی در ســایۀ وحشــت 
عمــوم مــردم جهــان از خطــر ابتــال بــه ویــروس کروناســت. ایــن ویــروس بســیاری از قواعــد و بنیان هــای 
زندگــی به ویــژه در حــوزۀ فرهنگــی و اجتماعــی را بــه مخاطــره انداختــه و بــا چالــش مواجــه ســاخته اســت. 
١. دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
2. https://www.worldometers.info/coronavirus/
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ــل  ــان ها ازقبی ــرۀ انس ــالت روزم ــرات اساســی در تعام ــه تغیی ــا ب ــا نه تنه ــی کرون ــری جهان همه گی
ــی منجــر شــد،  ــل اجتماع ــای رودررو و متقاب ــردن و کنش ه ــردن، روبوســی  ک ــل  ک دســت  دادن، بغ
ــۀ  ــد ده ــرد. در چن ــرات اساســی ک ــز دســت خوش تغیی ــی را نی ــی کالن و فرامل ــط اجتماع ــه رواب بلک
ــرای  ــر شــبکه، ب ــی  ب ــای مبتن ــس و ابزاره ــو کنفران ــر ویدی ــن نظی ــای نوی ــته، اســتفاده از ابزاره گذش
تعامــالت اجتماعــی و همکاری هــای علمــی معمــول شــده بــود، امــا رواج عمومــی پیــدا نکــرده بــود. 
دیدوبازدیدهــا بــا اهــداف مختلــف، در ســطح محلــی، ملــی و فراملــی امــری معمــول بــود و میلیون هــا 
ــا  ــری کرون ــان انجــام می شــد. همه گی ــاوت در ســطح جه ــداف متف ــا اه ــی و ب ــی، علم ســفر فرهنگ
و نگرانــی از ابتــال بــه آن، ارتباطــات انســانی و علمــی را بــه تعامــالت غیرمســتقیم مبتنــی بــر شــبکه 
محــدود کــرده اســت و بعیــد اســت پــس از غلبــه بــر بحــران، بخــش اعظمــی از تعامــالت و ارتباطــات 
بــه  حالــت قبــل برگــردد. بنابرایــن، یکــی از مهم تریــن تأثیــرات شــیوع کرونــا، شــکل گیری و گســترش 
نــوع جدیــدی از ارتبــاط در میــان مــردم و به ویــژه جامعــۀ نخبگانــی تحــت شــبکه بــوده اســت؛ شــاید 
بتــوان گفــت همه گیــری کرونــا در شــکل گیری «دهکــدۀ جهانــی» مــورد ادعــای مــک  لوهــان، به معنــی 

واقعــی تأثیــر بســیاری داشــته اســت. 
کرونــا هرچنــد مشــکالتی را در روابــط انســانی و البتــه روابــط برخــی از کشــورهای جهــان (ماننــد 
روابــط ایــاالت متحــدۀ آمریــکا و چیــن) ایجــاد کــرد، از طرفــی دیگــر، نشــان داد در چنیــن بحران هایــی 
مشــارکت بین المللــی، تنهــا راه نجــات بشــریت اســت و تنهــا یــک ویــروس، به راحتــی می توانــد مرزهــای 
کشــورها را درنــوردد و حیــات انســان ها را به مخاطــره بینــدازد؛ و نبــود همــکاری  مشــترک میــان کشــورها 
و البتــه همــۀ انســان ها بــرای فائــق آمــدن بــر دشــمن مشــترک، ممکــن اســت حیــات بســیاری از انســان ها 
را ســلب کنــد. شــیوع ســریع ایــن بیمــاری در جهــان و پاندمیک شــدن آن، نشــان داد که تغییــر و تحوالت 
به ســرعت می توانــد جهانــی شــود و ایــن بــر ضــرورت تعامــالت پایــدار و مثبــت کشــورها بــا همدیگــر 
تأکیــد مــی ورزد. ایــن واقعــه آدمــی را یــاد «اثــر پروانــه ای» ادوارد لورنــز در نظریــۀ آشــوب می انــدازد؛ اثــر 
پروانــه ای بــه ایــن معناســت کــه تغییــر جزئــی در وضعیــت اولیــه می توانــد بــه نتایــج وســیع و پیش بینــی  
نشــده در سیســتم منجــر شــود؛ به عبارتــی، تغییــری کوچــک در یــک سیســتم آشــوبناک چــون جــو ســیارۀ 
ــه) می توانــد باعــث تغییــرات شــدید (وقــوع طوفــان در کشــوری دیگــر)  ــال  زدن پروان ــًال ب زمیــن (مث
در آینــده شــود. ایــن نظریــه نشــان می دهــد حیــات کشــورها به شــدت بــه  همدیگــر وابســته اســت و در 

بحران هــای این چنینــی، منافــع همــۀ کشــورها بــه هــم گــره خــورده اســت.
شــوربختانه بررســی اقدامــات انجام شــده در کشــورهای مختلــف و در ســطح جهــان نشــان می دهــد 
اقدامــات دولت هــا در ســطح محلــی باقــی  مانــده اســت و هیــچ اراده ای برای مشــارکت در ســطح کشــورها 
به منظــور مهــار ایــن ویــروس کشــنده وجــود نــدارد. تمرکــز بــر منافــع و مســائل ملــی شــاید بتوانــد مســکنی 
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باشــد بــر دردهــای مــردم، ولــی بــرای مهــار چنیــن بحرانــی، راه حــل جامــع و فراگیــر، مشــارکت مؤثــر و 
همدالنــۀ کشــورها بــا یکدیگــر ضــروری اســت. نگارنــده امیــدوار اســت روزی برســد که مناســبات انســانی 
بــه ســطحی از شــکوفایی برســد کــه خودخواهــی و منفعت طلبی هــا کاهــش یابــد و کشــورها مشــکالت 

دیگــران را مشــکل خــود بداننــد و مطمئــن باشــند کــه بحــران، به ســرعت مرزهــا را درخواهــد نوردیــد.
ــران  ــوی صاحب نظ ــادی از س ــای زی ــر، گمانه زنی ه ــی بش ــر زندگ ــا ب ــرات کرون درخصــوص تأثی
صــورت گرفتــه اســت؛ برخــی دنیــای پــس از کرونــا را عصــر جدیــدی از حیــات بشــری می داننــد و 
معتقدنــد جهــان بعــد از کرونــا، به هیچ وجــه شــبیه بــه جهــان قبــل از آن نخواهــد بــود، و برخــی دیگــر، 
ــوری و رعایــت اصــول  ــه خویشــتن داری و صب ــد و مــردم را ب ــرات آن را مقطعــی و گــذرا می دانن تأثی
ــد و  ــای ســرمایه داری می دانن ــر دنی ــر خالصــی ب ــه بعضــی، آن را تی ــد و البت بهداشــتی دعــوت می کنن
عــده ای هــم معتقدنــد ایــن ویــروس بــه ســقوط حاکمیــت کمونیســت در چیــن منجــر خواهــد شــد. 
ــن پرســش  ــت؟ ای ــد داش ــی خواه ــه تفاوت ــل از آن چ ــان قب ــا جه ــا ب ــس از کرون ــان پ ــتی جه به راس
ــه  یکــی از مهم تریــن پرســش هایی اســت کــه ممکــن اســت در ایــن ایــام، ذهــن هــر اندیشــمندی را ب
خــود مشــغول بــدارد. بهتــر اســت درخصــوص تأثیــر کرونــا بــر جوامــع، مــروری بــر برخــی نظــرات 

صاحب نظــران برجســته داشــته باشــیم:
اســتفن والــت١، نظریه پــرداز برجســته و اســتاد روابــط بین الملــل دانشــگاه هــاروارد، معتقــد اســت 
کــه همه گیــری ویــروس کرونــا باعــث تقویــت نقــش دولــت و ناسیونالیســم خواهــد شــد و همچنیــن 
تغییــر قــدرت و نفــوذ از غــرب بــه شــرق تســریع خواهــد شــد. رابیــن نیلبــت٢، رئیــس اندیشــکده َچتــم 
هــاس٣، معتقــد اســت جهانــی  شــدن آمریکایــی بــه پایــان خــود نزدیــک شــده و به ســمت جهانــی  شــدن 
حــول محــور چیــن درحــال تغییــر اســت. شــانون کــی اونیــل۴، عضــو ارشــد مطالعــات آمریــکای التیــن 
در مؤسســۀ شــورای روابــط خارجــی آمریــکا۵، معتقــد اســت کوویــد ١٩ اصــول اساســی تولیــد جهانــی 
ــای  ــه ابرقدرت  ه ــت ک ــد اس ــاروارد، معتق ــگاه ه ــتاد دانش ــای۶، اس ــوزف ن ــد. ج ــف می کن را تضعی
بــزرگ، حتــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا هــم به تنهایــی نمی توانــد امنیــت خــود را حفــظ کنــد و همبســتگی 
بیــن کشــورها بایــد تقویــت شــود. جــان آلــن٧، رئیــس مؤسســۀ پژوهشــی بروکینگــز٨، هــم معتقد اســت 
کــه بحــران کرونــا، ســاختار قــدرت بین المللــی را دوبــاره تغییــر می دهــد و بــه  کاهــش فعالیت هــای 
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ــط خارجــی  ــس شــورای رواب ــاس١، رئی ــد. ریچــارد ه ــن می زن ــن کشــورها دام ــش بی اقتصــادی و تن
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، معتقــد اســت کــه بســیاری از کشــورها در غلبــه بــر ایــن بحــران، بــا مشــکل 
ــاون  ــایک٢، مع ــوری ش ــت. ک ــتری در راه اس ــای بیش ــتگی دولت ه ــد و ورشکس ــد ش ــه خواهن مواج
مؤسســۀ بین المللــی مطالعــات اســتراتژیک، هــم بــه تضعیــف جایــگاه آمریــکا در رهبــری بین المللــی 
ــت  ــی شکس ــری جهان ــون رهب ــکا در آزم ــان داد آمری ــا نش ــران کرون ــۀ او، بح ــد. به گفت ــاره می کن اش
خــورده اســت.٣ چــه ایــن اظهارنظرهــا و گمانه زنی هــا درســت باشــد و چــه نباشــد، نشــان از تأثیــرات 
بســیار عمیــِق همه گیــری جهانــی کرونــا دارد و حتــی اگــر بشــر بــه زودی بتوانــد بــر ایــن بحــران فائــق 

آیــد، تأثیــرات بلندمــدت اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی آن تــا مدت هــا پابرجاســت.
ــه  خــود دیــده، در  ــز ماننــد بســیاری از بحران هــا کــه حیــات بشــر ب ــا نی ــان دارم بحــران کرون اطمین
آینــدۀ نزدیــک بــه اتمــام خواهــد رســید، امــا آنچــه ذهــن همــه، به ویــژه متفکــران و صاحب نظــران را بــه 
 خــود مشــغول کــرده، ایــن اســت کــه جهــان پســاکرونا، چگونــه جهانــی خواهــد بــود و تأثیــرات بلندمدت 
همه گیــری کرونــا، بــر ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر چــه خواهــد بــود و مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی 
دچــار چــه تغییــر و تحوالتــی خواهــد شــد و ســؤال های بســیاری کــه بــرای پاســخ بــه آن هــا الزم اســت 
ابتــدا بدانیــم کرونــا چــه تأثیــری بــر ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی زندگی بشــر داشــته اســت. در این ُجســتار 
کوتــاه تــالش می کنــم بــه برخــی تأثیــرات زیســت فرهنگی و اجتماعــی بــا تأکید بر صنعت نشــر بپــردازم.

کرونا و فرهنگ
همه گیــری ویــروس کرونــا به قــول آقــای حریرچــی، معــاون وزیــر بهداشــت ایــران، نشــان داد بــرای ابتــال 
بــه کرونــا تفاوتــی بیــن طبقــات فرهنگــی و اقتصــادی، فقیــر و غنــی، بی ســواد و باســواد وجــود نــدارد 
و همــه ممکــن اســت بــه آن مبتــال شــوند و حتــی مرزهــای جغرافیایــی، ایدئولوژیکــی و سیاســی هــم در 
گســترش یــا عــدم گســترش آن تأثیــری نــدارد. ایــن مســئله، به تنهایــی نشــان  داد کــه همــۀ انســان ها بــدون 
توجــه بــه مرزهــای جغرافیایــی، فرهنگــی و اجتماعــی، مســافران یــک قایــق هســتند و الزم اســت تــالش 
خویــش را بــرای همبســتگی جهانــی بــه کار گیرنــد، درغیــر این صــورت و در موقعیت هــای مشــابه و حتی 

بدتــر از آن، ممکــن اســت حیــات بشــری بــا تهدیــد اساســی روبــه رو شــود. 
ــر و تحــوالت اساســی در آن بودیــم، فرهنــگ  ــا، شــاهد تغیی یکــی از حوزه هایــی کــه پــس از کرون
بــود. محرومیــت مــردم از دیدوبازدیدهــای نــوروز باســتانی، کــه ســابقه ای بــه بلنــدای تاریــخ ایران زمیــن 
ــم  ــی از مراس ــوم اجتماع ــیاری از آداب ورس ــی بس ــی، تعطیل ــبات مذهب ــز و مناس ــی مراک دارد، تعطیل
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ــوروز و همچنیــن  ــد ن ــا مراســم عــزاداری، شــکل گیری دیدوبازدیدهــای مجــازی عی ــه ت عروســی گرفت
ــا در  ــق فرهنگــی‑ اجتماعــی بحــران کرون ــرات عمی ــر آن نشــانگر تأثی ســوگواری های مجــازی و نظای
ایــران اســت. ویــروس کرونــا نشــان داد کــه کنش هــای فرهنگــی و اجتماعــی مــا نیازمند شــناخت اساســی 
اســت و یکــی از مهم تریــن حوزه هایــی کــه در نظــام آموزشــی مــا به شــدت مــورد غفلــت واقــع  شــده، 
ســواد فرهنگــی (البتــه مبتنــی بــر ویژگی هــای زمانــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم) اســت. هجــوم مــردم به 
فروشــگاه ها و داروخانه هــا در اقصــی نقــاط جهــان و خالــی کــردن آن هــا از مــواد غذایــی، مــواد بهداشــتی 
و نظایــر آن و شــکل گیری بحرانــی تــازه و مربــوط بــه هــزارۀ ســوم به نــام «بحــران دســتمال توالــت» در 
ــد و  ــه ای الزم را ندارن ــری و اندیش ــۀ فک ــران، اندوخت ــرای دوران بح ــان ها ب ــه انس ــان داد ک ــان نش جه

ضــرورت بازتعریــف در بســیاری از حوزه هــای فرهنگــی و اجتماعــی احســاس می شــود. 
حــوزۀ فرهنــگ بــا توجــه بــه ماهیتــی کــه فعالیت هــای فرهنگی‑هنــری دارنــد، در جمــع و بیشــتر 
مبتنــی بــر روابــط اجتماعــی معنــی پیــدا می کنــد. شــیوع کرونــا باعــث شــد بســیاری از فعالیت هــای 
فرهنگــی و هنــری تعطیــل شــوند یــا بــه حالت تعلیــق درآیند. با گســترش ایــن بیماری ما شــاهد تعطیلی 
ســینماها، مراکــز نمایــش تئاتــر، موزه هــا، گالری هــای نقاشــی، آتلیه هــای هنــری، کتاب خانه هــا، 
ــه  ــار و فعالیت هــای خالقان ــد شــاهد شــکل دیگــری از حضــور آث ــم؛ هرچن مراکــز مذهبــی و... بودی
در ســطح جامعــه و به شــکل مجــازی بودیــم و کرونــا نشــان داد کــه همــۀ جوامــع، فــارغ از بســترهای 
فنــاوری ای کــه دارنــد، وارد عصــر دیجیتــال شــده اند و فــروش چندبرابــری کتــاب ، فیلــم و موســیقی در 

قالــب و بســتر الکترونیکــی حکایــت از ایــن حضــور دارد.
ــرات اساســی  ــه مناســبات فرهنگــی و اجتماعــی محــدود نمی شــود، تغیی ــا ب ــا تنه ــرات کرون تأثی
ــان رخ  ــر جه ــردم سراس ــی م ــی و اطالعات ــی و مصــرف محصــوالت فرهنگ ــای اطالع یاب در رفتاره
ــد در بســیاری از مــوارد، برگشــتی وجــود داشــته باشــد. هــرروز  ــده گمــان نمی کن داده اســت و نگارن
شــاهد برگــزاری جلســات آن الیــن در حوزه هــای موضوعــی مختلــف و بــا حضــور صاحب نظــران در 
ــد به نظــر می رســید.  ــر، بســیار بعی شــبکه های اجتماعــی و بســترهای الکترونیکــی هســتیم کــه پیش ت
ــرای مــردم  ــن امــکان را ب ــی اســت، ای ــری جهان ــرات مثبــت همه  گی ــن اتفــاق کــه شــاید یکــی از اث ای
فراهــم کــرده تــا بتواننــد بخشــی از زمــان خــود را بــه شــنیدن نظــرات صاحب نظرانــی اختصــاص دهنــد 
ــردم امــکان  ــر، به علــت ســخنرانی آن هــا در جلســات و همایش هــای حضــوری، بیشــتر م کــه پیش ت
ــردم  ــترس م ــی در دس ــبکه های اجتماع ــه ش ــه ب ــن البت ــتند و ای ــا را نداش ــرات آن ه ــدی از نظ بهره من
محــدود نمی شــود؛ تعامــالت گســترده میــان صاحب نظــران و سیاســت مداران در ســطح بین المللــی 
بــرای هم فکــری و هم افزایــی شــکل  گرفتــه کــه پیش ازایــن معمــول نبــوده اســت؛ بــرای مثــال، به تازگــی 
نشســتی بــه همــت یونســکو و بــا حضــور وزرای فرهنــگِ ١٢٠ کشــور جهــان، بــرای بررســی تبعــات 
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کرونــا بــر حــوزۀ فرهنــگ و هنــر و ارائــۀ راهکارهــا برگــزار شــده اســت کــه در نــوع خــود، کم نظیــر بــوده 
اســت و نشــان می دهــد تعامــالت مجــازی در ســایۀ کرونــا، به ســرعت در حــال گســترش اســت: کــوچ 

از بســتر واقعــی بــه مجــازی در حــال گســترش و شــتاب گرفتــن اســت.
پاندمــی کرونــا باعــث شــد بســیاری از مصــارف فرهنگــی، تفریحــات و فعالیت هــای فرهنگــی و 
هنــری نظیــر رفتــن بــه ســینما، تئاتــر، موزه هــا، حضــور در گالری هــای نقاشــی و نظایــر آن، کــه مــردم 
اوقــات فراغــت خــود را بــا آن  پــر می کردنــد، متوقــف یــا بــه حالــت تعلیــق درآیــد، و درمقابــل، نــوع 
ــترش اســت  ــکل گیری و گس ــال ش ــردم در ح ــن م ــی در بی ــا و مصــرف فرهنگ ــدی از فعالیت ه جدی
ــرت های  ــزاری کنس ــر، برگ ــینمایی و تئات ــای س ــن فیلم ه ــران آن الی ــه اک ــوان ب ــان، می ت ــه از آن می ک
آن الیــن، اســتفاده از بســترهای آن الیــن نمایــش فیلــم (نظیــر نت فلیکــس، فیلیمــو، آپــارات)، اســتفاده 
از محصــوالت ســینمای خانگــی و ویدیوهــا، بازدیــد مجــازی از موزه هــا، رواج اســتفاده از ویکی هــا 
به ویــژه در نــوع تصویــری و چندرســانه ای نظیــر آپــارات، یوتیــوب و فلیکــر و... اشــاره کــرد کــه نشــان 
از تحولــی اساســی در دنیــای فرهنــگ دارد. البتــه اشــاره بــه ایــن تغییــرات، صرفــاً بــرای نشــان  دادن 
ــا و  ــر جنگ ه ــر، نظی ــابه دیگ ــای مش ــۀ بحران ه ــد هم ــه همانن ــت، بلک ــده نیس ــکالت به وجودآم مش
بیماری هــا و بالیــای طبیعــی ماننــد ســیل و زلزلــه، ایــن بحــران نیــز آثــار مثبتــی را بــه  همــراه داشــته 
اســت کــه گســترش بســترهای جدیــد عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی در بیــن مــردم، از آن جملــه اســت. 
ــوده اســت؛ به طوری کــه  ــا بســیار بیشــتر ب ــرات منفــی کرون ــت، تأثی ــرات مثب ــار برخــی تأثی در کن
ــا ۵ ســال دیگــر  ــر ســازمان بهداشــت جهانــی، ممکــن اســت ایــن تأثیــرات ت ــۀ اخی براســاس اطالعی
هــم بــه  قــوت خــود باقــی بمانــد. به دلیــل تعطیلــی مراکــز فرهنگــی و هنــری، همــۀ صنایــع فرهنگــی 
و فعــاالن آن، اعــم از صنعــت ســینما و تولیــد فیلــم، تئاتــر، موســیقی، هنرهــای تجســمی، مــوزه داری، 
ــن  ــاه، ای ــن شــش م ــان هســتند و در ای ــا مشــکالت بســیاری دســت  به گریب ــد و... ب نشــر، رســانه، ُم
ــای کار و مشــکالت  ــل نیروه ــی، اخــراج و تعدی ــای دائم ــت، تعطیلی ه ــای هنگف ــا ضرره ــع ب صنای
حرفــه ای و اقتصــادی دیگــری مواجــه شــده اند کــه نگاهــی بــه آمارهــای منتشرشــده در خبرگزاری هــا و 
نشــریات نشــان از عمــق فاجعــه دارد. در اینجــا تنهــا بــه یــک مــورد اشــاره می شــود کــه خــود مشــتی از 
خــروار اســت. براســاس گزارش هــای منتشر شــده در وب ســایت انجمــن نویســندگان اروپــا١ بــا عنــوان 
«کوویــد ١٩: تأثیــرات آن بــر نویســندگان و بخــش کتــاب اتحادیــۀ اروپــا»، فقــط در آلمــان، هنرمنــدان 
مســتقل حــدود ســی درصد از درآمــد خــود را ازدســت  داده انــد و حــدود ٨٠ هــزار رویــداد فرهنگــی کــه 
۴۵٠٠ تــا ۵٠٠٠ مــورد آن هــا مربــوط بــه نویســندگان و شــامل جلســه های کتاب خوانــی و ســخنرانی 
آن هــا بــوده، لغــو شــده اســت. براســاس برآوردهــای ایــن گــزارش، پیش بینــی می شــود ضــرر ٨ میلیــون 
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یورویــی متوجــه نویســندگان آلمــان شــده باشــد، به طوری کــه هــر نویســنده، فقــط در ماه هــای مــارس، 
آوریــل و مــی، بیــن ٢ تــا ١٢ هــزار یــورو متضــرر شــده باشــند (انجمــن نویســندگان اروپــا، ٢٠٢٠).

ــودن ســواد رســانه ای و  ــی نب ــی  کــرد، کاف ــن دوره خودنمای ــه در ای یکــی از مســائل و مشــکالتی ک
اطالعاتــی در بیــن آحــاد مــردم و حتــی نخبــگان جامعــه بــود؛ خلئــی کــه نظــام آموزشــی، چه در مــدارس و 
چــه در دانشــگاه ها، هیــچ برنامــۀ مشــخصی بــرای آن نداشــته و هنــوز هــم نــدارد. پنــاه بــردن مــردم بــرای 
ــر بــه شــبکه های اجتماعــی اینســتاگرام، تلگــرام و توییتــر در غیــاب شــبکه ها و رســانه های  کســب خب
ــی و  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــا و حوزه ه ــایعات درخصــوص کرون ــر ش ــترش بی حدوحص ــق و گس موث
اقتصــادی، از ایــن بی ســوادی ناشــی می شــود. کســب خبــر از رســانه هایی کــه بــرای جــذب مخاطــب 
بــه هــر ترفنــدی دســت می زننــد، بــه رواج اخبــار نادرســت در میــان مــردم منجــر شــده و حتــی مناســبات 
فرهنگــی و اجتماعــی را هــم تحــت تأثیــر خویــش قــرار داده اســت؛ و ایــن امــر، ضرورت توجــه نظام های 
آموزشــی در مــدارس و دانشــگاه ها بــه آمــوزش ســواد رســانه ای و اطالعاتــی را اجتناب ناپذیــر می کنــد.

کرونا و صنعت نشر
شــیوع کرونــا عــالوه بــر فاجعــه ای انســانی کــه بــه مــرگ صدها هــزار نفر منجــر شــد، در حوزۀ کســب وکار 
هــم فاجعــۀ عظیمــی بــه  همــراه داشــته اســت. کرونــا نشــان داد عوامــل متعــددی می توانــد قواعــد حاکــم 
ــرای اطــالع از  ــد. ب ــازار جهانــی را دچــار تالطــم دهشــتناک کن ــان آرام ب ــد و جری ــازار را برهــم زن ــر ب ب
تأثیــر کرونــا بــر فضــای کســب وکارها، کافــی اســت گــزارش منتشرشــده از ســوی مؤسســۀ مک کنــزی١ 
(٢٠٢٠)، یکــی از شناخته شــده ترین شــرکت های مشــاورۀ مدیریتــی در جهــان، را مــرور کنیــم. براســاس 
ــا ٠/٧ درصــدی را شــاهد  ایــن گــزارش، تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان در ســال ٢٠٢٠، افــت ٠/٣ ت

خواهــد بــود کــه ایــن وضعیــت در کشــورهای درحــال  توســعه، بســیار بیشــتر خواهــد بــود. 
براســاس گزارش هــای منتشرشــده، کســب وکارهای بســیاری ورشکســته و کارشناســان متخصــص 
فعــاالن  نگرانی هــای  بــر  می توانــد  منتشرشــده  پیش بینی هــای  البتــه  شــده اند.  بیــکار  بســیاری 
ــد. برخــی از  ــری، بیفزای ــژه کســب وکارهای فرهنگــی و هن ــان کســب وکارها، به وی اقتصــادی و صاحب
ــا،  ــد برخــی ویروس ه ــز مانن ــد ١٩ نی ــه کووی ــد ک ــی می کنن ــوزۀ ســالمت، پیش بین ــران ح صاحب نظ
ــن بیمــاری  ــن نخواهــد رفــت و برخــی دیگــر، دورۀ ای ــن خواهــد شــد و ازبی ــا زندگــی انســان عجی ب
ــد و معتقدنــد ۶٠ الــی ٧٠ درصــد جمعیــت جهــان را  ــاً دو ســال پیش بینــی  می کنن ــر را تقریب عالم گی
مبتــال و میلیون هــا کشــته برجــای خواهــد گذاشــت. اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد، دنیــای کســب وکارها 
چــه وضعیتــی پیــدا خواهــد کــرد؟ آیــا کشــورهای فقیــر، فقیرتــر نخواهنــد شــد؟ کشــورهایی کــه نظــام 
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اجتماعــی و اقتصــادی مســتحکمی ندارنــد، چــه سرنوشــتی خواهنــد داشــت؟ کشــورهایی کــه در آن هــا 
ــدارد، چــه سرنوشــتی در انتظارشــان خواهــد  زیرســاخت های محکــم اقتصــادی و حمایتــی وجــود ن
بــود؟ و ســؤال های بســیاری کــه فکــر هــر کســی را بــه  خــود مشــغول می کنــد و بــر هــراس و اضطــراب 
جهانیــان می افزایــد؛ هــراس و اضطرابــی کــه ضــررش از خــود ویــروس بیشــتر نباشــد، کمتــر نیســت.
تأثیــرات اقتصــادی بحــران کرونــا در حــوزۀ اقتصــاد فرهنــگ، به ویــژه در کشــورهایی کــه 
ســازوکارهای اقتصــادِ فرهنــگ در آن هــا نهادینــه نشــده اســت و همچنــان بــه حــوزۀ فرهنــگ نــه در 
ــد  ــگاه می کنن ــی ن ــی فرهنگــی و به اصطــالح دل قالــب یــک صنعــت فرهنگــی، بلکــه در قالــب فعالیت
و بیشــتر چشــم بــه  دســت دولــت دوخته انــد، مخرب تــر خواهــد بــود. صنایــع فرهنگــی بــه صنایعــی 
اطــالق می شــود کــه حاصــل خالقیت هــای فــردی یــا گروهــی اســت و ماحصــل آن بــرای عرضــه بــه 
ــه، عرضــۀ محصــوالت  ــد می شــود. در وضعیــت پاندمیــک و قرنطین ــا گروهــی از جامعــه تولی فــرد ی
فرهنگــی بــا موانــع متعــددی مواجــه می شــود و در مواقعــی عمــًال منتفــی می گــردد. درســت از زمــان 
همه گیــری ویــروس کرونــا، تقریبــاً همــۀ مراکــز فرهنگــی و هنــری و کتاب خانه هــا تعطیــل شــده یــا بــه 
حالــت تعلیــق درآمده  انــد. بــا توجــه بــه ویژگی هایشــان، ایــن مشــاغل دیرتــر از مشــاغل دیگــر فعالیــت 

ــد، درنتیجــه در معــرض آســیب جــدی هســتند. خویــش را آغــاز می کنن
یکــی از مهم تریــن صنایــع فرهنگــی، صنعــت نشــر اســت کــه همه گیــری کرونــا تأثیــرات بســیار مخربــی بــر 
آن در ایــران و جهــان داشــته اســت. تقریبــاً بالــغ  بــر شــش مــاه اســت کــه صنعــت نشــر به ویــژه در حالــت چاپــی 
آن تعطیــل شــده اســت، بنگاه هــای نشــر زیــادی در داخــل ایــران و جهــان ورشکســت شــده اند، برخــی نیروهــای 
خــود را تعدیــل کرده انــد و برخــی، بنــگاه خــود را کوچک تــر کــرده یــا به طــور موقــت تعطیــل کرده انــد. فــروش 
کتــاب چاپــی، به ویــژه در کشــورهایی کــه کتاب فروشــی ها در آن هــا تعطیــل شــده بــود، کاهــش چشــم گیری را 
نشــان می دهــد کــه ایــن مســئله می توانــد تأثیــر بســیار مخربــی بر حیــات آن هــا و حفظ کارکنانشــان داشــته باشــد. 
درنتیجــۀ همه گیــری کرونــا و بــرای ایجــاد وضعیــت قرنطینــه، کتاب فروشــی های زیــادی تعطیل شــدند که برخی 
از آن هــا هرگــز بــاز نخواهنــد شــد و برخــی دیگــر، بــرای مدیریــت هزینه ها مجبــور به تعدیــل نیروهای متخصص 

خــود خواهنــد شــد، و ایــن اتفــاق می توانــد بــر اقتصــاد نشــر و بــازار کتــاب تأثیــر بســیار مخربــی داشــته باشــد.
وضعیــت نشــر کتــاب در ایــران، بــا توجــه به ســاختار ســنتی آن و وابســتگی مســتقیم و غیرمســتقیم آن 
بــه دولــت، وضعیــت شــکننده تری نســبت بــه ســایر مشــاغل دارد. نشــر ایــران، نشــری کامــًال ســنتی و بــا 
اقتصــاد بیمــار و دارای مشــکالت عدیــدۀ حرفه ای، زیرســاختی، فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
اســت؛ نــه در بدنــۀ نشــر و تشــکل های صنفــی (اعــم از اتحادیــه و تعاونی هــا)، برنامــۀ مــدون، جامــع و 
بلندمدتــی بــرای صنعــت نشــر وجــود دارد و نــه دولــت، برنامــه و سیاســتی بلندمــدت و مبتنــی بــر واقعیات 
نشــر ایــران و جهــان دارد. البتــه مشــکالت صنعت نشــر در ایــن دوره، محدود به ایران نیســت و کشــورهای 
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پیشــرفته ازنظــر نشــر نیــز بــا مشــکالت عدیــده ای دســت  به گریبــان هســتند و اشــاره بــه برخــی تأثیــرات 
همه گیــری کرونــا در ایــران و جهــان و اقدامــات انجام شــده، می توانــد ابعــاد مســئله را روشــن تر کنــد.

ــاً همــۀ کشــورهای دنیــا بســته شــود و ایــن تعطیلــی فقــط  کرونــا ســبب شــد کتاب خانه هــای تقریب
محــدود بــه کتاب خانه هــا، به عنــوان یکــی از مهم تریــن اجــزای دنیــای کتــاب نمی شــود، بلکــه بســیاری 
ــد و فعــاالن صنعــت  ــق درآمدن ــه حالــت تعلی ــا ب ــل شــدند ی ــاب تعطی ــا حــوزۀ کت ــط ب از مشــاغل مرتب
نشــر به شــدت از ایــن مســئله متأثــر شــدند. براســاس نظرســنجی انجام شــده از ســوی انجمــن صنفــی 
نویســندگان آمریــکا میــان ٩۵٠ نفــر از اعضــای خــود، ۵۴ درصد از نویســندگان اعــالم کرده اند درآمدشــان 
ــه و ٢٣٢ نفــر از آن هــا، دلیــل اصلــی کاهــش درآمدشــان را لغــو  ــا کاهــش یافت ــه قبــل از کرون نســبت ب
برنامه  هــا و فعالیت هــای پیش بینی شــده در دورۀ شــیوع کرونــا عنــوان کرده انــد. انجمــن نویســندگان 
اروپــا نیــز در گزارشــی درخصــوص تأثیــر کرونــا بــر دنیــای نشــر و همچنیــن پدیدآورنــدگان، می نویســد: 
ــا و  ــی، همایش ه ــای آموزش ــاب، کارگاه ه ــگاه های کت ــز، نمایش ــدای جوای ــم اه ــا، مراس ــو رویداده «لغ
ســخنرانی ها، جلســات کتاب خوانــی (به ویــژه در مــدارس، کتاب خانه هــا، مؤسســه های فرهنگــی و 
کتاب فروشــی ها) و اعطــای بورس هــای تحصیلــی، مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر خریــد و مطالعــۀ کتــاب 
تأثیــر مخــرب داشــته اســت؛ همچنیــن کاهــش فــروش کتــاب به دلیــل بســته بــودن کتاب فروشــی ها بــه 
اقتصــاد نشــر و به ویــژه اقتصــاد نویســندگی ضربــۀ بزرگــی وارد کرده اســت و اوضــاع اقتصادی بســیاری از 
نویســندگان و مترجمــان با مشــکالتی همراه شــده اســت» (انجمــن نویســندگان اروپــا، ٢٠٢٠). در آلمان، 
حــدود ٨٠ هــزار رویــداد فرهنگــی لغــو شــده اســت کــه تقریبــاً ۴۵٠٠ الــی۵٠٠٠ مــورد از آن هــا جلســات 
کتاب خوانــی و ســخنرانی نویســندگان بــوده اســت و براســاس برآوردهــای انجام شــده در کل، ٨ میلیــون 
یــورو ضــرر مالــی متوجــه نویســندگان شــده اســت کــه بــرآورد می شــود بــرای هــر نویســنده ضــرری بیــن 
٢ تــا ١٢هــزار یــورو در ســه مــاه (مــارس، آوریــل و مــی) باشــد. در آلمــان ضــرر مالــی برآوردشــده، ۴/۵ 
میلیــارد یــورو بــرای کل زنجیــرۀ کتــاب و نیم میلیــارد یــورو بــرای بخــش کتاب فروشــی ها (در ماه هــای 
مــارس و آوریــل) بــوده اســت. بــرآورد انجمــن ناشــران ایتالیایــی نشــان می دهــد کرونــا مانــع چــاپ حدود 
۴٠ میلیــون نســخه کتــاب شــده اســت و براســاس بــرآورد اتحادیــۀ کتاب فروشــان ایــن کشــور در اولیــن 
مــاه پــس از بســته شــدن کتاب فروشــی ها، فــروش کتــاب بــا کاهــش درآمــد ۴٧ میلیــون یورویــی در طــول 
ــا، ٢٠٢٠). همشــهری آن الیــن به نقــل از مهــر  یــک مــاه همــراه شــده اســت (انجمــن نویســندگان اروپ
فیــگار، از احتمــال ورشکســتگی یک پنجــم ناشــران فرانســه براســاس مطالعــۀ اتحادیــۀ انتشــارات ملــی 
فرانســه خبــر داده اســت (یک پنجــم ناشــران فرانســوی در انتظــار ورشکســتگی اند، ١٣٩٩). وب ســایت 
پابلیشــر ویکلــی١، صفحــه ای بــا عنــوان «فهرســت تأثیــرات کوویــد ١٩» بــر صنعــت نشــر ایجــاد کــرده و 

1. https://www.publishersweekly.com/
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پیوســته آن  را به روزرســانی می کنــد کــه براســاس آن، برخــی از مهم تریــن تأثیــرات عبارت انــد از: تعطیلــی 
فســتیوال های مرتبــط بــا کتــاب ماننــد فســتیوال تاکســون ٢٠٢٠١، ٢۵اُمین فســتیوال کتــاب لس  آنجلس٢، 
فســتیوال کتــاب نیــو اورلئــان٣، فســتیوال نویســندگان ســان تایگو۴؛ تعطیلــی نمایشــگاه های کتــاب ماننــد 
ــد۶؛ تعطیلــی کنفرانس هــا و کنگره هــای  ــا۵، نمایشــگاه کتــاب مادری نمایشــگاه بین المللــی کتــاب بولونی
بین المللــی ماننــد کنگــرۀ انجمــن بین المللــی ناشــران (نــروژ)٧، کنفرانــس انجمــن کتاب فروشــان 
اســترالیا٨، کنفرانــس ســاالنۀ انجمــن کتابــداری آمریــکا٩؛ اخــراج کارکنــان کتاب فروشــی ها مثــل اخــراج 
بیــش از ۴٠٠ کارمنــد از ســوی دو شــرکت آمریکایــی مک نلــی جکســون و پــاول بوکــز١٠؛ تعطیلــی یــا بــه 
تعویــق افتــادن جوایــز کتــاب ماننــد جایــزه کتــاب کــودکان آفریقــا١١، جایــزه کتــاب مینه ســوتا١٢، جایــزه 
پولیتــزر ٢٠٢٠١٣ و صدهــا رخ داد فرهنگــی مرتبــط بــا کتــاب (ماهــر و اســتاف١۴، ٢٠٢٠). آنچــه مطــرح 
شــده تنهــا بخشــی از تأثیــرات ویرانگــر پاندمــی کرونــا بــر صنعت نشــر اســت. ولــی اطمینــان دارم تأثیرات 
کرونــا، تنهــا محــدود بــه تأثیــرات منفــی آن نبــوده و در کنــار پیامدهــای منفــی شــیوع کرونــا، تأثیــرات 
مثبــت آن بــر صنعــت نشــر، به ویــژه اســتقبال از آثــار الکترونیکــی و فــروش کتاب هــای چاپــی به صــورت 

الکترونیکــی مشــاهده می شــود کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود.
ــه  ــی ب ــای چاپ ــر از کتاب ه ــال تغیی ــی در ح ــۀ مطالعات ــان، ذائق ــا در جه ــترش کرون ــۀ گس درنتیج
الکترونیکــی اســت. بررســی آمارهــای وب ســایت آمــازون١۵ نشــان می دهــد خریــد و مطالعــۀ کتاب هــای 
الکترونیکــی و صوتــی دیجیتــال در مقایســه بــا کتاب هــای چاپــی بــا اســتقبال چشــم گیری همــراه بــوده 
اســت. نویســندگان و مترجمــان وقــت بیشــتری بــرای نوشــتن و ترجمــه داشــته اند و احتمــال ســرازیر 
شــدن کتاب  هــای تألیفــی و ترجمــه بــه مؤسســه های نشــر بعــد از پایــان یافتــن بحران باالســت. فروشــگاه 
کتاب هــای الکترونیکــی و صوتــی کوبــو١۶ تورنتــو، در ایــام شــیوع کرونا ناچار به اســتخدام نیروی انســانی 
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کــرده و مایــکل تامبلیــن١، مدیرعامــل شــرکت، می گویــد: «افزایــش فــروش اولیــه کــه در هفته هــای اولیــۀ 
همه گیــری بیمــاری مشــاهده می شــد، همچنــان ادامــه دارد و حتــی ســریع تر شــده اســت». وی در ادامــه 
عنــوان می کنــد در کلیــه بازارهــای کلیــدی ازجملــه کانــادا و ایــاالت  متحــده، فــروش کتــاب الکترونیکــی 
و صوتــی نســبت بــه ســال گذشــته بیــن ٣۵ تــا ١٣٠ درصــد افزایــش یافتــه اســت و کرونــا را فرصــت 
مناســبی بــرای صنعــت نشــر الکترونیکــی می دانــد، بــه ایــن دلیــل کــه کســانی کــه هرگــز تمایلــی بــه مطالعۀ 

کتاب هــای الکترونیکــی نداشــته اند مجبــور بــه مطالعــۀ آن هــا شــدند (ناوتــکا٢، ٢۵ مــارچ ٢٠٢٠).    
ــش ٢۵٠  ــا افزای ــا ب ــن روزه ــکا٣ در ای ــان آمری ــن کتاب فروش ــن انجم ــروش آن الی ــایت های ف س
درصــدی ترافیــک مواجــه بــوده اســت. ســایت بوک شــاپ۴ کــه به تازگــی و در فوریــه راه انــدازی شــده، 
به همــراه شــرکای رســانه ای اش، از افزایــش ۴٠٠ درصــدی فــروش الکترونیکــی خبــر داده انــد (ناوتــکا، 
٢٢ مــی ٢٠٢٠). جیمــز داون۵، مدیرعامــل بارنــز و نوبــل۶ (بزرگ تریــن زنجیــرۀ کتاب فروشــی ایــاالت 
متحــده آمریــکا) کــه توانســته بخــش اعظمــی از فروشــگاه های خــود را بــاز نگــه دارد، خبــر از فــروش 

بســیار بــاالی محصــوالت شــرکت داده اســت (ناوتــکا، ٢۵ مــارچ ٢٠٢٠).
ــی  ــرات منف ــوده و تأثی ــان نب ــا در ام ــد نشــر ســایر کشــورها از بحــران کرون ــران هــم مانن نشــر ای
ــا، تعطیلــی نمایشــگاه کتــاب  ــوده اســت. یکــی از مهم تریــن اثــرات کرون ــادی را شــاهد ب و مثبــت زی
ــزار  ــاله در اردیبهشــت ماه برگ ــه همه س ــور اســت ک ــی کش ــداد فرهنگ ــن روی ــوان مهم تری ــران، به عن ته
می شــد و ناشــران چشــم امیدشــان را بــه آن دوختــه بودنــد تــا بتواننــد بخشــی از بدهی هــای خــود را 
ــا ۴٠ درصــد درآمــد ســاالنۀ خــود را به اصطــالح دشــت کننــد. تعطیلــی  صــاف کننــد و حــدود ٣٠ ت
ــر پیکــر نیمه جــان صنعــت  ــۀ بســیار مهلکــی ب نمایشــگاه و به تبــع آن، تعطیلــی کتاب فروشــی ها، ضرب
نشــر ایــران بــود و بعیــد اســت بــه زودی ســایۀ ســنگین بدهی هــای انباشــته، از دوش نحیــف صنعــت 
نشــر ایــران کنــار رود. هومــان حســن پور (١٣٩٩)، رئیــس اتحادیــۀ ناشــران و کتاب فروشــان تهــران، 
در مصاحبــه ای بــا ایرنــا، اعــالم کــرد: «بســیاری از کتاب فروشــان ضــرر خــود را بیــش از ٧٠ درصــد 
اعــالم می کننــد و نزدیــک بــه ١٠ کتاب فروشــی، امــکان ادامــۀ فعالیــت نداشــته و فروشــگاه خــود را 
ــروش  ــار، ف ــای انباشته شــده در انب ــتی، کتاب ه ــای برگش ــادی چک ه ــا حجــم زی ــته اند. ناشــران ب بس

ــتند». ــان هس ــان انتشــارات و... دســت  به گریب ــادۀ کارکن ــای عقب افت ــن، حقوق ه پایی
البتــه در کنــار تأثیــر مخــرب ویــروس کرونــا، شــاهد جــان گرفتــن فــروش الکترونیکــی کتاب هــای 
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چاپــی، افزایــش فــروش کتاب هــای الکترونیکــی و صوتــی و گســترش اســتفاده از پلتفرم هــای جدیــد 
عرضــۀ کتــاب در کشــور بودیــم؛ هرچنــد بــا توجــه بــه ســابقۀ کــم ایــن بخــش و نبــود بســترهای نشــر 
الکترونیــک مناســب، تأثیــرات اقتصــادی ایــن بخــش بســیار ناچیــز بــوده اســت. ایــن مســئله ایــن امیــد 
ــد و  ــگاه نکنن ــک ن ــر الکترونی ــۀ نش ــه مقول ــته ب ــد گذش ــران، مانن ــه ناش ــد ک ــده می کن ــا زن را در دل ه
بیش ازپیــش آن  را جــدی بگیرنــد تــا در موقعیت هــای مشــابه، بتواننــد از قابلیت هــای آن اســتفاده کننــد. 

چــون نــه کرونــا آخریــن بیمــاری اســت و نــه بحران هایــی کــه بشــر بــا آن هــا مواجــه می شــود.
اقدامــات متعــددی هــم بــرای کاهــش تبعــات منفــی و زیان بــار ویــروس کرونــا در کشــورهای مختلــف 
ــت، تشــکل های صنفــی، انجمن هــا و... انجــام شــده اســت کــه جــا دارد  ــران، از ســوی دول جهــان و ای
ــرای  ــا ب ــۀ اروپ ــات انجام شــده در اتحادی ــن اقدام ــم. از مهم تری ــا اشــاره کنی ــه برخــی از آن ه به اختصــار ب
جبــران بخشــی از ضررهــای اقتصــادی حــوزۀ نشــر می تــوان بــه پرداخــت مبلغــی از صنــدوق اضطــراری 
بــرای کاهــش ضررهــای مالــی نویســندگان و همچنیــن راه انــدازی صنــدوق ویــژه بــرای پرداخــت ٢ هــزار 
یــورو در قالــب کمــک بــه نویســندگان و مترجمــان تمام وقــت آزاد در اتریــش اشــاره کــرد. در فنالنــد، بســتۀ 
حمایتــی ١۵ میلیــارد یورویــی بــرای پیشــبرد اقتصــاد فرهنــگ اختصــاص یافته اســت. در فنالنــد و بلژیک 
ــد و جلســات کتاب خوانــی و سخنرانی هایشــان به دلیــل شــیوع  از نویســندگانی کــه درآمــد دیگــری ندارن
کرونــا لغــو شــده اســت، حمایــت می شــود. در فرانســه وزیــر فرهنــگ فرانســه، ۵ میلیــون یــورو از کمــک 
٢٢ میلیــون یورویــی اختصاص یافتــه بــه حــوزۀ فرهنــگ را بــه بخــش کتــاب اختصــاص داده اســت؛ عالوه 
بــر کمک هــای وزارت فرهنــگ، دپارتمــان نرمانــدی١ فرانســه، دومیلیــون یــورو بــه ناشــران، کتاب خانه هــا، 
ــا، ٢٠٢٠).  ــندگان اروپ ــن نویس ــی اختصــاص داده اســت (انجم ــات فرهنگ ــی ها و مؤسس کتاب فروش
اقدامــات بســیاری در دیگــر کشــورهای اتحادیــۀ اروپــا و همچنیــن کشــورهایی مثــل چیــن، ژاپــن، کــره 
جنوبــی و... انجــام شــده کــه اینجــا مجــال پرداختــن بــه همــۀ آن هــا نیســت و بــه ایــن گزیــده اکتفا می شــود. 
در ایــران نیــز اقداماتــی درخصــوص کاهــش تأثیــرات منفــی پاندمــی کرونــا نظیــر طــرح «کتــاب در خانــه» 
بــرای معرفــی کتاب هــای مطالعه شــده در یــک کلیــپ کوتــاه و معرفــی بــه دیگــران، حمایــت از فــروش ٢٣۶ 
هــزار نســخه کتــاب الکترونیکــی بــا ارزشــی بالــغ  بــر ٢ میلیــارد و ۶٠٠ میلیــون تومــان، حمایــت از ســامانۀ 
ُپســت کتــاب بــا تخفیــف ۵٠ درصــدی و تأمیــن خســارت بــرای فعــاالن حــوزۀ نشــر و کتــاب ازطریــق 

برخــورداری از تســهیالت دولــت انجــام شــده اســت کــه امیــد مــی رود از تأثیــر منفــی بحــران بکاهــد.

سخن آخر
ــاور اســت کــه  ــن ب ــر ای ــده ب ــم. نگارن ــاب متمرکــز کن ــر حــوزۀ نشــر کت درنظــر دارم ســخن آخــر را ب

1. Department Normandy
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ــه  زانــو درآورد،  ــا بخــش اعظمــی از صنعــت نشــر کتــاب ایــران را ب بیشــتر از اینکــه همه گیــری کرون
بی توجهی هــای موجــود در ابعــاد مختلــف صنعــت نشــر ایــران، تیشــه بــه ریشــه آن زده اســت؛ نگارنــده 
معتقــد اســت ویــروس کرونــا تنهــا واقعیت هــا را عریان تــر کــرده اســت؛ وگرنــه دیــر یــا زود بحــران 
در صنعــت نشــر هویــدا می شــد. در یادداشــت ها، گفت وگــو و مقــاالت مختلفــی کــه از نگارنــده 
و ســایر پژوهشــگران حــوزۀ نشــر منتشــر شــده اســت، مشــکالت نشــر و کالف ســردرگم صنعــت 
نشــرعیان شــده اســت، ولــی کــو گــوش شــنوا! بــرای آشــنایی بــا تنهــا بخشــی از مشــکالت صنعــت 
نشــر پیشــنهاد می کنــم مقالــۀ «مشــکالت صنعــت نشــر کتــابِ ایــران: مبتنــی  بــر مــرور متــون»١، تألیــف 
نگارنــده را مطالعــه فرماییــد. روزمرگــی در بیــن ناشــران، فعــاالن حــوزۀ نشــر، اتحادیــه و تعاونی هــا و 
به ویــژه در بخــش سیاســت گذاری بیــداد می کنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه نشــر کتــاب در ایــران، بــا 
واقعیت هــای جهانــی رشــد نکــرده و بخــش اعظــم ناشــران مــا در کشــور، به معنــی واقعــی کلمــه ناشــر 
نیســتند؛ نــه شــناختی از بــازار و اقتصــاد نشــر دارنــد، نــه دانــش کافــی دربــارۀ کاری کــه انجــام می دهنــد، 
ــرای خــود، جامعــۀ هــدف مشــخصی انتخــاب  ــه ب ــد، ن ــه شــناخت درســتی از مخاطــب خــود دارن ن
کرده  انــد. بالــغ  بــر ٩٠ درصــد ناشــران، بنــا بــه تعامــالت نگارنــده بــا بدنــۀ نشــر، طــرح کســب وکار٢ 

بــرای خــود نــدارد و درک درســتی از ســود و زیــان به معنــی اقتصــادی آن ندارنــد.
در دنیــا یکــی از وظایــف عمــدۀ اتحادیه هــا و تشــکل های صنفــی، تزریــق دانــش بــه بدنــۀ نشــر و 
کمــک بــه حرفــه ای شــدن صنایــع اســت. متأســفانه در ایــن حــوزه هــم کار چندانــی صــورت نگرفتــه 
اســت. در ایــن ُجســتار نمی خواهــم تالش هــای انجام گرفتــه در برخــی دوره هــای برگزارشــده در 
اتحادیــه را نادیــده بگیــرم، ولــی دورۀ آموزشــی ای کــه بــه تغییــر رفتــار منجــر نشــود، برگــزار نشــدنش 
بهتــر اســت تــا برگــزار کردنــش و اتــالف وقــت و انــرژی و ســرمایه اســت. ایــن دوره هــا یــا کافــی نبــوده 

یــا بــا واقعیت هــای نشــر جهانــی فاصلــه داشــته اســت.
ــی ۴،  ــر ترکیب ــی٣، نش ــر الکترونیک ــی، نش ــر چاپ ــار نش ــا در کن ــر دنی ــه صنعــت نش سال هاســت ک
نشــر وبــی۵ و نشــر همــراه۶ را تجربــه می کنــد و بســته بــه محتــوا، جامعــۀ مخاطــب، بــازار و بســیاری 
پارامترهــای دیگــر، اقــدام بــه انتخــاب الگــوی تولیــد خــود می کنــد، ولــی نشــر ایــران انــدر خــم یــک 
کوچــه اســت. بــرای مثــال، سال هاســت در ایــران، درخصــوص نشــر الکترونیکــی بحــث و گفت وگــو 

١. مطلبی، داریوش (١٣٩٨). «مشکالت صنعت نشر کتابِ ایران: مبتنی  بر مرور متون». فصل نامه علمی مطالعات فرهنگ‑ارتباطات، ٢٠ 
(۴٨)، صص. ٢٠۵‑٢٣٣. در دسترس: 

http://www.jccs.ir/article_93838_f37e5ae97ff5d29954da54d788b5cc98.pdf
2. Business Plan  
3. Electronic Publishing
4. hybrid
5. Web Publishing
6. Mobile Publishing
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ــه  ــن موضــوع اختصــاص  یافت ــرای ای ــه ای ب ــۀ ناشــران، کمیت ــی اطــالع دارم در اتحادی می شــود و حت
ــی  ــون خروجــی مناســبی به معن ــی آنچــه مهــم اســت تاکن ــر و تشــکر دارد؛ ول اســت، کــه جــای تقدی
ــه  ــی سیاســت گذاری آن مشــخص اســت و ن ــه متول ــم. ن ــاهد نبوده ای ــک را ش ــر الکترونی ــی نش واقع
متولــی حمایــت و نظــارت بــر آن. البتــه اســتانداردهایی مبتنــی بــر نیــاز بومــی بــرای صنعــت نشــر ایــران 

هــم تدویــن نشــده اســت؛ بنابرایــن، هــم بخــش خصوصــی ســردرگم اســت و هــم بخــش دولتــی. 
بارهــا ایــن نکتــه مطــرح شــده اســت کــه در تمــام دنیــا، نشــر الکترونیکــی از دل نشــر چاپــی و بنابــه 
مقتضیــات و نیازهــای دنیــای نشــر برخاســته اســت، ولــی در ایــران واقعیــت دیگرگونــه اســت؛ نشــر 
الکترونیکــی تشــکلی مســتقل و مرکــب از شــرکت های نرم افــزاری اســت کــه ارتبــاط و قرابتــی بــا نشــر 
چاپــی نداشــته و نشــر الکترونیــک بیشــتر بــا تولیــد نرم افــزار اشــتباه گرفتــه شــده اســت؛ بــرای همیــن 
تاکنــون نشــر الکترونیــک در ایــران فعالیتــی ابتــر بــوده، و نتیجــۀ مناســبی کــه انتظــار مــی رود نداشــته 
اســت، چــه برســد بــه گســترش نشــر ترکیبــی در بدنــۀ صنعــت نشــر و شــکل گیری نشــر وبــی و همــراه، 

البتــه بــا همــه مقتضیاتــی کــه بــرای ایــن دو نشــر در نشــر حرفــه ای دنیــا متصــور هســتیم١. 
براســاس آنچــه بیــان شــد، نگارنــده معتقــد اســت کرونــا بــرای صنعــت نشــر ایــران یــک فرصــت 
اســت تــا تهدیــد و امیــد مــی رود بســیاری از ناشــرنماها کــه به دالیــل مختلــف پیرامــون ایــن صنعــت 
گــرد آمــده  و مانعــی بــر ســر راه حرفــه ای  شــدن آن هســتند، از صنعــت نشــر خــارج شــوند؛ ناشــران 
و سیاســت گذاران بــا واقعیت هــای دنیــای نشــر بیشــتر آشــنا شــوند؛ شــاهد تحــول در قالــب، شــیوۀ 
تولیــد و عرضــۀ محتــوا باشــیم و بــرای ایــام بحــران خــود را آمــاده کنیــم؛ یــاد بگیریــم کــه شــیوه های 
ســنتی نشــر را کــه تفــاوت چندانــی بــا نشــرِ ۵٠ ســال گذشــته نــدارد کنــار بگذاریــم؛ نشــر را به عنــوان 
ــرای  ــاور داشــته باشــیم؛ ناشــران، هــر کتــاب را ب ــا تمــام ســازوکارهای اقتصــادی ب یــک صنعــت ب
جامعــۀ مشــخصی منتشــر و بــرای رســاندن آن بــه همــان جامعــه تــالش کننــد؛ نشــر کشــور تخصصــی 
شــود، چــون بنــگاه نشــر بــا ســوپرمارکت متفــاوت اســت و هــر ناشــری بایــد در حــوزه یــا حوزه هایــی 
متخصــص باشــد؛ دولــت، مبتنــی بــر نیازهــای واقعــی و کارشناســی صنعــت نشــر، قانون گــذاری و 
بسترســازی کنــد؛ نشــر دولتــی و شــبه دولتی، جــز بــا هــدف انجــام پژوهش هــای کالن و انتشــار نتایــج 

آن، برچیــده شــود. ان شــاالله. 

١. در این جستار، فرصتی برای بیان ویژگی های نشرِ همراه و وبی نیست و نشر محتوا در این دو فضا، تمام ویژگی های نشر محتوا را دگرگون 
و متفاوت می کند و امیدوارم در فرصتی بتوانم آن ها را به تحریر درآورم.
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فی الجملــه اعتمــاد مکــن بــر ثبــات دهــر 
ــد ــر می کن ــه تغیی ــه ای اســت ک ــن کارخان کای

مقدمه
بحــران کرونــا رخ دادی «غیرمترقبــه» نامیــده شــده اســت؛ یعنــی «دور از انتظــار»، پیش بینــی  نشــده، 
تصادفــی، غیرمنتظــره، ناگهانــی» (فرهنــگ دهخــدا و معیــن). بــا بــروز نشــانه های اولیــۀ ایــن بحــران و 
اعــالم سیاســت قرنطینــه، یک بــاره و ناگهانــی، کســب وکارها و فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری به شــکل 
بی ســابقه ای متوقــف و تعطیــل شــدند؛ گــردش نقدینگــی و درآمــد در اقتصــاد فرهنــگ به شــدت تنــزل 
یافــت و دورۀ دیگــری از رکــود اقتصــاد فرهنــگ آغــاز شــد و دورۀ قبلــِی ناشــی از «بحران تحریم» را تشــدید 
کــرد و برخــی کســب وکارها را تــا ورطــۀ ورشکســتگی پیــش  رانــد. فقــط خســارتِ صاحبــان مشــاغل، نــه 
زیــان کســب وکار (فــروش و ســود) و بیــکاری کارکنــان، در محاســبه ای تقریبــی تــا ٢۴ فروردیــن، حــدود 
٩٧۶ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آن را بــه دولــت اعــالم کــرده اســت. 
ایــن وضعیــتِ غیرمترقبــه فقــط بــرای کســب وکارهای فرهنگی در ســطح ملی نیســت، بلکه جهانی اســت. 

١. پژوهشگر فرهنگی.
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مســئله ایــن اســت کــه اگرچــه بحــران ملی بــا بحــران جهانی اقتصــاد فرهنگ اشــتراکات و تشــابهاتی 
ــران به دلیــل نــوع زیرســاخت های اقتصــاد و کســب وکار فرهنگــی ناکارآمــد و به روزنشــده،  دارد، در ای
ــر  ــده» و اســتیالی نظــام بوروکراتیــک ب سیاســت گذاری و برنامه ریــزی فرهنگــی «حال اندیــش و بی آین
ــی  ــه و حت ــه و یگان ــده ای تکین ــن بحــران فرهنگــی پدی ــادی و ســازمانی، حجــم و وزن ای عقالنیــت نه
نســبت بــه ســایر بخش هــای اقتصــادی، تجــاری، خدماتــی ملــی نیــز پیامدهایــی متفــاوت و تأثیراتــی 
خــاص داشــته اســت. بنابرایــن درعیــن اینکــه سرشــت طبیعــی ایــن بحــران، غیرمترقبــه و دور از انتظــار 
ــه ای اســت  ــران به گون ــودن اســت، نظــام تصمیم ســازی و سیاســت گذاری فرهنگــی در ای ــی ب و ناگهان
کــه نه تنهــا بــرای امــر «غیرمترقبــه»، بلکــه بــرای امــر «مترقبــه» نیــز آمادگــی نــدارد و در برابــر بحران هــای 
کوچک تــر، کم وزن تــر و ســبک تر نیــز تــاب ســازگاری و انعطــاف نــدارد. بحران هــای غیرمترقبــۀ طبیعــی 
ــرر و تجربه شــده اســت و  ــری مک ــی ام ــۀ ایران ــر به خصــوص جامع و بشــری، در زیســت تاریخــی بش
بی ســابقه  نیســت، امــا ســاختار نظــام فرهنگــی در ایــران به علــت انباشــت تاریخــی مســائل حل نشــده و 
تکرارشــونده، توانایــی پاســخ گویی بــه مســائل جــاری و کنونــی را نــدارد و در برابــر بحران هایــی ماننــد 
کرونــا و ســیل و زلزلــه و... بیشــتر شــکننده و بی رمــق اســت. بحران هایــی ماننــد کرونــا فقط این مســائل 
ــۀ  ــه ای بــه خودمــان مســائل دیرین را بازنمایــی می کننــد و به پیــش می افکننــد و هــر از گاهــی چــون آیین
خودمــان را بازیــادآوری می نماینــد. چــارۀ اساســی نــه در دورۀ کرونایــی، بلکــه در پســاکرونایی اســت کــه 
شــاید بــا تدابیــری از جنــس دیگــری بتــوان آینــدۀ اقتصــاد و وضعیــت فرهنگــی را باثبات تــر و مقاوم تــر 

کــرد و از شــدت غیرمترقبــه بــودن این گونــه رخدادهــا کاســت. 

مسائل ساختار فرهنگ ایرانی
بحران هــای ســالمت، ماننــد بیمــاری فراگیــر کرونــا، در ایــران و جهــان پیشــینۀ تاریخــی دارد. همــا ناطــق 
در کتــاب مصیبــت وبــا و بــالی حکومــت (١٣۵٨)، گزارشــی از بیمــاری فراگیــر وبــا و طاعــون در خــالل 
ســال های ١٢٣۶ تــا ١٣١٠ را ارائــه می دهــد کــه از جهاتــی شــبیه وضعیــت کنونــی در ایــران و جهان اســت. 
در ســال ١٢٣۶، وبــا کــه بــه نــام کولــرا١ یــا «وبــای هنــدی» یــا «وبای آســیایی» شــناخته می شــد، مرگ شــمار 
زیــادی از مــردم را موجــب شــد، به گونه ای کــه از جمعیــت ۴٠ هــزار نفــری شــیراز در خــالل چهــار هفتــه، 
دوســوم اهالی شــهر کشــته شــدند (ناطــق، ١٣۵٨: ١٢). ایــن واقعــه در ســال های ١٢۴٧، ١٢۵٠، ١٢۵٢، 
١٣٠٨، ١٣١٠ و ســال های دیگــر تکــرار شــد. در بحــران وبــا در ســال ١٣١٠ در تهران، «کســب و تجارت 
به کلــی متالشــی شــد، بــازار بســته شــد و راه دادوســتد بــا والیــات مســدود گشــت. بانــک شــاهی نــه بــرات 
داد و نــه بــرات گرفــت. امیــن ضــرب، مأیوســانه و به تفصیــل در نامه هــای گوناگــون نوشــت: گمــان نــدارد 
شــیراز، زندگــِی کســبه و تجــار دیگــر بــه گرفتــه شــود، هیــچ گــذران نمانــده، حتــی قوافــل عبــور نمی کننــد، 
1. cholera
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برنــج و نــان همــه  چیــز گــران شــده، از هیــچ کجــا مال التجــاره بــار نمی شــود. پــول نیســت کــه خریــداری 
میســر باشــد، پــول را زنجیــر می کننــد، دیگــر چــه فایــده کــه شــخص بــه جمــع آوری مــال باشــد کــه بگویــد 

خانــۀ مــن، مــال مــن، ملــک مــن، امنیتی نیســت کــه ملکــی باشــد» (همــان، ٢٢). 
بنابرایــن اگــر در حافظــۀ کوتاه مــدت مــا، بالهایــی ماننــد کرونــا امــری نــو و غیرمترقبــه محســوب 
می شــوند، در حافظــۀ بلندمــدت و تاریخــی جامعــه و دولــت، این گونــه رخدادهــا بی ســابقه و بــه یــک 
معنــی، «خــالف انتظــار» و «غیرمنتظــره» نیســتند، حداقــل ازنظــر نــوع رخ داد نــه زمــان آن. تاریــخ نشــان 
می دهــد کــه خــالف پیش بینــی امین الضــرب، شــیراز دوبــاره رونــق گرفــت و دولــت و جامعــه بــه جریــان 
عــادی زندگــی و کســب وکار متعــارف بازگشــتند و همــۀ دولت مــردان و مقامــات ذی نفــوذ سیاســی و 
ــه مناصــب و مقامــات خــود بازگشــتند،  ــن» شــخصی خــود ب ــرار از شــهر از «قرنتی ــی پــس از ف مذهب
ــته  ــد و از گذش ــت متحــول ش ــدازه و سیاســت دول ــی و ان ــه معن ــی رخ داد، ن ــالب ایدئولوژیک ــه انق ن
عبرتــی اندوخــت، نــه جامعــه به ســوی جامعــۀ مدنــی ســیر کــرد، نــه مــوج دموکراســی خواهی چیــره شــد و 
خالصــه، دورۀ «پســاوبایی» بــا دورۀ «پیشــاوبایی» توفیــری نداشــت. اینکــه این دوره ها تفــاوت و توفیری 
بــا هــم نداشــتنند بــه ایــن علــت بــود کــه مفهــوم دولــت و براســاس آن، معنــی نظــام سیاســت گذاری و 
تصمیم ســازی بــر منافــع ملــی و آزمون پذیــری و درس آمــوزی از تجربــه و عقالنیــت و عبــرت از تاریــخ 
مبتنــی نبــوده؛ بلکــه دولــت، نظامــی خودبســنده بــوده اســت کــه بیــرون از زمــان و تجربــه و عقــل و منافــع 
ــردا»  ــرده و «ف ــاره بازســازی می ک ــرده و براین اســاس خــود را دوب ــم  می ک ــی سیاســت خــود را تنظی مل
در منظــر دولــت، همــان گذشــتۀ باشــکوهی بــوده کــه بایــد شــکوهمندی آن تقویــت و تحکیــم می شــده و 

اســتمرار می یافتــه؛ زیــرا پیونــد میــان آن بــا جامعــه و زمــان و تاریــخ گسســته بــوده اســت. 
ــت گذار و  ــام سیاس ــه نظ ــگ به مثاب ــت در فرهن ــش دول ــر نق ــه ب ــن مقال ــد ای ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
برنامه ریــز فرهنگــی، تمرکــز محــوری بــر تأملــی بــر وضعیــت ابزارهــای مدیریتــی (سیاســت و برنامــه) 
ــا بحران هــای  ــا و...) ی ــا، طاعــون، کرون ــد بحــران ســالمت (وب در پیــش و پــس از بحران هایــی مانن
طبیعــی (ســیل، زلزلــه و...) اســت. از ایــن منظــر، پرســش هایی مطرح انــد کــه عبارت انــد از: ١. چــرا 
ــا،  ــه رخداده ــر این گون ــرد و در براب ــرت نمی گی ــته عب ــی، از گذش ــت فرهنگ ــا دول ــت و در اینج دول
بصیــرت آینده نگرانــۀ مبتنــی بــر عبــرت از گذشــته را نــدارد؟ ٢. چــرا فرهنــگ و اقتصــاد فرهنــگ در 
برابــر چنیــن بحران هایــی نســبت بــه ســایر بخش هــا (صنعتــی، تجــاری و...) تــاب مقاومــت کمتــری 
ــه  ــر این گون ــد در براب دارد و آســیب پذیرتر اســت؟ ٣. ویژگی هــای سیاســت گذاری فرهنگــی کــه بتوان
ــد؟ ــری بیشــتری برخــوردار باشــد، کدام ان رخدادهــا از توانایــی و ظرفیــت ســازگاری و انعطاف پذی

ــن» میشــل  ــت فروت ــۀ «دول ــن پرســش ها، کوشــش می  شــود در چارچــوب نظری ــه ای در پاســخ ب
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 (١٩٢٢‑٢١١٢) ســازمان ها»  «جامعه شناســی  بنیان گــذار  و  فرانســوی  جامعه شــناس  کروزیــه١، 
تمهیداتــی فراهــم شــود. نظریــۀ دولــت فروتــن از ایــن حیــث  تأمل انگیــز اســت کــه در تحلیــل و 
چاره اندیشــی بحــران دهــۀ ١٩٧٠ بــه بعــدِ دولــت فرانســۀ «به ســتوه آمــده»، تمهید شــده اســت و کارآمدی 
دولــتِ «خــود بزرگ بیــن» و «همه چیــز  دان» و «همه جــا حاضــر» و «همــه کار دان» را در قبــال «جامعــۀ 
زنــده و پویــا» کــه آمــاده و مســتعد «انقــالب کار» اســت، نقــد می کنــد و پیشــنهادهایی را ارائــه می دهــد. 
دولتــی کــه «ناشایســتگی اش » را در ســازگاری و تدبیــر در برابــر زمانــۀ رو بــه پیشــرفت از کــف داده و بــا 
ــای فوت شــده» را  ــه»، «فرصت ه ــای کمّیت گرایان ــا «راهبرده ــخ»، ب ــار شــدن در «فراموشــی تاری گرفت
رقــم زده اســت. کروزیــه در کتــاب دولــت فروتــن، دولــت مــدرن، راهبردهایــی بــرای تغییــری دیگــر، 
نقــش و ضــرورت دولــت را نــه نفــی، بلکــه نقــد می کنــد. او درمــورد دولت مــردان می نویســد: «خــود 
را مســئول همــه چیــز می پندارنــد، آن هــا بایــد همــه چیــز را بداننــد و بــرای همــه چیــز پاســخی داشــته 
باشــند» (کروزیــه، ١٣٩٠: ١۶). «قبــل از هرچیــز [دولت مــردان] بایــد بــه محدودیت هــای خــود وقــوف 
ــا، دیگــر یــک سیاســت  ــدۀ م ــای پیچی ــد... در دنی ــد و از ســپردن وعده هــای ناشــدنی دوری گزینن یابن
فعــال و هم زمــان واقع گــرا را بــدون همــکاری عملــی شــهروندان کــه بایــد پذیــرای ســهم خــود از تــالش 
جمعــی باشــند، نمی تــوان پیــش بــرد» (همــان، ١٧). «یــک دولــت متکبــر همه جــا حاضــر و همــه کار 
ــد خــود را به راســتی  ــن می توان ــرا فقــط یــک دولــت فروت ــاده اســت. زی ــل و ازکار افت ــر علی دان، ناگزی
فعــال نشــان دهــد و تنهــا چنیــن دولتــی قــادر اســت بــه جامعــه گــوش فــرا دهــد، شــهروندان را درک کنــد 
ــق رســاندن اهدافشــان به وســیلۀ خودشــان  ــا را در به تحق ــا آن ه ــا باشــد ت و درنتیجــه در خدمــت آن ه
یــاری کنــد. سیاســت پــروژۀ جامعه[ســازی] از نــوع سوسیالیســت یــا لیبــرال آن، خیال پردازانــه اســت کــه 
تکنوکرات هــای مــا در جامعــۀ امــروز غافلگیــر شــده اند کــه آن هــا کــه ادعــای رهبــری جامعــه را دارنــد، 
از آن عقــب مانده انــد» (همــان، ١٨). مجیــد وحیــد مترجــم کتــاب، در مقالــه ای در توضیــح علــل ایــن 
ــی از  ــری از آراء یک ــا بهره گی ــی، ب ــن عقب ماندگ ــل ای ــا و تعلی ــا بحران ه ــه ب ــت در مواجه ــی دول ناکام

همــکاران کروزیــه، ارهــارد فریدبــرگ٢، ســه نقصــان را بــه ایــن شــرح برمی شــمرد:
ــر از عقالنیــت انســان هایی باشــد کــه  ــد فرات  ١. نقصــان عقالنیــت: عقالنیــت ســازمان ها نمی توان
آن هــا را بنیــان نهاده انــد. ازایــن رو، عقالنیــت آن هــا ناگزیــر محــدود اســت؛ یعنــی ترکیبــی اســت پیچیــده 
از احساســات، عــادات، مالحظــات اخالقــی، اســتراتژی ها و محاســبات ابــزاری. عقالنیتــی برتــر از ایــن 

عقالنیــت وجــود نــدارد.
ــا در  ــف اســت. پیونده ــای ضعی ــه حاصــل پیونده ــی ک ــل: وضع ــتگی متقاب ــان وابس  ٢. نقص
ــه همگــون؛ کنشــگران ســازمان همــواره مترصــد محــدود کــردن  ــه همیشــگی هســتند و ن ســازمان ن
1. Michel Crozier
2. Erhard Friedberg
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وابســتگی خــود بــه دیگــران و یــا تغییــر در روابــط قــدرت هســتند. بنابرایــن روابــط علــت و معلولــی 
ــل تشــخیص نیســت. خطــی در ایــن محیــط قاب

 ٣. نقصــان مشــروعیت: به دلیــل اعتبــار محــدود اهــداف و مقاصــد ســازمان، از یــک ســو، هنجارهــا و 
ارزش هــا و نظام هــای توجیهــی ایــن اهــداف و مقاصــد نمی تواننــد به صــورت کامــل بــه رفتارهــا و کنش هــای 
متقابــل مشــارکت کنندگان جهــت دهنــد، از ســوی دیگــر، این هنجارهــا و ارزش هــا و نظام توجیهی خــود در 

معــرض تبدیــل و تحول انــد (وحیــد، ١٣٨۶: ٢٩١).
ــا درازمــدت  ــردی ی ــارت اســت از: «نوعــی برنامه ریــزی راهب معنــی سیاســت گذاری فرهنگــی عب
کــه از آرمان هــا و ارزش هــای جامعــه الهــام می گیــرد و برنامه ریــزی میان مــدت و کوتاه مــدت را 
هدایــت می کنــد (اجاللــی، ١٣٧٩: ۵٩). بــا ایــن معنــی و تفســیر از سیاســت گذاری فرهنگــی و توجــه 
بــه نظریــۀ دولــت فروتــن و مفهــوم کانونــی و محــوری آن، یعنــی نســبت میــان «دولــت و جامعــه»، در  
ایــن  صــورت، در بخــش فرهنــگ بایــد نســبت میــان دولــت و نهادهــا، اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
کنشــگر و مشــارکت کننده در کنــش فرهنگــی را بررســی کــرد و از ایــن مقایســه، مســائل و راهکارهــا 
را در محدودیــت ایــن مقالــۀ مختصــر و یادداشــت گونه، توضیــح داد و بــا تأملــی بــر ســه نقصــان در 
ســازمان  فرهنگــی (وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی) بــه پاســخ پرســش های ایــن مقالــه نزدیک تــر 
شــد. در چارچــوب نظریــۀ دولــت فروتــن معطــوف بــه سیاســت گذاری فرهنگــی و تأکیــد بــر ســه اصــل 
«عقالنیــت، وابســتگی متقابــل و مشــروعیت»، بــه ســازگاری ایــن ســه اصــل بــا وضعیــت کنونــی نظــام 

و ســاختار و اقتصــاد فرهنــگ اشــاراتی می شــود:
١. رجحان عقالنیت دولت فرهنگی بر عقالنیت جامعۀ فرهنگی

ــه معنــی مطلــق آن موردنظــر نیســت، بلکــه مقایســه  ای اســت میــان عقالنیــت محــدود و  عقالنیــت ب
خودبســنده و منفعــل در دولــت، بــا عقالنیــت فعــال و گشــوده و زمانمنــد و رو بــه  کمال جامعــه؛ در اینجا 
بــه معنــی اخــص، یعنــی جامعــۀ کنشــگران فرهنگــی و هنــری. بــر مبنــای نظریــۀ دولــت فروتــن، عقالنیت 
بوروکراتیــک یــا ســازمانی دولــت در بخــش فرهنــگ نســبت بــه بازیگــران و کنشــگران فرهنــگ و هنــر، 
ناپایــدار، ســیال، ســلیقه ای، متزلــزل، غیرواقع بینانــه و ناقــص اســت. ویژگــی ســاخت تاریخــی اداری و 
نظــام بوروکراتیــک ایرانــی، اســتیالی فــرم بــر محتــوا و قواعــد و ضوابــط بــر اهــداف و آرمان هاســت. 
در نظــام بوروکراتیــک، اهــداف عملــی مشــخص نیســت و تفســیر ضوابــط و مقــررات، جــای اهــداف را 
گرفتــه اســت. عقالنیــت مســتتر در بخش نامه  هــا و آیین نامه هــا کــه محصــول نگــرش و دانــش و تجربــۀ 
محــدود و ســلیقه ای نظــام بوروکراتیــک اســت، بــا عقالنیت برخاســته و منبعــث از تجربــه و دانش عینی 
و روبه تزایــد جامعــۀ فرهنگــی متفــاوت و گاه متخالــف اســت. عقالنیــت دولــت فرهنگــی، عقالنیــت 

ناپایــدار و متغیــر ناشــی از تغییــر و بلکــه دگرگونــی نظــام تصمیم ســازی دولت هــا در ایــران اســت.
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افــق عقالنیــت دولــت فرهنگــی، افــق فی الحــال و در زمــان اکنون اســت، اما عقالنیت جامعه بیشــتر 
و بلکــه می توانــد بــه اقتضــای صیانــت از ســرمایه و افزایــش دارایــی فرهنگــی، آینده اندیــش و فردانگــر و 
واقع بیــن باشــد. بــه ایــن دلیــل اســت کــه فــردا و آینــده در عقالنیــت دولــت فرهنگــی غایــب و کــم ارزش و 
بی اهمیــت اســت؛ چــون سرشــت ایــن عقالنیــت شــیفته و دلبســتۀ طرح هــای زودبــازده و ســهل الوصول 
در دوران کوتــاه مدیریتــی اســت. به تعبیــر همایــون کاتوزیــان در نظریــۀ «جامعــۀ کوتاه مــدت» و «کلنگی»، 
عقالنیــت هــم بــه اقتضــای آن کوتاه مــدت  نگــر و زودبــازده طلــب اســت. ایــن عقالنیــت در برابــر فــردا 
و پس فــردا هیــچ یــا کمتــر واکنــش و احساســی دارد و بــه همیــن دلیــل، فاقــد طــرح و برنامــه ای بــرای 
آن اســت؛ زیــرا در افــق نــگا ه بوروکراتیــک، چــو فــردا شــود فکــر فــردا شــود و راهبردهایــی هــم کــه بــر 
ایــن اســاس طراحــی می شــود بــه معنــی دقیــق کلمــه، تاکتیــک اســت. در تفکــر و عقالنیــت آینده اندیــش 
و فردانگــر اســت کــه زیرســاخت ها  و تمهیداتــی بــرای روز مبــادا، وضعیــت محتمــل بحرانــی و کمبــود 
منابــع مالــی و ناتوانــی دولــت در وضعیــت خطیــر، پیش بینــی و تدبیــر می شــود. امــا در نگــرش و 
عقالنیــت نظــام بوروکراتیــک فرهنگــی، این گونــه  بحران هــا تقدیــری اســت ورای تدبیــر کــه نمی تــوان 
بــرای آن چــاره ای از پیــش اندیشــید و از تقدیرهــا راه گریــزی نیســت و بایــد تقدیرهــا را بــا تدبیرهایی، آن 
هــم متکــی بــر عقالنیــت دولتــی از ســر گذرانــد. نظــام بوروکراتیــک در جهــانِ «مَســلم ها» و «قطعیــات» 

می اندیشــد و تصمیــم می گیــرد و جهــان «احتمــاالت» را یــا نمی شناســد یــا وقعــی بــدان نمی نهــد.
در ســیر تاریخــی نظــام اداری و نهــاد دولتــی فرهنــگ (وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی)، رونــد 
ــر)، به ســمت  ــر عقالنیــت خودبســنده و فروبســتۀ اداری (در ســال های اخی اتــکای محــض و مطلــق ب
گشــودگی و پذیــرش و گــوش دادن بــه عقالنیــت و تجربــۀ جامعــۀ فرهنگــی و هنــر متمایــل شــده اســت 
ــۀ فرهنگــی گــوش داده شــود. حضــور اشــخاص  ــدگان جامع ــه ســخن نماین ــا ب و کوشــش می شــود ت
حقیقــی و حقوقــی در شــوراها و جلســات تخصصــی نســبت بــه گذشــته روبــه  تزایــد اســت. امــا این گونه 
ــوف در ســاخت  ــۀ صن ــی فرهنگــی به خصــوص اتحادی ــۀ مدن ــدگان جامع مشــورت ها و حضــور نماین
قــدرت دولــت و ذیــل نگــرش و عقالنیــت دولتــی، یــا به تعبیــر فوکویــی، در ســاخت قــدرت بوروکراتیک 
صــورت می گیــرد. اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه تجربــه دریافته انــد تــا جایــی کــه مشــروعیت نظــام 
بوروکراتیــک نقــد نشــود، لکنــت زبــان را رعایــت کننــد و بــه گونــه ای ســخن گوینــد کــه ســخن مشــروع و 
کالم مقبــول تلقــی شــود. اعتبــار ایــن مشــورت ها و نظرهــا تــا جایــی اســت کــه کلیــت عقالنیــت دولــت 
را نقــد نکنــد و ســخن ها بــا هاضمــۀ ســاخت دولــت ســازگار باشــد. بنابرایــن این گونــه مشــورت ها و 
دیدگاه هــای نقادانــۀ جامعــۀ فرهنگــی معمــوًال و درنهایــت در جهــت اســتحکام عقالنیــت دولتــی اســت، 
نــه نقــد جــدی عقالنیــت دولتــی و آن هــم نقــد ســاختاری و بی پــروا و راه گشــا؛ بــه همیــن دلیــل معمــوًال 
کنشــگرانی برگزیــده می شــوند کــه از جنــس مشــاوران خــودی و خویشــاوند فکــری و عقیدتــی باشــند و 
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کالم خوشــایند و ســخن تأییدآمیــز  گوینــد. ازهمیــن روســت کــه کنشــگران راســت گو و حقیقت جــو بــه 
ایــن درگاه راه ندارنــد یــا آن هــا فاصلــۀ خــود را بــا نظــام بوروکراتیــک رعایــت می کننــد.

در چنیــن فضایــی، چرخــش اطالعاتــی و گفت وگــوی جــدی میــان دولــت و جامعــۀ فرهنگــی و 
ــه روش نظام منــد و ورای خواســت و تمایــل شــخصی و ســلیقه ای دولتــی شــکل نمی گیــرد  هنــری ب
و امتــزاج افق هــا یــا عقالنیــت  دولــت و جامعــه رخ نمی دهــد و گسســت تاریخــی و ســاختاری میــان 
دولــت و نیازهــا و روندهــای واقعــی و عینــی جامعــۀ فرهنگــی و هنــری را مرتفــع نمی کنــد. درواقــع 
عقالنیــت جامعــۀ فرهنگــی و هنــری، همــواره از فیلتــر و گلــوگاه صافــی عقالنیــت دولتــی گــذر می کنــد 
ــی  ــل هژمون ــت آن ذی ــی آورد و عقالنی ــودن به دســت م ــر ب ــرای مؤث ــدود را ب ــدک و مح ــی ان و مجال
عقالنیــت دولتــی بازنمایــی می شــود. نتیجــۀ ایــن رونــد بــه تشــدید گسســت میــان دو فضــا و بخــش 

فرهنــگ رســمی و مدنــی انجامیــده اســت.
٢. روابط متقابل شکسته

 روابــط میــان دولــت و کنشــگران فرهنگــی و هنــری، روابــط تنظیم شــده، محــدود، و به تعبیــر 
کروزیــه، ضعیــف اســت. پیونــد روابــط دولت مــردان به علــت اســتیالی ســاختار بوروکراتیــک و 
فقــدان ترجیحــات منافــع ملــی بــر منافــع سیاســی و شــخصی مدیــران فرهنگــی، بــه روابــط دوســتی و 
خویشــاوندی فکــری و فرهنگــی و متصلــب و مقیــد و در ایــن چارچــوب تعریــف می شــود. از ســوی 
دیگــر به دلیــل تــداوم نظــام ســنتی، روابــط و پیوندهــای متقابــل در ســاختار بوروکراتیــک، فیزیکــی و 
ــنایی و شناخته شــده  ــول آش ــم معل ــط ه ــن رواب ــودن ای ــی دســترس پذیر ب ــره اســت. یعن ــره به چه چه
ــط در  ــن رواب ــودن، سرشــت ای ــداری ب ــنایی و دی ــۀ آش ــدار اســت. دو مؤلف ــول دی ــم معل ــودن و ه ب
ســطوح محلــی، ملــی و جهانــی را مکانمنــد کــرده و بــه همیــن دلیــل، ایــن روابــط ضعیــف و شــکننده 
ــِی دور از  ــق جغرافیای ــور به خصــوص در مناط ــر کش ــری در سراس ــی و هن ــگران فرهنگ اســت. کنش
دســترس و محــروم، اقبــال و فرصــت دیــدار ندارنــد؛ هرچنــد آشــنا محســوب شــوند. در ایــن ســاختار 
روابــط شکســته، هــر کنشــگری یــا شبه کنشــگری کــه بتوانــد بــه پشــت در اتــاق تصمیم ســازان راه یابــد، 
ــد می شــود  ــی و فرصت هــای بوروکراتیــک بیشــتر بهره من ــی و اطالعات ــه و رانــت  مال ــای یاران از مزای
ــی  ــی و صنف ــت مل ــوان عقالنی ــر منفعــت شــخصی خــود را به عن ــی ب ــر و مبتن ــت جزئی نگ و عقالنی
بازنمایــی و جانمایــی می کنــد. بنابرایــن نظــام روابــط متقابــل مدیــران دولتــی ناقــص و گمراه کننــده و 

ــر منابــع ملــی اســت. مؤیــد رانت خــواری مــادی و اطالعاتــی و ترجیــح منافــع شــخصی ب
٣. مشروعیت تنگ

هــر نظــام بوروکراتیــک، دو رکن اساســی دارد: اهداف و هنجارها، ارزش ها و نظام توجیهی (وحیــد، ١٣٨۶: 
٢٩٠)؛ به دلیــل ایــن دو رکــن، تمامــی ســالیق و نگرش هــا و کنش هــای فرهنگــی آحــاد جامعــۀ فرهنگــی و 
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هنــری را در بــر نمی گیــرد و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی به دلیــل جایــگاه رســمی و ایدئولوژیــک خــود 
در چارچــوب مقاصــد و هنجارهــا و نظــام ترجیحــات مشــخصی برنامه ریــزی و اقــدام می کنــد. ایــن دو رکن 
به طــور طبیعــی نمی توانــد پاســخ گوی نیازهــای فراگیــر، متنــوع و متکثــر جامعــۀ فرهنگــی و هنــری باشــد. 
نظــام حمایتــی و نظارتــی ایــن ســازمان نیــز به طــور طبیعــی و منطقــی، ناچار بــه دســته بندی و ارزش گــذاری و 
اعتبارســنجی محصوالت و آثار و محتواهای فرهنگی اســت. بنابراین مشــروعیت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بــه کنشــگران فکــری و عقیدتــی خــاص و محــدودی، کم و بیــش، وابســته اســت. این وضعیــت برای 

همــۀ قــوای مجریــه نــه امــری دل بخواهــی، بلکــه امــری ضــروری و ناگزیر اســت.

فقدان آینده نگریِ دولت همه  چیز دان در مصاف با بحران ها 
ــی خــاص  ــا بحران های ــه ب ــر در مواجه ــگ و هن ــده در بخــش فرهن ــه اصــل یادش ــود نقصــان س وج
ــت و وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ــده، ســبب شــده اســت دول ــر رخدادهــای آین ــا و در براب ــد کرون مانن
اســالمی نتوانــد در برابــر هرگونــه رخ دادی (مترقبــه یــا غیرمترقبــه) آمادگــی و تــوان ســازگاری داشــته 
باشــد. از ســوی دیگــر، نظــام تولیــد و توزیــع و مصــرف فرهنگــی هــم به شــدت و به طــور مســتقیم بــه 
ایــن ســاخت بوروکراتیــک وابســته اســت کــه آن را از ســایر بخش هــای اقتصــادی، صنعتــی، تجــاری 
ــد  ــرای تولی ــد. برخــالف ایــن بخش هــا، بخــش فرهنــگ ب ــز و آســیب پذیرتر می کن ــی متمای و خدمات
هــر مــورد و فقــرۀ کاالهــای فرهنگــی و هنــری بایــد از نظــام بوروکراتیــک مجــوز مــوردی (نــه عمــده 
ــال نظــام بوروکراتیــک  ــد کاالهــای فرهنگــی از کان ــد و تولی ــد ســایر بخش هــا) اخــذ کن و کلــی مانن
دولــت می گــذرد و هرگونــه تغییــری در وضــع و حــال ایــن نظــام، ناشــی از وضعیــت بحرانــی یا مســائل 
فقــر منابــع مالــی، مســتقیم و به شــدت بــر کمّیــت و کیفیــت تولیــد و توزیــع کاالهــای فرهنگــی تأثیــر 
می گــذارد و آن را مختــل می کنــد. در ســایر بخش هــای اقتصــادی، دیگــر کنشــگران بــرای تولیــد هــر 
محصولــی یــک بــار بــه ســازمان دولتــی مربــوط مراجعــه و پــس از اخــذ مجــوز کلــی و عمــده، در شــمار 
ــرای  ــه، ب ــوان نمون ــد. در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، به عن ــع می کنن ــد و توزی ــوه آن را تولی انب
انتشــار صدهــزار عنــوان کتــاب در ســال ٩٧، صدهــزار مجــوز صــادر شــده اســت؛ بــه همیــن منــوال 

صدهــا مجــوز تولیــد فیلــم، تئاتــر، موســیقی و... .
 از ســوی دیگــر، رابطــۀ مســتقیم و چهــره به چهــرۀ کنشــگر بــا کارمنــد اداری و شــیوۀ خــاص خریــد 
محصــوالت فرهنگــی یــا تأمیــن منابــع مــادی تولیــد (کاغــذ)، تأثیــر بســزایی در بهره منــدی خــاص 
از یارانه هــا و وضعیــت تولیــد محصــوالت فرهنگــی و هنــری داشــته کــه همیــن عامــل ســبب انتقــال 
وضــع و حــال دولــت و رفتــار آن بــه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر و کیفیــت آن می شــود. وزارت فرهنــگ 
ــوده اســت. بنابرایــن  ــه کنــش فرهنگــی ب ــان چــاه نفــت و کنشــگران فرهنگــی و ن همــواره واســطۀ می
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وابســتگی بنــد نــاف حیــات فرهنــگ بــه دولــت، هــم بوروکراتیــک و هــم مالــی بــوده و در درازای تاریــخ 
ــد فرهنگــی از «کارگاه»  ــر هــم شــده اســت. تولی ــر نشــده، بلکــه گســترده تر و عمیق ت نه تنهــا ضعیف ت
ــام  ــه از«نظ ــت، بلک ــه مصــرف» نیس ــد ب ــود و از «تولی ــر نمی ش ــع و منتش ــه توزی ــه جامع ــی ب فرهنگ
بوروکراتیــک بــه مصــرف» اســت. ایــن وضعیــت خــاص و متفــاوت اقتصــاد فرهنــگ، آن را در خــالل 
زمــان، نحیف تــر، کم توان تــر، پرهزینه تــر و شــکننده تر کــرده اســت و تــاب تحمــل کوچک تریــن 
تغییــر خــالف عادتــی را، چــه مترقبــه چــه غیرمترقبــه، چــه در دولــت و چــه در بیــرون دولــت، نــدارد و 

ــز و خــاص کــرده اســت.  ازاین حیــث، آن را از ســایر بخش هــای اقتصــادی و تجــاری متمای
روش آینده نگرانــه و راهبــردی بــرای احتمــاالت آینــده و آمــاده بــودن در برابــر زمــان متغیــر، آن گاه 
شــکل می گیــرد کــه پایه هــای سیاســت فرهنگــی بــر ســتون  مقــاوم و اســتوار جامعــۀ فرهنگــی به منزلــۀ 
فاعــل و کنشــگر بنــا شــود و چرخــش نــگاه از تقــدم دولــت بــر جامعــه بــه تقــدم جامعــه بــر دولــت، نگاه 
حال اندیــش بــه نــگاه آینده نگرانــه، رویه هــای ســنتی و فیزیکــی بــه رویه هــای هوشــمند و دانش بنیــاد، 
حمایــت از کنشــگر بــه حمایــت از کنــش فرهنگــی، نظــارت پیــش از تولیــد بــه نظــارت پــس از تولیــد، 
روابــط متقابــل گسســته بــه روابــط هوشمندســازی شــدۀ فراگیــر، اتــکا بــه دانش خودبســنده و فروبســته 
و محــدود بــه دانــش ضمنــی و تجربــۀ زیست شــده و گشــودۀ جامعــۀ فرهنــگ و هنــر و در یــک کالم 
عقالنیــت دولتــی بــه عقالنیــت مدنــی تبــدل و تغییــر کنــد. تــا زمانــی کــه ایــن تحــول صــورت نگیــرد، 
«صنــف» فرهنــگ و هنــر بــه «صنعــت» فرهنــگ و هنــر متحــول نمی شــود و ضعف هــای عقالنیــت 

دولتــی چــون بیــد برابــر بادهــای پاییــزی و حتــی بهــاری، لــرزان اســت.

دولت هوشمند به سوی دولت فروتن
یکــی از راهبردهــای تحــول از دولــتِ «همه جــا حاضــر»، «همه چیــز  دان»، «همــه کار دان» بــه دولــت 
مطلــوب و کارآمــد، بــه کار گرفتــن ابــزار و دانــش داده کاوی بــرای تحقــق و اســتقرار مدیریت هوشــمند 
فرهنگــی و هنــری اســت. داده کاوی، ابــزاری اســت کــه بــا ســامان دهی انبــان کالن داده ها و ایجــاد پیوند 
در تک تــک ســلول ها و ریزدانه هــای مولــد داده و کنــش فرهنگــی و هنــری و شــبکه های اطالعاتــی و 
اجتماعــی و تشــکیل شــبکۀ فراگیــر دربرگیرنــدۀ تمامــی نهادهــای فرهنگــی، اطالعــات معتبــر و باارزش 
ــوگیری و  ــف و دارای س ــای ضعی ــا پیونده ــدود و ب ــش مح ــات و دان ــِن اطالع ــی را جای گزی و کیف
روابــط تام وتمــام بــا کنــش و کنشــگران فرهنگــی می کنــد و برنامه ریــزی فرهنگــی را واقع بینانــه 
و جامع نگــر می نمایــد. داده کاوی ایــن قابلیــت و ظرفیــت را دارد کــه بــا تحلیــل روندهــا، نه تنهــا 
وضعیــت کّمــی و کیفــی و محتوایــی تولیــد و توزیــع و مصــرف کاالهــای فرهنگــی موجــود را دقیــق و 
معتبــر گــزارش کنــد و بــه زبــان آمــار ارائــه دهــد، بلکــه آینــدۀ ایــن روندهــا و احتمــاالت را پیش بینــی 
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ــه  ــر نفــت ب ــی ب ــر داده کاوی، تحــول اقتصــاد مبتن ــن کارکردهــای مدیریــت متکــی ب ــد. از مهم تری کن
اقتصــاد و کســب وکارهای مبتنــی بــر دانــش و اطالعــات و جای گزینــی «داده» به جــای «پــول» اســت. 
افــزوده شــدن کســب وکارهای دانش بنیــاد و نوپــا بــه ظرفیــت اقتصــاد فرهنــگ و هنــر کنونــی، ضمــن 
بــزرگ شــدن حجــم و مقیــاس اقتصــاد فرهنــگ، از وابســتگی فرهنــگ بــه دولــت می کاهــد و به جــای 
ــل آن را در  ــاب تحم ــد و ت ــر می کن ــر را فربه ت ــگ و هن ــت، اقتصــاد فرهن ــتمر دول ــدن مس ــزرگ ش ب
ــر بحران هــای خــرد و کالن و تغییــرات مــداوم دولت هــا مصــون و محفــوظ مــی  دارد. در جهــان  براب
فیزیکــی و بوروکراتیــک دولــت فرهنگــی «چرخــۀ تعالــی» داده و دانــش وجود نــدارد و فراموشــی تاریخ 
و بی اعتنایــی بــه تجربــۀ پیشــینیان و تکیــۀ بــر ارزش هــای عــادات واره جــزء ذاتــی نظــام بوروکراتیــک 
کنونــی فرهنــگ و هنــر اســت. امــا داده کاوی و مدیریــت هوشــمند و متکــی بــر اطالعــات و داده هــای 
ثبتــی و نــه دســتی، تجربــه و دانــش جزئــی کنشــگران را بــه دانــش و تجربــۀ فراگیــر مبــدل می نمایــد و 

یادگیــری را به منزلــۀ یکــی از کارکردهــای خــود نهادینــه می کنــد.

مقایسۀ سه وضعیت دولت همه  چیز دان، فروتن و هوشمند فرهنگی

هوشمند فرهنگیفروتنهمه  چیز  دانشاخص ها

خودبسنده، فروبسته، دانای عقالنیت
 کل

عقل مدنی، تاریخی، 
تخصصی

شبکه ای، چرخش تعالی 
دانش و تجربه 

شکسته، ضعیف، روابط متقابل
خویشاوندی، ناپایدار

فراگیر، مدنی، ساختاری، 
غیرشخصی

داده کاوانه، متنوع، پایشی، 
اتوماتیک، دینامیک 

کنشگران فرهنگیگروه های مدنی و فرهنگیگروه های خاص و همفکرمشروعیت

براســاس مــوارد یادشــده و بــرای اقتصــاد فرهنــگ در وضعیــت خــاص بحــران کرونایــی، نمی تــوان 
ــوز ایــن دارو شناخته شــده نیســت. جــز  ــا هن ــز کــرد ی ــون پیشــنهاد و تجوی ــرای اکن دارویــی فــوری ب
اینکــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بایــد اقتصــاد فرهنــگ را در بخــش مراقبت هــای ویژه بســتری 
کنــد کــه نمیــرد یــا حالــش بدتــر نشــود. امــا داروی ضدکرونایــی و بحران هــای مشــابه آن، خــروج از 
ســه وضعیــت کنونــی عقالنیــت دولتــی، روابــط متقابــل شکســته و مشــروعیت تنــگ اســت و بــرای 
درمــان بلندمــدت و روزهــای مبــادا و غیرمترقبــۀ آینــده بایــد از هم اکنــون بــرای آن چــاره ای اندیشــید.



بی تابی نظام فرهنگ در برابر کرونا | ١٢٧

منابع
اجاللی، پرویز (١٣٧٩). سیاست گذاری و برنامه  ریزی فرهنگی در ایران. تهران: آن.

کروزیه، میشل (١٣٩٠). دولت فروتن، دولت مدرن راهبردهایی برای تغییری دیگر. ترجمۀ مجید وحید. تهران: رخداد نو.

ناطق، هما (١٣۵٨). مصیبت وبا و بالی حکومت. تهران: گستره.

وحید، مجید (١٣٨۶). «بحثی در سیاست گذاری فرهنگی». فصل نامه سیاست، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 
٣٧، شمارۀ ٣.





  
    

۱   

هنــر، زبانــی جهانــی و مشــترک اســت کــه هنرمنــدان بــا آن ســخن می گوینــد. در پــی بحــران همه گیــری 
کرونــا، هنرمنــدان به عنــوان چهره هــای شناخته شــده فعالیت هایــی داشــتند؛ از خلــق آثــار هنــری گرفتــه 
تــا کنشــگری اجتماعــی. پویش هــای هنــری مختلــف در سراســر جهان نقــش هنرمنــدان را در ایــن بحران 
بی ســابقه نشــان داد کــه در مهم تریــن صــورت خــود، محدودیــت ارتباطــات فــردی را بــا قرنطینــه  بــه 
همــراه داشــت. تولیــد آثــار هنــری بــا هــدف همراهــی و همدلــی اجتماعــی و تقویــت روحیــۀ جمعــی و 
تــالش بــرای ترغیــب جامعــه بــه رعایــت ســبک زیســت جدیــد متناســب بــا بحــران را در میــان هنرمندان 
جهــان و ایــران می تــوان دیــد. مضامیــن آثــار هنــری مذکــور، طیــف وســیعی را شــامل می شــد کــه در 
صــدد همراهــی بــا جامعــه بــود و بــه ابعــاد فــردی و اجتماعی بحــران توجه کــرد؛ از مضامیــن امیدبخش، 
آموزشــی و ســپاس گزارانه گرفتــه تــا واکنش هــای اعتراضــی بــه عملکــرد حکم رانــی، نقــد وضــع موجــود 
و روایتگــری از رنجــی کــه انســان ها می برنــد. ایــن رویکردهــا در تولیــد آثــار هنــری کــه رایــگان انجــام 
شــدند و نیــز انــواع دیگــر فعالیت هــای اجتماعــی جامعــۀ هنــری، ازجملــه حضــور فعــال رســانه ای و یــا 

١. دانشیار پژوهش هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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دیگــر شــکل های حمایتــی، نشــان از مســئولیت پذیری اجتماعــی گروهــی از هنرمنــدان هــر جامعــه دارد و 
بــر مســئولیت خطیــر و مهــم هنــر در مواقــع بحــران تأکیــد می کنــد. ایــن ُجســتار بــر آن اســت تــا عملکرد 
هنرمنــدان حرفــه ای را به مثابــه گــروه مرجــع در مواجهــه بــا ایــن بحــران مطالعــه کنــد و دریابــد کــه ایــن 
هنرمنــدان در یــک دورۀ زمانــی مشــخص از شــیوع ایــن بیمــاری، چگونــه نقــش اجتماعــی خــود را ایفــا 
کرده انــد. هنرمنــدان برجســته، اعضایــی از گروه هــای مرجــع نیــز هســتند کــه نقــش مهمــی در راهبــری 
اجتماعــی در جوامــع جدیــد دارنــد. هــدف از ایــن مطالعــه، تحقیــق درخصــوص مشــارکت و چگونگــی 
ایفــای مســئولیت اجتماعــی ایــن هنرمنــدان در مواجهــه بــا بحــران کرونــا در ایــران اســت، گرچــه مــروری 
هــم بــر ایــن موضــوع در جهــان شــده اســت. به مــوازات تحلیــل وضعیــت، جایــگاه ایــن هنرمنــدان در 
مقایســه بــا دیگــر اعضــای ایــن گــروه مرجــع، یعنــی ســلبریتی ها یــا هنرمنــدان چهــره، نیــز تبیین می شــود.

هنر، گروه های مرجع و مسئولیت اجتماعی
هنــر کــه در پیکــرۀ هــر فرهنــگ تنیــده اســت، امــری مهــم و بــر فرهنــگ جوامــع بســیار تأثیرگذار اســت. 
گرچــه نظریاتــی درمــورد آمــوزۀ «هنــر بــرای هنــر» در دوران مــدرن مطــرح شــد و هنرمنــدان مدرنیســت 
از تعهــد اجتماعــی گریــزان شــدند، بســیاری از اندیشــمندان همچنــان بــر مســئولیت اجتماعــی هنــر 
پــای فشــردند؛ همچــون ادمونــد ویلســن١، نویســنده و ادیــب آمریکایــی کــه بــه  نوعی رســالت اجتماعی 
بــرای روشــن فکران و هنرمنــدان معتقــد بــود و بــر مســئولیت اخالقــی و اجتماعــی هنــر پــای فشــرد. 
ویلســن در ســال ١٩٣١ خطــاب بــه لوئیــس بــوگان، شــاعر، نوشــته بــود: «مــا بــه نحــو خاصــی متعهدیم 

کــه ایــن جامعــۀ بیمــار را زمیــن نگذاریــم» (دایمنــت، ١٣٨٣: ٣۴۴).
هنــر، پدیــده ای بــا قدمــت تاریــخ بشــر و تــداوم زندگــی آن مشــروط بــه تــداوم حیــات اجتماعــی 
ــی  ــون در جوامع ــوده و اکن ــان ب ــراه انس ــی هم ــردی و اجتماع ــواره در زیســت ف ــر هم آن اســت. هن
ــا  ــا افزایــش مســئولیت پذیری اجتماعــی از وقــوع ی ــا ب ــا نظام هــای اجتماعــی مــدرن، قــادر اســت ت ب
ــوان تعهــدی دانســت  ــد. مســئولیت اجتماعــی را می ت ــری کن گســترش بحران هــای اجتماعــی جلوگی
کــه عــالوه بــر تأمیــن منافــع یــا خواســته های فــرد، منافــع جمــع را نیــز درنظــر آورد و موجــب بهبــود 
وضعیــت جامعــه شــود. به عبارتــی، مجموعــۀ وظایــف و تعهداتــی کــه بایــد در جهــت حفــظ، مراقبــت 
و کمــک بــه جامعــه ای انجــام دهیــم کــه در آن زندگــی می کنیــم، مســئولیت اجتماعــی تلقــی می شــود. 
مســئولیت پذیری اجتماعــی دربردارنــدۀ مختصاتــی همچــون رعایــت قوانیــن و هنجارهــا، بــه تأخیــر  
ــه در  ــت ک ــف اس ــدی تکالی ــازمان دهی و اولویت بن ــل و س ــل از عم ــر قب ــته ها، تفک ــن خواس انداخت
نتیجــۀ آن هــا، فــرد قــادر اســت بــه افــکار و احساســات خــود نظــم دهــد، درحالی کــه خــود را مســئول 
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ــرت، ٢٠١٨). ــد (رابینســون و ایل ــا می دان ــردی و اجتماعــی آن ه انتخاب هــای خــود و پیامدهــای ف
زمانــی کــه جامعــه بــا بحرانــی شــدید مواجــه می شــود، تاحدی کــه آثــاری از ترومــا (روان زخــم١) در 
ــک  ــج ی ــردد. از نتای ــدان می گ ــئولیت اجتماعــی دوچن ــت مس ــان اعضــای آن آشــکار می  شــود، اهمی می
رویــداد کنترل ناپذیــر، ایجــاد صدمــه ای جــدی بــر روان انسان هاســت کــه واکنش هــای اولیــه بــه آن معمــوًال 
به صــورت انــکار واقعیــت ظهــور می کنــد و ایــن انــکار معمــوًال تبعــات جبران ناپذیــری را بــه همــراه دارد. 
در زمانــی کــه جامعــه ای دســت خوش یــک دگرگونــی همچــون بحــران می شــود، مســئولیت اجتماعــی 
به شــدت اهمیــت می یابــد؛ زیــرا در گام نخســت، جامعــه بایــد قــادر بــه پذیــرش وضعیــت جدیــد شــود. 
می دانیــم کــه در زندگــی اجتماعــی هــر فــرد، نگــرش و کنــش او بــر همــۀ نظــام اجتماعــی و تحــوالت 
آن تأثیرگــذار اســت. ایــن واقعیــت نشــانگر مفهــوم مســئولیت اجتماعــی و اهمیــت آن اســت. مطالعــات 
ــر دیدگاه هــا و رفتارهــای اعضــای یــک جامعــه  ــی ب ــد کــه همــواره عوامل جامعه شــناختی نشــان می دهن
تأثیــر می گذارنــد کــه از مهم تریــن آن هــا، گروه هــای مرجــع٢ هســتند. برخــی جامعه شناســان برآن انــد کــه 
انســان ها در شــکل گیری نگرش هــا و کنش هــای خــود بیــش از آنکــه بــه خــود متکــی باشــند، بــه گروه هایــی 
تکیــه  دارنــد کــه بــا آن هــا در ارتباط انــد (هیمــن و ســینگر، ١٩۶٨: ۴). ایــن گروه هــا مرجــع نامیده می شــوند 
کــه فــرد خــود را بــا آن هــا یکــی می دانــد، اندیشــه ها و افــکارش را از آن هــا می گیــرد و همــواره درســتی یــا 

نادرســتی اندیشــه ها و افــکارش را بــا معیارهــای آن ها می ســنجد (ســاروخانی،١٣٧٠).
نظریــۀ گــروه مرجــع را نخســتین بــار رابــرت مرتــن، بــا الهــام از نظریــات چارلــز هورتــون کولــی و 
جــرج هربــرت میــد، به عنــوان نظریــه ای جامعه شــناختی مطــرح کــرد، امــا خاســتگاه آن روان شناســی 
اجتماعــی اســت. اعضــای گروه هــای مرجــع به مثابــه دیگــری مهــم٣ هســتند کــه افــراد را در توســعه 
ــن،  ــد (مرت ــی می کنن ــود راهنمای ــا و تصــورات شــخصی خ ــا، رفتاره ــا، نگرش ه ــد ارزش ه و رش
ــد و اهمیــت ایــن  ــروان گــروه، بســیار اهمیــت دارن ــرای پی ١٩۶٨: ٢٨٨). ایــن دیگری هــای مهــم، ب
ــردد  ــدل گ ــرد مب ــای ف ــد و ارزش ه ــه عقای ــد و ارزش هایشــان ب ــا عقای اشــخاص موجــب می شــود ت
(هورتــون و هانــت، ١٩٨۴: ٩٩). به این ترتیــب اعضــای یــک جامعــه، گروه هــای مرجــع را راهنمــای 
ــام  ــا اله ــان از آن ه ــی  رفتارهایش ــز ارزیاب ــان و نی ــد و در شــکل گیری نگرش هایش ــرار می دهن ــود ق خ
ــه براســاس  ــراد جامع ــد کــه اف ــار می گذارن ــن معیارهایــی را در اختی ــن گروه هــا همچنی ــد. ای می گیرن
ــر نشــانگر اهمیــت گروه هــای  ــن ام ــد. ای ــار خــود می پردازن ــا نادرســتی رفت ــی درســتی ی ــه ارزیاب آن ب
مرجــع در هــر جامعــه اســت؛ زیــرا آن هــا قادرنــد تــا ارزش هــا و نگرش هــا و به تبــع، رفتارهــای فــردی و 
اجتماعــی افــراد جامعــه را بــه ســویی ســوق بخشــند یــا از ســویی دیگــر بازدارنــد. بنابراین، گــروه مرجع 
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ــان جامعــه  ــرد، موجــب تأثیــرات مهمــی در می به دلیــل آنکــه محــل رجــوع افــراد جامعــه قــرار می گی
اســت. اعضــای برخــی گروه هــای مرجــع، بســیار مشــهور شــده اند کــه البتــه به شــدت به دلیــل کارکــرد 

تبلیغــی رسانه هاســت؛ امــا درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیار اهمیــت یافته انــد.
ــا زیســت انســان  ــا صنعــت ســرگرمی) در رابطــۀ مســتقیم و گســترده ب ــژه در پیونــد ب ــر (به وی  هن
معاصــر قــرار دارد و بــه یکــی از میدان هــای مهــم اثرگــذار گروه هــای مرجــع تبدیــل شــده اســت. لزلــی١ 
ــدان  ــاالن می ــان گروه هــای مشــهور اجتماعــی، فع ــا در می ــن رده ه ــه «یکــی از مهم تری ــر آن اســت ک ب
هنــر، نویســندگان و هنرمنــدان هســتند» (لزلــی، ٢٠١١: ٢۴). برخــی از ایــن هنرمنــدان کــه به وســیلۀ 
ــده اند،  ــناخته ش ــیار ش ــان بس ــا خصوصی ش ــه ای ی ــی حرف ــاد زندگ ــار ابع ــری و انتش ــای هن فعالیت ه
ــرادی بســیار شناخته شــده از ســوی تصویرســازان  ــد. «ســلبریتی ها اف ــام دارن دراصطــالح ســلبریتی ن
رســانه های جمعــی هســتند کــه به دلیــل قــدرت فرهنگــی، نمادیــن و سیاســی خــود در خدمــت یــک 
کارکــرد اجتماعــی قــرار می گیرنــد. ســلبریتی ها، هنجارهایــی بــرای رفتــار ایجــاد می کننــد و بــه 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــار، ٢٠٠٩: ٧). ب ــل می شــوند» (نای ــد تبدی ــرای شبیه ســازی و تقلی ــی ب مدل های
کارکــرد جامعــۀ هنرمنــدان، به ویــژه هنرمنــدان چهــره (ســلبریتی)، در جایــگاه مهــم یکــی از گروه هــای 
مرجــع در جهــان و نیــز ایــران، نــوع کنشــگری ایــن اقشــار اجتماعــی در وضعیــت بحرانــی شــیوع کرونــا 

کــه عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی ایشــان را نشــان می دهــد، شایســتۀ تأمــل و مداقــه اســت.

هنرمندان جهان در میدان اجتماعی بحران کرونا
 تولید آثار هنری

ــدان  ــا ســرعتی باورنکردنــی، کشــورها را یک به یــک درنوردیــد، هنرمن ــا ب ــان کــه ویــروس کرون همچن
نیــز به تناســب، آثــاری را تولیــد و عرضــه کردنــد. شــکل گیری بی شــمار قالب هــای تولیــد آثــار هنــری 
و فراهــم بــودن امکانــات فناورانــۀ پیشــرفته بــرای تولیــد، نمایــش و بــه اشــتراک گذاری آن هــا در بســتر 
ــز در  ــی متمای ــا، بحران ــران کرون ــود. بح ــی پرحجــم ب ــم شــکل گیری فعالیت ــل مه ــانه ها، از عوام رس
ماهیــت و ابعــاد آن بــا دیگــر بحران هــای جهانــی تــا پیش ازایــن اســت کــه مجــال طــرح آن در اینجــا 
نیســت؛ امــا به طــور مشــخص ســرعت انتقــال و ســهولت شــکل گیری زنجیــرۀ انتقــال آن میــان 

ــا بــه تجربــه ای بی نظیــر و البتــه ســخت تبدیــل شــود.   انســان ها، ســبب شــد ت
به دلیــل اینکــه چیــن اولیــن نقطــۀ درگیــر بــا ایــن بحــران بــود، متقدم تریــن آثــار هنــری نیــز مربــوط 
ــی دارد،  ــن شــعبه در شــانگهای و کــره جنوب ــو٣ کــه چندی ــری آراری ــر گال ــا جــو٢، مدی ــود. هن ــدان ب ب
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ــه  ــا (٢٠٢٠)، ب ــری در دوران ظهــور ســارس (٢٠٠٢) و کرون در مقایســۀ وضعیــت فعالیت هــای هن
ــه: «آن  ــه  اینک ــوده، ازجمل ــه اثرگــذار ب ــر و جامع ــان هن ــه در تعامــل می ــد اســت ک ــی معتق تفاوت های
ــود.  ــال نب ــن کشــور فع ــود و رســانه های اجتماعــی در ای ــی و ســورئال ب ــن، رؤیای ــر در چی ــان، هن زم
تلفن هــای هوشــمند یافــت نمی شــد و در دنیــای هنــر، همــه به طــور مســتقل کار می کردنــد. همچنیــن 
بحــران ســارس در اوضــاع سیاســی متفاوتــی روی داد؛ به طوری کــه رســانه ها و بیــان هنــری آن زمــان 
ــی را  ــی مضامین ــدان چین ــود».١ هنرمن ــری برخــوردار ب ــای کمت ــال، از محدودیت ه ــا ح ــه ب در مقایس
دســت مایۀ تولیــد اثــر قــرار دادنــد کــه گاه ترســیم گر وجــوه غمبــار بیمــاری کرونــا بــود و گاه بــه قدردانــی 
ــن از  ــار همچنی ــن آث ــداری آن هــا توجــه می کــرد. ای ــۀ اســتقامت و پای از درمانگــران و تقویــت روحی

مضامینــی اعتراضــی نیــز برخــوردار بــود کــه ســویه هایی سیاســی داشــت.

ــا  ــری ب ــر هن ــه دو اث ــی کــه اذعــان داشــته در دورۀ شــیوع بیمــاری، روزان لــی ژونــگ، نقــاش چین
مضمــون همبســتگی در مبــارزه بــا همه گیــری خلــق کــرده، ایــن فعالیــت را ادای احتــرام بــه «ســربازان 
ــی  ــر ل ــری از دکت ــا تصوی ــری را ب ــی، اث ــو٣، کاریکاتوریســت چین ــده اســت.٢ کوانــگ بین ســفید» خوان
ونلیانــگ٤ منتشــر کــرد درحالی کــه ماســکی از ســیم  خــاردار بــر دهــان داشــت. وی پزشــکی بــود کــه 
نخســتین بــار در ٣ ژانویــه ٢٠٢٠ درخصــوص ویــروس کرونــا اطالع رســانی عمومــی کــرده و بــه همیــن 
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دلیــل از ســوی پلیــس ووهــان تهدیــد شــده بــود کــه ممکــن اســت به علــت تشــویش اذهــان عمومــی و 
انتشــار اطالعــات کــذب بازداشــت شــود. البتــه پــس از آشــکار شــدن اولیــن مــورد ابتــال بــه ویــروس 
کرونــا در چیــن، مقامــات ایــن کشــور از دکتــر لــی عذرخواهــی کردنــد.١ وی پــس از ابتــال بــه ویــروس 
جــان باخــت و مــرگ وی، بهانــۀ اعتراضــات اجتماعــی وســیعی در شــبکه های اجتماعــی علیــه مقامات 
چیــن شــد. اثــر کوانــگ بیــو در اعتــراض بــه رویــۀ اتخاذشــده در قبــال ایــن پزشــک و در همراهــی بــا 

ایــن جریــان اعتراضــی اجتماعــی اســت.
دوی هــان٢، طــراح چینــی، نیــز دیوارهــا و ســقف یــک کلیســای تاریخــی را در اســتان هوبــی، کــه 
ــی کــه  ــری از درمانگران ــا تصاوی ــه ســیاق نقاشــی های کلیســایی، ب ــع اســت، ب شــهر ووهــان در آن  واق
لباس هــای محافظتــی بــر تــن داشــتند پوشــاند. نــام ایــن اثــر «قدیســان، ســپید می پوشــند»٣ درج شــد و 
بــه قداســت عمــل پزشــکان و پرســتاران در مواجهــه بــا ایــن بحــران اشــاره داشــت و در تکریــم آنــان بــود.

ــار  ــد آث ــا تولی ــز ب ــدان دیگــر کشــورها نی ــا گســترش بحــران، هنرمن ــی و ب ــدان چین پــس از هنرمن
ــی فونــگ٤،  ــان فرســتادند. تام ــۀ خــود و جه ــه جامع ــر ب ــان هن ــه زب ــی را ب ــا پیام های ــا کرون ــط ب مرتب
عــکاس سورئالیســت هنگ کنگــی، بــا تولیــد آثــاری نشــان داد کــه چگونــه کمبــود تجهیــزات بهداشــتی 
ــا هــدف  ــر اعتراضــی و ب ــی از هن ــوان نمونه های ــار وی را می ت ــار شــده اســت. آث ــردم فاجعه ب ــرای م ب
اســتیفای حقــوق شــهروندی دانســت. او گفتــه اســت: «مــردم از ناکارآمــدی دولــت هنگ کنــگ بســیار 
ناامیــد و بــه آن بی اعتمادنــد. افــراد مســن و نیــز افــراد کم درآمــد آســیب پذیر، تاکنــون از دولــت محلــی 

حتــی یــک ماســک هــم دریافــت نکرده  انــد».٥
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عــالوه بــر انتشــار آثــار هنــری در شــبکه های اجتماعــی، آثــاری نیــز در حــوزۀ هنرهــای خیابانــی 
ــم  ــل و تکری ــار در تجلی ــن آث ــواری ترســیم و اجــرا شــده اند. برخــی از ای ــه شــکل نقاشــی های دی و ب
درمانگــران و پزشــکان اســت. در ایتالیــا و بــر روی دیــوار بیمارســتان پــاپ جیُوانــی، تصویــری بــزرگ 
از یــک پرســتار نقــش بســته اســت کــه همچــون مــادری نقشــۀ ایتالیــا را در آغــوش دارد و عبــارت «از 
همــۀ شــما ... متشــکرم» در بــاالی آن قــرار دارد.  در شــهر ورشــو لهســتان نیــز نقاشــی دیــواری عظیمــی 
ترســیم شــد کــه پزشــکان و پرســتاران کشــور را نشــان می دهــد؛ درحالی کــه ابرقهرمــان ســینما، یعنــی 
ســوپرمن ‑کــه در آثــار ســینمای غــرب منجــی انســان ها در بحران هــای اجتماعــی معرفــی شــده‑ در 

برابــر آن هــا بســیار حقیــر اســت.
 از دیگــر انــواع هنــر خیابانــی می تــوان بــه گرافیتــی ١ (دیوارنــگاری) اشــاره کــرد کــه غالبــاً به صــورت 
خودجــوش و به دســت هنرمنــدان غیررســمی بــر ســطح دیوارهــای خیابان هــا اجرا می شــود. با اســتفاده 
از ایــن قالــب هنــری، هنرمنــدان جهــان در مواجهــه بــا کرونــا آثــار زیــادی را در قالــب دیوارنــگاری در 
کشــورهای مختلــف شــکل دادنــد کــه اغلــب مضامینــی توصیــه ای و گاه اعتراضــی دارد. در شــهر رفــح 
در نــوار غــزه، نقاشــی دیــواری ترســیم شــده کــه مــردم را در برابــر کرونــا نشــان می دهــد و همــراه بــا 
ایــن شــعار اســت: «مــا از انســان محافظــت می کنیــم و زمیــن را حفــظ می کنیــم». مضمــون ایــن اثــر 
بــه مســئولیت اجتماعــی انســان در حفــظ ســالمت محیط زیســت و زیســتگاه انســان اشــاره دارد. در 
ــاب حلقه هــا را  ــم ارب شــهر برلیــن آلمــان، گرافیــت دیگــری، یکــی از شــخصیت های غیرانســانی فیل
درحــال پنهــان  کــردن حولــۀ بهداشــتی، کــه از ضروریــات حفــظ ســالمت انســان در دوران کروناســت، 
بــه تصویــر کشــیده و به نحــوی احتــکار ایــن ملزومــات را تقبیــح کــرده اســت. گرافیــت دیگــری نیــز 
ــا را بــه شــکل تــاج بــر ســر ترامــپ ترســیم کــرده و  در شــهر سان فرانسیســکو آمریــکا، ویــروس کرون
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بــه عملکــرد ناکارآمــد دولــت وی در قبــال حفــظ ســالمت مــردم در ایــن دوران طعنــه می زنــد. آثــار 
هنــری دیگــری نیــز در عرصــۀ هنرهــای جدیــد شــکل گرفتنــد؛ ازجملــه اثــری کــه انــاس ســاهو، هنرمنــد 
هنــدی، در یــک ســاحل بــا شــن اجــرا کــرد و در آن، در کنــار نقش برجســتۀ صــورت یــک انســان کــه 
در محاصــرۀ ویروس هاســت و بــا ماســک بهداشــتی محافظــت  شــده، پیامــی بدیــن مضمــون آمــده: 

گاهــی می توانــد ویــروس کرونــا را تســخیر کنــد. آ
نهادهــای هنــری و غیرهنــری جهــان نیــز از هنرمنــدان در ایــن عرصــه حمایــت کردنــد. بــا حمایــت 
شــرکت های صنعــت گل و گیــاه هلنــد، هنرمنــدان چیدمانــی عظیــم بــه شــکل ریــۀ انســان را بــا اســتفاده 
از ٥٠ هــزار گیــاه و ١٥٠ هــزار شــاخۀ گل، بــا همــکاری ده هــا داوطلــب در مــدت چهــار روز در ابعــاد 
٢٢٥٠ مترمربــع خلــق کردنــد.١ ایــن اثــر کــه در قالــب هنــر محیطــی٢ اجــرا شــد، توجــه بــه ارزش و 

اهمیــت اعضــای بــدن انســان، به ویــژه ریــه، را در بحــرانِ پیــش رو یــادآوری می کنــد.
مــوزۀ گتــی در آمریــکا نیــز چالشــی را بــا هــدف درگیــر کــردن مردمــی کــه در قرنطینــۀ خانگــی بودند 
بــا هنــر پیشــنهاد کــرد و بــه انعــکاس آثــار بازتولیــد شــدۀ مردمــی دراین بــاره پرداخــت٣ و به این ترتیــب، 
بخشــی از اوقــات مــردم در میانــۀ ایــن بحــران را بــا تولیــد محتوایــی هنــری پــر کــرد. در ایــن چالــش 
مــردم بــه بازآفرینــی آثــار هنــری به وســیلۀ خــود و اشــیای پیرامونشــان پرداختنــد کــه در برخــی از آن هــا 
نیــز اشــاراتی بــه اوضــاع بحرانــی موجــود بــا کاربــرد اشــیائی چــون دســتمال های بهداشــتی شــده بــود. 
انجمــن فرهنگــی هنــد نیــز یــک مســابقۀ بین المللــی بــا عنــوان «هنــر در زمــان شــیوع کرونــا» طراحــی 
کــرد کــه هــدف از آن را پیونــد میــان کشــورهای سراســر جهــان و ارتبــاط مــردم بــا یکدیگــر برشــمرد. 

موضوعــات ایــن مســابقه «جداســازی اجتماعــی، قرنطینــه و مبــارزه بــا ایــن اپیدمــی» اعــالم شــد.٤ 
یتور٥های  پلتفــرم آرت جمیــل در دوبــی نیــز در فراخوانــی، هنرمندان، هنرنویســان، محققــان و کیورِ
(گرداننــدگان رویدادهــای هنــری) خاورمیانــه و شــمال آفریقــا را دعــوت کــرد تــا در یــک فعالیــت، هنــر 
ــه چالش هــا در  ــرای پاســخ ب ــا را تبییــن و پیشــنهادهایی را ب ــا دوران کرون ــریِ مطابــق ب و زیســت هن
بخش هــای خــالق و فرهنگــی ناشــی از بیمــاری کرونــا، شــروع پروژه هــای جدیــد در خانــه یــا تطبیــق 

شــیوه ها و روش هــای کار بــا اوضــاع فعلــی ارائــه کننــد.۶
کنشگری اجتماعی

ــع شــناخته  ــروه مرجــع جوام ــرۀ گ ــه در زم ــان ک ــتۀ جه ــره و برجس ــدان شــاخص، چه برخــی از هنرمن

1. https://is.gd/ZwvgQB
2. Environmental art
3. https://is.gd/SEiP43
4. https://is.gd/5cBhEm
5. Curator
6.https://is.gd/Uk3kPA
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ــد.  ــا اقداماتــی را در قالــب همیاری هــای اجتماعــی انجــام دادن ــا بحــران کرون می شــوند، در مواجهــه ب
ایــن کنشــگری اجتماعــی از اعطــای هدایــای نقــدی بــرای کمــک بــه مهــار بیمــاری یــا افــراد آســیب دیده 
از آن، همچنیــن پشــتیبانی روحــی و معنــوی و... تــا حمایــت از پویش هــای هنــری بــرای تولیــد اثــر هنری 
به دســت مــردم عــادی را شــامل می شــد. براســاس اخبــار منتشرشــده، جکــی  چــان، بازیگــر هنگ کنگــی 
ــدۀ  ــا، خوانن ــن کــرد و ریحان ــزۀ قابل توجهــی را تعیی ــا جای ــروس کرون ــد واکســن وی ــرای تولی ســینما، ب
ــدۀ  ــکیرا، خوانن ــید.١ ش ــتان ها بخش ــه بیمارس ــرای کمــک ب ــش را ب ــون دالر از ثروت ــی، ٥ میلی آمریکای
کلمبیایــی، نیــز اعــالم کــرد کــه کارخانــۀ تولیــد عطــر خــود را بــه کارخانــۀ تولیــد مــواد ضدعفونی کننــده 
ــدی گاگا،  ــد داد. لی ــرار خواه ــپانیا ق ــار اس ــگان در اختی ــدات آن را به صــورت رای ــرده و تولی ــل ک تبدی
جاســتین تیمبرلیــک و جاســتین بیبــر نیــز میلیون هــا دالر بــرای کمــک بــه کنتــرل کرونــا اهــدا کردنــد٢ کــه 
نشــانگر مشــارکت بــاالی ایــن افــراد در ایفای مســئولیت اجتماعی آنان اســت. شــمار زیــادی از چهرهای 
هنــری سرشــناس کــره جنوبــی نیــز از ١٠ میلیون تــا ١٠٠ میلیون وون، معــادل ٨٣ هزار دالر به دولتشــان 
بــرای کمــک بــه مقابلــه بــا بحــران کرونــا اعطــا کردنــد و یــا در تأمیــن تجهیــزات پزشــکی و محافظتــی 
کم یــاب، مشــارکت داشــتند.٣ آن هــا نشــان دادنــد همان گونــه کــه هــواداران و مخاطبــانِ تولیــدات هنــری 
آن هــا، امــکان ثروتمنــد شدنشــان را فراهــم کرده انــد، در زمــان نیــاز بــه یاری شــان خواهنــد شــتافت و از 
بخشــی از ثروتشــان می گذرنــد. اعطــای کمــک مالــی از ســوی ایشــان بــا هــر نیتــی کــه باشــد، پاســخی بــه 

انتظــار مــردم از عمــل بــه وظایفشــان در قبــال جامعــه اســت.

هنرمندان ایران در میدان اجتماعی بحران کرونا 
 تولید آثار هنری 

بحــران کرونــا مدتــی پــس از شــیوع در دیگــر کشــورها به ایران رســید. طبیعتاً هنرمنــدان ایرانی با دسترســی 
بــه شــبکه های اینترنتــی جهانــی، بــا آثــار و فعالیت هــای دیگــر هنرمنــدان جهــان در ایــن زمینــه آشــنا شــده 
بودنــد و بــا درگیــر شــدن جامعــۀ ایــران بــا ایــن بحــران، آنان نیــز آثــاری را تولیــد کردند. تولیــد آثار هنــری از 
اقــدام بــه نــگارش فیلم نامــه و ســاخت فیلــم داســتانی و انیمیشــن و مســتند گرفتــه تــا تولیــد آثــار تجســمی، 
اجــرای موســیقی فــردی و جمعــی، تولیــد محصــوالت فرهنگــی گرافیکــی همچــون موشــن ها، کلیپ هــای 
کوتــاه فرهنگــی، طراحــی هنــر اجــرا۴ و پانتومیــم تــا طراحــی ماســک های بومــی ازجملــه فعالیت هــای قابل 
احصــاء در ایــن زمینــه اســت. برخــی نقاشــان و مجسمه ســازان و طراحــان تــالش کردنــد بــا خلــق آثــار 

هنــری، پیام هــای فرهنگــی یــا بهداشــتی مرتبــط بــا ایــن بحــران را بــه زبــان هنــر بیــان کننــد. 
1. https://is.gd/y8HpAP
2. https://is.gd/iFUK3J
3. https://is.gd/NQn0rM
4. Performance art
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ابراهیــم حقیقــی، طــراح گرافیــک، براســاس تابلوهایــی از هنرمنــدان تاریــخ هنــر جهــان و تنهــا بــا 
اســتفاده از تصویــر ویــروس کرونــا، تابلوهــای مذکــور را بــه فضــای بحرانــی موجــود نزدیــک کــرد.١ 
بهــزاد شیشــه گران آثــار طراحــی خــود را بــا ایــن مضمــون کــه دردی جهانــی گریبان گیــر انســان شــده 
اســت٢، در قالــب چهره هایــی پنهــان در پــس تاریکــی بــه نمایــش گذاشــت و رضــا بانگیــز، بــا اســتفاده 

از مفتــول فلــزی، حجمــی از ویــروس کرونــا را بازنمایــی کــرد. 
گذشــته از ایــن آثــار کــه رویکــرد هنــری محــض در آن هــا بــر مضامینشــان غالــب بــود، هنرمندانــی 
نیــز موضوعــات عینی تــری را دســت مایۀ تولیــد اثــر قــرار دادنــد. علیرضــا ذاکــری، بــا ایجــاد تقارنــی 
ــاع  ــدگان هشــت ســال دف ــا رزمن ــاری در مقایســه ب ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــت پزشــکان در مب ــان وضعی می
مقــدس، اثــری را طراحــی کــرد کــه در آن، کارکنــان درمانــی در کنــار رزمنــدگان قــرار گرفتنــد. در انــدک 
مدتــی پــس از تولیــد ایــن اثــر، شــرکت پســت ایــن طــرح را بــه تمبــر تبدیــل و رئیس جمهــور نیــز از آن 
رونمایــی کــرد.٣ برخــی دیگــر از آثــار ایــن هنرمنــد از مضامینــی اجتماعــی برخــوردار اســت و روایتگــر 
تبعــات معیشــتی ایــن بحــران بــرای مــردم و جامعــه اســت؛ افــرادی کــه ســرپناهی بــرای قرنطینــه کــردن 

خــود ندارنــد یــا بــرای امــرار معــاش مجبورنــد در محیط هــای پرخطــر تــردد کننــد.

امیــر وارســته کــه در زمینــۀ هنــر اجــرا فعالیــت می کنــد، بــر روی صــورت تعــدادی از مجســمه های 
شــهری تهــران ماســک نصــب کــرد کــه پیامــی بهداشــتی داشــت. وی گفتــه بــود: «بهانــۀ اصلــی ایــن 
ــن  ــود»٤. ای ــا ب ــا بحــران‑ بیمــاری کرون ــه ب ــه در مواجه اجــرا، تناســبات اخالقــی و اجتماعــی جامع

1. https://is.gd/3WqC7X
2. https://is.gd/q3fFtJ
3. https://is.gd/uT6nr0
4. https://is.gd/QC50AC
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ــر اجراســت،  ــه هن ــد ازجمل ــی جدی ــری وارســته کــه برخاســته از اهــداف هنرهــای تعامل فعالیــت هن
موضــوع اثــر هنــری را بــه میــدان تعامــل بــا مخاطــب می کشــاند و ازایــن رو، پیــام صریح تــر و 

مســتقیم تری را در محیــط اجتماعــی متعامــل ارائــه می کنــد.
 علی رغــم تعطیلــی پروژه هــای ســینمایی به دلیــل حفــظ ســالمت عوامــل آن هــا، ســینماگرانی هــم 
بودنــد کــه در قالــب فعالیــت محــدود بــه تولیــد فیلــم، به ویــژه فیلــم مســتند مبــادرت کردنــد. دالوران 
ــه به صــورت  ــود ک ــزدی ب ــم ی ــر کری ــی و تهیه کنندگــی امی ــه کارگردان ــینمایی ب ــتند س ســفیدپوش مس
شــبانه روزی در ١٧ روز در بیمارســتان فیروزگــر تهــران تهیــه شــد تــا نمایانگــر تالش هــای کارکنــان ایــن 
ــدان چهــره  ــه شــده کــه برخــی هنرمن ــه بیمــاران کرونایــی باشــد. گفت بیمارســتان در خدمات رســانی ب
به صــورت زنــده، در ایــن فیلــم بــه کادر پزشــکی خــدا قــوت گفته انــد.١ ک مثــل کرونــا مســتندی دیگــر 
ــا همراهــی عــده ای از  ــا ســرمایۀ شــخصی و ب ــه کارگردانــی مهــدی حیــدری در مازنــدران بــود کــه ب ب
مبتالیــان، کادر درمانــی و نیــز شــهروندان، ســاخت آن آغــاز شــد.٢ مــن، زمیــن، کوویــد ١٩ نیــز نــام 
مســتندی تک نفــره بــه کارگردانــی مهــدی قربان پــور بــود کــه تصویربــرداری آن در بیمارســتان جزیــرۀ 
کیــش آغــاز شــد.٣ کنــکاش ایــن هنرمنــد دربــارۀ مســئولیت فــردی و اجتماعــی خــود، دغدغــۀ اصلــی 
در ایــن فعالیــت هنــری اســت. یــک فیلــم داســتانی کوتــاه بــا نــام جــدال خامــوش نیــز بــه تهیه کنندگــی 
و کارگردانــی ســیاوش اســد در تهــران فیلم بــرداری شــد. داســتان ایــن فیلــم حــول پرســتار بیمارســتانی 
ــود  ــرای بازنم ــالش ب ــد.٤ ت ــل می کن ــود منتق ــوادۀ خ ــه خان ــروس را ب ــد از ۴٠ روز وی ــه بع ــت ک اس
مشــکالت و دغدغه هــای درمانگــران و پزشــکان در ایــن بحــران، در ایــن فعالیــت هنری آشــکار اســت.

 فعالیت هــای تئاتــر کــه مســتلزم حضــور تماشــاگر و نمایــش زنــده اســت، در ایــن دوران متوقــف 
شــد، امــا برخــی هنرمنــدان در ایــن عرصــه ایده هایــی را بــرای شــکل گیری نوعــی از تئاتــر متناســب بــا 
اوضــاع بحرانــی عرضــه کردنــد. محمــد رحمانیــان، نویســنده و کارگــردان تئاتــر، پیشــنهادی بــا هــدف 
احیــای تئاتــر زنــدۀ برخــط ارائــه کــرد کــه پیش تــر تئاتــر تلویزیونــی نــام داشــت و ســال ها قبــل نیــز تولیــد 
می شــد.٥ عــالوه بــر ایــن، برخــی هنرمنــدان تئاتــر نیــز دســت  به قلــم شــدند و بــه نویســندگی پرداختنــد. 
ــا  ــوان داســتان های کرون ــا عن ــز ب ــگارش مجموعــه داســتانی طن ــر، از ن ــد تئات ســیروس همتــی، هنرمن
خبــر داد کــه دارای مضمــون مشــترک میــان ایــران و کشــورهای دیگــر و در قالــب طنــز اســت.٦ ساســان 
قجــر، نویســنده، کارگــردان و بازیگــر زنجانــی تئاتــر، نیــز مشــغول ســاخت ویدیوهایــی آموزشــی در 
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فضــای مجــازی به منظــور آمــوزش مســائل بهداشــتی بــه مخاطبــان بــا اســتفاده از هنــر پانتومیــم و بــا 
اجــرای خــودش اســت. پانتومیــم، نمایــش بــی کالم و ازایــن رو جهانــی اســت. وی در ایــن نمایش هــا 
تــالش دارد بــه آمــوزش مســائل بهداشــتی بپــردازد و آن هــا را در فضــای مجــازی منتشــر کنــد.١ ایــن 
هنرمنــد نیــز متناســب بــا محدودیت هــای پیش آمــده، تــالش داشــته تــا ســهمی در عرصــۀ هنــر بــرای 

ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود ازطریــق عرضــۀ محصــول هنــری بــه مخاطبــان داشــته باشــد.
ــادی  ــا حمایت هــای نه ــا ب ــن فعالیت ه ــود. برخــی از ای ــز گســترده ب ــدان موســیقی نی ــت هنرمن فعالی
و ســازمانی انجــام شــد و برخــی دیگــر نیــز انفــرادی بــود. در ایــام نــوروز، شــهرداد روحانــی، رهبــر ارکســتر 
ســمفونیک تهــران، بــا یــک فراخــوان از نوازنــدگان ایرانــی دعــوت کــرد قطعاتــی از آثار موســیقی کالســیک را 
ضبــط و ارســال کننــد تــا امــکان ورود آثــار موســیقی بــه خانه هــای مــردم فراهــم شــود. پــس از ایــن دعــوت، 
نوازنــدگان ارکســتر ملــی ایــران و ارکســتر ســمفونیک تهــران نیــز بــا شــعار «در خانــه می مانیــم تــا زودتــر روی 
صحنــه برویــم» بــه ایــن جریــان پیوســتند. ویدیوهایــی کــه از ایــن اجراهــا ضبــط شــدند، اغلــب به صــورت 
تک نــوازی یــا دونــوازی بــود و بــا هــدف ترغیــب بــه در خانــه ماندن تهیه شــد. آنــان همچنین قطعاتــی را برای 
قدردانــی از حافظــان ســالمت در خانــه نواختنــد و منتشــر کردنــد.٢ پیــام این فعالیت هنری یکــی از مهم ترین 
تقاضاهــای موجــود بــرای غلبــه بــر ایــن بحــران به ویــژه در ایــام تعطیــالت نــوروز بــود که هنرمندان موســیقی 
بــر آن تأکیــد داشــتند؛ ضمــن آنکــه تالش جامعۀ پزشــکان را نیــز ارج نهادنــد و مخاطبان را متوجــه آن کردند.
ارکســتر ملــی ایــران همچنیــن بــه اجرای خانگی قطعۀ ســبک بال اثر حســین دهلوی و انتشــار آن در شــبکۀ 
تعاملــی تیــوا پرداخــت کــه در رســانه های خارجی ازجمله شــبکه های تلویزیونی فرانــس دو فرانســه و المیادین 
لبنــان انعــکاس یافــت.٣ در کنــار فعالیــت گروه هــای موســیقی بــرای اجــرای مجــدد قطعــات و عرضــۀ آن بــه 
مــردم، لوریــس چکناوریــان مســئولیت آهنگ ســازی بــرای قطعــۀ کرونــا بــرای ارکســتر زهــی در ســه قســمت 
«یــورش»، «مــرگ» و «زندگــی» را برعهــده گرفــت و آن را ســاخت. ایــن قطعــۀ ١٢ دقیقــه ای که روایتگــر ورود و 

عبــور از ایــن بحــران بــه زبــان آوا و موســیقی اســت، در صفحۀ چکناوریان در اینســتاگرام منتشــر شــد.
در پــی اقــدام بــه اجراهــای تک نفــرۀ برخــی خواننــدگان پــاپ همچــون بنیامیــن بهــادری، حجــت 
ــر  ــا مجــوز دفت ــزاری کنســرت های برخــط شــکل گرفــت و ب ــدۀ برگ ــی، ای اشــرف زاده و ســاالر عقیل
موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و بــا همــکاری شــهرداری تهــران، ویژه برنامــۀ نوروزخانــه 
تــدارک دیــده شــد و خواننــدگان و گروه هــای موســیقی در ایــام نــوروز بــه اجــرای کنســرت بــرای پخــش 
ــه موســیقی پــاپ از آن اســتقبال و موجــب  ــدان ب ــدادی کــه از ســوی عالقه من ــد؛ روی برخــط پرداختن

ترغیــب مــردم بــه مانــدن در خانــه شــد.
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 شــاعرانی برجســته نیــز بــا ابتکاراتــی بــه تولیــد اثــر پرداختنــد. ســعید بیابانکــی بــا تولیــد و پخــش 
ــا مــردم همــراه شــد. هــدف از ایــن کار،  ــوان حبســیات ازطریــق اینســتاگرام ب ــا عن ــاه ب فیلم هــای کوت
ــه و  ــی در ادام ــود. بیابانک ــی ب ــه کتاب خوان ــردم ب ــب م ــرح و ترغی ــی امیدبخــش و مف ــاد فضای ایج
به منظــور تــداوم فعالیــت هنــری در ارتبــاط بــا مــردم، از طراحــی فعالیــت جدیــد و گروهــی بــا موضــوع 
حافظ خوانــی برخــط خبــر داد کــه خــارج از فضــای شــبکه های اجتماعــی و در فضــای مجــازی برخــط 

ــد می شــود.١ اســکای روم و به صــورت چندرســانه ای تولی
یــک گــروه طــراح لبــاس نیــز بــا حمایــت انجمــن طراحــان لبــاس هرمــزگان توانســت محصولــی 
بــه نــام برکانــو تولیــد کنــد کــه هویــت اصیــل برقــع هرمزگانــی را در نوعــی ماســک بهداشــتی بازتولیــد 
می نمــود. در توضیــح ایــن محصــول بیــان شــد کــه ایــن «مشــوق خانواده هــا بــرای اســتفاده از ماســک و 
تلطیــف روحیــۀ اســتفاده کنندگان بــوده و در رویــۀ بیرونــی آن از تزیینــات و دســت دوزی های هرمزگانــی 
کــه از تنــوع فــراوان برخــوردار اســت اســتفاده و در بیــش از ده طــرح بــا ترکیــب، تزیینــات و رنگ هــای 
مختلــف بــرای ذائقه هــای مختلــف تولیــد شــده کــه کامــًال قابــل شست وشــو و اســتفادۀ مکــرر 
اســت».٢ ایــن هنرمنــدان نیــز بــا توجــه بــه دو وجــه فرهنگــی و اقتصــادی موضــوع تهیــۀ ماســک های 
بهداشــتی تــالش نمودنــد تــا بــا ارائــه و اجــرای یــک ایــدۀ هنــری، ضمــن کمــک بــه برطــرف ســاختن 

نیازهــای جــاری، فضــای بحــران زدۀ اجتماعــی را تلطیــف کننــد.

بنیــاد رودکــی نیــز برگــزاری کنســرت های برخــط را در تــاالر وحــدت متقبــل شــد. همچنیــن تولیــد 
مجموعــه انیمیشــن  هفت خــوان کرونایــی، بــا طراحــی جمــال رحمتــی و صداپیشــگی محمدرضــا صولتی 
در ٧ قســمت بــه موضــوع مبــارزه بــا کرونــا پرداخته اســت. رحمتــی دراین باره گفتــه اســت: «در هفت خوان 
رســتم، قهرمــان مراحــل مختلــف را می گذرانــد تــا بتوانــد نتیجــۀ موردنظــر را به دســت بیــاورد. مــا نیــز 
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هم اکنــون بایــد مراحــل گوناگــون را بگذرانیــم تــا بیمــاری کرونــا را پشــت ســر بگــذاری... ابــزار کار رســتم 
زور بازوســت، امــا مبــارزه بــا کرونــا ابــزار جدیــدی می خواهد. بنابرایــن زکریای رازی وارد داســتان می شــود 

کــه ســمبل علــم و دانــش اســت و نشــان می دهــد ابــزار مبــارزه بــا کرونــا علــم اســت».١
ــد  ــه فراخــوان تولی ــود ک ــال ب ــری فع ــر نهادهــای هن ــرى از دیگ مرکــز هنرهــاى نمایشــى حــوزۀ هن
سراســری تئاتــر آپارتمانــی در قرنطینــه را بــا عنــوان تئاترمــان منتشــر کرد. ایــن نهاد همچنین بــا همکاری 
چنــد نهــاد، فراخوانــی بــرای برگــزاری مســابقۀ بین المللــی کاریکاتــور «مــا کرونــا را شکســت می دهیــم» 
ــر  ــان ٢١٨٨ نف ــه از می ــد ک ــن مســابقه شــرکت کردن ــی از ٨٨ کشــور در ای ــه درنتیجــه، هنرمندان داد ک
شــرکت کننده، ۴٣۶ هنرمنــد ایرانــی بودنــد.٢ برپایــی نمایشــگاه مجــازی پوســتر کرونــا، ازطریــق پورتــال 
ادارۀ کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی٣ و مســابقۀ سراســری عکــس شــهر در برابر 
کرونــا بــا موضــوع پیش گیــری و قرنطینــۀ خانگــی از ســوی انجمــن علمــی پژوهش هــای هنــری ایــران بــا 
همــکاری چنــد نهــاد در همــدان۴ از دیگــر فعالیت هــای نهــادی بــا مشــارکت هنرمنــدان اســت. همچنیــن 
ــا  ــا همــکاری گالــری آرتیبیشــن، یــک نمایشــگاه برخــط ب ــژه در اصفهــان اعــالم کــرد کــه ب گالــری دان
هــدف حمایــت از هنرمنــدان و کمــک بــه کارگــران کوره هــای آجرپــزی برگــزار می کنــد.۵ اعضــای انجمــن 
طراحــان گرافیــک متحــرک نیــز بــه تولیــد موشــن گرافیک هایی بــا موضــوع بیمــاری کرونــا پرداختنــد.۶ 

کنشگری حمایتی هنرمندان

هنرمنــدان حرفــه ای کشــور در میانــۀ بحــران پیش آمــده، بســته بــه ذوق و امکانــات، اقدامــات حمایتــی 
گوناگونــی را ترتیــب دادنــد کــه برخــی از آن هــا جریان ســاز شــد. تنظیــم و ارســال نامــه بــه هنرمنــدان 
جهــان، راه انــدازی پویش هــای مردمــی بــا هــدف کاســتن از مشــکالت، مشــارکت در تولیــد ملزومــات 
بهداشــتی، کمــک بــه تأمیــن ضروریــات زندگــی مــردم صدمه دیده، شــرکت در نمایشــگاه های فــروش آثار 
ــا موضــوع بحــران، ارســال پیام هــای  به نفــع بحــران زدگان، شــرکت در همایش هــا و نمایشــگاه هایی ب
ــرای خــود قرنطینگــی از بارزتریــن فعالیت هــای  ــری در رســانه ها و دعــوت از مــردم ب ــی و تصوی صوت
شــکل گرفته بــود کــه در دو شــکل اقدامــات عام المنفعــه و کمک هــای میدانــی قابــل  شناســایی اســت. 

 اقدامات عام المنفعه

بــا آغــاز شــیوع کرونــا در ایــران کــه همچنــان به دلیــل اعمــال تحریم هــای شــدید اقتصــادی از ســوی 
ــود، جمعــی از  ــی ب ــزات پزشــکی، دارویــی و درمان ــن تجهی ــکا، دچــار محدودیت هایــی در تأمی آمری
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هنرمنــدان اقــدام بــه انتشــار یــک نامــه بــه هنرمنــدان مســتقل جهــان کردنــد. نامــه ای کــه بــه امضــای 
ــه  ــی ترجم ــی و ژاپن ــی، چین ــه، ایتالیای ــی، فرانس ــای انگلیس ــه زبان ه ــید و ب ــران رس ــد ای ٢٧٠ هنرمن
ــدان  ــرز اســت و هنرمن ــر بی م ــه اینکــه هن ــی برجســته شــد؛ ازجمل ــه مضامین ــن نام ــن ای شــد.١ در مت
ــر اوضــاع در دیگــر نقــاط جهــان هســتند و  ــرای تغیی ــه تأثیرگــذاری ب ــادر ب در هــر نقطــه از جهــان ق
ــرای رفــع  ــه وضــع موجــود، تــالش ب ــدان آزادۀ جهــان ب ــد هنرمن ــد کــه پاســخ قدرتمن اینکــه «می طلب
تحریم هــا و محدودیت هــای ظالمانــه علیــه ایــران باشــد». تدویــن ایــن نامــه عالوه بــر اینکــه اقدامــی 
انسان دوســتانه بــرای رفــع برخــی از مشــکالت کشــور در مواجهــه بــا ایــن بیمــاری بــود، همراهــی بــا 
دولت مــردان به ویــژه وزیــر امــور خارجــه نیــز می توانــد تعبیــر شــود کــه در ایــن دوره تالش هــای 

ــرار داد.٢ ــا رفــع ایــن تحریم هــا مدنظــر خــود ق ــرای کاهــش ی متعــددی را ب
بخشــی از جامعــۀ هنرمنــدان نیــز بــا پیوســتن به پویــش «#مشــاهنر» که به همــت خود هنرمنــدان ایجاد 
شــده بــود، توانمندی هــای هنــری خــود را به رایــگان بــا مــردم ســهیم شــدند. البتــه بایــد درنظــر داشــت کــه 
ســهم مشــارکت نهادهــا و ســازمان های دولتــی و غیردولتــی در خیــزش هنرمنــدان و ایجــاد حرکت هــای 
هنــری نیــز بی تأثیــر نبــود.٣ برخــی نگارخانه هــای هنــری نیــز رویدادهــای خــود را به صــورت برخــط برگــزار 
و اعــالم کردنــد کــه بخشــی از عوایــد آن رایگان بخشــی خواهــد شــد. نمایشــگاه برخــط گالــری خــط ســفید 
بــا اعــالم اینکــه همــراه بــا تخفیــف ٢۵ درصــدی آثــار بــرای یاری بــه بیمــاران کرونایی اســت، برگزار شــد.٤ 
همچنیــن یکــی از برجســته ترین هنرمنــدان مجسمه ســاز کشــور کــه در خــارج از کشــور به ســر می بــرد، بــا 
اظهــار اینکــه وضعیــت کنونــی ایــران بســیار بحرانــی اســت و مــردم واقعــاً بــرای زندگــی خــود می جنگنــد، 
اعــالم نمــود کــه عوایــد حاصــل از فــروش ١٢٠ مــدال بــا نمادهایــی مرتبــط بــا بحــران پیش آمــده را کــه 

هریــک از آن هــا ارزشــی برابــر بــا ۶٠٠ و ١۵٠٠ دالر خواهنــد داشــت، تقدیــم ایــران خواهــد کــرد.۵
فعالیت هایــی نیــز بــا موضــوع ترویــج فرهنــگ رفتارهــای اجتماعــی صحیــح برگــزار شــد؛ 
نگارخانــۀ گلســتان مســابقه ای بــا نــام قرنطینــه برگــزار کــرد تــا در ضمــن آن، کــودکان جهــان زیــر١٠ 
ســال، خاطــرات و تصاویــر ذهنــی خــود را از قرنطینــه و دنیــای کرونــا نقاشــی  کننــد.٦ ایــن امــر 
ــه بســط و گســترش پیام هــای  ــه توانســتند ب ــری ایجادشــده چگون نشــان می دهــد کــه جریان هــای هن
اجتماعــی در وضعیــت بحــران کمــک کننــد. گــروه هنــری پرتــره نیــز بــا همراهــی تعــدادی از هنرمنــدان 
شناخته شــدۀ ســینما، بــا حضــور در برابــر دوربیــن بــه ســاخت چنــد ویدیــو بــرای آگاهی رســانی جمعــی 
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در ایــن بحــران کمــک کردنــد.١ انجمــن ادبــی زیرگنبــد کبــود شــیراز آغاز بــه برگــزاری کارگاه هــای مجازی 
ــا  ــان و مســابقاتی ب ــرای کــودکان و نوجوان ــی، اسطوره شناســی، داستان نویســی ب شــاهنامه خوانی، نقال
موضوعــات نــوروز در خانــۀ شــما، ســفر غــول کرونــا بــه ایــران و... نمــود. مهــگان فرهنــگ، هنرمنــد 
شــیرازی، نیــز بــا پیوســتن بــه پویشــی که از ســوی هنرمنــدان ســینما و تئاتر اســتان فــارس راه اندازی شــده 
بــود، بخشــی از مجموعــه داســتان شــلوارهای وصلــه دار را از اســپانیا بــرای مخاطبــان ایرانــی خوانــد.٢ 

کمک های میدانی

صرف نظــر از فعالیت هــای هنــری عام المنفعــه، هنرمندانــی نیــز بودنــد کــه بــا حضــور مســتقیم در میــدان 
بحــران، بــه ایفــای بخشــی از مســئولیت اجتماعــی خــود پرداختنــد. جمعــی از هنرمنــدان بــا حمایــت بنیــاد 
رودکــی، کارگاه تولیــد ماســک های بهداشــتی را راه انــدازی کردنــد. فعالیــت ایــن کارگاه در قالــب یک پویش 
خیرخواهانــه و بــا شــعار «بــا همدلــی در برابــر هجــوم کرونــا پیروزیــم» بــا مســئولیت حمیــد شــریف زاده، 
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر، و بــا همراهــی جمعــی از هنرمنــدان و خّیــران بــود و محصول تولیدشــده را میان 
کارکنــان بیمارســتان ها، کادر مراکــز درمانــی و همچنیــن مناطــق محــروم توزیــع می کــرد. برخــی هنرمندان 
ــا حضــور در کارگاه، قطعاتــی را اجــرا کردنــد.  موســیقی همچــون پــرواز همــای و کیــوان ســاکت نیــز ب
خانــۀ عروســک نیــز بــا همــکاری بیــش از پنجــاه نفــر از هنرمنــدان عروســکی و بــا حضــور چهره هایــی 
چــون مرضیــه برومنــد و رخشــان بنی اعتمــاد بــه پویــش درمانگــران ایــران بــرای تولید شــیلدهای محافظتی 

به عنــوان بخشــی از نیــاز جامعــۀ درمانــی کشــور و به ویــژه در شــهرهای محــروم پیوســت.٣
از میــان ســتاره های ســینما نیــز، پرویــز پرســتویی، بــا همراهــی برخــی چهره هــای شــاخص ازجملــه 
رســول خــادم بــا مؤسســۀ خیریــۀ خادمیــن امــام علــی ابن ابی طالــب(ع) همراهــی کــرد. فعالیــت این مؤسســه 
و گــروه همــراه بــا پشــتوانۀ وجــوه نقــدی اهدایــی مردمــی، بخشــی از اقــالم و ارزاق موردنیــاز خانواده هــای 
روزمــزد و بــدون پس انــداز را در اســتان های تهــران، مازنــدران و گلســتان تأمیــن نمــود. گفتــه شــده کــه علــی 
ســخنگو بــه همراهــی منوچهــر هــادی از دیگــر فعــاالن ســینما نیــز بــا تشــکیل کمپیــن حمایتــی، فعالیتــی 

مشــابه داشــته اند.٤ هدیــه تهرانــی نیــز بــا شــروع بحــران در میــدان کمک هــای مردمــی حضــور یافــت.٥

کرونا و مسئولیت شهروندی؛ هنرمندان حرفه ای «چهره» و هنرمندان «غیرچهره»
شــهروندان از عوامــل اصلــی دولــت و حکومــت در جوامــع مــدرن هســتند و انتظــار مــی رود بــا 
برخــورداری از خصلــت همــکاری منافــع جمعــی، دیگــر شــهروندان را درنظــر آورنــد و منافــع فــردی و 
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عمومــی را پیونــد دهنــد. هریــک از شــهروندان در جامعــه، نقش هــای جداگانــه ای دارنــد و درعین حــال 
گاهنــد.  کــه از حقــوق و امتیــازات آن هــا برخوردارنــد، بــه مســئولیت های خــود در ایــن نقش هــا نیــز آ
ایفــای مســئولیت های شــهروندی ســبب می شــود تــا به مــوازات آنکــه شــهروندان از حکم رانــی تبعیــت 
می کننــد، در کمــک بــه حکم رانــی نیــز ســهیم شــوند. ادای ایــن ســهم نیــز بــا تعهــد و عمــل بــه تکالیف و 
مســئولیت های شــهروندی بازمی گــردد؛ زیــرا حقــوق همــواره در هم نشــینی بــا تکالیــف معنــی می یابــد. 
به عبارتــی، «مفهــوم شــهروندی بــا مســئولیت و مســئولیت پذیری آحــاد جامعــه همراه اســت. فــرد از آنجا 
کــه در جامعــه آیینــۀ دیگــران اســت، هرگونــه تســامح در انجــام دادن وظایــف خــود را در زیرســاخت های 
جامعــه مؤثــر می دانــد. خوشــایندترین احســاس شــهروندی، تعــاون، تعامــل، همــکاری و پذیــرش کمــک 
بــه دیگــران و بــه دوش کشــیدن مســئولیت خــود و دیگــران اســت» (فتحــی و همــکاران، ١٣٨٨: ۵٨). 
ــن  ــه از مهم تری ــد ک ــی می یاب ــه معن ــای داوطلبان ــدان فعالیت ه ــهروندی در می ــف ش ــیاری از تکالی بس
آن هــا کمــک بــه بهبــود اوضــاع، به ویــژه در وضعیــت بحرانــی اســت. گســترش بیمــاری کرونــا در انــدک 
زمانــی، جامعــۀ ایــران را از وضعیــت طبیعــی و معمــول بــه اوضاعــی بحرانــی ســوق داد و چنان کــه مــرور 
رویدادهــا نشــان داد، در میــان جامعــۀ هنرمنــدان حرفــه ای در عرصه هــای تجســمی، موســیقی، ســینما و 
گاهــی به مســئولیت شــهروندی ایشــان بود.  نمایــش، هنرمندانــی حضــور شــاخص داشــتند کــه نشــانگر آ
بــرای نمونــه، مصداقــی از عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی کــه البتــه از ســوی یــک هنرمنــد به عنــوان یــک 
ایرانــی بــر آن تأکیــد شــده و نــه حتــی یــک هنرمنــد، اقــدام مجسمه ســازی برجســته اســت کــه گرچــه در 
خــارج از کشــور به ســر می بــرد، در همیــن اوضــاع اقــدام بــه به کارگیــری نــام هنــری خــود بــرای تولیــد 
و فــروش اثــر هنــری بــا هــدف اختصــاص عوایــد آن بــه مدیریــت بحــران کرونــا در ایــران نمــوده اســت.١

یــک نویســنده، کارگــردان و بازیگــر دربــارۀ فعالیــت خــود در عمــل بــه مســئولیت شــهروندی در 
ایــن مقطــع گفتــه اســت: «ســعی کــردم کارهــای فرهنگــی عام المنفعــه در شــبکه های اجتماعــی انجــام 
ــرای مخاطبانمــان کتــاب شــنیداری  ــا کمــک بچه هــای گــروه پوشــه از ابتــدای ســال جدیــد ب دهــم. ب
تولیــد کردیــم. ازجملــه مــن در ١٧ قســمت رمــان بلیــز نوشــتۀ اســتیون کینگــز را خوانــدم. مــن بــا ایــن 
کار مســئولیت فرهنگــی خــودم را انجــام می دهــم».٢ نویســنده و کارگــردان تئاتــر ایرانــی کــه در آلمــان 
زندگــی می کنــد نیــز بیــان داشــته کــه «بــا کمــک چنــد نهــاد در آلمــان و ایــران ســعی مان بــر ایــن اســت 
تــا بــه زودی مســابقۀ نمایش نامه نویســی تئاتــر مردمــی را به صــورت برخــط برگــزار کنیــم. تمــام درآمــد 
حاصــل از کالس هــا و کارگاه هــای مجــازی را کــه ایــن روزهــا برگــزار می شــود بــه پویشــی به منظــور 

کمــک بــه افــراد نیازمنــد اختصــاص داده ام».٣

1. https://is.gd/hMzZAy
2. https://is.gd/hI9cN1
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یک کارگــردان ســینما کــه در ایــن ایــام بــه ســاخت فیلــم مســتند دربــارۀ کرونــا پرداختــه، بیــان مــی دارد 
کــه «در همیــن مــدت یــک مــاه، بارهــا از طــرف خانــواده و دوســتان از ســاختن  چنیــن فیلمــی منــع شــدم. 
ولــی احســاس کــردم مــن هــم بایــد مثــل پرســتاران و پزشــکان، در خــط مقــدم حضــور داشــته باشــم. چــون 
فکــر می کنــم پــس از ســال ها حضــورم در ســینما و درس خوانــدن و درس دادن در ایــن حــوزه، رســالتی 
بــر دوش دارم و امیــدوارم وظیفــه ام را بــه بهتریــن شــکل بــه انجــام رســانم».١ مــرور اخبار منتشرشــده نشــان 
می دهــد کــه بازی گــری هنرمنــدان حرفــه ای غیرچهــره، اعــم از تولیــد محصــول هنــری و رایگان بخشــی آن 
بــه مخاطبــان تــا نقش آفرینــی در شــبکه های اجتماعــی و حضــور در برنامه هــای برخــط مردمــی و انجــام 

فعالیت هــای گروهــی بــرای کمــک بــه مدیریــت بحــران، درخــور  توجــه بــوده اســت.
برخــی از هنرمنــدان حرفــه ای ســینما کــه از چهره هــای شناخته شــده و معــروف ایــن عرصــه هســتند 
نیــز هم زمــان بــا آغــاز اوضــاع بحرانــی موجــود، در کنــار نیروهــای امدادرســان قــرار گرفتنــد و پــا بــه 
میــدان عمــل نهادنــد. مهم تریــن پیامــد فعالیــت ایشــان جلــب  توجــه عمــوم شــهروندان بــه  ضــرورت 
ــره در  ــدان چه ــذار هنرمن ــش تأثیرگ ــود. نق ــه ب ــن میان ــا در ای ــک آن ه ــی تک ت ــش اجتماع ــای نق ایف
جهت بخشــی بــه افــکار عمومــی به منظــور کمــک بــه مدیریــت بحــران، بدیهــی اســت و ایــن هنرمنــدان 
ــره  ــوان عضــوی از یــک گــروه مرجــع، به شایســتگی به ــگاه اجتماعــی خــود به عن ــا اســتفاده از جای ب
بردنــد. حضــور آنــان در اوضاعــی کــه احتمــال ابتــال بــه بیمــاری بســیار زیــاد اســت، حامــل پیــام ازخــود 
گذشــتگی به نفــع دیگــران بــود کــه شایســتۀ قدردانــی اســت. اینــان بــدون اکتفــا بــه حضــور حداقلــی 
در فضــای مجــازی، عــزم جــدی خــود را در ایفــای مســئولیت اجتماعی شــان نشــان دادنــد. بعدتــر، 
یــک بازیگــر چهــره در تئاتــر نیــز اعــالم کــرد کــه بــا هــدف جمــع آوری کمــک مالــی بــرای خانواده هــای 

آســیب پذیر از ایــن بحــران، پویش#ما‑باهاتیــم را راه انــدازی کــرده اســت.٢
امــا در میــان دیگــر هنرمنــدان چهــره که پیش تر حضــور پررنگــی در مقاطعــی از رویدادهای مهم اجتماعی 
داشــتند و آن را ایفــای مســئولیت می دانســتند، نشــانه های اندکــی از کمــک بــه حــل بحــران بــا تکیه  بــر جایگاه 
ــا اســتفاده از صفحــات مجــازی و  تأثیرگــذار آنــان دیــده شــد. فعالیــت مشــترک و غالــب ایــن چهره هــا، ب
فالوور هــای زیــاد خــود، بــه اطالع رســانی دربــارۀ شــیوع کرونــا و یــا انعــکاس نــکات توصیــه ای ازجملــه ماندن 
در خانــه یــا رعایــت بهداشــت اختصــاص یافــت. برخــی از آنــان بــا برنامــۀ رادیویــی پشــت صحنــه کــه بــه 
گفت وگــو دربــارۀ زندگــی هنرمنــدان چهــره اختصــاص دارد، همــکاری و توصیه هایــی عمومی را بیــان کردند. 
ســفیر کمک هــای مردمــی یونیســف در ایــران نیــز کــه چهره ای شناخته شــده اســت، برنامــۀ برخــط نوروزخانه 

را کــه بــه همــت شــهرداری تهیــه شــده بــود، تبلیــغ و مــردم را بــه رعایــت قرنطینــه دعــوت کــرد. 
یکــی دیگــر از چهره هــای ســینمایی بــا انتشــار پســتی در صفحــۀ خــود از مــردم تقاضــای کمــک 
1. https://is.gd/FlJ8MD
2. https://is.gd/3Xs1dG
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ــه مشــارکت در تأمیــن هزینه هــای  ــان را ب ــا کــرد و آن ــا ویــروس کرون ــارزه ب ــرای مب ــه کادر درمانــی ب ب
ــده و  ــای شناخته ش ــه از چهره ه ــز، ک ــی طن ــۀ تلویزیون ــک برنام ــری ی ــرد. مج ــوت ک ــادا دع ــش ی پوی
محبــوب مردمــی اســت، بــه تولیــد برنامــه در ایــن دوره ادامــه داد و بــا انتشــار ویدیویــی، نحــوۀ رعایــت 
اصــول بهداشــتی در ســاخت برنامــه را نمایــش داد.١ هنرپیشــۀ معــروف دیگــری نیــز اعــالم کــرد کــه بــه 
مــدت ٢۴ ســاعت اســتوری رایــگان درمــورد کســب وکارهای متضررشــده از شــیوع کرونــا در صفحــۀ 
ــد چهــره در ســینما، «چالــش  شــخصی خــود در محیــط اینســتاگرام خواهــد گذاشــت.٢ یــک هنرمن
رقــص» را پیشــنهاد داد و انگیــزۀ خــود را روحیه بخشــی بــه پزشــکان و پرســتاران بیــان کــرد. بازیگــر 
مطــرح دیگــری، بــا اشــتراک گذاری کلیپــی کــه در آن، صحنه هــای رقــص در بیمارســتان ها –کــه در 
مــدت کوتاهــی در شــبکه های اجتماعــی عرضــه شــد‑ بــا صحنه هــای رقــص در فیلم هــای ســینمایی 
ــروش  ــرای ف ــی ب ــی تبلیغات ــان پرداخــت.٣ انتشــار ویدیو ی ــه تشــکر از کادر درم ــود، ب ترکیــب شــده ب
ــرۀ شناخته شــدۀ  ــدام یــک چه ــر اســت، اق ــا مؤث ــری از کرون ــا می شــد در پیش گی ــه ادع ــی ک محصول
ــی را برانگیخــت. برخــی از چهره هــای شناخته شــده و مطــرح  ــود کــه اعتراضات ــون ب ســینما و تلویزی
از بازیگــران و هنرمنــدان ســینما و تلویزیــون نیــز بــا امضــای بیانیــه ای بــا اشــاره بــه وضعیــت شــیوع 
ویــروس کرونــا، آزادی یــک متهــم را کــه در زمینــۀ تهیه کنندگــی ســینما فعــال بــود، خواســتار شــدند کــه 

ایــن اقــدام بــا نکوهــش برخــی دیگــر از فعــاالن جامعــۀ ســینما نیــز مواجــه شــد.
علی رغــم حمایت هــای جمعــی و گروهــی هنرمنــدان حرفــه ای ایــران، اخبــار منتشرشــده در 
رســانه ها حاکــی از حضــور کم رنــگ هنرمنــدان چهــره و شناخته شــده اســت. ســکوت برخــی 
ــا حداکثــر بیــان توصیه هــای  چهره هــا، بســندگی بــه حضــور مجــازی و اکتفــا بــه اظهــار همــدردی ی
بهداشــتی در کنــار عــدم اعطــای کمــک نقــدی از ســوی ایــن چهره هــا، دســت مایۀ برخــی انتقــادات 
از ســوی متخصصــان یــا مدیــران نیــز شــد. معــاون کل وزیــر بهداشــت و درمــان گفتــه بــود: «تاکنــون 
به جــز چنــد ورزشــکار کشــتی، خبــری از ســایر افــراد مشــهور بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در کشــور 

نبــوده اســت» (روزنامــه جام جــم، ش. ٥٦٣٩، ص. ٢٠).

سخن آخر
جهــان پــس از کرونــا، جهانــی دیگــر اســت. گرچــه ممکــن اســت بــرای تبییــن مختصــات جهــان جدیــد 
ــان  ــن اســت کــه جه ــا آنچــه بســیار محتمــل به نظــر می رســد، ای ــان مناســبی نباشــد، ام پســاکرونا زم
جدیــدی رقــم خواهــد خــورد کــه همــۀ مناســبات فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی در آن، دگرگــون خواهد 

1. https://is.gd/W5j2vY
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بــود. در دوران جدیــد پیــش رو، وضعیتــی نــو، جوامــع جهــان را وادار خواهــد کــرد تــا بــه همــۀ ابعــاد 
فــردی و اجتماعــی زندگــی و حیــات خــود، دیگرگونــه بنگرنــد. طبیعتــاً قواعــد حکم رانــی نیــز متناســب 
بــا وضعیــت جدیــد در کشــورهای جهــان دســت خوش تغییــر و متناســب بــا آن بازآفرینــی خواهــد شــد. 
آنچــه تــالش شــد در ایــن ُجســتار تبییــن شــود، میــزان اهمیت بخشــی بــه گروهــی متمایــز در جامعــۀ 
هنــری کشــور (هنرمنــدان چهــره) اســت کــه غالبــاً به دلیــل جایــگاه اجتماعــی تأثیرگذارشــان بــر افــکار 
عمومــی، بــه نحــو ویــژه ای مدنظــر سیاســت مداران و برنامه ریــزان کشــور قــرار دارنــد. صرف نظــر از 
کســانی کــه در ایــن گــروه از هنرمنــدان، اقدامــات شایســته ای در آزمــون بحــران کرونــا داشــتند، شایســته 
اســت کــه در آنچــه هنرمنــدان حرفــه ای عرصــۀ هنــر (کــه براســاس تعریــف فرهنــگ شــهرت الزامــاً 
ــد، تأمــل شــود.  ــا انجــام دادن ــدان بحــران کرون ــد) در می ــرار نمی گیرن ــره ق ــدان چه در ردیــف هنرمن
هنرمندانــی کــه گرچــه چنــدان شناخته شــده نیســتند و ازایــن رو در وضعیــت موجــود محــل رجــوع افکار 
ــوان  ــا ادای تکلیــف نه تنهــا به عن ــه مســئولیت اجتماعــی خــود ب ــد، درعمــل ب عمومــی قــرار نمی گیرن
ــدان  ــه می ــی کشــور، ب ــۀ نخبگان ــه جامع ــق ب ــه و متعل ــه عضــوی فرهیخت ــه به مثاب یــک شــهروند، بلک
عمــل آمدنــد و آنچــه از امکانــات در اختیــار داشــتند، بــرای مدیریــت بحــران بــه کار گرفتنــد. نتایــج 
ــون  ــاری پیرام ــا موضــوع انتشــار اخب ــی انگلســتان ب ــه در مؤسســات تحقیقات ــر ک پژوهش هــای اخی
بحــران کرونــا انجــام پذیرفتــه، عملکــرد چهره هــا ‑به طور عــام‑ در میدان مســائل اجتماعــی را چندان 
خوش بینانــه ارزیابــی نکــرده و نتایــج حاصــل از ایــن پژوهش هــا، دال بــر انتشــار اخبــار نادرســت از 
ســوی ایــن گروه هاســت. «براســاس اظهــارات دکتــر دنیــل آلینگتــون، یکــی از محققــان ارشــد دانشــگاه 
ــاور می کننــد و افــرادی  کینگــز لنــدن، ارتبــاط معنــی داری میــان کســانی کــه اطالعــات نادرســت را ب
ــن  ــج ای ــود دارد». براســاس نتای ــد، وج ــرپیچی می کنن ــت س ــتی دول ــتورالعمل های بهداش ــه از دس ک
ــده  ــا دنبال کنن ــی کــه میلیون ه ــا و صفحات ــا اکانت ه ــات، ســلبریتی ها و چهره هــای سیاســی ب تحقیق

دارد، عامــل اصلــی انتشــار اخبــار جعلــی و اطالعــات نادرســت درمــورد ویــروس کرونــا هســتند.١ 
بدیهــی اســت کــه مدیریــت بحــران مســتلزم بهره منــدی صحیــح از منابــع انســانی مؤثــر و کارآمــد 
ــا نه فقــط در ایــن دوره  در همــۀ ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی اســت. بجاســت ت
و بــرای مدیریــت بحــران کرونــا در کشــور، بــه جایــگاه حقیقــی و نیــز اثربخــش هنرمنــدان حرفــه ای 
غیرچهــره بنگریــم، بلکــه در برنامه ریزی هــای فرهنگــی آینــده نیــز، بــا درنظــرآوری  شــأن حقیقــی ایــن 
ــرای رشــد و  ــه هنگامه هــای بحــران، بلکــه همــواره ب ــا نه فقــط ب ــم ت ــزرگ بداری ــان را ب ــدان، آن هنرمن

توســعۀ کشــور و ارتقــای فرهنگــی آن، از ایــن ســرمایه های ارزشــمند بهــره بریــم.

1. https://is.gd/B8UD6I
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مقدمه
ــا و بیمــاری کوویــد ١٩ چالــش بســیاری را بــرای بخش هــای مختلــف جامعــه   شــیوع ویــروس کرون
بــه همــراه داشــته و در صــدر اخبــار جهــان و ایــران قــرار گرفتــه اســت. یکــی از حوزه هــای متأثــر از 
ایــن بیمــاری، صنعــت نشــر کتــاب بــوده اســت. باوجــود اینکــه کرونــا و قرنطینــۀ خانگــی ناشــی از آن، 
فرصــت مطالعــه را بــرای آحــاد مــردم افزایــش داده، امــا اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی آن بحران آفریــن 
ــژه در مــدارس، کتاب خانه هــا، مؤسســات فرهنگــی  ــوده اســت. رویدادهــا، وضعیــت مطالعــه  به وی ب
ــاب، کارگاه هــای آموزشــی، ســخنرانی ها و  ــز، نمایشــگاه کت و کتاب فروشــی ها، مراســم اهــدای جوای
ــن  ــودن میانگی ــدک کــه نتیجــۀ کــم ب ــر ان ــو شــده اند. ذخای ــی اقامــت، همگــی لغ بورس هــای تحصیل
درآمــد ناشــران و دیگــر عوامــل میــدان نشــر اســت، بســیاری از ناشــران، نویســندگان و مترجمــان را 
تهدیــد می کنــد. بــرای بســیاری از نویســندگان، ایــن دوره یــک ســقوط اقتصــادی، ازدســت دادن 
ــی  ــل تعطیل ــا به دلی ــن فروش ه ــت رفت ــوج دوم، ازدس ــت. م ــدن اس ــه ش ــده گرفت ــا و نادی پرداختی ه
ــوم،  ــوج س ــده اســت و م ــه آین ــردن چــاپ ب ــول ک ــا و موک ــی چاپ خانه ه ــا تعطیل کتاب فروشــی ها ی

١. دکترای مدیریت دولتی، معاون اجرایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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عواقــب کم رنــگ شــدن کتــاب و مطالعــه در فرهنــگ جامعــه را بــه همــراه دارد کــه بــه ازهــم  گســیختگی  
زندگــی و کار فعــاالن صنعــت نشــر منجــر خواهــد شــد. آن هــا می ترســند کــه قــادر بــه پرداخــت اجــاره 
و بیمــه نباشــند و بــرای بســیاری از آن هــا هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا دوبــاره بــه وضعیــت عــادی 

خــود بــاز خواهنــد گشــت یــا نــه. 
تنــوع کتــاب و فرهنــگ به دلیــل همیــن اثــر متوالــی در معــرض خطــر اســت. ازایــن رو، کمک هــای 
ــاب و صنعــت نشــر اهمیــت بســیاری  ــازار کت ــرای ب ــۀ کوتاه مــدت و اســتراتژی های بلندمــدت ب اولی
ــود.  ــا ب ــور حکم فرم ــر در کش ــه بحــران نش ــی رخ داد ک ــا در وضعیت ــرده اســت. بحــران کرون ــدا ک پی
ــش  ــان، افزای ــران و کتاب فروش ــرای ناش ــدن اوضــاع کاری ب ــه، ســخت ش ــرانۀ مطالع ــدن س ــم ش ک
قیمــت کتــاب و کــم شــدن ســهم کتــاب در ســبد اقتصــادی خانــواده و بســیاری دالیــل و زمینه هــای 
دیگــر، نشــر را در لبــۀ پرتــگاه قــرار داده بــود. سیاســت های حمایتــی، گذشــته از دســت اندرکاران ایــن 
صنعــت، در طــول زمــان ناکارآمــد ارزیابــی شــده بــود و تشــدید تحریم هــا، هــم  دســت دولت مــردان 
در حمایــت و ایجــاد رونــق را بســته بــود و هــم اندوختــۀ ناشــران و نویســندگان را بــرای تــداوم فعالیــت 
کمتــر کــرده بــود. رونــد حاکــم بــر صنعــت نشــر چنــد ســالی اســت کــه رونــد نزولــی اســت. بررســی 
ــی چــون گســترش  ــوع بحران ــا وق ــد، ام ــات می کن ــه را اثب ــن قضی ــاب ای ــد کت ــد و خری آمارهــای تولی
کرونــا، تغییــر عمــده ای را در رونــد تمــام صنایــع ازجملــه صنعــت نشــر ایجــاد کــرده و خواهــد کــرد. 
در ایــن ُجســتار، وضعیــت فعلــی صنعــت نشــر کشــور بررســی و ضمــن بیــان برخــی اقدامــات دیگــر 
کشــورها در مقابلــه بــا بحــران کرونــا، پیشــنهاد هایی بــرای سیاســت گذاران حــوزۀ نشــر کتــاب ارائــه 
می شــود. در ابتــدای ایــن ُجســتار بــه موضــوع تغییــر پرداختــه خواهــد شــد. ویــروس کرونــا، مســبب 
تغییراتــی اســت کــه شــاید تــا همیشــه در زندگــی بشــر پایــدار باشــد و البتــه لزومــاً ایــن تغییــرات، منفــی 

نیســت و می توانــد ســرآغازی باشــد بــرای بهبــود روندهــا.

عوامِل تغییر و روندها
تغییــرات اجتماعــی بــه دو صــورت خطــی و غیرخطــی رخ مــی دهنــد: تغییــرات خطــی بــا «پیوســتگی» 
همراهنــد. اگــر همــه  چیــز تغییــر کند، انســان دربارۀ آینده چیزی نخواهد دانســت و این پیوســتگی اســت 
کــه امــکان پیش بینــی تغییــرات آینــده را می دهــد. هرچنــد توجــه بیشــتر بــر تغییــر اســت، اغلــب چیزهــا 
در طــول زمــان ثابــت می ماننــد و ایــن پیوســتگی اســت کــه بــه انســان امــکان می دهــد تــا رویدادهــای 
آینــده را پیش بینــی و بــرای آن برنامه ریــزی کنــد (ملکی فــر و دیگــران، ١٣٨٦). به این ترتیــب در برخــی 
تغییــرات، پیوســتگی، نقــش چشــم گیری دارد و ایــن زنجیــرۀ تغییــرات را گاهــی خطــی می نامنــد؛ چــون 
ــرات تشــخیص داده می شــود کــه  ــوع تغیی ــن ن ــد و الگوهایــی در ای در مســیری مســتقیم پیــش می رون
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کاربردشــان در پیش بینــی رویدادهــای آینــده چنــدان دشــوار نیســت. در تغییــر پیوســته، شــیب تغییــرات 
مالیــم اســت و در چنیــن حالتــی، گذشــته، چــراغ راه آینده اســت. بنابرایــن درک تغییر و علــل آن ضروری 
اســت و کســانی کــه سمت وســوی تغییــرات را درک کننــد بهتــر می تواننــد از ایــن تغییــرات بهره بــرداری 
کننــد و مانــع مقاومــت و واکنــش جامعــه در برابــر آن شــوند. امــا تغییــرات غیرخطــی، نامنظــم اســت کــه 
موجــب تغییــرات پی درپــی می شــود. ایــن تغییــرات کــه کمتــر پیش بینــی  شــدنی اســت، از ایــن واقعیــت 
نشــئت می گیــرد کــه انســان در دنیــای سیســتم های درهــم  تنیــده ای زندگــی می کنــد و متأثــر از نیروهــای 
ــم اســت  ــیار دشــوار و درعین حــال مه ــرات ناپیوســته، بس ــی تغیی ــی و آشــوب اســت. پیش بین احتمال
(ملکی فــر و دیگــران، ١٣٨٦). تغییــرات ناپیوســته فاجعــه نیســت، گاهــی بهتریــن راه پیشــرفت بــرای 
جامعــه اســت؛ به شــرط آنکــه شــیوۀ کاری را تغییــر دهیــم، می تــوان از فرصت هــای آن نهایــت اســتفاده 

را کــرد. بحــران کرونــا را می تــوان نوعــی تغییــر ناپیوســته و غیرخطــی دانســت.
آینــده حاصــل کنــش عوامــل گوناگونــی اســت کــه بــر اثــر تأثیــر و تأثــرات مختلــف بــر روی یکدیگــر، 
ســاخته می شــود. ایــن عوامــل عبارت انــد از: روندهــا١، رویدادهــا٢، تصاویــر، اقدامــات؛ رونــد و 
ــده متمرکزنــد. «رونــد»  رویــداد، شناخته شــده ترین واژه هــای آینده  نگــری هســتند کــه بــر دو ویژگــی آین
بــه پیوســتگی تاریخــی و زمانــی اشــاره دارد و «رویــداد»، بــر گسســتگی تاریخــی؛ رونــد، تغییــرات منظــم 
در داده هــا یــا پدیده هــا در خــالل زمــان اســت ‑از گذشــته آغــاز می شــوند و تــا آینــده ادامــه می یابنــد. 
امــا رویدادهــا، حاصــل یــک اتفــاق یــا حادثــه هســتند کــه به شــدت بــر روندهــا و به طــور کلــی بــر آینــده 
تأثیــر می گذارنــد. تفــاوت میــان ایــن دو نــوع آینــده، در میــزان تأثیــر ایــن عناصــر در ســاخت آینده اســت. 
به عبــارت ســاده تر، آینده هــای نزدیــک بیشــتر تحــت تأثیــر روندهــا می باشــند، ولــی هرچــه از زمــان حــال 
دورتــر می شــویم، رویدادهــای بیشــتری رخ داده اســت و ازهمیــن روســت کــه آینــده کمتــر هماننــد حــال 
باقــی  مانــده اســت. روندهایــی کــه در یــک جامعــه یــا یــک بخــش یــا یــک صنعــت اهمیــت دارنــد، بایــد 
به دقــت پایــش٣ شــوند. برخــی از روندهــا درواقــع نوعــی شــاخص هســتند؛ زیــرا چنــد رونــد مختلــف را 
ــار قــرار می دهنــد. اگــر شــاخص ها در  ترکیــب می کننــد و معیــاری کلــی و بســیار ارزشــمند را در اختی
طــول زمــان بررســی شــوند، به خوبــی می تــوان تشــخیص داد بــر ســر روندهــای موردعالقــه چــه می آیــد.

بررسی روندهای صنعت نشر
ــن شــاخه رشــد  ــر می رســید ای ــی به نظ ــای دیجیتال ــروش کتاب ه ــر ف ــر آن ب ــاوری و تأثی ــا گســترش فن ب
ــای  ــروش کتاب ه ــت۴» ف ــنس دایرک ــرکت «الیس ــی های ش ــق بررس ــا طب ــد، ام ــته باش ــم گیری داش چش
1. Trend
2. Event
3. Trend monitoring
4. Liscence direct
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دیجیتالــی تــا ســقف ٢٠ درصــد رشــد داشــته و بعــدازآن، رو بــه کاهــش گذاشــته اســت. میــزان فــروش 
کتــاب و ســرانۀ مطالعــه در کشــورمان نیــز آمــار متفــاوت و البته کاهنده ای داشــته اســت. دراین بیــن، برخی 
از ناشــرانِ عمدتــاً خصوصــی بــا چابکــی بیشــتر توانســته اند خــود را بــا وضعیــت کنونــی وفــق دهنــد، امــا 

مســائل مختلــف در نهادهــای دولتــی باعــث خطیرتــر شــدن موضــوع می شــود (باللــی، ١٣٩۴).
طبــق آمــار معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســال ٩۴، شــمارگان کتاب بــه ازای 
هــر ١٠ هــزار نفــر در ســال ٨۴، برابــر بــا ٣/٣ درصــد بــوده اســت کــه بــه ١/٩ در ســال ٩٣ کاهــش  یافتــه 
اســت (ســال نامۀ آمــاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ١٣٩۶). از ســوی دیگــر، ســهم صنعــت نشــر 
در تولیــد ناخالــص ملــی طــی ســال های ٨٠ تــا ٩٣، از ٠/٢۴ درصــد بــه ٠/١٢ درصــد کاهــش یافته اســت. 
کتاب هــای درســی دانشــگاه حتــی آن هــا کــه از شــهرت خوبــی برخــوردار بودنــد، از ٣ هــزار تیــراژ در ســال 

به تدریــج بــه ٢٠٠ نســخه رســیده اند، کــه همیــن تیــراژ نیــز به ســختی بــه فــروش می رســد.
در ســال ١٣٩۴، رئیس جمهــور وقــت در مراســم اختتامیــۀ کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران 
بــا اشــاره بــه ســخنان وزیــر وقــت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی دربــارۀ وضعیــت نشــر کشــور اظهــار کرد: 
«حــال کتــاب و طبــع آن چنــدان خــوش نیســت و اگــر حــال کتــاب خــوش نباشــد بــه معنــای آن اســت 
کــه در مســیر رشــد و تعالــی جامعــه بــا مشــکل مواجــه هســتیم. بایــد دیــد کــه چــرا در نشــر، طبــع و 
نوشــتن کتــاب دچــار مشــکل هســتیم و چــرا شــمارگان کتــاب پاییــن اســت. اگرچــه امــروز وضــع تعداد 
عناویــن کتــاب بــد نیســت امــا زمانــی کــه شــمارگان کتــاب پاییــن باشــد معنایــش ایــن اســت کــه ناشــر، 

مؤلــف، کتاب فــروش و... دچــار مشــکل هســتند» (خبرگــزاری کتــاب ایــران، ١٣٩۴).
براســاس آمــار خانــۀ کتــاب، تیــراژ کل کتاب هــای منتشرشــده از ســال ١٣٨۵ تاکنــون، همــواره بــا 
کاهــش روبــه رو بــوده اســت تــا جایــی کــه تیــراژ کل کتاب هــای ســال ١٣٩۶، ١۴۴ میلیــون و ٧٠٣ 
هــزار عنــوان کمتــر از ســال ١٣٨۵ اســت. بــا احتســاب جمعیــت کشــور در ایــن ســال ها و بــا توجــه بــه 
ــاب در کل  ــار نفر‑کت ــت١، در ســال ١٣٨۵ معی ــن جمعیــت بی ســواد به نســبت کل جمعی ــار پایی آم
کشــور بــاالی ٣ و نیــم بــوده اســت و در ادامــه بــا اُفتــی کــه در تیــراژ کل کتاب هــا رخ می دهــد، معیــار 
نفر‑کتــاب بــه ١/۵رســیده اســت کــه ایــن بــه معنــی کاهــش ۵۵ درصــدی میــزان نشــر طــی کمتــر از 
یــک دهــه اســت (ســال نامۀ آمــاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، ١٣٩۶). اُفــت ۴۶ درصــدی 
شــاخص نفر‑کتــاب، به خــودی  خــود نمایــی روشــن از بحــران نشــر در کشــور ماســت، امــا شــاید 
بعضــی مخاطبــان ایــن نوشــته تصــور کننــد کــه انتشــار نزدیــک بــه ٢ کتــاب بــه ازای هــر شــهروند ایرانی 
ــراژ  ــه تی ــم ک ــن تصــور، الزم اســت بدانی ــرای ای ــد. ب ــی به شــمار می آی ــار خوب ــان آم در ســال، همچن
متوســط کتــاب در برخــی از کشــورهای توســعه یافته، چنــد ده هــزار نســخه اســت و گاه بــه ۵٠ هــزار 

١. مطابق با آمارهای موجود، آمار متوسط بی سوادان در اين سال ها زير ۵ ميليون نفر است.



تأثیر کرونا بر صنعت نشر کتاب | ١۵۵

نســخه می رســد کــه اگــر ایــن رقــم را مثــًال بــرای کشــور آمریــکا کــه در یــک ســال، بیــش از ٢۵٠ هــزار 
عنــوان کتــاب تــازه منتشــر می کنــد و بــاالی ٣٠٠ میلیــون جمعیــت دارد، جســت وجو کنیــم، تقریبــاً 
بــه شــاخص ۴٠ کتــاب بــرای هــر نفــر در ایــن کشــور می رســیم. در اینجــا می بینیــم کــه مقایســۀ عــدد 
١/٩ در ایــران بــا عــدد ۴٠ در یــک کشــور بــا نشــر توســعه یافته، بتوانــد از یک ســو بحــران نشــر کتــاب 
در ایــران را تبییــن کنــد و از ســوی دیگــر، فاصلــۀ میــزان توســعه یافتگی صنعــت نشــر کتــاب در ایــران را 
بــا صنعــت نشــر در کشــورهای توســعه یافته نشــان دهــد (خبرگــزاری دانشــگاه آزاد اســالمی، ١٣٩۴).

جدول١. تعداد عنوان ها و شمارگان کتاب های منتشرشده به تفکیک موضوع

منبع: کتاب آمار نشر کتاب در ایران (خانه کتاب، ١٣٩٧)

ــه فروردیــن ١٣٩٧ نشــان می دهــد  مقایســۀ آمــاری تعــداد کتاب هــای فروردیــن ١٣٩٨ نســبت ب
کــه در فروردیــن ١٣٩٨، حجــم انتشــار کتــاب ٢٢ درصــد کاهــش داشــته اســت. در بخــش کــودک و 
نوجــوان نیــز ۵٧٢ عنــوان کتــاب منتشــر شــده اســت کــه نســبت بــه فروردیــن ســال گذشــته کــه ۶٧۵ 
عنــوان کتــاب منتشــر شــده اســت، شــاهد کاهــش ١۵ درصــدی هســتیم. میانگیــن شــمارگان کتاب های 
فروردیــن، ٩٨ هــزار و ٨٧ عنــوان بــوده اســت کــه در مقایســه بــا مدت زمانــی مشــابه ســال گذشــته، ٢٧ 
درصــد کاهــش داشــته اســت، امــا قیمــت کتــاب به ماننــد ســال گذشــته رونــد صعــودی را طــی کــرده 
اســت و در فروردین مــاه ٩٨ میانگیــن قیمــت هــر کتــاب، ٢٣ هــزار و ٧١١ تومــان بــوده اســت کــه در 
مقایســه بــا مــاه ســال گذشــته کــه حــدود ١٧ هــزار و ۴٧٠ تومــان بــوده اســت، شــاهد ٣۶ درصــد رشــد 

هســتیم (به نقــل از خبرگــزاری تســنیم).
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نمودار١. مقایسه وضعیت آمار نشر کتاب ٩٧‑٩٨

یکــی از مهم تریــن مســائل در بررســی هــر صنعتی، بررســی اوضاع اقتصــادی حاکم بر آن صنعت اســت. 
رونــد افزایــش قیمــت مــواد اولیــه (به خصــوص در وضعیــت تشــدید تحریم هــا)، تهیــۀ مــواد اولیــۀ کتــاب 
(ماننــد کاغــذ، مقــوا، زینــک و...) را پرهزینه تــر کــرده اســت. به عنــوان نمونــه، هزینــۀ خرید کاغذ طی شــش 
مــاه بالــغ  بــر ســیصد درصــد افزایــش داشــته اســت. قیمــت زینــک لیتوگرافــی، جوهــر دســتگاه چــاپ نیــز در 
طــی کمتــر از یــک ســال، ســه برابــر شــده اســت و نحــوۀ پرداخــت از مــدت دار بــه نقــدی تغییــر کــرده اســت. 

نمودار٢.  تغییرات قیمت کاغذ کرافت در ۶ ماهه اول سال ١٣٩٧
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ــی آن،  ــاب و در پ ــاری قیمــت کت ــن اجب ــاال رفت ــاب، باعــث ب ــۀ کت ــواد اولی ــن م افزایــش اصلی تری
کاهــش تقاضــا و دور شــدن کتــاب از ســبد فرهنگــی خانوارهــا شــده اســت. بــا بررســی وضعیــت نشــر 
کشــور می تــوان این گونــه جمع بنــدی کــرد کــه آینــدۀ نشــر کتــاب در دنیــا و به خصــوص در ایــران هنــوز 
نامعلــوم اســت. هرچنــد رشــد کتاب هــای الکترونیــک در طــی ســال های اخیــر افزایــش داشــته اســت؛ 
نمی تــوان به طــور یقیــن دربــارۀ آینــدۀ ایــن صنعــت اظهارنظــر کــرد؛ چــون وضعیــت شــهرهای کوچــک و 
دورافتــاده و روســتاها به شــدت بــا شــهرهای بــزرگ و پایتخــت متفــاوت اســت. درضمن، در کشــورمان 
ــه دوران اقتصــادی پســاتحریم،  ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل ــد ک ــام می افزای ــن ابه ــر ای ــای بســیاری ب عامل ه
پیوســتن بــه قانــون کپی رایــت جهانــی، نبــود زیرســاخت های حقوقــی مناســب، تغییرهــای جمعیتــی، 
ــوزش و...  ــر شــکل آم ــئله های زیســت محیطی، تغیی ــه مس ــش توجــه ب ــی، افزای ــر در ســبک زندگ تغیی
اشــاره کــرد. ابهامــی کــه دربــارۀ آینــدۀ نشــر کتــاب و ســرعت تحــوالت در عصــر دیجیتالــی ایجــاد شــده 
اســت، نوعــی ســردرگمی بیــن ناشــران و نهادهــای دســت اندرکار حــوزۀ نشــر ایجــاد کــرده کــه آن هــا را 
در تصمیم گیــری دربــارۀ شــیوه های ســرمایه گذاری و ورود بــه بــازار آینــده دچــار مشــکل کــرده اســت.

در ادبیــات آینده پژوهــی چهــار محــرک بــرای مطالعــات آینده پژوهــی آورده شــده اســت: ١. 
افزایــش رقابــت١؛ ٢. افزایــش محدودیت هــا بــر هزینــۀ بخــش عمومــی٢؛ ٣. افزایــش پیچیدگــی٣ و ۴. 
افزایــش اهمیــت توانمنــدی۴ علــم و فنــاوری (احمــدی، ١٣٩۵). درمــورد افزایــش رقابــت، افزایــش 
خــارج از عــرف تعــداد ناشــران، حضــور بــدون قاعــدۀ رقبــا در ایــن صنعــت را نشــان می دهــد. تعــداد 
ناشــران دارای مجــوز از ســال ١٣٨١ تــا ١٣٩۶ بیــش از ســه برابــر شــده اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه طبــق همیــن آمــار در طــی همیــن ســال ها، شــمارگان کتــاب کاهــش یافتــه اســت. از طــرف دیگــر، 
ــده اســت.  ــن بخــش ش ــای ای ــش محدودیت ه ــا باعــث افزای ــار تحریم ه ــت اقتصــادی و فش وضعی
ظهــور جانشــینان کتــاب، لــزوم مشــتری مداری، توســعۀ فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و تغییــر ذائقــۀ 
ــش،  ــن ویرای ــای نوی ــده اســت. فناوری ه ــر ش ــت نش ــدن صنع ــر ش ــردم باعــث پیچیده ت ــی م فرهنگ

چــاپ، توزیــع و نشــر کتــاب روزبــه روز اهمیــت دوچندانــی پیــدا کــرده اســت.

1. Competition 
2. Constraints on Public Expenditure
3. Complexity
4. Competency
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جدول ٢. ناشران به تفکیک وضعیت فعالیت

نمودار ٣. ناشران به تفکیک وضعیت فعالیت

از طرفــی بررســی ســرانۀ مطالعــه در کشــور وضعیــت نشــر را مشــخص تر می کنــد. طبــق پیمایــش 
ــه در هــرروز،  ــر و ارتباطــات در ســال ٩٨، ســرانۀ مطالع ــگ، هن ــه در پژوهشــگاه فرهن صورت گرفت
ــا کشــورهایی ماننــد ژاپــن (٩٠  ١٣ دقیقــه تخمیــن زده شــده اســت. مقایســۀ ایــن میــزان مطالعــه ب
دقیقــه)، تایلنــد (٧۵ دقیقــه) و انگلســتان (۵۵ دقیقــه) نشــان از کــم بــودن ســرانۀ مطالعــه در مقایســه 

بــا ســایر کشــورها نیــز دارد.
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تحلیل تأثیر بر روند
اگــر در رویکــرد اکتشــافی، صرفــاً بــا اســتفاده از تحلیــل رونــد، ســعی می شــود کــه رونــد امتداد گذشــته 
بــه آینــده را ترســیم کــرد، در روش «تحلیــل تأثیــر بــر رونــد» ســعی می شــود کــه تأثیــرات رویدادهــای 
مختلــف را بــر ادامــۀ رونــد کنونــی بــه آینــده مــورد بررســی قــرار داد و روندهــای واقعــی را ترســیم کــرد. 
در ایــن روش، موضــوع کلیــدی ایــن اســت کــه در آینــده به علــت وقــوع رویدادهــای مختلــف، مســیر 
ــد.  ــا روندهــای گذشــته متفاوت ان روندهــای گذشــته و وضعیــت جدیــدی ایجــاد خواهــد شــد کــه ب
روش «تحلیــل تأثیــر بــر رونــد»، روشــی در آینده پژوهــی اســت کــه تــالش دارد تــا درکــی از روندهــا و 

رویدادهایــی ایجــاد کنــد کــه آینــده را می ســازد.
ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد ١٩ جهــان را در چنــان شــوک و بحرانــی فــرو بــرده کــه پیامدهــای 
آن نه تنهــا یــک کشــور، یــک اســتان یــا اســتان هایی از یــک کشــور را ازنظــر سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ، 
ــیار سراســر  ــا پیچیدگــی بس ــه ب ــرده، بلک ــر نک ــره درگی ــی و غی ــای علم ــری، تکاپوه ــام فک اخــالق نظ
جهــان و تمامــی وجــوه حیــات جمعــی انســان را در بــر گرفتــه اســت. اگرچــه جنــگ، خشک ســالی و 
قحطــی به کــرات زیســت انســانی را تهدیــد کــرده و خســارات جانــی و مالــی عدیــده ای را پدیــد آورده 
اســت، امــا بــا تمامــی شــومی خــود، آن قــدر وحشــت آفرین نبــوده و در حیــات فــردی و جمعــی انســان ها 
ــر تمامــی روندهــای  ــوان عاملــی تأثیرگــذار ب هــراس آور ظاهــر نشــده اســت. شــیوع ایــن بیمــاری به عن
حاکــم اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، زیســت محیطی و غیــره تأثیرگــذار خواهــد بــود. برخــی از ایــن 
ــه به نقــل از پابلیشــرز  ــوان نمون ــل شــده اند. به عن ــاری شناســایی و تحلی ــی بیم ــرات در طــی پاندم تاثی
ویکــی، شــیوع بیمــاری در آمریــکا درحــال تغییــر دادن کتاب هایــی اســت کــه مصرف کننــدگان خریــداری 
می کننــد و مــکان خریــد کتاب هــا هــم درحــال تغییــر اســت. طبــق بررســی صورت گرفتــه در صنعــت 
نشــر کتــاب در آمریــکا، الگوهــای خریــد به علــت پاندمــی تغییــر کرده انــد. بیــن روزهــای اول مــارس و 
چهــارم آوریــل (١١ اســفند تــا ١۶ فروردیــن)، تقاضــا در بخش هایــی، ازجملــه مهارت هــای بیــرون از 
خانــه (بــا افزایــش چــاپ ٧۴ درصــدی طــی یــک ســال)، تاریخچــۀ پزشــکی ازجملــه کتاب هایــی دربــارۀ 
ــش ۴٢ درصــدی) و  ــا افزای ــا (ب ــا و فعالیت ه ــش ٧١ درصــدی)، بازی ه ــا افزای ــزا (ب ــی آنفوالن پاندم

کتاب هــای داســتانی ادبــی (بــا افزایــش ١٠ درصــدی) بیشــتر شــد.
براســاس مطالعــه ای کــه از ســوی مؤسســۀ GFK انجــام  شــده اســت، فــروش کتاب فروشــی های 
ــن مقطــع در ســال ٢٠١٩  ــا یک ســوم همی ــر ب ــا، براب ــروس کرون ــۀ پنجــم شــیوع وی ــا هفت ــه ت فرانس
ــا کاهــش ۶٨٫٩  ــوان گفــت در یــک ســال، فعالیــت کتاب فروشــی ها ب ــوده اســت. به این ترتیــب می ت ب
درصــدی مواجــه خواهنــد شــد (روزنامــه همشــهری، ٢٢ فروردیــن ١٣٩٩). به گفتــۀ اکانمیــک تایمــز، 
شــهر نیویــورک کــه بــه مرکــز شــیوع کرونــا در ایــن کشــور تبدیــل شــده اســت، از بســیاری جهــات مرکــز 
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جهانــی ادبیــات، محــل بزرگ تریــن انتشــارات و آژانس هــای ادبــی اســت. در یــک نمونــۀ واضــح از 
خســارت ناشــی از پاندمــی در صنعــت، مرکــز همایش هــای جیکــوب جاویتــس١‑ کــه در آن در مــاه 
ــن  ــوک اکســپو٢، بزرگ تری ــرای ب ــول ب ــزار ناشــر به طورمعم ــا ه ــداران و نویســندگان و ده ه ــی، کتاب م
ــه یــک بیمارســتان  کنوانســیون ســاالنۀ صنعــت چــاپ، گــرد هــم می آینــد‑ در حــال تبدیــل شــدن ب
موقتــی اســت. بوکــس اکســپو تــا اواخــر مــاه ژوئیــه بــه تعویــق افتــاده اســت، امــا حتــی ممکــن اســت 

برگــزار نشــود. بعضــی انتشــارات بــزرگ٣ از ایــن رویــداد کنــار کشــیده اند.
برخــی ناشــران کوچک تــر، کارمنــدان خــود را از کار اخــراج کرده انــد. به گفتــۀ مجلــۀ پابلیشــر النــچ، 
بعضــی انتشــارات علمــی و آموزشــی۴، کارمنــدان خــود را برکنــار کرده انــد. انتشــارات اســکای هــورس۵، 
یــک مطبوعــات مســتقل، درنتیجــۀ کاهــش فــروش و ازدســت رفتــن درآمــد ناشــی از انتقــال عناویــن بــه 
پاییــز، ایــن هفتــه ٣٠ درصــد از کارمنــدان خــود را برکنــار کرد. باوجــود اینکه تاکنون درخصــوص برگزاری 
یــا عــدم برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی کتــاب فرانکفــورت تصمیم گیــری نشــده اســت، بــه تعویــق افتادن 

ســایر رویدادهــا ماننــد ورزش هــای المپیــک احتمــاًال عــدم برگــزاری را قــوت بخشــیده اســت.
پابلیشــر ویکلــی، آمــاری از فــروش کتــاب در ســه ماهۀ نخســت ســال جــاری میــالدی و هم زمــان 
بــا شــیوع کرونــا منتشــر کــرده کــه براســاس آن، در هفته هــای گذشــته، کتاب هــای نوجوانــان در کنــار 
ــه رو  ــده روب ــروش خیره کنن ــش ف ــا افزای ــالت ب ــا موضــوع تعطی ــاری ب ــز آث ــی و نی ــای مذهب کتاب ه
ــارۀ  ــم درب ــئله، ه ــن  مس ــد. ای ــه می کنن ــه ۵٠ درصــد را تجرب ــک ب ــد نزدی ــا رش ــد و فروشــی ب بوده ان
کتاب هــای مخاطبــان کــودک و هــم دربــارۀ کتاب هــای مخاطبــان بزرگ ســال درخــور  توجــه اســت. 
به گفتــۀ ایــن نشــریه، فــروش کتاب هــای طنــز طــی هفته هــای اخیــر بــا رشــد نزدیــک بــه ٢۵ درصــد 
و کتاب هــای مذهبــی نیــز بــا فــروش نزدیــک بــه ٢۴ درصــد روبــه رو شــده کــه ایــن، نشــان از اقبــال 

خــاص مخاطبــان بــه موضوعاتــی خــاص در ایــام کرونــا دارد.
در ایــران امــا، کمــاکان بــرآوردی بــه ایــن دقــت از وضعیــت فــروش آثــار وجــود نــدارد. طــی هفته هــای 
جــاری به نقــل از مدیــر بزرگ تریــن پلتفــرم فــروش کتاب هــای الکترونیکــی در ایــران عنــوان شــد کــه رشــد 
۴ برابــری در مراجعــه بــه ایــن ســامانه در ایــام قرنطینــه ناشــی از کرونــا به دســت آمــده اســت. امــا در زمینــۀ 
فــروش نســخه های چاپــی، مرجعــی بــرای کســب و ارائــۀ اطالعــات دقیق وجــود نــدارد. خانۀ کتــاب معموًال 
بــا ٣ مــاه تأخیــر گزارش هــای خــود را از میــزان فــروش منتشــر می کنــد کــه علــت آن، تفــاوت فصل هــا و 
آغــاز ســال در ایــران و اروپاســت. همچنیــن، طــی روزهــای گذشــته، رئیــس اتحادیۀ ناشــران و کتاب فروشــان 
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ــر داده و تخمین هــای مالــی  ــا خب ــام کرون تهــران، از خســارت ٩٠ درصــدی ناشــران و کتاب فروشــان در ای
صورت گرفتــه را در ایــن زمینــه، رقمــی بالــغ  بــر ۴٠٠ میلیــون تومــان بــرآورد کــرده اســت.

ــوده  ــاب ب ــی کت ــزاری نمایشــگاه بین الملل ــران برگ ــاب در ای ــات نشــر کت ــن اتفاق یکــی از مهم تری
کــه هرســاله رونقــی بــه ایــن صنعــت بخشــیده و موعــدی اســت بــرای آشــتی مجــدد مــردم بــا کتــاب، 
ــدی  ــی، رون ــن پاندم ــت ای ــا به عل ــن ناشــر و کتاب خــوان. ام ــدار مســتقیم بی ــرای دی ــی اســت ب مکان
سی ودوســاله متوقــف و نمایشــگاه کتــاب سی و ســوم برگــزار نشــد. بــا بررســی مصاحبه هــا و اظهارنظــر 
ناشــران به راحتــی می تــوان متوجــه شــد ناشــران حســاب ویــژه ای روی فــروش و تبلیغــات در نمایشــگاه 
داشــته اند. طبــق گــزارش مؤسســۀ نمایشــگاه های فرهنگــی، میــزان فــروش کتــاب در نمایشــگاه 

بیســت ودوم بالــغ  بــر صدمیلیــارد تومــان بــوده اســت.
در زمانــی کــه می تــوان ادعــا کــرد صنعــت نشــر به دالیــل مختلفــی ازجملــه مشــکالت اقتصــادی، 
ــخ  ــت تاری ــن حال ــاب در ضعیف تری ــرای کت ــوع ب ــان متن ــود جای گزین ــه، وج ــرانۀ مطالع کاهــش س
معاصــر بــوده اســت، ایــن پاندمــی مشــکالت را دوچنــدان کــرده و مســلماً شــکل کنونــی صنعــت را 
دچــار تغییــرات اساســی می کنــد. یکــی از مــوارد پیش بینــی شــدنی کــه می توانــد در بلندمــدت تأثیــر 
مثبتــی نیــز داشــته باشــد، حــذف یــا ادغــام مؤسســات کوچــک نشــر اســت. به گــزارش خانــۀ کتــاب، 
تعــداد ناشــران حرفــه ای (ناشــرانی کــه بیــش از ۵٠ عنــوان کتــاب در ســال چــاپ می کننــد)، حــدود 
٣٠٠ ناشــر اســت و اغلــب ناشــران یــک ســال بعــد از اخــذ مجــوز، غیرفعــال می شــوند. بــا بررســی 
آمــار ناشــران فعــال (حــدود ۴۵٠٠ ناشــر) می تــوان اســتدالل کــرد حرفــۀ نشــر، حرفــۀ اصلــی و اول ایــن 
مؤسســات نیســت و قاعدتــاً بــا ســخت تر شــدن وضعیــت کار، تغییــر مســیر خواهنــد داد. ایــن تغییــر 

مســیر می توانــد بــه پایــان فعالیــت یــا ادغــام ایــن مؤسســات منجــر شــود.

اقدامات دولت ها برای کمک به صنعت نشر
بــا توجــه بــه گســتردگی جهانــی زیــان حاصــل از پاندمی کرونــا، دولت کشــورهای مختلــف تالش هایی 
را بــرای کمــک بــه ایــن صنعــت انجــام داده انــد کــه برخــی از آن هــا به این شــکل بــوده اســت: در اتریش، 
نهــاد ادبــی مکانــا١ کمک هــای اولیــه را بــرای نویســندگان ارائــه می دهــد: ١ میلیــون یــورو بــرای جبــران 
ــا در  ــا) و ســایر رویداده ــودن کتاب فروشــی ها و کتاب خانه ه ــل بســته ب مطالعه هــای لغوشــده (به دلی
مــارس و آوریــل ٢٠٢٠. همچنیــن نویســندگان می تواننــد حداکثــر ٢٠٠٠ یــورو درخواســت کننــد و در 

کمتــر از ســه روز پــس از درخواســت، کمک هــای اولیــه و بالعــوض را دریافــت نماینــد.
انجمــن نویســندگان دانمــارک، وزیر فرهنگ و سیاســت فرهنگی را تشــویق می کند یارانــۀ دولتی اضافی 
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بــه کتاب خانه هــای ایــن کشــور اهــدا کنــد. از آنجــا کــه درنتیجــۀ وضعیــت کرونــا، کتاب هــای الکترونیکــی 
و صوتــی بیــش از هــر زمــان دیگــری قــرض گرفتــه و خوانــده می شــوند، مبلــغ وام هــای بخــش دیجیتــال 
ــد و  ــغ وام را افزایــش داده ان ــارک مبل به شــدت درحــال افزایــش اســت. ۶٣ درصــد از شــهرداری های دانم
یــا محدودیت هــای گرفتــن وام را برداشــته اند. انجمن هــا تأکیــد می کننــد گرچــه تمایــل بــه مطالعــه بســیار 

شــگفت انگیز اســت، می توانــد پیامدهــای جــدی و منفــی بــرای خریــد کتــاب در آینــده داشــته باشــد.
در بلژیــک در طــول بحــران کرونــا، مؤسســۀ ادبیــات فالنــدر١، یــک سیســتم جبــران خســارت برای 
ــد و درآمــدی  ــا قرائت هــای برنامه ریزی شــده را برگــزار کنن نویســندگانی کــه نتوانســتند ســخنرانی ها ی
ندارنــد، ارائــه می دهــد. در فرانســه دپارتمــان نرمانــدی تصمیــم بــه تأســیس صنــدوق اضطــراری بــرای 
بخش هــای ورزشــی و فرهنگــی منطقــه ای گرفتــه اســت. دومیلیــون یــورو بایــد بــه انتشــارات خانه ها، 
ــد کــه از ســوی دولــت تأمیــن  کتاب خانه هــا، کتاب فروشــی ها و مؤسســات فرهنگــی اختصــاص یاب
ــدود ۵  ــداد و ح ــزار روی ــدود ٨٠ ه ــا، ح ــران کرون ــه بح ــت ک ــده اس ــرآورد ش ــان ب ــود. در آلم می ش
هــزار فرصــت مطالعــه و رویدادهــای عمومــی بــرای نویســندگان را لغــو کــرده اســت؛ ٨ میلیــون یــورو 
ازدســت  رفتــه و ٢ تــا ١٢ هــزار یــورو ضــرر مالــی بــرای هــر نویســنده در ماه هــای مــارس، آوریــل و 
مــی بــه همــراه داشــته اســت. بــه همیــن دلیــل، اتحادیــۀ نویســندگان پیشــنهاد داده اســت تــا مؤلفــان، 
اطالعــات دقیقــی را بــه همــراه مســتندات از خســارت واردشــده ارائــه دهنــد. بــرای مثــال، اطالعاتــی 
ــا تاریــخ، زمــان و جزئیــات حقــوق،  ــا کارگاه هــای لغوشــده ب درخصــوص ســخنرانی های لغوشــده ی
ــۀ  ــاق، هزین ــل انجام شــده (اجــارۀ ات ــه پرداخــت ازقب ــا عمومــی و هرگون اعــم از بودجــۀ خصوصــی ی
ســفر غیرقابــل  اســترداد). در همیــن راســتا در آلمــان، ۴٫۵ میلیــارد یــورو ضــرر بــرای زنجیــرۀ کتــاب در 

ــی  شــده اســت.  ماه هــای مــارس و آوریــل پیش بین
در ایتالیــا، انجمــن ناشــران تخمیــن می زنــد کــه تقریبــاً ۴٠ میلیــون کتــاب در نتیجــۀ بحــران کرونــا 
چــاپ نخواهــد شــد. اتحادیــۀ کتاب فروشــان تخمیــن می زنــد کــه در اولیــن مــاه پــس از بســته شــدن 
کتاب فروشــی ها، ۴٧ میلیــون یــورو کمبــود درآمــد داشــته باشــد. در آغــاز مــاه مــارس، حــدود ٢۵ درصــد 
خســارت وارد شــده اســت. طبــق یافته هــای اولیــۀ انجمــن ناشــران ایتالیایــی٢ درمــورد تأثیــر ویــروس 
کوویــد ١٩ بــر کل صنعــت چــاپ ایتالیــا، طی یــک ســال١٨٫۶٠٠عنوان کمتر منتشــر خواهد شــد؛٣٩٫٣ 
میلیــون نســخه کتــاب چــاپ نشــده اســت و ٢۵٠٠ عنــوان ترجمــه نمی شــوند. طبــق گفتۀ انجمن ناشــران 
ایتالیــا، ۶١ درصــد ناشــران بــرای پــر کــردن شــکاف در حقــوق کارمنــدان، درحــال برنامه ریــزی بــرای 

اســتفاده از صنــدوق اضطــراری هســتند کــه دولــت در اول مــارس ایجــاد کــرده اســت.
در نــروژ، بودجــۀ اعتبــارات آمــوزش الکترونیکــی افزایــش یافــت. دولــت نــروژ بســته های مختلــف 
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ــه و حمایــت از مشــاغل و ســازمان های  ــۀ فعالیــت در کل جامع ــرای تســهیل ادام ــی را ب بحــران مال
وزارت  ســوی  از  معرفی شــده  بســته های  از  بخشــی  به عنــوان  اســت.  معرفــی کــرده  آســیب دیده 
فرهنــگ، کوپینــور بــه نمایندگــی از حق طلبــان، بــا کتاب خانــۀ ملــی نــروژ بــه توافــق رســیده اســت. ایــن 
توافق نامــه بــه دانش آمــوزان و دانش جویــان نــروژی دسترســی رایــگان بــه همــۀ کتاب هایــی را می دهــد 
ــا انجمــن حمایــت از  ــی در دســترس اســت. در بریتانی ــۀ مل کــه ازطریــق فهرســت آن الیــن کتاب خان
نویســندگان١، صنــدوق ادبیــات ســلطنتی٢، بنیــاد تی اس الیــوت بــا همــکاری دو ناشــر٣، ســخاوتمندانه 
مبلــغ ٢٣۵ هــزار پونــد ترکیبــی را بــه صنــدوق اضطــراری نویســندگان بــرای حمایــت از نویســندگانی که 

ــد.  ــا شــده اند، کمــک کرده ان ــر از بحــران کرون متأث

برخی اقدامات در اروپا
ــروش  ــه، خریدوف ــل در خان ــده و تحصی ــوم آین ــت نامعل ــه وضعی ــه ب ــا توج ــورها ب ــی از کش در برخ
کتــاب بــرای کــودکان و بزرگ ســاالن بــه اوج خــود رســیده اســت. همچنیــن همان طــور کــه پیش بینــی 
می شــود، بیشــتر فروشــندگان کتــاب از افزایــش چشــم گیر در تجــارت ســفارش آن الیــن خبــر می دهنــد. 
ــدی و  ــای نق ــه فروش ه ــی نســبت ب ــن و تلفن ــروش  آن الی ــه ف ــی رود ک ــش م ــی پی ــا جای ــی ت ــن حت ای
حضــوری در یــک روز عــادی (آلمــان، اتریــش) بیشــتر شــده اســت. برخــی کتاب فروشــی های بســیار 
ــک  ــق پی ــال، ازطری ــوان  مث ــتند؛ به عن ــود هس ــۀ خ ــای عرض ــازمان دهی زنجیره ه ــال س ــالق، درح خ

ــه مشــتریان می رســانند. شــهری و پیــک دوچرخــه کتاب هــا را ب
ــوان یــک حرکــت انسان دوســتانه  ــگان به عن برخــی از ناشــران مطالــب آموزشــی را به صــورت رای
و ترویجــی ارائــه می دهنــد و واضــح اســت کــه چگونــه ایــن رفتــار بــر حق التألیــف نویســندگان 
ــی  ــانه های اجتماع ــی در رس ــی های محل ــغ کتاب فروش ــه تبلی ــروع ب ــندگان ش ــذارد. نویس ــر می گ تأثی
می کننــد. همچنیــن نویســندگان اســتراتژی هایی را بــرای مطالعــۀ آن الیــن و وبینارهــا توســعه می دهنــد. 
چندیــن ناشــر داخلــی شــروع بــه ایجــاد انجمن هــای مطالعــه در وب کرده انــد و درحــال اشــاعۀ برنامــۀ 
«مطالعــۀ اتــاق نشــیمن» هســتند. در کتاب فروشــی های فرانســه طرحــی به عنــوان کلیــک و جمــع کــن 
اجــرا می شــود؛ به طوری کــه دو فروشــنده بــا ماســک های مخصــوص صورتشــان را پوشــانده اند و بــه 
مشــتری خوشــامدگویی می کننــد. آن هــا میزگــرد کوچکــی را در برابــر ورودی کتاب فروشــی گذاشــته اند 
کــه مرتــب ضدعفونــی می شــود و یــک دســتگاه پــوز بانکــی روی آن قــرار داده انــد. مشــتری کتابــش را 

ــد. دریافــت، کارت  بانکــی را می کشــد و آنجــا را تــرک می کن

1. ALCS
2. RLF
3. English Pen, Amazon UK.
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پیشنهادهای سیاست گذارای
ــه همــراه  ــاد سیاســت گذار حــوزۀ نشــر، ب ــن نه ــوان اصلی تری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، به عن
بازوهــای اجرایــی خــود (ماننــد خانــۀ کتــاب، مؤسســۀ نمایشــگاه ها و...) الزم اســت سیاســت حمایتــی 
کوتاه مــدت و بلندمــدت را بــا هــدف ســوق دادن صنعــت نشــر بــه جهتــی کــه مدنظــر دارد، درپیــش گیرد:

‑ شفاف بودن حمایت مالی و اعالم بودجۀ موجود برای کمک به این صنعت؛
‑ سیاست های ترغیبی جهت ادغام مؤسسات نشر؛

ــوان  ــه به عن ــاتی ک ــه ای و تخصصــی از مؤسس ــران حرف ــک ناش ــت تفکی ــی جه ــام اقدامات ‑ انج
ــد؛ ــن صنعــت نموده ان ــع خــود را صــرف ای ناشــر، بخشــی از مناب

ــاب،  ــان، مترجمــان و مصححــان کت ــد مؤلف ــاب، مانن ‑ حمایــت مســتقیم از فعــاالن حــوزۀ کت
ــر؛  ــاالن حــوزۀ نش ــه فع ــای بالعــوض ب حمایت ه

‑ کمک های حمایتی جهت معافیت از مالیات به ناشران و کتاب فروشی ها؛
‑ تشکیل صندوق های حمایتی ناشران؛

کتاب هــای  تولیــد  بــرای  الزم  زیرســاخت های  ایجــاد  جهــت  مالــی  و  فنــی  ‑ کمک هــای 
صوتــی؛ و  الکترونیکــی 

‑ تشویق مردم به کتاب خوانی با کمک سایر دستگاه ها، ازجمله صداوسیما و خبرگزاری ها؛
‑ برگــزاری رویدادهــای مجــازی جهــت ترویــج فرهنــگ مطالعــه و تشــویق ناشــران بــه فعالیــت 

در وضعیــت بحرانــی؛
ــابه  ــاب، مش ــد کت ــت خری ــوزان جه ــان و دانش آم ــه دانش جوی ــی ب ــۀ حمایت ــص بودج ‑ تخصی

ــه اســت؛ ــاب صــورت گرفت آنچــه هرســاله در نمایشــگاه کت
ــا به منظــور  ــده از بحــران کرون ــع زیان دی ــرار دادن کتاب فروشــی ها در صنای ــری جهــت ق ‑ پی گی

دریافــت کمک هــای حمایتــی از دیگــر نهادهــا؛
‑ صــدور مجــوز بــرای کتاب هایــی کــه مدتــی در انتظــار دریافــت مجــوز چــاپ هســتند تــا موجــب 

ایجــاد تقاضــای جدیــد و رونــق در کتاب فروشــی ها شــود؛
ــا  ‑ ایجــاد بســتر و روابــط مناســب بیــن آمــوزش عالــی، آموزش وپــرورش و وزارت بهداشــت ب

ــوزان؛ ــان و دانش آم ــه دانش جوی ــاب ب ــدگان جهــت تســهیل در عرضــۀ کت ناشــران و توزیع کنن
‑ ایجــاد کمیته هــای تخصصــی اضطــراری بــا عضویــت انجمن هــای صنفــی نشــر جهــت 

شناســایی مشــکالت فعلــی؛
‑ ادامۀ تجهیز کتاب خانه های عمومی سراسر کشور ازطریق خرید کتاب های جدید ناشران؛

‑ جریان سازی فرهنگی و اجتماعی در جهت تشویق مطالعه در وضعیت قرنطینه.
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سخن پایانی
ــا آگاهــی انســان را نســبت  ــا می گویــد: «ویــروس کرون یورگــن هابرمــاس درخصــوص ویــروس کرون
بــه نادانــی خــود افــزود. هیــچ گاه مــردم بــه ایــن روشــنی ندیــده بودنــد کــه تصمیم گیــری سیاســی در 
شــک و تردیــد و ندانســتن انجــام می شــود». به بــاور هابرمــاس شــاید ایــن تجربــۀ کم ســابقه، تأثیــری 
گاهــی عمومــی داشــته باشــد. وضعیــت نشــر کتــاب به خــودی  خــود، وضعیــت مناســبی نبــود.  بــر آ
ــن بیمــاری  ــرای ای ــی درعمــل ب ــد، ول ــوان می کردن ــه عن ــن صنعــت را بیمارگون بســیاری وضعیــت ای
اقدامــی صــورت نگرفــت. شــاید بیمــاری کرونــا، شــروعی باشــد بــرای درمــان بیماری هــای صنعــت 

نشــر کتــاب.
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مقدمه
ــدی اســت کــه  ــا، موقعیــت اجتماعــِی جدی ــر از شــیوع بیمــاری کرون ــان متأث ــروزی جه وضعیــت ام
تغییراتــی دائمــی در نگــرش انســان ها نســبت بــه بســیاری از موضوعــات ازجملــه رویدادهــای فرهنگــی 
و هنــری ایجــاد کــرده اســت. به منظــور جلوگیــری از شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس، مکان هــای عرضــه 
ــا و ســالن های نمایــش بســته شــدند و بازگشــایی و  ــا، گالری ه ــری همچــون موزه ه ــار هن ــۀ آث و ارائ
ازســرگیری بســیاری از رویدادهــای فرهنگــی و حضــور در اماکــن عمومــِی هنــری، ممکــن اســت تــا 
مدت هــا امکان پذیــر نباشــد. از ســویی دیگــر در کشــاکش ایــن بحــران، تجربیــات جدیــد و ارزشــمندی 
نیــز در زمینــۀ اســتفاده از شــیوه های نویــن عرضــۀ آثــار هنــری ازجملــه بهره گیــری از امکانــات فضــای 
دیجیتــال به عنــوان عرصــه ای درخــور  توجــه بــرای نمایــش آثــار هنــری رقــم خــورده اســت کــه می توانــد 
تأثیراتــی فراگیــر و مانــدگار بــر آینــدۀ هنــر و عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی و هنــری داشــته باشــد. در 
ایــن ُجســتار تــالش شــده تــا بــا ارائــۀ برخــی مثال هــا از هنرهــای مختلــف، تأثیــر شــیوع بیمــاری کرونــا 

بــر شــیوه های جدیــد عرضــۀ محصــوالت هنــری بررســی شــود.

١. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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ویــروس کرونــا شــاید بزرگ تریــن بحــران جهانــی از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــه ایــن سوســت؛ 
ــر  ــون نف ــرز چهارمیلی ــاه از م ــد م ــر از چن ــی کمت ــان، در مدت ــان آن در جه ــمار مبتالی ــه ش ــی ک بحران
ــزان  ــن می ــادِ زندگــی بشــر را دگرگــون ســاخته اســت. ای گذشــت و تبعــات ناشــی از آن، تمامــی ابع
ــن بحــران  ــوع ای ــاه پیــش از وق ــد م ــا چن ــط اجتماعــِی او، ت ــرات در کنش هــای انســان و رواب از تغیی
تغییــر  زمینه ســاز  همــواره  تاریــخ  طــول  در  بــزرگ  بحران هــای  نبــود.  تصورشــدنی  و  باورپذیــر 
ــدۀ بشــر رقــم  زده   ــی را در آین ــوده و گاه تبعــات مثبت ــاً به تمامــی منفــی نب ــی کــه لزوم شــده اند؛ تغییرات
ــن  ــه ضم ــن اســت ک ــر می رســد، ای ــن شــده اند. آنچــه ضــروری به نظ ــتاوردهای نوی ــاز دس و زمینه س
گاهــی از مشــکالت اجتماعــِی ناشــی از ایــن بیمــاری و آنچــه ازدســت می دهیــم، توجــه بــه امکان هــا  آ
و احتمــاالت تــازه ای کــه از رهگــذار تجربــۀ ایــن بحــران برایمــان حاصــل می شــود نیــز واجــد اهمیــت 
اســت و نبایــد ازنظــر دور بمانــد. تجربــۀ برخــی از فجایــع بــزرگِ تاریــخ، بشــر را از قیــد روش هــا و 

ــرای او ممکــن ســاخته اســت.  ــا را ب ــدی از دنی ــده و فهــم جدی دیدگاه هــای قدیمــی رهانی
ــه همــراه داشــته، دریچــه ای  ــرای بشــر ب ــز علی رغــم آالمــی کــه ب ــر نی شــیوع ایــن بیمــاری همه گی
جدیــد را بــه شــیوه ها و راهکارهــای نویــن در عرصــۀ زندگــی انســان و ارتباطــات اجتماعــی او گشــوده 
ــود،  ــی تصورشــدنی نب ــدی پیــش حت ــا چن اســت. شــتاب ایــن تحــوالت و حجــم رخدادهایــی کــه ت
ــز دســت خوش دگرگونی هــای اساســی ســاخته اســت. انســداد اجتماعــی و  ــر را نی ــای هن ــاً دنی طبیعت
ــه شــیوۀ گذشــته را ناممکــن ســاخته و  ــری ب طــرح فاصله گــذاری فیزیکــی، برگــزاریِ رویدادهــای هن
ــر تعطیــل شــده اســت.  ــم و تئات ــری در موزه هــا، گالری هــا و ســالن های نمایــش فیل ــار هن نمایــش آث
در ایــن مــدت امــا هنرمنــدان و عرضه کننــدگان محصــوالت هنــری، دســت از تــالش برنداشــته اند و 

ــد.  ــه نماین ــه و ارائ ــی تجرب ــدد فناوری هــای اینترنت ــی را به م ــا شــیوه های نوین ــد ت ســعی کرده ان
ــی  ــبکه های اجتماع ــد و ش ــی جدی ــای ارتباط ــق فناوری ه ــات ازطری ــردش اطالع ــد و گ ــدِ تولی رش
ــکان  ــا پیــش ام ــر و پیشــرفت های موجــود در عرصــۀ رســانه های مجــازی، از مدت ه در ســال های اخی
ــود. پــس  ــا ســاخته ب ــری مهی ــار فرهنگــی و هن ــد و عرضــۀ آث ــدی از روش هایــی نویــن را در تولی بهره من
از شــیوع کرونــا، نیــاز بــه آن هــا بیش ازپیــش احســاس شــده و ســرعت وقــوع و تجربــۀ آن افزایــش یافتــه 
اســت؛ به گونه ای کــه نــوع مواجهــۀ انســان بــا فناوری هــای اینترنتــی و شــبکه های اجتماعــی تغییــر کــرده و 
قابلیت هــای بالقــوۀ ایــن شــبکه ها در عرصــۀ آمــوزش، تولیــد و عرضــۀ فرهنــگ و هنــر تمامــاً و به ســرعت 
در حــال تبدیــل بــه فعــل شــدن اســت. برخــی از ایــن تجربیــات در این ُجســتار مورد بررســی قــرار می گیرد.

بازدید مجازی از موزه های مشهور جهان
پــس از تعطیلــی مکان هــای عمومــی به منظــور جلوگیــری از شــیوع بیشــتر کرونــا، بســیاری از موزه هــا 
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تــالش کردنــد تــا امــکان بازدیــد دیجیتــال از نمایشــگاه ها و آثــار هنــری را بــرای بســیاری از عالقه مندان 
فراهــم کننــد. مــوزۀ اوفیتــزی١ درفلورانــس ایتالیــا یکــی از قدیمی تریــن و مشــهورترین موزه هــای هنــر 
اروپــا و جهــان اســت کــه شــاهکارهایی از اســتادان رنسانســی همچــون میــکل  آنــژ، رافائــل و بوتیچلــی 
را بــه نمایــش می گــذارد. مدیــران ایــن مــوزه کــه پیش تــر نیــز تجربــۀ موفــق برگــزاری نمایشــگاه های 
مجــازی در توییتــر و اینســتاگرام را داشــتند، پــس از تعطیلــی گالــری در ایــام قرنطینــه، تصمیــم گرفتنــد 
امــکان بازدیــد مجــازی از آثــار مــوزه را ازطریــق صفحــۀ فیس بــوک بــرای عالقه منــدان فراهــم آورنــد.

ــا همراهــی کمپانی هایــی همچــون فرهنــگ و هنــر گــوگل٢ و چندیــن نهــاد  ــا نیــز ب «مــوزۀ بریتانی
ــگاه های  ــازی از نمایش ــد مج ــکان بازدی ــد، ام ــزار می کنن ــی برگ ــای تعامل ــه توره ــر ک ــروی دیگ پیش
خــود را فراهــم آورده اســت. مــوزۀ ملــی آمســتردام٣ کــه بزرگ تریــن مــوزۀ هلنــد و یکــی از غنی تریــن 
موزه هــای اروپاســت و بــه مــوزۀ امپراتــوری و مــوزۀ رایکــس نیــز شــهرت دارد، مجموعــه ای کامــل از 
آثــار هنــری و شــاهکارهایی از عصــر طالیــی هلنــد را ارائــه می کنــد و اگرچــه ایــن مــوزه نیــز ماننــد 
بســیاری از موزه هــای مشــهور دیگــر در سراســر جهــان، درهــای خــود را تــا اول مــاه ژوئــن بــه روی 
عمــوم بســته اســت، ابتــکار آن الیــن ایــن مــوزه در مشــارکت بــا گــوگل، ایــن امــکان را بــرای تمامــی 
افــراد به وجــود آورده تــا از خانــه بــه بازدیــد آثــار ایــن مــوزه بپردازنــد، دربــارۀ تاریخچــۀ آن هــا بخواننــد 
و نمایــی نزدیــک از آثــار گران بهــای ایــن مــوزه داشــته باشــند. مــوزۀ لــوور پاریــس و مــوزۀ گوگنهایــم 
نیویــورک نیــز در اقدامــی مشــابه، امــکان بازدیــد مجــازی از آثــار هنــری خــود را بــرای عالقه منــدان 
فراهــم کرده انــد».۴ دسترســی بــه آثــار مــوزۀ تاریــخ هنــر ویــن نیــز بــرای مــدت محــدود بــا رزولوشــن 

بــاال و ابزارهــای پژوهشــی و تحقیقاتــی آن الیــن به صــورت رایــگان فراهــم شــده اســت. 

موسیقی و ارکسترهای مجازی
شــیوع کرونــا برگــزاری رویدادهــای موســیقی و اجــرای ارکســترها و کنســرت ها را نیــز متوقــف 
ــه گرامی داشــت دویســت و  ــات اتریــش انتظــار داشــتند ســال ٢٠٢٠ را ب ــه مقام ســاخت. درحالی ک
ــا ،  پنجاهمیــن ســالروز تولــد بتهــوون، موســیقی دان مشــهور آلمانــی، اختصــاص دهنــد؛ شــیوع کرون
شــهر ویــن، پایتخــت اتریــش، را کــه بــه پایتخــت موســیقی جهــان مشــهور اســت، در ســکوت فــرو برد. 
ایــن درحالــی اســت کــه در زمــان عــادی، هیــچ روزی در ویــن  بــدون اجــرای کنســرت، ارکســتر،  اپــرا 
یــا فســتیوال موســیقی بــه پایــان نمی رســد؛  امــا از مــاه گذشــته تمامــی ایــن رویدادهــا به طــور ناگهانــی 

1. Uffizi Gallery
2. Google Arts & Culture
3. Rijksmuseum
4. https://www.flytoday.ir/
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ــه آرشــیو  ــم ب ــن، دسترســی پرای ــی وی ــرای دولت ــاری، اپ ــی اجب ــن تعطیل متوقــف شــدند».١ پــس  از ای
اجراهــای زنــدۀ پیشــین خــود را تــا اطــالع ثانــوی رایــگان کــرد. 

در وضعیتــی کــه ســالن های کنســرت، خامــوش و هنرمنــدان خانه نشــین شــدند، برخــی از 
نوازنــدگان راه هــای تــازه ای بــرای ارائــۀ خالقیــت هنــری خــود گشــودند؛ فنــاوری ایــن امــکان را فراهــم 
آورده اســت کــه نوازندگانــی دور از هــم یــک موســیقی را بنوازنــد و ارکســتر مجــازی تشــکیل دهنــد. 
ــد  ــن گــرد هــم آمدن ــد، به صــورت آن الی ــردام هلن ــدگان ارکســتر فیالرمونیــک روت ــدی پیــش نوازن چن
ــط  ــوون را از خانه هــای خــود اجــرا و ضب ــم بته ــا یــک اجــرای مجــازی و مشــترک از ســمفونی نه ت
کننــد. ایــن نوازنــدگان، درحالی کــه هرکــدام در خانــۀ خــود در قرنطینــه بودنــد، به کمــک ارتبــاط 
ویدیویــی، ســمفونی نهــم بتهــوون را هم زمــان نواختنــد. گرداننــدگان ایــن ارکســتر، ســپس ویدیویــی از 
١٩ نوازنــده ای کــه در ایــن هم نــوازی شــرکت داشــتند تهیــه کردنــد و صــدای ســازهایی را کــه جداگانــه 

ضبــط شــده بــود، در یــک قطعــه باهــم تلفیــق نمودنــد.٢

اجرای آن الین سمفونی نهم بتهوون به دست نوازندگان ارکستر فیالرمونیک روتردام

ــران، در روزهایــی کــه امــکان  ــدگان ارکســتر ملــی ای ــران، نوازن همچنیــن در اقدامــی مشــابه در ای
حضــور عالقه منــدان بــه موســیقی در تاالرهــا فراهــم نبــود، در اجرایــی خانگــی، قطعــۀ ســبک بال اثــر 
اســتاد حســین دهلــوی را ضبــط و به صــورت آن الیــن منتشــر نمودنــد و تقدیــم هنردوســتان کردنــد.

ایــن قطعــه در شــبکۀ تعاملــی تیــوا منتشــر شــد. پیــش  از ایــن، نوازنــدگانِ ارکســترهای بنیــاد رودکــی با 
اجــرای قطعاتــی در منــزل خــود و شــعارِ «در خانــه می مانیــم تــا زودتــر روی صحنــه برویــم»، مخاطبــان 
1. www.isna.ir /news
2. https://per.euronews.com/2020/03/27/beethoven-9-symphony-from-quarantine-in-rotterdam
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ــاد رودکــی در دســترس  ــتاگراِم بنی ــات در اینس ــن قطع ــد. ای ــرده بودن ــه دعــوت ک ــدن در خان ــه مان را ب
عالقه منــدان قــرار گرفــت.١ اجــرای خانگــی ایــن قطعــه، موردتوجــه رســانه های خارجــی نیــز قــرار گرفت 
و ازجملــه شــبکۀ «فرانــس دو» از بزرگ تریــن شــبکه های تلویزیونــی فرانســه، در گزارشــی بــه ایــن اجــرا 

پرداخــت. همچنیــن شــبکۀ المیادیــن لبنــان در یــک گفت وگــوی ویــژه بــه ایــن رویــداد پرداخــت.٢

تصویری از اجرای خانگی قطعۀ سبک بال اثر استاد حسین دهلوی به دست نوازندگان ارکستر ملی ایران

تجاربی متفاوت برای سینما
ــری از شــیوع  ــه به منظــور جلوگی ــود ک ــری ب ــار هن ــۀ آث ــِی ارائ ــز عموم ــر مراک ســالن های ســینما از دیگ
ــن دوران، مؤسســۀ فرهنگــی اوج،  ــل شــدند. در ای ــۀ اجتماعــی تعطی ــت فاصل ــا و رعای ــروس کرون وی
ــم ســینمایی خــروج  ــاد. فیل ــۀ آزمایــش نه ــه بوت ــم ســینمایی را ب ــۀ خــاص از اکــران یــک فیل دو تجرب
ــوان  ــکار عمــل از ســوی ســازندگانش به عن ــر در یــک ابت ــا کــه پیش ت ــم حاتمی کی ــی ابراهی ــه کارگردان ب
نخســتین تجربــۀ اکــران آن الیــن فیلــم ســینمایی در ایــران بــه نمایــش درآمــده بــود، در اقدامــی دیگــر، پس 
از چهــار دهــه، نخســتین اکــران در قالــب «ســینما ماشــین» پــس از انقــالب را در یکــی از پارکینگ هــای 
بــرج میــالد تهــران ارائــه داد. آزمــودن یــک قالــب  نویــن (اکــران آن الیــن) و یــک قالــب قدیمی که منســوخ 
شــده بــود (ســینما ماشــین)، در اکــران یــک فیلــم ســینمایی، جــدای از اینکــه ازنظــر تجــاری موفــق بــوده 
یــا نــه، تجربیــات ارزشــمندی را بــرای ســینماگران ایرانــی رقــم زد. «طــرح ســینما ماشــین بــا مشــارکت 
ســازمان هنــری رســانه ای اوج، مؤسســۀ ســینمایی نــور تابــان و بــا حمایــت شــرکت نفــت بهران هر شــب 
1. https://www.irna.ir/news/83752441/
2. https://www.isna.ir/news/99012011266/
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در دو ســانس بــا رعایــت تدابیــر بهداشــتی همچــون ضدعفونــی کــردن محیــط و ماشــین ها و بــا مجــوز و 
موافقــت ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا برگــزار شــد و از اســتقبال نســبتاً خوبی نیــز برخوردار شــد. 

ایــن اکــران، می توانــد آغــازی بــر بازگشــت «ســینما ماشــین» ایــران باشــد».١

  

تصاویری از اکران فیلم خروج در طرح سینما ماشین

تجربــۀ مهم تــر امــا، اکــران آن الیــن فیلــم خــروج در ســایت  فیلیمــو بــود. پلتفــرم اکــران آن الیــن 
سال هاســت کــه در ســایر کشــورها از ســوی کمپانی هــای بزرگــی همچــون تنفلیکــس در حــال تجربــه 
ــه  ــی ب ــینما، توجه ــالن های س ــی س ــا و تعطیل ــیوع کرون ــش از ش ــا پی ــران، ت ــه در ای اســت. درحالی ک
ــود ســالن های ســینما در ایــران و شــاخص  ــه کمب ــا توجــه ب آن نشــده بــود. ایــن درحالــی اســت کــه ب
پاییــن ســینما رفتــن ایرانیــان، توجــه بــه فناوری هــای روز و شــیوه های نویــن در عرضــۀ محصــوالت 

ســینمایی، همچــون پلتفــرم اکــران آن الیــن، نیــازی اساســی و اجتناب ناپذیــر اســت. 
ــه  ــۀ توســعۀ زیرســاخت های ســینمایی در کشــور انجــام گرفت ــی در زمین ــون اقدامات ــد تاکن هرچن
ــاز ســینمای  ایــران و  ــا در حــال انجــام اســت، همچنــان تعــداد ســالن های ســینما، پاســخ گوی نی و ی
تولیــدات ســاالنۀ آن نیســت و اکــران آن الیــِن فیلم هــا، یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای پاســخ گویی بــه 
ــری،  ــر روابــط عمومــی ســازمان ســینمایِی حــوزۀ هن ــزدان عشــیری، مدی ــۀ ی ــاز اســت. به گفت ایــن نی
ــا  ــه ب ــد. درحالی ک ــرده را نمی بینن ــگ پ ــده، رن ــینمایِی تولیدش ــم س ــاالنه ۴٠ فیل ــی س ــور تقریب «به ط
توســعۀ نمایش هــای  اینترنتــی، اغلــب  ایــن آثــار می تواننــد به صــورت آن الیــن اکــران شــوند. دسترســی 
آســان و ارزان تــر مخاطــب و خانواده هــا، فراگیــری جغرافیایــی،  ایجــاد فضــای رقابــت و فرصت هــای 
ــرای فیلم هــا و  ــازۀ اقتصــادی و ســرمایه گذاری ب ــرای ســینماگران و گشــایش ظرفیت هــای ت ــد ب جدی

ــن فیلم هاســت».٢ ــران آن الی ــه دســتاوردهای اک فیلم ســازان ازجمل
ــا مشــکالت متعــددی  ــد ب ــۀ اکــران آن الیــن، هرچن ــوان نخســتین تجرب ــم خــروج به عن اکــران فیل

1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/09/2253210/
2. http://www.sourehcinema.ir/?p=129858
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همچــون انتشــار نســخۀ غیرقانونــی فیلــم در ســاعات نخســتین پــس از اکــران رســمی مواجــه شــد کــه 
بــه فــروش فیلــم لطمــه ای اساســی وارد کــرد، امــا اقدامــی ارزشــمند بــرای ســینمای ایــران محســوب 
می شــود کــه تجربیــات مهمــی را بــرای تقویــت زیرســاخت های الزم بــرای اکــران آن الیــن فیلم هــای 
ســینمایی در ایــران فراهــم آورد. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، اکــران آن الیــن، ضــرورت ســینمای ایــران 
اســت کــه نبایــد بــه دورۀ شــیوع کرونــا محــدود شــود و در آینــده نیــز بایــد بــه شــکل جــدی ادامــه یابــد.

تئاتر و تجربۀ اجرای آن الین
ــه  ــز ب ــر نی ــان، فعالیــت  ســالن های تئات ــه در شــهرهای مختلــف جه پــس از اعمــال مقــررات قرنطین
تعطیلــی کشــیده شــد کــه خســارات بســیاری را بــرای افــراد شــاغل در ایــن فضــا بــه همــراه داشــت. بــا 
لغــو شــدن اجراهــا، اغلــب مؤسســات مرتبــط، بــا کاهــش بودجــۀ ســاالنه روبــه رو خواهنــد شــد. ایــن 
دغدغــه ای اســت کــه تمامــی هنرمنــدان تئاتــر در سراســر جهــان ازجملــه ایــران بــا آن مواجــه هســتند. 
به ویــژه آنکــه در ایــران، اغلــب گروه هــای کوچــک تئاتــر، بــا مشــکالت متعــددی دســت به گریبان انــد 
کــه ادامــۀ حیاتشــان را متزلــزل می ســازد و تنگناهــای مختلفــی را بــرای ادامــه فعالیــت آنــان به وجــود 
مــی آورد و تمامــی این هــا نیــاز بــه یــک برنامه ریــزی مــدون و منســجم را از ســوی مســئوالن و متولیــان 
امــر طلــب می کنــد. باوجودایــن، علی رغــم آنکــه ســالن های تئاتــر در اکثــر نقــاط دنیــا تعطیــل هســتند، 
ــن  ــر در ای ــدان تئات ــا عالقه من ــد ت ــت برنداشــتند و در تالش ان ــن عرصــه دســت از فعالی ــدان ای هنرمن

روزهــای ســخت، از هنــر موردعالقه شــان محــروم نشــوند.
پــس از وضعیــت ناشــی از فاصله گــذاری اجتماعــی، «ســازمان های هنــری دنیــا شــرایطی را درنظــر 
گرفتنــد تــا کســانی کــه در خانــه مانده انــد، بــه محیط هایــی کــه دوســت دارنــد، دسترســی داشــته باشــند. 
ــت  ــد در اینترن ــرده بودن ــه ب ــًال روی صحن ــه قب ــی را ک ــر، نمایش های ــالن های تئات ــور س ــن منظ ــه ای ب
بارگــذاری کردنــد. عــده ای اجراهایشــان را هــر هفتــه در فیس بــوک و یوتیــوب کانــال ســدلز ولــز پخــش 
کردنــد. ســدلز ولــز ازجملــه مجموعه هــای تئاتــری دنیاســت کــه در ٣٠٠ ســال گذشــته تعطیلــی نداشــته 
و ایــن دوران در تاریــخ آن مجموعــه بی ســابقه اســت. تئاتــر ملــی بریتانیــا تصمیــم گرفــت آثــار قدیمــی 
خــود را بــرای طیــف وســیع تری از مخاطبــان در دســترس قــرار دهــد. ســالن تئاتــر همپســتد در لنــدن 
نیــز چندیــن اجــرا را آن الیــن نمایــش  داد. چنــد تئاتــر تلویزیونــی رایــگان نیــز در دســترس عمــوم قــرار 
گرفتــه و رابــرت مایلــز و گروهــی از بازیگرانــش هــر هفتــه، شکســپیرخوانی را برنامه ریــزی کردنــد و 

تئاتــر توکیــو نمایش هــای «کابوکــی» را رایــگان از یوتیــوب پخــش کــرد».١
ــۀ نخســت اســفند ٩٨، فضــای مجــازی،  ــز فرهنگــی در هفت ــی مراک ــی تعطیل ــز در پ ــران نی در ای

1. https://shahraranews.ir/fa/news/26095/
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جای گزیــن ســالن های نمایــش شــد و هفتــۀ تئاتــر کــه هرســال خانــۀ تئاتــر برگــزار می کــرد، به صــورت 
مجــازی برگــزار شــد. پخــش تئاترهــای آن الیــن در پردیــس تئاتــر تهــران بــا هفــت ســالن اختصاصــی 
ازطریــق رســانه های نمایشــی نــت، آنتــن، پیشــتاز و... آغــاز شــد. در فضــای زنــدۀ صفحــه اینســتاگراِم 
ــه  ــه یکــی از فیلم تئاترهــای شناخته شــدۀ جهــان به مــدت ده هفت مؤسســۀ پادمــارت قــرار شــد هــر هفت
بــرای عالقه منــدان نمایــش داده شــود. ایــن ارتبــاط ازطریــق فضــای مجــازی بــرای ارائۀ محصــول تئاتری 
و ایجــاد نشســت های پژوهشــی، بحث هــا و گفت وگوهــا در همــان فضــا شــکل  گرفــت. در ایــن میــان، 
بعضــی هنرمنــدان وارد عمــل شــدند و بــا رعایــت اصــول قرنطینــه، کار را آغــاز کردنــد. نمایــش آقــای 
شــادی کــه هــر شــب در یــک ســالن مجــازی آن الیــن تمریــن شــده بــود، بــا بــازی افشــین هاشــمی، جلوی 
دوربیــن رفــت. متــن ایــن نمایــش بــرای اجــرای آن الیــن و اینتراکتیــو تنظیم شــده اســت.»١ ایــن تجربیات 

تــازه  بــه ایجــاد راه هــای ارتباطــی جدیــدی بیــن اهالــی فرهنــگ منجــر شــده اســت.

نتیجه
شــیوع کرونــا، یکــی از بحران هــای بــزرگ تاریــخ بشــر به شــمار مــی رود کــه موجــب ایجــاد تغییــرات 
اساســی در شــیوۀ زیســت انســان شــده و ابعــاد گوناگــون زندگــی او را به کلــی دگرگــون ســاخته اســت. 
ــل  ــری اســت کــه به دلی ــرات، نحــوۀ عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی و هن ــن تغیی ــِن ای یکــی از مهم تری
تعطیلــی مراکــز هنــری در اوضــاع قرنطینــه و طــرِح فاصله گــذاری فیزیکــی، امــکان عرضــۀ آن ازطریــق 
ــکان  ــن بحــران، ام ــًال ناممکــن شــده اســت. درعین حــال، گــذار از ای شــیوه های ســابق و ســنتی کام
ــم آورده  ــری فراه ــار هن ــد در عرضــۀ آث ــای جدی ــۀ راهکاره ــه ای را در ارائ ــن و خالقان ــات نوی تجربی
ــتفاده از فضــای  ــوۀ اس ــر نح ــی تغیی ــدی و حت ــش بهره من ــات، افزای ــن تجربی ــن ای اســت. از مهم تری
دیجیتــال بــرای نمایــش آثــار هنــری و عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی اســت؛ به گونه ای کــه قابلیت هــای 
بالقــوۀ فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی در عرصــۀ آمــوزش و عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی و 
هنــری، درحــال بالفعــل شــدن اســت. فضــای دیجیتــال، راه هــای جدیــد و خالقــی را بــرای نمایــش آثار 
هنــری ارائــه می دهــد کــه پیش ازایــن هرگــز تــا ایــن انــدازه مــورد توجــه و اســتفاده قــرار نگرفتــه بــود.

پــس از شــیوع کرونــا و تعطیلــی مراکــز فرهنگــی، بســیاری از هنرمنــدان و مراکــز هنــری، آثــار خــود 
را در فضــای مجــازی به طــور رایــگان منتشــر کردنــد. موزه هــا و گالری هایــی کــه تــا پیش ازایــن بازدیــد 
از آثــار آن هــا بــرای بســیاری از مــردم جهــان، آرزویــی دســت نیافتنی بــود، اقــدام بــه نمایــش آثــار خــود بــا 
کیفیــت بــاال و بــا شــیوه هایی خالقانــه به صــورت هم زمــان و در ترکیــب بــا موســیقی و نورپــردازی در 
فضــای مجــازی نمودنــد. موســیقی کالســیک و ارکســترهایی کــه پیش ازایــن صرفــاً در اختیــار گروهــی 

1. https://shahraranews.ir/fa/news/26095/
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خــاص از جامعــه بــود، بــه خانه هــای مــردم عــادی راه یافــت کــه طبیعتــاً تأثیــرات آن را در بلندمــدت در 
ذائقــۀ هنــری عامــۀ مــردم شــاهد خواهیــم بــود. در کشــور خودمــان، تجربیاتــی همچــون اکــران آن الیــن 
فیلم هــای ســینمایی کــه ســال ها پیــش کمپانی هــای بــزرگ در ســایر کشــورها تجربــه کــرده بودنــد، بــرای 
ــه اجــرا درآمــد و امــکان شناســایی مشــکالت و تقویــت زیرســاخت های ایــن پلتفــرم  ــار ب نخســتین ب
فراهــم آمــد و درنهایــت، تئاتــر کــه شــاید پیش ازایــن مخاطبانــی انــدک از گروه هــای خــاص و نخبــه را 
بــا خــود همــراه می کــرد، ازطریــق کانال هــای ارتباطــی جدیــد بــه زندگــی مــردم عــادی راه یافــت. پــس 
از شــیوع کرونــا، نــوع مواجهــۀ افــراد بــا فنــاوری اینترنتــی و نحــوۀ اســتفادۀ آن هــا از شــبکه های اجتماعــی 
نیــز تغییــر کــرده اســت. بــرای مثــال شــبکۀ اینســتاگرام کــه شــاید تــا پیش ازایــن بیشــتر جنبــۀ تفریحــی و 
یــا تبلیغاتــی آن مــورد اســتفاده و توجــه قــرار می گرفــت، بــا برگــزاری الیوهــای آموزشــی و ارائــۀ محتــوای 

فرهنگــی و هنــری، به نــاگاه، نقشــی فعــال و پویــا در عرصــۀ آمــوزش و فرهنــگ پیــدا کــرد.
ــری  ــی و هن ــیوه های عرضــۀ محصــوالت فرهنگ ــر ش ــدگار ب ــی مان ــرات، تأثیرات ــن تغیی ــام ای تم
داشــته  اســت کــه آینــدۀ نوینــی را بــرای هنــر و فرهنــگ رقــم خواهــد زد. پــس از کنتــرل ایــن بیمــاری، 
شــاهد اتفاقــات جدیــدی در عرصــۀ هنــر خواهیــم بــود کــه بازگشــت بــه حالــت پیــش از آن را ناممکــن 
ــد و  ــات جدی ــن و اقدام ــیوه های نوی ــاد ش ــه ای به ســوی ایج ــات، دریچ ــن تجربی ــی ای ــد. تمام می کن
خالقانــه در عرصــۀ هنــر اســت کــه بایــد تــالش کنیــم از آن درس بگیریــم و بــا اســتفاده از آن، گام هایــی 
ــار و  ــته، به اجب ــا ناخواس ــته ی ــی، خواس گاه ــازه ای از آ ــون حجــم ت ــم. اکن ــو برداری ــد به ســوی جل بلن
ــرای بشــر فراهــم شــده کــه فهــم و بینــش او را نســبت  ــا، ب ــر کرون ــاریِ همه گی تحــت وضعیــت بیم
ــده را  ــمتِ آین ــی، حرکــت او به س ــر داده اســت و به نوع ــر تغیی ــه هن ــی ازجمل ــاد زندگ ــی ابع ــه  تمام ب
ســرعت بخشــیده اســت. بایــد تــالش کنیــم تــا ضمــن هوشــیاری نســبت بــه مشــکالت و آالم ناشــی از 
ایــن بحــران، نســبت بــه احتمــاالت تــازه و راهکارهــای نویــن و خالقانــه ای کــه پیش ازایــن به دالیــل 
مختلــف نادیــده گرفتــه یــا مــورد کم توجهــی قــرار گرفتــه بــود و درنتیجــۀ ایــن بحــران، درک و تجربــۀ 
آن ممکــن گشــت، آگاه باشــیم و ایــن آگاهــی را ارج نهیــم تــا پــس از بحــران بتوانیــم از دســتاوردهای 

ــد شــویم. ــات بهره من ایــن تجربی
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مقدمه 
پاندمــی کرونــا، جهــان را بــا نگرانی هــای اقتصــادی و فرهنگــی بســیاری نیــز روبــه رو کــرد کــه پیــش از آن 
هرگــز متصــور نبــود. یکــی از عرصه هــای پــر آوا و نــوای فرهنگــی کــه به ســرعت و بی ســابقه خامــوش 
ــای  ــی واکنش ه ــر فرهنگ ــا ازنظ ــیقی نه تنه ــرت های موس ــی کنس ــود. خاموش ــیقی ب ــد، عرصــۀ موس ش
بســیاری را برانگیخــت، کــه ازنظــر اقتصــادی نیــز موجــب نگرانــی بســیاری از کشــورها شــد. برنامه هــای 
حمایتــی بــرای هنرمنــدان تدویــن شــد و «یونســکو بــه دنبــال تهیــۀ نســخه های منطقــه ای بــرای موســیقی 
هــر ناحیــه از جهــان، جلســات منظــم هفتگــی را هدایــت کــرد».٣ در دهه هــای اخیــر امــا، هــر بــار ســخن 
از موســیقی اســت، ایــران به مثابــۀ نقطــه ای متمایــز از ســایر کشــورهای جهــان مطــرح می شــود؛ صنعــت 
موســیقی چنــان کوچــک و نحیــف اســت کــه اساســاً محلــی از اعــراب نداشــته اســت و البتــه نســبتی هــم 
ــۀ بــزرگ جغرافیایــی نــدارد. ازاین حیــث، در بحبوحــۀ نگرانی هــا و  ــا غنــای ســابق موســیقی ایــن پهن ب
آشــفتگی های فرهنگــی و اقتصــادی پــس از شــیوع کرونــا، نگرانــی دربــاب اقتصــاد موســیقی و تأثیــرات 

١. دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی.

٢. فعال صنفی موسیقی.

٣. مصاحبۀ نگارندگان با اردوان جعفریان، ١٣٩٩/١/٢۵.
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فرهنگــی ناشــی آن، تنهــا بــه دغدغــۀ اصحــاب هنــر و اهالــی فرهنــگ محــدود شــده اســت. ایــن دغدغه  ها 
اکنــون چنــان از واقعیت هــای ســخت اجتماعــی و اقتصــادی مــا دور اســت کــه بــه ســخن گفتــن از امــری 

خیالــی در زمانــۀ واقعیت هــای ســخت و دردنــاک می مانــد.
وضعیــت تعلیــق موســیقی و اهمیــت آن به مثابــۀ یــک واقعیــت اقتصــادی و فرهنگــی، بــه وضعیــت 
متأثــر از پاندمــی کرونــا هــم محــدود نبــوده اســت؛ در دهه هــای اخیــر، همــواره  ســایۀ «برهه هــای حســاس 
کنونــی» بــر ســر ایــن حــوزه ســنگینی کــرده اســت. امتــداد ایــن وضعیــت تعلیــِق ناگــوار بــرای پرداختــن 
بــه وضعیــت تولیــد، نشــر و مصــرف موســیقی، پیامدهــای خــود را در عرصــۀ فرهنگــی کشــور آشــکار 
ســاخته اســت. چنانچــه در اثــر آن، پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا «سیاســت حــذف ظواهــر موســیقی و 
ترویــج آن»، بــه ارتقــای وضعیــت فرهنگــی کشــور منجــر شــده اســت یــا نــه، اکنــون بدیهــی می نمایــد. 
ــی از مصــرف موســیقی و اقتصــاد موســیقی،  شــاخص های مشــخصی همچــون ســهم موســیقی ایران

بیانگــر خطاهایــی اســت کــه در سیاســت گذاری بــرای ایــن حــوزه روا دانســته شــده اســت. 
شــیوع بیمــاری کوویــد ١٩ کــه از ابتــدای اســفندماه ســال ١٣٩٨ در کشــور فراگیــر شــد و در زمــان نــگارش 
ایــن نوشــتار نزدیــک بــه دو مــاه از عمــر آن می گــذرد، موجــب تعطیلــی بســیاری از مکان هــای تجمــع و ازجمله 
آموزشــگاه ها، ســالن های کنســرت و فروشــگاه های آثــار موســیقی، یعنــی منافــذ فرهنگــی و اقتصــادی تنفــِس 
موســیقی شــده اســت. در ایــن نوشــتار نمایــی کلــی از آنچــه تاکنــون بــر بخش هــای مهــم صنعــت موســیقی 
گذشــته اســت ارائــه و پیامدهــای آن را بیــان می نماییــم کــه در گفت وگــو بــا چنــد تــن از چهره هــای سرشــناس 
ایــن حــوزه بازشــناخته ایم. پیــش از ورود بــه بحث اصلی، ابتدا وضعیت موســیقی جهــان در دورۀ بحــران کرونا 
را توصیــف می کنیــم و در هریــک از حوزه هــا، آسیب شناســی وضعیــت موســیقی کشــور را براســاس گــزارش 

مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری (١٣٩۵) ترســیم می کنیــم.  

شوک اقتصادی به صنعت موسیقی جهان  
زمانــی کــه بیمــاری کوویــد ١٩ بــه اروپــا رســید و در روزهــای اولیــۀ قرنطینــه، تصاویــر نواختــن موســیقی 
در بالکن هــا و هم خوانــی جمعــی مــردم در فضــای مجــازی انتشــار یافــت؛ نوعــی ادای دیــن موســیقی 
ــن، شــنیدن و  ــه نواخت ــردم ب ــی م ــش طبیع ــد و نوعــی واکن ــاز دارن ــه آن نی ــه ب ــی ک ــردم در وضعیت ــه م ب
ــن  ــراز ای ــد. به غی ــاز دارن ــه یکدیگــر نی ــد و ب ــی کــه از یکدیگــر دورن مصــرف موســیقی جمعــی در زمان
ــن کشــورها  ــار و تحلیل هــای ای ــه صنعــت موســیقی در اخب ــی از آســیب ب ــر الهام بخــش، نگران تصاوی
ــد ناخالــص ملــی ایــن  بازتــاب یافــت کــه مهم تریــن دلیــل آن، ســهم بــزرگ اقتصــاد موســیقی در تولی
ــارد دالری در صنعــت  ــز، در گزارشــی١ از خســارت بی ســابقۀ ٩ میلی کشورهاســت. لس آنجلــس تایم

1. https://www.latimes.com/entertainment-arts/music/story/2020-04-06/concert-industry-lose-9-billion-coronavirus
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موســیقی به دلیــل ویــروس کوویــد ١٩ ابــراز نگرانــی می کنــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت: «ازســرگیری 
کنســرت ها پــس از کرونــا به صــورت تدریجــی خواهــد بــود و از ســالن های کوچک تــر شــروع خواهــد 
گوســت شــروع شــوند، ایــن خســارت بــه ۵٫٢ میلیــارد دالر و اگــر از  شــد. اگــر کنســرت ها از اواخــر آ

اواخــر مــاه مــی شــروع شــوند، بــه ٢٫٣ میلیــارد دالر کاهــش می یابــد». 
نشــریۀ ایندیپندنــت نیــز گزارشــی دراین بــاره منتشــر کــرد١ کــه اعــالم می کنــد بــرای اولیــن بــار پــس 
از ٨٩ ســال، اســتودیوی مشــهور «ابــی رود» در لنــدن تعطیــل شــده اســت. ایــن اســتودیو محــل ضبــط 
تعــداد بســیار زیــادی از مهم تریــن آثــار موســیقی اســت و حتــی در طــول ســال های جنــگ جهانــی دوم 
تعطیــل نشــده بــود. گذشــته از اهمیــت ایــن تعطیلــی بی ســابقه، ایــن گــزارش، نگرانی هــای اقتصــادی 
جــدی ای را مطــرح می کنــد: «از آنجایــی  کــه تمامــی کارکنــان ابــی رود مجبــور بــه تــرک اســتودیو شــده اند 
و حتــی ســرویس های میکــس و مســترینگ اینترنتــی ابــی رود هــم تعطیــل شــده اند. صنعــت موســیقی 
انگلســتان، دومیــن صنعــت موفــق صــادرات موســیقی پــس از ایــاالت  متحــده اســت. حــدود ٧٢ درصــد 
فعــاالن صنعــت موســیقی خوداشــتغال هســتند و ایــن تعطیلــی تأثیــر زیــادی بــر زندگــی آنــان خواهــد 
ــد  ــی اجراهــا می توان ــد و تعطیل ً اجاره هــای گزافــی پرداخــت می کنن ــا داشــت. ســالن های کنســرت غالب
آن هــا را مجبــور بــه تعطیلــی دائمــی کنــد. فروشــگاه های کوچــک موســیقی، آســیب بســیاری می بیننــد؛ 
چــون در فــروش دیجیتــال تــوان رقابــت بــا غول هایــی ماننــد آمــازون را ندارنــد. شــنوندگان بیشــتر بــه 

رادیوهــا و بســترهای اینترنتــی موســیقی روی آورده انــد».
همچنیــن، گــزارش روزنامــۀ گاردیــن٢ توصیفــی نگران کننــده دارد: «تأثیــر کوویــد ١٩ بر صنعت موســیقی 
فقــط بــا فاجعــۀ یــازده ســپتامبر قابل مقایســه اســت، بــا این تفــاوت کــه این یکی بــر افراد بیشــتری تأثیــر خواهد 
داشــت». ایــن گــزارش تأکیــد می کنــد کــه بــدون کمــک دولتــی، فروشــگاه های موســیقی ازبیــن خواهنــد رفت. 
خالصــۀ بررســی گزارش هــای مذکــور ایــن اســت کــه جهــان غرب، واکنشــی اقتصــادی به اختــالل و توقــف در 
صنعــت بــزرگ، پردرآمــد و بــا مزدبگیــران پرشــمار موســیقی نشــان داده اســت. از دولــت خواســته می شــود کــه 
چتــر حمایتــی خــود را بــر هنرمنــدان ایــن عرصــه بگســتراند و کمپین هــای مردمــی بــرای جمــع آوری پــول بــرای 
حمایــت از کســب وکارهای مرتبــط بــا موســیقی و هنرمنــدان آن تشــکیل شــده اســت. از ســوی دیگــر، بزرگــی 
ایــن اقتصــاد و مصــرف گســتردۀ آن زیــر چتــر حمایــت حقوقــی مؤثــر درمــورد حقــوق مؤلفــان و مصنفــان آن، 
دریچه هــای بســیاری را نیــز همچنــان بــاز نــگاه داشــته و امیدهــای زیــادی را بــرای گشــوده شــدن فرصت هــای 

جدیــد از درون ایــن بحــران ایجــاد می کنــد. 
گزارش هــای دیگــری نیــز منتشــر شــده اســت کــه از تأثیــر کرونــا بــر کاهــش شــنیدن موســیقی بــر 

1.https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/coronavirus-music-industry-live-music-album-releas-
es-impact-latest-a9449641.html
2.https://www.theguardian.com/music/2020/mar/20/im-trying-to-keep-the-panic-down-the-coronavirus-impact-on-music
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بســترهای اینترنتــی به دلیــل بســته شــدن فروشــگاه ها، بارهــا، مــدارس، دانشــگاه ها و غیــره در بســیاری از 
کشــورها ابــراز نگرانــی شــده اســت١ و هم زمــان از افزایــش شــنیدن رادیــو از ســوی مــردم خبــر می دهــد؛ 
چنانچــه شــنوندگان رادیــو بی بی ســی، ١٨ درصــد افزایــش یافته انــد؛ همچنیــن شــکل گیری کمپین هایــی 

بــرای حمایــت از هنرمندانــی کــه به دلیــل ایــن وضعیــت درآمدشــان را ازدســت داده انــد.  

جوالن موسیقی در برهۀ حساس کرونایی 
از ابتــدای شــیوع کرونــا در ایــران، اخبــار تلــخ مربــوط بــه ایــن بیمــاری بــا انتشــار فیلم هایــی از فضــای 
داخلــی بیمارســتان ها همــراه شــد کــه از رقصیــدن کادر درمانــی همــراه بــا موســیقی بــرای حفــظ روحیــۀ 
ــاوت در شــبکه های  ــن و میکــس متف ــا تدوی ــا ب ــن ویدیوهــا، باره ــاران حکایــت داشــت. ای خــود و بیم
اجتماعــی بازنشــر یافــت و واکنش هــای زیــادی بــه دنبــال داشــت. موســیقی و نواختــن ســازها به ســرعت 
خــود را بــه گوشــی های شــهروندان در قرنطینــۀ خانگــی رســانید. در پــی ایــن اقدامــات، تصاویــر دیگــری 
از نواختــن موســیقی در بیمارســتان ها منتشــر شــد کــه از افــراد ناشــناس تــا برخــی گروه هــا (ماننــد گــروه 
هنرجویــان مؤسســۀ فرهنگــی هنــری آرمــان در مازنــدران) را در بــر می گرفــت. شــاید در وضعیــت عــادی، 
انتظــار برخوردهــای ســخت گیرانه  در واکنــش بــه فراگیــری ایــن تصاویــر می رفــت، امــا برهــۀ حســاس 
کرونایــی، موقعیــت را به نفــع آنــان تغییــر داد تــا جایــی کــه در دیــدار اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
بــا وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، از همراهــی اصحــاب فرهنــگ، هنــر و رســانه بــرای مقابلــه بــا کرونــا 

تشــکر و قدردانــی شــد. 
در پایــان فروردیــن، حمیدرضــا نوربخــش، مدیرعامــل خانــۀ موســیقی، از پویــش «مشــاهنر» و پیوســتن 
خــود بــه آن خبــر داد؛ پویــش «مشــاهنر» کــه فاضــل جمشــیدی، خواننــده و موســیقی دان، طراحــی و بــه وزارت 
بهداشــت ارائــه کــرده، هــدف خــود را کمــک بــه ارتقــای ســالمت روان جامعــه عنــوان کــرده اســت. در جریــان 
ایــن پویــش، جمعــی از هنرمنــدان بــا صــدور بیانیــه ای از مشــارکت حداکثــری خــود در ١٠٠ روز آینــده بــرای 
تولیــد آثــار هنــری در فضــای مجــازی در روزهــای خانه نشــینی خبــر دادنــد. نوربخــش وعــده داد کــه ١٩٠٠ 
هنرمنــد عضــو خانــۀ موســیقی را بــه همراهــی بــا ایــن پویــش و ارائــۀ آثــار هنــری بــرای مردمــی کــه ایــن روزهــا 

در خانه هایشــان ســختی قرنطینــه را تحمــل می کننــد، ترغیــب کنــد.
از ســوی دیگــر، برگــزاری کنســرت های آن الیــن بــا شــعار روحیه بخشــی بــه مــردم و تشــویق آنــان بــه 
در خانــه مانــدن و نیــز تشــکر و حمایــت از کادر درمانــی در حــال برگــزاری اســت. به دلیــل شــیوع ویــروس 
ــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و همــکاری شــهرداری تهــران، از  ــا مجــوز دفت ــا، ب کرون
هشــتم فروردیــن کنســرت های آن الیــن در بــرج میــالد برگــزار شــد. ایــن کنســرت ها طــی دو هفتــه هــر 

1. https://econsultancy.com/how-is-coronavirus-affecting-the-music-industry/
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شــب، بــدون تماشــاگر در ســالن بــرج میــالد برپــا شــد و ١٧ فــرد یــا گــروه در ایــن برنامــه آثــار خــود را 
بــرای مخاطبــان آن الیــن اجــرا کردنــد؛ کنســرت های ســینا ســرلک، حمیــد حامــی، گــروه رســتاک، امیــد 
حاجیلــی، روزبــه بمانــی، رضــا یزدانــی و حمیــد عســگری ازجملــه برنامه هــای ایــن دو هفتــه بــود. برخی از 
مؤسســات فرهنگــی نیــز کنســرت های پراکنــده ای برگــزار کردنــد؛ بــرای نمونــه مؤسســۀ فرهنگــی هنــری 
ــن برگــزار و اعــالم کــرد کــه طــی ســه شــب اجــرا،  ــرخ را به صــورت آن الی ــرزاد ف ــو، کنســرت ف آوازی ن
بــدون حمایــت دولتــی، حــدود دومیلیــون و ٧٠٠ هــزار مخاطــب داشــته اســت.١ برخــی از هنرمنــدان نیــز، 
صفحــۀ شــخصی خــود را بــه اجراهایشــان اختصــاص دادنــد، مثــًال بنیامیــن بهــادری کــه قــرار بــود ششــم 
اســفند در ســالن ١۵٠٠نفــری بــرج میــالد کنســرت برگــزار کنــد، به طــور رایــگان در بخــش زنــدۀ صفحــه 

اینســتاگرام خــود، کنســرت برگــزار کــرد. 
ظــرف چنــد روز پــس از شــیوع ویــروس در اول اســفندماه، مصوبــات دولــت جهــت تعطیلــی برخــی از 
مکان هــای عمومــی اعــالم شــد و فضاهــای فرهنگــی ازجملــه مکان هــای اجــرای کنســرت ها، آموزشــگاه ها 
و ســایر فضاهــای فرهنگــی در اول ایــن فهرســت بودنــد. بــه همیــن دلیــل، اقتصــاد و نگرانی از آینــده به مانند 
اصنــاف دیگــر در میــان هنرمنــدان و مســئوالن مرتبــط بــا حــوزۀ موســیقی ظهــور یافــت. رئیــس انجمــن 
صنفــی هنرمنــدان موســیقی ایــران از اتفاقــات ناخوشــایندی در حــوزۀ موســیقی خبــر داد که ممکن اســت به 
تعطیلــی آموزشــگاه های موســیقی منجــر شــود و باعــث ازدســت رفتــن منبــع درآمــد اهالــی موســیقی در پــی 
لغــو کنســرت ها شــد. در ایــن راســتا، پوشــش های حمایتــی بــرای هنرمنــدان تهیــه و پیش بینــی شــد. انجمــن 
صنفــی هنرمنــدان موســیقی ایــران بــا صــدور اطالعیــه ای بــا توجــه بــه وضعیــت حاکم بــر جامعۀ موســیقی و 
مشــکالت معیشــتی هنرمنــدان در پــی انتشــار بیمــاری و تعطیلــی بســیاری از مشــاغل مرتبط بــا فعالیت های 
موســیقیایی، بــا تخفیــف کامــل یــک فصــل یــا ســه مــاه از حــق عضویــت ســاالنۀ اعضــا در ســال ١٣٩٩، 

حمایــت خــود را از آنــان اعــالم کــرد. 
محمــد اطیابــی، رئیــس انجمــن صنفــی هنرمنــدان موســیقی ایــران، نیــز از تــالش برای حل مشــکالت 
صنفــی هنرمنــدان موســیقی خبــر داد. او گفــت کــه بیمــۀ بیــکاری برخــی از هنرمنــدان را پی گیــری می کنــد 
تــا همــۀ آنــان بتواننــد از بیمــۀ بیــکاری بهره منــد شــوند؛ وی از مصوبــۀ تخفیــف کامــل یــک فصــل یــا ســه  
مــاه از حــق عضویــت ســاالنۀ اعضــاء در ســال ١٣٩٩، ارســال نامــۀ سرگشــاده بــه رئیس جمهــور مبنــی بــر 
خــودداری دولــت از دریافــت حــِق ســهم بیمــۀ کارگــری فعــاالن عرصــۀ موســیقی، پرهیــز برخــی از نهادهــا 
در اعمــال محدودیــت بــرای تدریــس موســیقی در فضــای مجــازی به عنــوان ســایر اقدامــات انجام شــده 
در ایــن راســتا نــام بــرد. ادارۀ ارشــاد اســتان تهــران نیــز در حــال برگــزاری جشــنواره ای بــا موضــوع نقــش 
موســیقی در کاهــش اســترس ناشــی از بحــران شــیوع کروناســت. در قالــب جشــنواره مقاالت موســیقیایی 

١. ایرنا، کد خبر٨٣٧٣۶٢۵٧.
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در ادارۀ ارشــاد اســتان تهــران برگــزار می شــود. بنابرایــن از آغــاز شــیوع بیمــاری در کشــور تاکنــون، نواختــن 
موســیقی و نمایــش آن ســهم بزرگــی از رویدادهــای فرهنگــی بــوده اســت کــه منعطــف بــا وضعیــت موجــود 
و اقبــال عمومــی گســترده، حضــور خــود را بــه منصــۀ ظهــور گــذارده اســت؛ درحالی کــه بحــران اقتصــادی، 
ــۀ  ــوزه در ادام ــن ح ــش روی ای ــت پی ــف وضعی ــه توصی ــه ب ــده اســت. در ادام ــز ش ــیقی نی ــر موس دامن گی

وضعیــت موجــود در پــی شــیوع بیمــاری خواهیــم پرداخــت. 

وضعیت تولید و مصرف موسیقی در وضعیتِ کرونا
صنعــت موســیقی به صــورت یــک چرخــه ترســیم می شــود: ایــن چرخه از خلــق اثر آغــاز می شــود، تولید و نشــر آن 
را در بــر می گیــرد و درنهایــت بــه مصــرف موســیقی می رســد. شــناخت آنچــه پــس از دورۀ کرونــا در هریــک از ایــن 
عرصه هــا روی می دهــد، بــه شــناخت موجــود مــا از وضعیــت کنونــی هریــک از ایــن عرصه هــا بســتگی دارد. بــرای 
چنیــن شــناختی، «ســند آسیب شناســی موســیقی ایــران» را، کــه در ســال ١٣٩۵ پژوهشــگران مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری تهیــه کرده انــد، مبنــا قــرار می دهیــم. در گزارش هــای ایــن مرکــز، هریــک از ایــن 
عرصه هــا بــا اتــکا بــه ســندهای موجــود رســمی، گزارش های غیررســمی و مصاحبه هــای صورت گرفته با ناشــران، 

مســئوالن و فعــاالن موســیقی به دســت آمــده و تحلیل هایــی بــر هریــک از ایــن حوزه هــا صــورت گرفتــه اســت. 
 بــرای دســت یابی بــه چشــم انداز موســیقی در دورۀ کرونــا و پــس ازآن، مصاحبه هایــی بــا اردوان 
ــی  ــع صنف ــرۀ مجم ــس هیئت مدی ــاس ستایشــگر (رئی ــس)، امیرعب ــر موســیقی پردی ــر نش ــان (مدی جعفری
ناشــران موســیقی) و ســولماز بــدری (آهنگ ســاز و مــدرس موســیقی) انجــام شــده و عــالوه بــر تحلیل هــای 
موجــود، از نظــرات ایــن افــراد بهــره برده ایــم. به منظــور حفــظ حریــم شــخصی ایــن افــراد، نظــرات بیان شــده 
بــدون ذکــر نــام در اینجــا بازنشــر می شــود. در جــدول زیــر، نمایــی کلــی از خســارت های واردشــده برحســب 

گــزارش و بــرآورد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آمــده اســت:
جدول ١. برآورد خسارت کسب وکارهای مرتبط با موسیقی١

شاغالنتعداد کسب وکار
خسارت 
واردشده٢

خسارت 
عدم النفع

کل خسارت

۴٠٠/٠٠٠۴٠٠/٠٠٠‑‑۴٠٠موسیقی(گروه موسیقی)
١/۵٠٠/٠٠٠‑١/۵٠٠/٠٠٠‑‑آموزش موسیقی
١٠٠/٠٠٠١٠٠/٠٠٠٢٠٠/٠٠٠‑۴بنیاد رودکی

٢٨١/٢۵٠٢٨١/٢۵٠‑‑٣٠٩مراکز پخش و توزیع کتاب و کاالهای فرهنگی
٣٢١/٨٨٠١۶٩/٢٠٠٢١/٠٠٠١٩٠/٢٠٠پلتفرم های برخط عرضۀ آثار دیداری و شنیداری

منبع: گزارش غیرمحرمانۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‑ ١٣٩٩/١/٢۵ (اعداد به میلیون ریال است).
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وضعیت آموزش موسیقی در دورۀ کرونا
در یــک آسیب شناســی کلــی، می تــوان وضعیــت آمــوزش موســیقی در کشــور را نامناســب ارزیابــی کــرد. 
اصلی تریــن سیاســت کلــی ایــران در زمینــۀ آمــوزش، از ابتــدا «عــدم آمــوزش رســمی موســیقی» در کشــور 
بــوده  اســت. ایــن سیاســت اگرچــه بــا هــدف «عــدم ترویــج و اشــاعۀ موســیقی از نــوع مبتــذل و غنــا» 
اتخــاذ شــده  اســت؛ درعمــل پیامدهــای مســتقیم و غیرمســتقیم آن فاصلــۀ زیــادی بــا هدف اصلی داشــته 
و بنــا بــر نظــر کارشناســان موجــب «تنــزل ســواد موســیقیایی عمومــی» شــده اســت. آمــوزش موســیقی 
را از حالــت یــک آمــوزش عمومــی فراگیــر خــارج کــرده و به عنــوان امــکان محــدودی بــرای یــک طبقــۀ 
مرفــه درآورده اســت. در خــأل ناشــی از عــدم آمــوزش رســمی موســیقی، مؤسســات خصوصــی به صورت 
روزافــزون جای گزیــن ایــن بخــش در نظــام فرهنگــی شــده اند و سیاســت های فرهنگــی و اقتصــادی خود 
را در ایــن زمینــه به طــور کامــل پیــش  می برنــد. ایــن سیاســت ها، گاهــی تعییــن نــوع موســیقی مطلــوب، 
گاه تعییــن ســطح و کیفیــت موردنظــر و همــۀ مــوارد تعییــن کیفیــت، شــیوه و نــوع آموزش مطلــوب خود 
بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن، عــدم فعالیــت مؤثــر و جــدی دو نهــاد عمومــی وزارت آموزش وپــرورش 
و ســازمان صداوســیما در زمینــۀ آشــنایی فراگیــر عمومــی بــا موســیقی بــه تنــزل ســطح ســواد عمومــی 
موســیقیایی منجــر شــده اســت. بــا حــذف آمــوزش موســیقی، تنهــا ارتبــاط وزارت آموزش وپــرورش بــا 

موســیقی مــدارس، در بخــش پرورشــی و بــه برنامــۀ «ســرود مــدارس» محــدود می شــود.
به دلیــل ضعــف ســرمایه گذاری دولتــی و اینکــه اســتعدادیابی کــودکان در زمینــۀ موســیقی 
ــواده  اســت، بســیاری  ــع دو شــرط «ســرمایۀ فرهنگــی» و «ســرمایۀ اقتصــادی» خان به طــور کامــل تاب
ــتان  ــا دو هنرس ــران، تنه ــتان ته ــوند. در اس ــایی نمی ش ــی شناس ــیقی در کودک ــتعدادهای موس از اس
موســیقی وجــود دارد کــه بــا تفکیــک جنســیتی بــه دختــران و پســران اختصاص یافته اســت. تعــداد کل 
هنرســتان های موســیقی در کل کشــور، تنهــا ۶ عــدد اســت. آمــوزش عالــی موســیقی در دانشــگاه های 
تهــران متمرکــز شــده و در ســال ١٣٩٣، تنهــا در دو مــورد از ایــن رشــته ها (در یــک مقطــع) در 
ــه  اســت (آذری، ١٣٩۵). ــرش دانشــجو صــورت گرفت ــرز پذی ــالن و الب ــتان های گی ــگاه های اس دانش

ایــن وضعیــت نامناســب آمــوزش موســیقی، در دروۀ کرونــا نابســامان تر نیــز شــده اســت. تعطیلــی 
آموزشــگاه های موســیقی، اولیــن پیامــد سیاســت های دوران کروناســت و ایــن تعطیلــی همچنــان ادامــه 
دارد. یکــی از مدرســان موســیقی می گویــد: «آموزشــگاه های موســیقی از همــان ابتــدای اعــالم شــیوع 
کرونــا تعطیــل شــدند. بیشــتر هنرجویــان قبــول کردنــد کــه کالس هــای دوره شــان را به صــورت آن الیــن 
ــه  ــه خاطــر شــرایط ناچــار ب ــودم، امــا ب ــه تدریــس آن الیــن نب ــد. خــود مــن اصــالً حاضــر ب ــال کنن دنب
پذیــرش آن شــدم. پــس از عیــد، بازهــم در تعــداد هنرجویــان آ ن الیــن ریــزش شــدید داشــتیم. مــن در 
چهــار آموزشــگاه تدریــس می کنــم؛ از ۵٠ هنرجــوی مــن درمجمــوع ایــن آموزشــگاه ها االن حــدود ۵ 
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نفــر به صــورت آن الیــن کالس هایشــان را ادامــه می دهنــد». پــری ملکــی، خواننــده و مــدرس موســیقی 
نیــز در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «آیــا شــیوع کرونــا بــر فعالیت هــای شــما تأثیــری نگذاشــته اســت؟»، 
می گویــد: «حتــی در شــرایط فعلــی کــه بیمــاری کرونــا مــردم را بــا چالــش مواجــه کــرده نیــز فعالیت هــای 
ً تعدادشــان زیــاد اســت، کالس هــای آن الیــن برگــزار می کنــم.  آموزشــی  دارم و بــرای شــاگردانم کــه اتفاقــا
ــچ گاه از آن خســته نمی شــوم».  ــم آمــوزش و تدریــس اســت و هی ــا برای ــن کاره یکــی از لذت بخش تری

براســاس مصاحبه هــا و شــواهد، وضعیــت آینــدۀ آمــوزش موســیقی این چنیــن خواهــد بــود: 
ســرمایه گذاری های  نابــودی  و  ورشکســتگی  بــه  موســیقی  آموزشــگاه های  تعطیلــی  ادامــۀ   .١
ــودی  ــه ناب ــار ب ــده به ناچ ــرمایه گذاری های انجام ش ــد. س ــان می انجام ــی آن ــی دائم ــده و تعطیل انجام ش
منجــر خواهــد شــد. ٢. برخــی پلتفرم هــای اینترنتــی ازپیــش موجــود ماننــد «ریتمیــکا»، اکنــون باوجــود 
زیرســاخت های قبلــی، مزیــت رقابتــی مهمــی در ایــن دوره به دســت آورده انــد. ٣. معلمــان موســیقی بــا 
اســتفاده از صفحه هــای شــخصی خــود بــه جــذب هنرجــو می پردازنــد. آنــان بــا اســتفاده از گوشــی های 
همــراه، فضــای خانــه را بــه کالس هــای آن الیــن تبدیــل کــرده و بــه جــذب هنرجــو می پردازنــد. ۴. برخــی 
ــان موســیقی موفــق شــده اند در وضعیــت موجــود، هنرجویــان ایرانــی خــارج کشــور را جــذب  از مربی
کننــد و بــازار جدیــد آمــوزش موســیقی ایرانــی بــه خارجیــان را معرفــی نماینــد. ۵. تعطیلی هنرســتان های 
موســیقی کشــور کــه از ابتــدای اســفندماه ١٣٩٨ آغــاز شــد، تابــع سیاســت های آموزشــی کشــور خواهــد 
ــا ایــن تفــاوت کــه  ــا تعطیــل خواهــد بــود، ب بــود و به ماننــد ســایر مراکــز آموزشــی تــا پایــان دورۀ کرون
سیاســت های آمــوزِش آن الیــن مــدارس، در ایــن هنرســتان ها کمتــر قابلیــت عملــی شــدن خواهنــد یافت.

مســائل و پیامدهــای ایــن وضعیــت بســیار زیــاد اســت: زیرســاخت های ارتباطــی کشــور، گــران بــودن 
هزینــۀ اینترنــت و عــدم  کفایــت ابزارهــای ارتباطــی بــرای تصویربــرداری و آمــوزش، موانــع مهمــی را بــرای 
ادامــۀ آمــوزش آن الیــن به وجــود مــی آورد. ادامــۀ رکــود اقتصــادی و بحران هــای ناشــی از آن ازجملــه بیکاری 
گســترده، بخــش عرضــۀ آمــوزش آن الیــن موســیقی را نیــز دچار بحــران می کنــد و امکان آموزش موســیقی 
ــد. برخــی از  ــل می کن ــد تبدی ــی پردرآم ــژۀ اقلیت ــی وی ــه فرصت ــی ب ــک فرصــت عموم ــش از ی را بیش ازپی
آموزشــگاه ها تــالش می کننــد بــا تغییــر شــکل کالس هــا، اســتفاده از پارتیشــن بیــن هنرجــو و مربی و ســایر 
اقداماتــی ازاین دســت، جداســازی و فاصله گــذاری فیزیکــی را اعمــال کننــد و بتواننــد باقــی بماننــد. شــانس 

ایــن دســته در مقابــل بحران هــای معیشــتی فراگیــر و توســعۀ آموزش هــای آن الیــن ناچیــز خواهــد بــود.
فعــاالن بخــش آمــوزش موســیقی شــامِل مجــوزداران، مؤسســان و ســرمایه گذاران، مربیــان 
ــزوده خواهــد  ــا اف ــکاران ناشــی از بحــران کرون ــِل بی ــه خی ــن بخــش، ب ــان ای موســیقی و ســایر کارکن
شــد. عدالــت آموزشــی در زمینــۀ آمــوزش موســیقی گامــی دیگــر بــه عقــب خواهــد برداشــت. آمــوزش 
ــزل  ــل می شــود. ســواد موســیقیایی تن ــاب تبدی ــی لوکــس و کم ی ــه کاالی موســیقی بیــش از گذشــته ب
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می یابــد و پیامدهــای بعــدی آن در عرصــۀ مصــرف فرهنگــی و خلــق آثــار موســیقیایی آشــکار خواهــد 
شــد. عــالوه بــر ایــن، رئیــس انجمــن صنفــی موســیقی عنــوان کــرده اســت کــه گزارش هایــی بــه دســت 
ــده و  ــز برنتابی ــن را نی ــق آن الی ــی، تدریــس ازطری انجمــن صنفــی رســیده کــه برخــی نهادهــای نظارت
ــن ١٣٩٩).  ــد (فروردی ــون وارد کرده ان ــان در صنوف گوناگ ــر مدرس ــارهایی را ب ــا و فش محدودیت ه
محتمــل اســت بــا خــارج شــدن آمــوزش آن الیــن موســیقی از نظــارت نهادهــای مرتبــط، واکنــش برخی 

اقشــار اجتماعــی ســنتی تر بــه ایــن اقدامــات بیشــتر شــود. 

وضعیت عرضۀ موسیقی
عرضــۀ محصــوالت موســیقی بــا دو موضــوع نشــر موســیقی و برگــزاری کنســرت ها مرتبــط اســت. اگرچه 
به علــت اینکــه فرصت هــای اجــرای زنــدۀ موســیقی بســیار محــدود اســت، نوازنده هــا بــرای کســب درآمــد، 
بیــش یــا فراتــر از تــوان و تمایــل خــود بــه آمــوزش روی آورده انــد و در ایــن وضعیــت (اگــر فــروِش آلبــوم 
و تک آهنــگ، اجــرای زنــده و آمــوزش، ســه منبــِع اصلــِی درآمــد اهــل موســیقی باشــد)، بخــِش آمــوزش 
بــه شــکل غیرعــادی فربــه شــده و دو بخــِش دیگــر نحیــف شده اند(ســلیمی مقدم، ١٣٩۵). باوجودایــن، 
ــزاری کنســرت های  ــد و برگ ــودی افزایــش یافته ان ــدی صع ــا رون ــر ب ناشــران موســیقی در ســال های اخی

موســیقی ازنظــر اقتصــادی، مهم تریــن انگیــزۀ ســرمایه گذاری در حــوزۀ موســیقی به شــمار مــی رود. 

آسیب شناسی وضعیت موجود
‑ نظــارت بــر هنــر در ایــران حداکثــری اســت و هــر فعالیتــی نیاز بــه مجوز دارد. بســیاری از اهــل هنر نیز با 
اصــل نظــارتِ دولتــی موافق انــد، امــا مشــکل در ســخت گیری ها، عــدم شــفافیت ها، تعارض هــای درون 
دولــت، اعمــال ســلیقه ها و نقــص و نقــض قوانیــن در پــاره ای مــوارد اســت. مســیر دریافــت مجــوز بــرای 
آلبــوم و کنســرت، ســنگالخ و طوالنــی اســت. در پایــان ایــن مســیر هــم ممکن اســت مجوزی صادر نشــود. 
درخصــوص کنســرت ها نیــز ممکــن اســت علی رغــِم صــدورِ مجــوز از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، نهــاد دیگــری مانــع از برگــزاری کنســرت شــود. یکــی از مطالبــات اصلــی اهــل موســیقی اکنــون 
«رفــع موانــع فعالیــت در حــوزۀ تولیــدِ موســیقی و تســهیل رونــد صــدور مجــوز» اســت. ایشــان خواســتار 

«ضمانــت اجرایــی بــرای مجــوز فعالیــت موســیقایی و بازگردانــدن اقتــدار بــه مجوزهــای دولتی»اند. 
ــا ممانعــت از  ــگام ی ‑ یکــی از مشــکالت مهــم برگــزاری کنســرت ها در حــال حاضــر لغــو نابهن
برگــزاری کنســرت های دارای مجــوز اســت. برگزارکننــدگان کنســرت می گوینــد باآنکــه بــرای دریافــت 
مجــوز بایــد دو مــاه قبــل از زمــان اجــرا اقــدام کــرد، در بســیاری مــوارد بی تصمیمــِی مســئوالن بــرای 
صــدور مجــوز تــا تنهــا چنــد روز مانــده بــه برنامــه تمامــی اقدامــات آن هــا را مختــل می کنــد. پــس از 
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صــدور مجــوز نیــز تضمینــی بــرای برگــزاری کنســرت نیســت. صــدور مجــوز و ســپس لغــو کنســرت، 
ــد. ــه گروه هــای موســیقی و ســرمایه گذاران آن وارد می کن ــی بســیاری ب ضــرر مال

‑ چنــد فعالیــت مرتبــط بــا موســیقی، یعنــی سازســازی و نشــر موســیقی، مجــوز و صنــف ویــژۀ 
خــود را نمی تواننــد داشــته باشــند. به این علــت، یــک ناشــر موســیقی ماننــد مؤسســۀ ماهــور از مجــوزِ 
ــوازم صوتــی  ــوم موســیقی در صنــف ل ــا فروشــنده های تخصصــی آلب نشــرِ کتــاب اســتفاده می کنــد ی
ــا سازســازِ مطرحــی چــون رامیــن جزایــری در صنــف درودگــری قــرار  و تصویــری قــرار می گیرنــد ی
ــای  ــتفاده از معافیت ه ــکانِ اس ــیقی ام ــرانِ موس ــژه، ناش ــای وی ــتن مجوزه ــۀ نداش ــرد. درنتیج می گی

مالیاتــی و امــکان شــرکت در نمایشــگاه ها و برخــی حقــوق و امتیــازات دیگــر را ندارنــد.
ــۀ  ــد پروان ــه داشــته باشــند. فقــط می توانن ــۀ نشــر و اتحادی ــد پروان ‑ ناشــرانِ موســیقی نمی توانن
ــا را  ــازات دیگــر آن ه ــی ناشــران و امتی ــکان اســتفاده از معافیت هــای مالیات ــذا ام ــد. ل فعالیــت بگیرن
ندارنــد؛ ماننــد اینکــه ناشــر می توانــد در فضــای مســکونی نیــز فعالیــت کنــد و به لحــاظ قانونــی نیــازی 

ــد (ســلیمی مقــدم، ١٣٩۵). ــد شــرکت کن ــا اینکــه در نمایشــگاه می توان ــدارد ی ــه فضــای اداری ن ب

نمای وضعیت در اوضاع کرونایی 
ــع وابســته، عــدم واردات  ــی صنای ــل تعطیل ــد موســیقی به لحــاظ فیزیکــی، به دلی ــار جدی ‑ انتشــار آث

محصــوالت اولیــه و تعطیلــی اســتودیوهای ضبــط، بــه حالــت اغمــا درآمــده اســت. 
فــروش  در  بی ســابقه  و کاهــش  رکــود  باعــث  موســیقی  نشــر  فروشــگاه های  تعطیلــی   ‑
محصــوالت موســیقی می شــود و در طوالنی مــدت موجــب تعطیلــی کامــل نشــرهای موســیقی و 

می گــردد.  حــوزه  ایــن  در  انجام شــده  ســرمایه گذاری های  نابــودی 
‑ با تعطیلی سالن های کنسرت، ٢۵٠٠ سانس کنسرت سالیانۀ کشور به حالت تعطیلی درآمده است. 

‑ کنســرت های آن الیــن به صــورت جای گزیــن کنســرت های پیش بینی شــده از ســوی برخــی 
ــط، در  ــای مرتب ــدان در صفحــات شخصی شــان اجــرا می شــود و شــهرداری ها و ســایر نهاده هنرمن

ــده اند. ــن ش ــرت های آن الی ــزاری کنس ــی برگ ــتان ها متول ــی از اس برخ

مسائل و پیامدها
ــه  ــه آنچ ــبت ب ــتری نس ــیب های بیش ــرض آس ــور در مع ــیقی در کش ــر موس ــدۀ نش ــرکت ثبت ش ٢۴٠ ش

ــد.  ــرار می گیرن ــت، ق ــرده اس ــان وارد ک ــه آن ــادی ب ــای اقتص تحریم ه
‑ فروشگاه های عرضۀ محصوالت موسیقی و شعبه های فروش آن ها در کافه ها، کتاب فروشی ها و سایر 

مکان های فروش به حالت تعطیل درآمده اسـت و درصورت ادامۀ وضعیت به طور کامل تعطیل می شـود.
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‑ تولید و فروش نسخۀ فیزیکی آلبوم ها کاهش چشم گیر خواهد داشت.
ــر، گســترش  ــا در کشــورهای دیگ ــروش آن ه ــر روی وب و ف ‑ عرضــۀ محصــوالت موســیقی ب
می یابــد. اقتصــاد کمتــر از ٣٠٠ هــزار دالری کنونــی فــروش ایــن محصــوالت (به صــورت تخمینــی) 

ممکــن اســت ادامــه یابــد و بــا تعطیلــی مراکــز فــروش فیزیکــی تاحــدودی گســترش پیــدا کنــد. 
ــدارد.  ــۀ اقتصــادی ن ــه دارد و وجه ــۀ همدالن ــزار می شــود، جنب ــن برگ ــه آن الی ‑ کنســرت هایی ک
بنابرایــن تصــور بازیابــی ایــن اقتصــاد در فضــای مجــازی نامحتمــل اســت و بایــد ایــن اقتصــادِ بــه کمــا 

رفتــه را در حــال مــرگ تصــور کــرد. 

جمع بندی: خیال و واقعیت موسیقی
اگرچــه جــوالن موســیقی در اولیــن روزهــا و هفته هــای شــیوع بیماری به صــورت فراگیر بیمارســتان ها، 
ــه و خالقیت هــای  ــات همدالن ــن اقدام ــت؛ ای ــرا گرف ــه را ف ــۀ خانگــی و ســطح جامع فضــای قرنطین
کوچــک بــرای ادامــۀ فعالیت هــا، نمی توانــد بــه معنــی ادامــۀ حیــات اقتصــادی آن باشــد. از آنجایــی  کــه 
حمایت هــای دولتــی (کــه پیــش از کرونــا نیــز تأثیــری بــر موســیقی غیراقتصــادی نداشــت)، تناســبی 
بــا آســیب های اقتصــادی ایــن صنعــت نــدارد، بدیهــی اســت درصــورت ادامــۀ ایــن وضعیــت، در مــدت 

 زمــان کوتاهــی بــه نابــودی بخــش بزرگــی از اقتصــاد موســیقی خواهــد انجامیــد. 
پــس از گــذران دوران طوالنــی کرونــا، همــگام بــا عرصه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، 
تغییــرات پایــداری را درعرصــۀ موســیقی، تولیــد و مصــرف آن شــاهد خواهیــم بــود. کوچــک بــودن 
ــد  ــر مهــم را در پــی داشــته اســت کــه به مانن اقتصــاد موســیقی کشــور در دهه هــای گذشــته، ایــن تأثی
ســایر کشــورها، دغدغــۀ آســیبِ ایــن حــوزه به مثابــۀ یــک شــوک اقتصــادی مهــم و تأثیرگــذار مطــرح 
نیســت و دولــت  ناچــار نیســت بــرای جلوگیــری از وقــوع بحران هــای اقتصــادی، بودجه هــای هنگفتــی 
بــرای حمایــت از آن درنظــر بگیــرد. بلکــه از دیــدِ سیاســت گذاران ایرانــی، دغدغــۀ اقتصــاد موســیقی 
در کشــور، نگرانــی معیشــتی جمعیــت کوچکــی اســت کــه ازقضــا، پایــگاه اقتصــادی آن هــا بــه طبقــات 
متوســط و بــاالی جامعــه تعلــق دارد، پــس چنیــن دغدغــه ای در وضعیــت کنونــی برای دنیای سیاســت، 

بــه دغدغــه ای خیالــی و فانتــزی می مانــد. 
امــا بی شــک تأثیــر نابــودی ایــن ُبعــد مهــم فرهنــگ کشــور، پیامدهایــی فراتــر از ابعــاد اقتصــاد آن 
دارد. امیرعبــاس ستایشــگر در مصاحبــه ای کــه بــا او داشــتیم، جملــه ای مهــم را بیــان کــرد: «شــاید تنهــا 
ُحســن کرونــا ایــن باشــد کــه مســئوالن متوجــه شــوند چقــدر نبــود موســیقی در کشــور می توانــد بــه 
جامعــه ضربــه بزنــد» (مصاحبــه در تاریــخ ٩٩/١/٢٧). ایــن جملــه را می توانیــم بســط دهیــم بــه همــۀ 
تأثیراتــی کــه آموختــن موســیقی، نواختــن و گــوش دادن بــه موســیقی بــر ســبک زندگــی جامعــه دارد. 
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اکنــون زود اســت کــه تأثیــرات فرهنگــی ناشــی از ایــن تغییــرات را عیــان ببینیــم، علــم جامعه شناســی 
هــم بــرای پیش بینــی ایــن تأثیــرات نیــاز بــه داده هــای بیشــتری دارد کــه در حــال حاضــر فراهــم نیســت. 
امــا اگــر بخواهیــم بــه یــک تأثیــر مهــم پیــش  رو اشــاره کنیــم؛ آن تأثیــر، آزادی هرچــه بیشــتر آمــوزش، 

تولیــد و مصــرف موســیقی از تنگناهــای بوروکراتیــک و موانــع قانونــی اســت. 
انتقــال فضــای آمــوزش و مصــرف موســیقی بــه فضــای مجــازی، همچنــان کــه در ماه هــای 
ــگان و  ــه فضــای رای ــوع پیوســته و کنســرت های گران قیمــت را ب ــه وق ــی ب ــز در ســطح جهان ــر نی اخی
همگانــی کشــانیده اســت، در آینــده ای نزدیــک، ســبکِ تولیــد، آمــوزش و مصــرف موســیقی در کشــور 
را بیش ازپیــش مســتقل از فرایندهــای بوروکراتیــک و قانونــی خواهــد ســاخت. همچنان کــه ویــروس 
ــناخته  ــز ناش ــت نی ــن وضعی ــۀ ای ــای ادام ــی مشــهور اســت، پیامده ــه ناشــناختگی بیولوژیک ــا ب کرون
ــگ، قطعــی  ــه، اقتصــاد و فرهن ــی و برگشــت ناپذیر جامع ــدار، جهان ــرات پای ــا تغیی ــد، ام خواهــد مان
ــف  ــای آن در ســطوح مختل ــرد و پیامده ــرار گی ــورد رصــد ق ــده م ــد در آین ــرات بای ــن تأثی اســت. ای
ــا تأثیــرات اقتصــادی اش بررســی شــود. امیــد اســت ایــن نوشــتار،  فرهنگــی و اجتماعــی هم راســتا ب

ــردد. ــداد گ ــده قلم ــر پژوهش هــای آین ــه ای ب مقدم
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صد وســی ســال پیــش، جامعــۀ ایــران بــرای آگاهــی از رخدادهــا، منتظــر جارچی هایــی بــود کــه بــا طبــل 
و شــیپور، اخبــار و اطالعیه هــا را در ســطح شــهر فریــاد می کشــیدند، یــا پیرامــون افــرادی کــه ســواد 
داشــتند جمــع می شــدند تــا روزنامه هــای دولتــی را برایشــان بخواننــد و از تصمیمــات جدیــد حکومــت 
گاهــی یابنــد و بنابرایــن، در ایــن دورۀ تاریخــی کارکــرد خبــری داشــتند. امــا گروه هــای دگراندیــش و  آ
ــران کــه  ــا روزنامه هــای فارســی زبان منتشرشــده در آن ســوی مرزهــای ای ــد ت تجددخــواه، منتظــر بودن
ــۀ زمانــی چندماهــه  ــا فاصل ــا ب ــار تاجــرانِ همــراه، از مــرز آبــی و خاکــی وارد می شــد برســند ت الی ب
از تحــوالت جهــانِ خــارج خبــردار شــوند و هــم نقدهــای روشــن فکران و دگراندیشــان را بخواننــد. 
به این ترتیــب، خبــر در دســترس همــگان نبــود و مطلعــان از اخبــار، جایــگاه ویــژه ای در بیــن توده هــا 
ــای  ــران و ورود فناوری ه ــاختاری در ای ــیون س ــد مدرنیزاس ــاز فراین ــان و آغ ــا گذشــت زم ــتند. ب داش
جدیــد و به تبــع آن، رســانه های فراگیــر (رادیــو و تلویزیــون)، مصــرف خبــر در ایــران همه گیرتــر شــد؛ 

١. دانشجوی دکتری رشتۀ ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی.

٢. کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی.
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تــا اینکــه بــا گســترش ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور و ظهــور شــبکه های اجتماعــی مجــازی، دیگــر 
خبــری در گوشــه ای از جهــان نیســت کــه از ســمع و بصــر ایرانیــان در خفــا باشــد. 

ــا؛  ــژه در زمــان شــیوع ویــروس کرون ــد، به وی ــال نکن ــار را دنب ــر کســی اســت کــه اخب امــروزه کمت
بــرای نمونــه براســاس نظرســنجی ایســپا در کل کشــور، تنهــا چهاردرصــد پاســخ گویان اعــالم کرده انــد 
اخبــار کرونــا را اصــًال پی گیــری نمی کننــد و ٩۵ درصــد از طیــف «خیلی کــم تــا خیلی زیــاد»، اخبــار 
ــرای  ــکان را ب ــن ام ــروزه اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی ای ــد. ام ــا را رصــد می کنن ــه کرون ــوط ب مرب
هرکســی فراهــم کرده انــد کــه تــا رویــدادی را بــه خبــر تبدیــل کنــد. بنابرایــن خبــر صرفــاً بــه محتــوای 
بخش هــای خبــری تلویزیــون، خبرگزاری هــا یــا روزنامه هــا محــدود نمی شــود. امــا خبــر چــرا تــا ایــن 
حــد در زندگــی مــا اهمیــت یافتــه اســت و چــرا خبــر جــای ســایر اشــکال آگاهی بخشــی را گرفته اســت؟ 
خبــر به واســطۀ میرایــی آنــی اش، بــه محتــوای غالــب رســانه ها تبدیــل شــده اســت و به عنــوان یــک کاال، 
بــا توجــه بــه فلســفۀ وجــودی آن، یعنــی مصــرف آن در لحظــه، بهترین نــوع کاال برای عصر کنونی به حســاب 
می آیــد. رســانه ها گرایــش شــدیدی دارنــد کــه تمــام موضوعــات و ســوژه های زندگــی جمعــی و شــخصی را 
بــه خبــر تبدیــل کننــد. زمانــی که از رســانه ســخن می گوییــم، منظور تمــام فرم هــا یا کانال هــای ارتباطی اســت 
کــه ازطریــق آن، پیامــی بــه دیگــری منتقــل می شــود. به این ترتیــب ایــن گرایــش تشدیدشــونده از رســانه های 

جمعــی، از تلویزیــون و رادیــو گرفتــه تــا شــبکه های اجتماعــی و ارتباطــات میان فردی، مشــاهده می شــود. 
نه تنهــا محتــوای رســانه ها خبــرزده اســت، بلکــه فــرم شــبکه های اجتماعــی بــه ســویی پیش مــی رود که 
بــا منطــق خبــر عمــل می کنــد. پیدایــش اســتوری ها در بســیاری از شــبکه های اجتماعــی، نمونۀ بــارز خبری  
شــدن ایــن شبکه هاســت. اســتوری ها خبــر می دهنــد، چــه از زندگــی شــخصی و چــه رخ دادی اجتماعــی؛ 
آن هــا درســت ماننــد خبــر به ســرعت ارزش خــود را ازدســت  می دهنــد و جــای خــود را بــه اســتوری (خبــر) 
دیگــری می دهنــد. همین طــور قــرار دادن محدودیــت بــر تعــداد کلمــات بــرای گذاشــتن ُپســت در شــبکه ای 
مثــل توییتــر نیــز کامــًال بــه موضــوع زمــان مربــوط می شــود: کوتــاه و ســریع! گرفتــن عکــس، پیــش از ورود 
گوشــی های هوشــمند و شــبکۀ اینســتاگرام، حرکتــی بــرای ثبــت یــادگاری بــود و نقــش عکــس، حرکــت در 
زمــان بــود، امــا امــروز کمتــر عکســی بــرای یــادگاری گرفتــه می شــود. دوربین هــا بــرای نمایــش (خبــر) و 
مصــرف شــدن در زمــان حــال شــات می خورنــد. امــروزه، ســبک نــگارش «هــرم وارونــه»، محبوب تریــن 
َســبک خبرنویســی اســت؛ زیــرا خواننــده بــا خوانــدن پاراگــراف اول خبــر (لیــد)، می توانــد به ســرعت از 
مهم تریــن جنبه هــای آن مطلــع شــود و از ســایر بخش هــای خبــر صرف نظــر کنــد، چــون تحقیقــات نشــان 

داده کــه تعــداد خواننــدگان بــا تعــداد پاراگراف هــای خبــر، رابطــۀ معکــوس دارد.١ 
مانــدگاری در تولیــد فوردیســتی، از ویژگی هــای مهــم کاال بــود. فــرد بــا خریــد کاالهایــی ماننــد خــودرو یــا 

١. برای نمونه نک: حسین قندی و نعیم بدیعی (١٣٩٢). روزنامه نگاری نوین. تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.
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وســایل منــزل، می توانســت اطمینــان داشــته باشــد کــه ایــن کاال، ســال ها دوام مــی آورد. امــا ایــن ویژگــی کاال، 
بــه ایــن دلیــل کــه تقاضــا بــرای مصــرف کاال را در بلندمــدت کاهــش مــی داد، بازتولیــد ســرمایه داری را بــا چالش 
مواجــه می کــرد و ســرمایه ناچــار بــه بازنگــری شــد: در شــیوۀ تولیــد پسافوردیســتی، کاالهــا بــا امــکان مصــرف 
کوتاه مــدت تولیــد می شــود. امــروزه فرهنــگ به عنــوان یک کاالی تولید ســرمایه داری نیــز از چنین قانونی تبعیت 
می کنــد: بــرای مثــال ُمــد، بــه فراینــدی بــرای مصــرف مــداوم پوشــاک و وســایل مصرفی و تجملــی جدید تبدیل 
شــده اســت؛ به طوری کــه تنهــا در آمریــکا هــر فــرد در یــک  ســال، به طــور میانگیــن ۶٣ لبــاس قابل اســتفاده را دور 
می انــدازد١. به گــزارش دفتــر ضایعــات خشــک آژانــس حفاظــت از محیط زیســت آمریــکا٢، در ســال ٢٠٠۶، هــر 
آمریکایــی بیــش از ٣٠ کیلوگــرم لبــاس را بــه زبالــه تبدیــل می کند٣ (مصــرف کاالی مــادی). ترانه هــا و کلیپ های 

موســیقایی جدیــد نیــز، همــواره همنوعــان قدیمــی خــود را پــس می زننــد (مصــرف کاالی فرهنگی).
تبدیــل  شــدن تصویــر بــه فــرم غالــب ارائــۀ محتــوا نیــز بــه ویژگــی مصــرف آنــی آن در مقابــل فرم هایی 
ــد. از اســتفادۀ  ــا می کن ــا ایف ــر نقــش بیشــتری در زندگــی م ــد نوشــتار بازمی گــردد. هــرروزه تصوی مانن
روزافــزون از تلویزیــون، ماهــواره، ســریال های خانگــی، فیلم هــا و کل محیــط پیرامــون گرفتــه تــا اهمیــت  
تصویــر در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی؛ همــه فیلــم و عکــس می گیرنــد و منتشــر می کننــد. 
تقریبــاً تمــام شــبکه های اجتماعــی امــکان کافــی را بــرای انتشــار تصویــر فراهــم می کننــد. از عکس هــای 
پروفایــل گرفتــه تــا امــکان ُپســت یــا اســتوری تصاویــر؛ برخــی از شــبکه های اجتماعــی پرطــرف دار ماننــد 
ــا تیک تــاک، تصویرمحورنــد. براســاس نتایــج نظرســنجی (ملــی) پژوهشــگاه فرهنــگ،  اینســتاگرام ی
ــر و ارتباطــات در بهمــن ســال ١٣٩٧، ٣٣ درصــد پاســخ گویان، اســتوری گذاشــتن و ٣٠ درصــد  هن
به اشــتراک گذاشــتن عکــس و فیلــم را جاذبــۀ اصلــی اینســتاگرام می داننــد. ســایت های اشــتراک ویدیــو 
ماننــد یوتیــوب نیــز روزانــه میلیون هــا بازدیدکننــده دارنــد و برخــی از ویدیوهــا چنــد ده میلیــون بــار دیــده 
می شــوند۴ و بــرای مــدت مدیــدی اســت کــه ســایت آپــارات پربازدیدتریــن وب ســایت ایرانــی اســت. 
ــه  ــا بی نهایــت ادامــه داد. تصاویــر، بســیار زودتــر درک می شــوند و نســبت ب ایــن لیســت را می تــوان ت
پیام هــای نوشــتاری، نیــاز چندانــی بــه فعالیــت ذهنــی ندارنــد؛ به ویــژه زمانــی کــه فــرد روزانــه بــا هــزاران 
تصویــر مواجــه می شــود. ایــن ویژگــی فــرم تصویــر، بــا محتــوای غالــب ایــن روزهــای رســانه ها، یعنــی 
خبــر، هم خوانــی دارد. به عبارتــی، هــم خبرهــا تــا حــدود زیــادی بصــری شــده اند و هــم تصاویــر خبــر 
می دهنــد. خبــر نیــز ماننــد تصویــر، نیــاز چندانــی بــه تفکــر نــدارد و ســریع مصــرف می شــود. ایــن بــدان 

معناســت کــه پیام هــای زودگــذر بــه محتــوای غالــب تبدیــل شــده اند کــه مــا آن را خبــر می نامیــم. 

1. www.ebtekarnews.com
2. EPA Office of Solid Waste
3. Dastadast.ir
4. web.archive.org
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مطالعــات اخیــر صورت گرفتــه در کشــور نشــان می دهــد کــه دو رســانۀ تلویزیــون و اینترنــت و 
شــبکه های اجتماعــی نقــش پررنگ تــری نســبت بــه ســایر رســانه ها در ســاختن جهــان ذهنــی مــا دارنــد؛ 
رســانه هایی کــه عمدتــاً بــر خبــر و تصویــر مبتنی انــد. طبــق پیمایــش ملــی «بررســی فعالیــت و مصــرف 
فعالیت هــای فرهنگــی» (١٣٩٨)، میانگیــن اســتفاده از برخــی رســانه ها در روز عبارت انــد از: کتــاب ١٣ 
دقیقــه (میانگینــی کــه بــار آن بــه دوش معــدود کســانی اســت کــه کتــاب می خواننــد)، روزنامــه و مجلــه 
کمــی بیــش از چهــار دقیقــه، رادیــو پنــج دقیقــه، تلویزیــون ســه ســاعت، اینترنــت دو ســاعت و ۴٠ دقیقــه 
(کــه حضــور در شــبکه های اجتماعــی بــا ۶٨ درصــد، بیشــترین اولویــت را در اســتفاده از اینترنــت دارد) و 
اســتفاده از تلفــن همــراه در میــان دارنــدگان آن دو ســاعت و ١۵ دقیقــه. همان طــور کــه از این آمــار برمی آید، 
دو رســانۀ مذکــور ازنظــر زمانــی مصــرف بیشــتری نســبت بــه ســایر رســانه ها دارنــد. بــه میــزان مراجعــه بــه 
ایــن دو رســانه در برخــی رخدادهــای ســال گذشــته ایــران که بنگریم، بیشــتر به اهمیتشــان در فضــای خبری 
کشــور پــی می بریــم. در نظرســنجی ملــی صورت گرفتــه در پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات پیرامون 
ــون و ١۵ درصــد  ــو و تلویزی ــه را از رادی ــن حادث ــار ای ســیل ســال ١٣٩٨، ٧۴ درصــد پاســخ گویان، اخب
ــن نتایــج نظرســنجی ایســپا (در ســطح تهــران) در  ــد؛ همچنی ــری کرده ان از شــبکه های اجتماعــی پی گی
آذرمــاه ســال گذشــته پیرامــون اعتراضــات آبــان نشــان می دهــد تنهــا ۴٠ درصــد مــردم ازطریــق صداوســیما 
اخبــار ایــن حــوادث را کســب کــرده و ۶٠ درصــد، از دیگــر منابــع ازجملــه شــبکه های اجتماعــی١ اســتفاده 
کرده انــد. براســاس یافته هــای نظرســنجی ملــی مرکــز افکارســنجی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطات، 
۶٨ درصــد پاســخ گویان، اخبــار مربــوط بــه کرونــا را از رادیــو و تلویزیــون و ٢٠ درصــد اخبــار مربــوط را 
ازطریــق شــبکه های اجتماعــی به دســت می آورنــد. به نوعــی تقابــل رســانه های مبتنــی بــر تصویــر (و البتــه 

صــدا) چیرگــی محسوســی بــر رســانه های مبتنــی بــر نوشــتار در فضــای خبــری ایــران دارنــد.
هرچنــد روزانــه مــا بــا هــزاران خبــر مواجــه می شــویم، امــا هیــچ خبــری تــا بــه امــروز بــه  انــدازۀ شــیوع 
کوویــد ١٩ نتوانســته جــای خــود را در جهــان بــاز کنــد. دلیــل ایــن امــر، تأثیــر شــیوع ایــن ویــروس بــر 
جنبه هــای مختلــف زندگــی تمامــی ســاکنان کــرۀ زمیــن اســت. بــرای نمونــه، نظرســنجی مؤسســۀ گالوپ 
نشــان می دهــد کــه بیشــترین میــزان مراجعــه بــه اخبــار در ســه ســال اخیــر در دورۀ شــیوع ایــن ویــروس 
ــار ملــی ١٣ درصــد  ــار محلــی و بین المللــی دو برابــر شــده و اخب رخ داده کــه طــی آن، مراجعــه بــه اخب
رشــد داشــته اســت٢. از ســوی دیگــر، چنانچــه خبرهــا میانجــی فهــم مــا از این ویــروس، دالیل گســترش، 

خطــرات و تأثیــرات آن بــر مــا باشــند، بایــد ببینیــم ایــن میانجــی چگونــه عمــل کــرده اســت.
از آنجایــی  کــه تقریبــاً هیــچ ســاحتی از زندگــی شــخصی و اجتماعــی مــا از گزنــد ایــن ویــروس در امان 

اینترنت  به  دسترسی  از  بعد  حوادث،  این  اخبار  و  تصاویر  بازنشر  به  اجتماعی  شبکه های  از  به دست آمده  اخبار  اینترنت،  قطع  به دلیل   .١
اختصاص دارد.

2. www.news.gallup.com
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نمانــده، رســانه ها کدام یــک از ایــن جنبه هــا را برجســته کــرده و بــه کدام یــک کمتــر پرداخته انــد؟ معیــار ایــن 
گزینــش چیســت؟ و پرســش مهم تــر اینکــه اخبــار کرونــا چــه نــوع آگاهــی ای را دربــارۀ ایــن ویــروس بــه 
مخاطبــان ارائــه می کننــد؟ همان طــور کــه می دانیــم، شــیوع کرونــا تنهــا رویــداد اثرگــذار ماه هــای اخیــر نبود. 
در البــه الی اخبــار کرونــا، رویدادهــای محــدود دیگــری نیــز بــه خبر تبدیل شــدند و رویدادهای بی شــماری 
امــکان کمتــری بــرای تبدیــل  شــدن بــه خبــر یافتنــد. بنــا بــه  قاعــدۀ رســانه ها و خبرنــگاران، «ارزش هــای 
خبــری» تعیین کننــدۀ تبدیــل رویدادهــا بــه خبرنــد. در ُجســتار پیــش  رو، عــالوه بــر بررســی ایــن ادعــا، بــه 
ــه کدام یــک از  ــم: نخســت اینک ــا می پردازی ــرد رســانه ها در دوران شــیوع کرون ــم در عملک دو مســئلۀ مه
جنبه هــای ویــروس کرونــا بــه خبــر تبدیــل نشــده اســت و دوم اینکــه خبر چــه شــکلی از «آگاهــی» را درمورد 
ســوژۀ خــود بــه مخاطبــان ارائــه می کنــد. در ایــن نوشــتار دو شــکل اصلی خبــر یا پیــام زودگــذر در تلویزیون 
و شــبکه های اجتماعــی به عنــوان رســانه های غالــب مــورد تحلیــل قــرار می گیرنــد. هــدف مــا ایــن اســت 
کــه نشــان دهیــم در مواقــع بحرانــی، مکانیســم خبــر ‑ چــه رســمی و ســازمانی (ماننــد خبــر تلویزیــون، 
خبرگــزاری، روزنامه هــا و...) و چــه غیررســمی (عمدتــاً توســط کاربران در شــبکه های اجتماعی)‑ چگونه 
عمــل می کنــد، مالک هــای آن هــا بــرای تبدیــل یــک رویــداد بــه خبــر قابل انتشــار چیســت و اینکــه آیــا ایــن 

رســانه ها درمــورد حــوادث اثرگــذار بــر زندگــی مــا «آگاهی بخش انــد» یــا نــه. 

افسانۀ ارزش های خبری و بیگانگی خبر با جامعه
رســانه های خبــری بــا اســتفاده از مالک هــای خــاص، رویدادهــا را بــه خبــر تبدیــل می کننــد. ایــن 
مالک هــا در ادبیــات روزنامه نــگاری، «ارزش خبــری» نــام دارنــد. مهم تریــن ارزش هــای خبــری عبارت انــد 
از: شــهرت، کشــمکش یــا تضــاد، اســتثناء و شــگفتی، بزرگــی و فراوانــی تعــداد، تازگــی، مجــاورت و 
دربرگیــری؛ به لحــاظ اجتماعــی، «دربرگیــری» مهم تریــن ارزش خبــری اســت؛ چــون یــک رویــداد «وقتــی 
دارای ارزش خبــریِ دربرگیــری اســت کــه بــر روی تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه در زمــان حــال یــا آینــده 
تأثیــر داشــته باشــد» (شــکرخواه، ١٣٨۵). به زعــم بســیاری، پــس از جنــگ جهانــی دوم، بیمــاری عالم گیر 
کوویــد ١٩ مهم تریــن رویــداد جهانــی اســت کــه حتــی وســعت دربرگیــری اش از ایــن جنــگ نیز فراتــر رفته 
و در زمینــۀ خبــری‑ رســانه ای، آن را بــه «پادشــاه اخبــار» تبدیــل کــرده اســت. اکنــون تمــام بخش هــای 
خبــری تلویزیون هــا، خبرگزاری هــا، روزنامه هــا، شــبکه های اجتماعــی، ارتباطــات میان فــردی و... مملــو 
از اخبــار مربــوط بــه کروناســت. پوشــش خبری حداکثــری کرونا در ایران نیز در فضای رســانه ای مشــاهده 
می شــود، به طوری کــه از زمــان اعــالم رســمی ابتــالی دو نفــر در قــم (٣٠ بهمــن ٩٨)، انفجــار خبــری 

صــورت گرفــت و ابتــدا شــبکه های اجتماعــی و ســپس، صداوســیما را اشــغال کــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه تبدیــل کرونــا بــه خبــر، باعــث فراموشــی بســیاری از اقدامــات و فعالیت هایــی 
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ــات،  ــن اقدام ــی از ای ــود. یک ــاز ش ــا دردسرس ــرای م ــن حــد ب ــا ای ــا ت ــود کرون ــده ب ــه موجــب ش شــد ک
ــا یــک  ــن رســانه ها آن را ب ــود کــه احتمــاًال همی ــی در ســال های متمــادی ب خصوصی ســازی نظــام درمان
یــا چنــد «خبــر» پوشــش داده و بــه اخبــار «مهم تــر» پرداخته انــد. نه تنهــا پیامدهــای احتمالــی و بلندمــدت 
چنیــن سیاســت هایی مطلقــاً موضــوع ایــن رســانه ها نبوده اســت، بلکــه صــدای خصوصی ســازی خدمات 
ــی در  ــچ موضوع ــت هی ــوان گف ــه می ت ــی ک ــا جای ــد اســت؛ ت ــان بلن ــانه ها همچن ــی از ســوی رس عموم
رســانه ها بیشــتر از خصوصی ســازی مــورد اجمــاع نبــوده اســت (هرچنــد صداهــای مخالفانــی هــم وجــود 
داشــته اســت). ایــن طنــز تاریــخ اســت کــه درســت در بحبوحــۀ بحران هــای نظام درمانــی کشــور در مواجهه 
بــا کرونــا ‑ از کمبــود کادر درمانــی١، کمبــود تجهیــزات پزشــکی، عــدم پذیــرش بیمــاران مبتــال بــه کرونــا 
از ســوی برخــی مراکــز درمانــی خصوصــی و تکمیــل ظرفیــت بخــش بســتری بیمــاران مبتــال بــه کرونــا در 
بســیاری از بیمارســتان های عمومــی‑ بــا ابــالغ قانــون بودجــه مشــخص شــد کــه دولــت بخــش زیــادی 
از درآمــد خــود در ســال ١٣٩٩ را ازطریــق واگــذاری شــرکت ها و بنگاه هــای دولتــی تأمیــن خواهــد کــرد. 
مجمــوع درآمدهــای دولــت از «فــروش و واگــذاری امــوال منقــول و غیرمنقــول» بــا ١٠٠١ درصــد افزایــش 
نســبت بــه ســال ١٣٩٨، بــه ۴٩۵ هــزار میلیــارد تومــان رســید. ایــن بــدان معنــی بــود کــه برای نخســتین بار، 

درآمــد دولــت از ایــن محــل، بیشــتر از درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت در یــک ســال اســت. 
بــرای درک ارزش خبــری دربرگیــری چنیــن رویــدادی، الزم نیســت فقــط بــه وضعیــت بیمارســتان های 
دولتــی در زمــان شــیوع کرونــا مراجعــه کنیــم. وضعیــت خطرنــاک کادر درمانــی بیمارســتان ها تنهــا بــه خــود 
ــه کار اســت،  آن هــا محــدود نمی شــود. یکــی از نزدیــکان، کــه در یکــی از همیــن بیمارســتان ها مشــغول ب
می گویــد: «تردیــد نــدارم کــه اضطــراب ناشــی از انتقــال ویــروس بــه خانــواده و نزدیــکان، تــرس بزرگ تــری 
اســت کــه تــا پایــان بحــران شــیوع ویــروس بــا آن ها خواهــد بــود». واگــذاری خدمــات عمومی به ویژه توســعۀ 
بیمارســتان های خصوصــی در ســال ها و دهه هــای گذشــته، بــه افزایــش فشــار بــر بیمارســتان های دولتــی و 
کادر درمانــی ایــن بیمارســتان ها در دوران شــیوع کرونــا منجــر شــد. ایــن مســئله نه تنهــا در ایــران، بلکــه در 
تمامــی کشــورهایی رخ داده اســت کــه نظــام درمانــی را خصوصــی کرده انــد. درحالی کــه غالــب رســانه ها 
در ایــران همچنــان از «واگــذاری اقتصــاد بــه مــردم!» حمایــت می کننــد، شــواهد ضعیفــی وجــود دارد کــه 
خصوصی ســازی می توانــد دسترســی بــه مراقبت هــای پزشــکی را افزایــش دهــد.٢ اخبــار نه تنهــا هیچ چیــز 

١. تا آنجا که معاون توسعۀ منابع و مدیریت وزیر بهداشت در ٣٠ فروردین سال ١٣٩٩، از ضرورت استخدام ١٠ هزار نیرو اعم از پزشک، پرستار و 
کادر درمانی خبر داد و ١١ اردیبهشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از جذب حدود ٣ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت طی ماه های آینده خبر داد.
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دربــاره تأثیــر خصوصی ســازی ها بــر فشــار بــه بیمــاران و کادر درمانــی بیمارســتان ها نگفتنــد، بلکــه تــالش 
شــد تــا موضوعــی چنیــن مــادی بــا تشــبیه کادر درمانــی به «فرشــتگان زمینی» بــه ســوژه ای الهیاتی بدل شــود.

اکنـون بـه «عینیـت خبـر» به عنـوان یکـی از شـروط اصلـی آن می پردازیـم. اصحـاب خبـر مـدام تکـرار 
می کننـد کـه خبـر، گـزارش عینی واقعیت اسـت (نک: شـکرخواه، ١٣٨۵؛ قنـدی و بدیعـی، ١٣٩٢). اکنون 
کـه رسـانه ها بـر مسـئلۀ خصوصی سـازی خدمات عمومـی به عنـوان راه حل نظـام اقتصادی تأکیـد می کنند، 
بهتر اسـت نگاهی به افکار عمومی داشـته باشـیم: طبق پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها در سـال ١٣٨٢، 
موافقـان خصوصی سـازی بخش هـای مختلف عبارت اند از: بیمارسـتان ها ١٧ درصد، مـدارس ١۵ درصد، 
دانشـگاه ها ١٣ درصـد، آب و بـرق ١۵ درصـد و نفـت و گاز ١٢ درصد؛ بدین ترتیب درحالی رسـانه ها تا این 
حـد از خصوصی سـازی حمایـت می کننـد، جامعـه با آگاهی بیشـتر نسـبت به خطـرات خصوصی شـدن در 

حوزه هـای مختلـف به ویـژه نظـام درمانـی، مخالفـت تقریباً قطعی خـود را با آن اعالم داشـته اسـت. 
اخبــار کرونــا، تنهــا واقعیــت فشــار بــر کادر درمانی را به دســت فراموشــی نســپرد. زمانی کــه حفظ فاصلۀ 
اجتماعــی به عنــوان مهم تریــن اســتراتژی بــرای مقابلــه بــا ویــروس معرفــی شــد، «آمــوزش از راه دور» به عنــوان 
ــدا  ــه شــد. به طــور مشــخص در ابت راه حــل اصلــی و نهایــی نظام هــای آموزشــی در ایــن دوران درنظــر گرفت
تــالش شــد تــا ازطریــق برنامه هــای تلویزیونــی اســتمرار برنامــۀ درســی پی گیــری شــود؛ دیــری نگذشــت کــه 
مشــخص شــد چنیــن سیســتم آموزشــی متمرکــزی، امــکان ارائــۀ آمــوزش بــه همــۀ مقاطــع و مناطــق کشــور را 
نــدارد. مدتــی بعــد، شــبکه های اجتماعــی و به ویــژه اپلیکیشــن «شــاد» (شــبکۀ آمــوزش دانش آمــوزی) بــه ایــن 
منظــور مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. بــا ورود اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی بــه امــر آمــوزش، نابرابری هــا 
ســر بــاز کــرد و خــود را آشــکار ســاخت. موضوعــی بــا ارزش خبــری دربرگیــری بســیار بــاال کــه ســال ها از 
چشــم رســانه ها پنهــان مانــده بــود. بــرای نخســتین بــار بــود کــه مشــخص شــد نابرابــری در دسترســی بــه 
رســانه های جدیــد تــا چــه حــد در کشــور عمیــق اســت. نابرابــری در دسترســی بــه ســخت افزارهایی ماننــد 
تلفــن همــراه، تبلــت، لپ تــاپ و... از یک ســو و عــدم دسترســی بخش هــای وســیعی از مناطــق حاشــیه ای بــه 
اینترنــت به ویــژه اینترنــت پهن بانــد، موفقیــت ایــن شــبکه را در هالــه ای از تردیــد قــرار داده اســت. نتایــج طــرح 
«آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانوارهــای شــهری و روســتایی» (مرکــز آمــار ایــران، ١٣٩۶) نشــان می دهــد که 
میــزان دسترســی دهــک اول خانواده هــای روســتایی بــه اینترنــت ٢٫٢ درصــد و میــزان دسترســی بــه رایانه تنها 
نیم درصــد اســت. همین طــور میــزان دسترســی ایــن دهــک در خانوارهــای شــهری بــه اینترنــت ١۶٫٢ درصد و 
بــه رایانــه تنهــا ۵٫٨ درصــد اســت. به این ترتیــب برای نمونــه طبق گفتــۀ رئیــس ادارۀ آموزش وپرورش نیشــابور، 
در ١١ اردیبهشــت در بیــن دانش آمــوزان نیشــابوری تنهــا ۴٠ درصــد بــه ایــن شــبکه دسترســی دارنــد و ۶٠ 
درصــد دانش آمــوزان نیشــابوری در شــبکۀ آمــوزش دانش آمــوزی (شــاد) حضــور ندارنــد١. ایــن رقــم در اواخــر 
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فروردین مــاه بــرای برخــی اســتان ها بســیار کمتــر هــم بوده اســت. چنانچــه نمودار نشــان می دهــد، تــا روزهای 
پایانــی فروردین مــاه میــزان ثبت نــام در بســیاری از اســتان های کشــور کمتــر از ٢٠ درصــد بــوده اســت. 

درصد دانش آموزان عضو شده در اپلیکیشن شاد به تفکیک استان تا ٢٧ فروردین ١٣٩٩
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موضــوع خصوصی ســازی یــا نابرابــری در دسترســی بــه رســانه های جدیــد و اینترنــت، ســوژه هایی 
داغ بــرای تبدیــل شــدن بــه خبــر نیســتند. ازاین روســت کــه ایــن رویدادهــا طــی ســال های متمــادی رخ 
ــل  ــانه ها تبدی ــر رس ــه تیت ــه ب ــوند؛ بی آنک ــل می ش ــا تبدی ــرۀ م ــی روزم ــه بخشــی از زندگ ــد و ب می دهن
شــوند. تنهــا در مواقــع بحرانــی ماننــد کرونــا مشــخص می شــود کــه فرایندهایــی کــه در طــول زمــان رخ 
می دهنــد، چگونــه در مواقــع بحرانــی ســر بــاز می کننــد و طیــف  گســترده ای از جامعــه را تحــت تأثیــر 
قــرار می دهنــد. چنانچــه درمــورد خصوصی ســازی نظــام درمانــی گفتیــم، وجــود نابرابــری در دسترســی 
ــر  ــه خب ــد، رونــدی اســت کــه طــی ســال های متمــادی رخ داده و تنهــا زمانــی ب ــه فناوری هــای جدی ب
تبدیــل می شــود کــه در ارتبــاط بــا خبــر معنــی دار دیگــری ماننــد کرونــا منتشــر شــوند. تبدیــل  شــدن ایــن 
مســائل اجتماعــی بــه خبــر (اگــر شــانس ایــن را داشــته باشــند کــه بــه خبــر تبدیــل شــوند)، نه تنهــا بــه 

معنــی حــل آن هــا نیســت؛ بلکــه اســتراتژی ای بــرای پوشــش بی خطــر آن هاســت.
ایــن امــر نه  فقــط درمــورد پادشــاه خبرهــا، بلکــه درمــورد ســایر رویدادهــا نیــز مصــداق دارد. اجــازه 
ــاوت پوشــش  ــیوۀ متف ــه دو ش ــد و ب ــا رخ دادن ــیوع کرون ــه در دوران اوج ش ــداد ک ــه دو روی ــد ب دهی
ــر اول رســانه ها  ــه خب ــا ب داده شــدند، بپردازیــم. روزهــای ابتدایــی ســال ١٣٩٩ و تبدیــل  شــدن کرون
باعــث فراموشــی موضــوع معیشــتی بخــش اعظمــی از جمعیــت کشــور، یعنــی تعییــن حداقــل دســتمزد 
ــه اعــالم آمــار رســمی بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم در  ــا ب کارگــران، در ایــن ســال شــد. درحالی کــه بن
ــدون موافقــت  ــزان دســتمزد در ســال ١٣٩٩ (ب ــش می ــود، افزای ــش از ۴١ درصــد ب ســال ١٣٩٨ بی
ــن تفاوتــی در  ــی اســت کــه چنی ــا ٢١ درصــد افزایــش یافــت. ایــن درحال نماینده هــای کارگــری) تنه
ــون واکنــش خبرهــای رســمی  ــود. اکن ــل دســتمزد در ســال های پیشــین هــم رخ داده ب ــن حداق تعیی
و ســازمانی را ببینیــم: بــرای نمونــه بخــش خبــری ٢٠:٣٠ طــی دورۀ مذاکــره بــر ســر تعییــن حداقــل 
ــه در  ــا اختصــاص  داد (ک ــه موضــوع کرون ــری را ب ــان بخــش خب ــش از ٨٠ درصــد زم ــتمزد، بی دس
ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا بــه صددرصــد هــم رســید)، امــا طــی همیــن دوره تنهــا ســه خبــر کوتــاه 
(درمجمــوع کمتــر از دو دقیقــه) بــه تعییــن حداقــل دســتمزد اختصــاص یافــت. از ابتــدای فروردیــن 
تــا زمــان ابــالغ ٢١ درصــد افزایــش دســتمزد، خبرگــزاری ایرنــا تنهــا ١١ خبــر و گــزارش دربــارۀ ایــن 
ــر و  ــا و هــزاران خب ــه صده ــا ب ــرای موضــوع کرون ــزان ب ــن می موضــوع منتشــر کــرده؛ درحالی کــه ای
گــزارش می رســد. ایــن درحالــی اســت کــه طبــق برآوردهــای اولیــه، تعــداد کارگــران و خانواده هــای 

آنــان کــه مســتقیماً تحــت تأثیــر ایــن خبرنــد، بــه بیــش از ٣٠ میلیــون نفــر می رســد. 
حــال بــه عینــی بــودن پوشــش خبــری افزایــش دســتمزد کارگــران در یکــی از اصلی تریــن 
خبرگزاری هــا بنگریــم؛ برخــی از تیترهــا و محتــوای خبــری خبرگــزاری ایرنــا عبارت انــد از: «کارگــران 
ــوق را  ــۀ حق ــش پای ــرایط افزای ــا ش ــد»، «بنگاه ه ــیب  می بینن ــتمزد آس ــش دس ــا افزای ــان ب و کارفرمای
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ندارنــد»، «افزایــش ٢١ درصــدی حقــوق کارگــران معقوالنــه و درســت بــود»، «تعییــن دســتمزد ســال 
٩٩ بــه شــرایط پــس از بحــران موکــول شــود» (دســتمزدها تــا پــس از بحــران کرونــا تغییــر نکنــد) و...؛ 
خبرگزاری هــای دیگــر نیــز تفاوتــی در پوشــش ایــن خبــر بــا خبرگــزاری دولــت ندارنــد. همین طــور در 
همیــن زمــان، تلویزیــون و بخش هــای خبــری بــا ایــن رویکــرد بــه تعییــن حداقــل دســتمزد پرداختنــد 
کــه افزایــش حداقــل دســتمزد باعــث فشــار بــر کارفرمایــان، تعطیلــی بنگاه هــای تولیــدی و افزایــش 
ــن حداقــل دســتمزد  ــد تعیی ــزوم شفاف ســازی رون ــری درمــورد ل ــی آنجــا کــه خب ــورم می شــود. حت ت
منتشــر می شــود، در آن تأکیــد می شــود کــه: «یکــی از روش هــا و درمان هایــی کــه بــرای گســترش تولیــد 
مطــرح می شــود، انتقــال بنگاه هــای تولیــدی بــه مناطقــی  اســت کــه هزینه هــای زندگــی در آن کــم اســت 
و نیــروی کار حاضــر در آن مناطــق به علــت هزینه هــای کــم، ارزان اســت. امــا متأســفانه قانــون کار در 

ــا).  ایــن زمینــه، "کــور" عمــل می کنــد» (ایرن
تلویزیــون طــی چنــد ســال گذشــته تــالش کــرده بــا پرداختــن بــه موضوعــات و هشــتگ های داغ 
شــبکه های اجتماعــی، آن هــا را مصــادره کنــد. در بحبوحــۀ ســیل خبرهــای دلهــره آور کرونــا در جامعــه، 
ــه  ــا شکســت و «دفــن  کــردن جوجه هــای یــک روزه» ب ــری کرون ــد روز؛ انحصــار مطلــق خب ــرای چن ب
ــل  ــرِ قابل پخــش تبدی ــه خب ــی ب ــرای لحظات ــا ب ــر از کرون ــدادی غی ــر روی ــل شــد. اگ ــوژۀ روز تبدی س
ــی از  ــای عظیم ــدم دسترســی بخش ه ــا ع ــازی ی ــا خصوصی س ــتمزد ی ــل دس ــئلۀ حداق ــه مس ــد، ن ش
ــا حداقــل دســتمزد، بلکــه کشــته شــدن جوجه هــای یــک روزه  ــه رســانه های مجــازی ی دانش آمــوزان ب
بــود. حتــی شــبکه های اجتماعــی تــا جایــی بــه موضــوع پرداختنــد کــه بــرای مدتــی ایــن خبــر، جــای 
کرونــا را گرفــت و رؤســای قــوا و مســئوالن را وادار بــه واکنــش کــرد. در همیــن حیــن، تلویزیــون نیــز 
در بخش هــای مختلــف خبــری ایــن رویــداد را پوشــش داد و تــالش کــرد بــه «مطالبــۀ افــکار عمومــی» 
ــای  ــردن جوجه ه ــور ک ــده  به گ ــنگری ای درخصــوص زن ــه روش ــه هیچ گون ــب آنک ــد. جال ــخ ده پاس
یــک روزه، کــه بنــا بــه گفتــۀ معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی کار «روتیــن» مرغداری هاســت، نشــد. در 
نمونــه ای دیگــر، الیوهــای اینســتاگرامی چنــد ســلبریتی در فضــای مجــازی رکــورد تعــداد بازدیــد را 
ــه ترندهــای داغ شــبکه های اجتماعــی تبدیــل شــد، بلکــه  ــا ب ــوای ایــن الیوهــا نه تنه شکســت و محت
بــه صورت هــای مختلــف در اخبــار رســمی نیــز پوشــش داده شــد. به نظــر می رســد شــبکه های 
ــه رویدادهایــی کــه زندگــی اقشــار گســترده ای از جامعــه را تحــت  ــا پرداختــن ب اجتماعــی به شــدت ب
ــار کار در  ــه فش ــی آنجــا ک ــد داشــت. حت ــه خواه ــن روال ادام ــوده و ای ــه ب ــی داد، بیگان ــرار م ــر ق تأثی
ــردن  ــع  ک ــا جم ــی ی ــای سیاس ــدف بهره برداری ه ــا ه ــاً ب ــود، عمدت ــش داده می ش ــتان ها نمای بیمارس
فالــوور انجــام می شــود نــه پی گیــری تأثیــر خصوصی ســازی بــر کادر درمانــی. پوشــش اخبــار مربــوط 
بــه کرونــا بــه تناقــض در تبدیــل رویــداد بــه خبــر و پرداخــت رســانه ای بــه آن منجــر شــد؛ به شــکلی که 
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نخســت، موضوعاتــی کــه بــا داشــتن ارزش خبــری (به ویــژه دربرگیــری) در ردیــف اخبــار اصلــی قــرار 
نمی گیرنــد (مثــل تعییــن دســتمزد کارگــران) و دوم، موضوعاتــی کــه در قیــاس بــا برخــی موضوعــات 
ــه خبرهــای داغ تبدیــل می شــوند (ماجــرای زنــده  دیگــر از ارزش خبــری کمتــری برخوردارنــد، امــا ب

ــک روزه). ــای ی ــردن جوجه ه ــور ک  به گ

رسانه ها و جامعۀ خبرزده؛ خطرناک تر از کرونا
اگــر روزی دسترســی بــه اخبــار و اطالعــات باعــث ایجــاد شــکاف آگاهــی یــا شــکاف دیجیتال می شــد، 
امــروزه نگرانــی دربــارۀ اضافه بــار اطالعاتــی جامعــه را تهدیــد می کنــد.١ جامعــه هــر روز در معــرض 
بمبــاران خبــری اســت. از آنجایــی  کــه رســانه ها همه جایــی شــده اند، خبرهــا نیــز در همــه  جــا حضــور 
دارنــد. رســانه ها، جامعــۀ خبــرزده می ســازند. جامعــۀ خبــرزده بــا خبــر زندگــی می کنــد و از خبــر جــان 
می  گیــرد. همــواره خبرهایــی هســتند کــه خبــر روزنــد، داغ انــد و همــه دربــارۀ آن هــا حــرف می زننــد. 
در جامعــۀ خبــرزده، محتــوای خبــر چنــدان اهمیتــی نــدارد. بــرای جامعــه ای بحــران زده ماننــد ایــران، 

همــواره ســوژه هایی بــرای تغذیــۀ جامعــه موجــود اســت. 
ــۀ  ــد: در هم ــته باش ــا حضــور داش ــه  ج ــد هم ــواه اســت و می خواه ــر تمامیت خ ــال، خب درعین ح
ــد  ــوا زودگــذر اســت، بای ــان کــه به لحــاظ محت ــر هم زم رســانه ها و در همــۀ جمع هــا. به این ترتیــب خب
همــواره، در همــه  جــا و ترجیحــاً از ســوی همــه مصــرف شــود. تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه جامعــۀ 
خبــرزده معنــی دار می  شــود. به این ترتیــب خبــر، ســایر اشــکال نوشــتار را پــس می زنــد و زمــان احتمالــی 
اختصــاص  داده شــده بــه آن هــا را می ربایــد. در جامعــۀ خبــرزده حتــی اشــکالی از نوشــتار کــه خبــر نیســتند 
و مصــرف می شــوند، یــا دربــارۀ خبرنــد یــا خبــری می شــوند: آثــار برنــدۀ جایــزۀ نوبــل ادبیــات هــم تــا 
مدتــی روی بورس انــد، ترجمــه و خریــداری می شــوند، امــا جامعــه همــواره تشــنۀ آثــار ادبــی «جدیدتری» 
اســت. امــروز یکــی از مالک هــای انتخــاب فیلــم بــرای دیــدن، ســال ســاخت (جدیــد بــودن) آن اســت. 
ــل  ــه تبدی ــی جامع ــات ذهن ــه وجــه غالــب حی ــه موضوعــی زودگــذر، ب ــر به مثاب ــب، خب به این ترتی
شــده اســت و دلیــل آن نیــز روشــن اســت: مصــرف! جهــان از دریچــۀ رســانه ها همــواره بــه خبرهایــی 
تقلیــل می یابــد کــه زودگذرنــد. ایــن کار عــالوه بــر جامــۀ  عمــل  پوشــاندن بــه اهــداف رســانه ها (چــه 
ســود مــادی و چــه اهــداف ایدئولوژیــک)، باعــث مــرگِ تاریــخ شــکل گیری و تــداوم ســوژه یــا موضــوع 
ــا  ــد و به ســرعت می کشــد ت ــد می کن ــرد، آن را متول ــِخ ســوژه را از آن می گی ــر، تاری ــر می شــود. خب خب
ــا  ــر دیگــری جــای آن را بگیــرد. در ادبیــات ارتباطــات و توســعه، نظریــۀ وابســتگی تــالش کــرد ت خب
کشــورهای درحــال  توســعه را متوجــه خطــر «خبــری  شــدن» موضوعــات در رســانه ها کنــد و اهمیــت 

١. برای نمونه، نک: وبستر، فرانک (١٣٨۶). نظریه های جامعۀ اطالعاتی. ترجمۀ مهدی داوودی. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
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توجــه بــه «روندهــا» را گوشــزد کنــد، امــا آنچــه امــروز در حــال رخ  دادن اســت، یکســره متفاوت اســت.  
خبــری  شــدن همــه  چیــز، بزرگ تریــن خطــر رســانه ها بــرای منفعــت اجتماعــی اســت. ایــن خطــر 
نه تنهــا بــرای موضوعاتــی کــه بــه خبــر تبدیــل نمی شــوند، بلکــه رویدادهایــی کــه خبــری هــم می شــوند 
ــه  ــه ک ــد. همان گون ــر، ضــدِ موضــوع و ســوژۀ خــود عمــل می کن ــان نیســتند. خب ــن خطــر در ام از ای
ســرمایه علیــه نیروهــای مولــد خویــش عمــل می کنــد، خبــر بــه بنیادی تریــن ویژگی هــا و ارزش هــای 
ــمی  ــالمت جس ــد س ــل تهدی ــی به دلی ــراس آور جهان ــدۀ ه ــن پدی ــا، ای ــود. کرون ــه ور می ش ــود حمل خ
انســان ها، خــوراک مناســبی را بــرای بنگاه هــای خبــری و ســازمان های رســانه ای فراهــم کــرده اســت. 

بــه جــدول زیــر توجــه کنیــد:

درصدمقوله جمعیت آماریمرکز نظرسنجی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
نگرانی از مبتال شدن خود یا مراکز استانارتباطات

۶۴خانواده

مرکز استان، شهر غیرمرکز و ایسپا
۵۴ترس مردم از ابتال به کروناروستا

ــت  ــی از جمعی ــش از نیم ــز، بی ــر دو مرک ــه در کار ه ــی از آن اســت ک ــوق حاک ــدول ف ــج ج نتای
کشــور نگــران ابتــال بــه ایــن ویــروس هســتند و از آن واهمــه دارنــد. لــذا همیــن مســئلۀ مشــترک افــکار 
عمومــی کشــور بــه ایجــاد ســوژۀ داغــی بــرای رســانه های کشــور منجــر شــده کــه بــا پرداخــت روزانــه 
و حداکثــری بــه آن، افــکار عمومــی را ســیراب خبــری کننــد. مــا منکــر اهمیــت مســئلۀ کرونــا در ایــن 
ــوژه ها و  ــر س ــدن دیگ ــدا ش ــل ف ــه را عام ــن زمین ــری در ای ــه پوشــش حداکث ــده ایم، بلک ــتار نش نوش
ــم. در  ــه‑ می دانی ــار آســیب پذیر جامع ــرای اقش ــری ‑به خصــوص ب ــت خب ــات دارای اهمی موضوع
زمینــۀ شــیوع کرونــا در ایــران مشــاهده شــد چــه بســیار موضوعــات حائــز اهمیتــی کــه در بمبــاران اخبار 
ایــن ویــروس، ناچیــز شــمرده شــده اند و چــه موضوعاتــی بااهمیــتِ کمتــر کــه در رســانه های رســمی و 

غیررســمی تنــه بــه اخبــار کرونــا زدنــد.
ــدون  ــد ب ــال جدی ــوادث در س ــی ح ــون برخ ــر پیرام ــد خب ــانی و تولی ــر، اطالع رس ــوی دیگ از س
درنظــر گرفتــن عواقــب آن بــرای ســالمتی جامعــه، ایــن ســؤال را در ذهــن شــکل می دهــد کــه گویــا 
ســردبیران خبــری فرامــوش کرده انــد کــه تراکــم جمعیــت، خــود عاملــی بــرای انتقــال ویــروس اســت. 
تجمــع متقاضیــان تســهیالت اعتبــار یک میلیــون تومانــی در برابــر نمایندگی هــای اپراتورهــای تلفــن 
ــالم  ــران، اع ــای اقتصــادی در ته ــرگیری فعالیت ه ــران، ازس ــک در ته ــرح ترافی ــتن ط ــراه، برداش هم
احتمــال قرنطینــۀ شــهری و درون شــهری بــرای خلــوت کــردن شــهر و هجــوم مــردم بــه فروشــگاه های 
زنجیــره ای، تعطیلــی ادارات و دورکاری برخــی دســتگاه ها پیــش از عیــد بــدون درنظــر گرفتــن تدبیــری 
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بــرای جلوگیــری از ســفرهای نــوروزی١ و بســیاری از ایــن مــوارد بــه مــرگ توجــه اجتماعــی بــه قواعــد 
بهداشــتی مرتبــط بــا ویــروس کرونــا منجــر شــد.

بــا توجــه بــه گســتردگی کوویــد ١٩ در جهــان و نــوع پوشــش رســانه ای آن و درگیــری دولت هــا در 
آن، به نظــر می رســد کوویــد ١٩ همچنــان ســوژۀ اصلــی خبــری بشــر باقــی بمانــد. هرچنــد متفکرانــی 
ــرای اســتفاده از اوضــاع اســتثنائی  ــن٢ تمایــل روبه رشــد مقامــات سیاســی و رســانه ها ب گامب ــد آ مانن
ناشــی از کرونــا را به عنــوان یــک الگــوی عــادی حاکــم، واکنــش نامناســب می داننــد. به هرحــال حتــی 
اگــر آمــار مبتالیــان بــه ایــن ویــروس ســیر نزولــی در پیــش گیــرد، رســانه ها ایــن ســوژه را رهــا نخواهنــد 
کــرد و تیتــر بعــدی را نیــز یافته انــد: پــس از بحــران! پدیــده ای کــه منجــر می شــود کرونــا همچنــان بــر 

تخــت پادشــاهی اخبــار جــا خــوش کنــد.
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مقدمه
همچنــان  کــه بیمــاری کوویــد ١٩ ناشــی از ویــروس «جدیــد» کرونــا از یــک اپیدمــی محلــی در ووهــان 
ــراد  ــرد، اف ــدا ک ــداد پی ــم امت ــرب عال ــا غ ــر ت ــی جهان گی ــک پاندم ــکل ی ــه ش ــرق دور ب ــن در ش چی
به ناگزیــر خــود را در خانه هایشــان محصــور کردنــد. آن هــا از دیــدن و تماشــای آزادانــۀ خــود، دیگــران، 
فضاهــای عمومــی، مراکــز خریــد و دیگری هــای مطلــوب و برقــراری روابــط چهــره به چهــرۀ غنــی و 
گاه تماســمند، محــروم و بــه تماشــاگری باواســطه محــدود شــدند و حالت هــای جدیــدی از تماشــا را 
تجربــه کردنــد. آن هــا بــا تولیــد و اشــتراک گذاری انــواع تصویــر و ویدیــو بــا همتایــان خــود در مصــرف 
فرهنگــی ســهیم شــدند، دیــدار ویدیــو‑ مبنــا بــا بســتگان و نزدیــکان را بیشــتر و پیوســته تر از همیشــه 
تجربــه کردنــد و بیش ازپیــش ازطریــق پلتفرم هــا بــه تماشــای فیلــم و ســریال نشســتند. خانــه، کانــون 
محــوری ایــن نــوع مصــرف رســانه ای تشدیدشــده بــود و ایــن رونــد کم وبیــش بــه شــکل یکســان بــه 

شــکلی جهانــی تجربــه شــده اســت.

١. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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 سیاســت گذاری عمومــی‑ پزشــکی‑ اقتصــادی دولت محــور، بســیاری از جوامع مبتال را واداشــت 
تــا شهروندانشــان را بــا درجــات متفــاوت اعمــال قــدرت، یــا بــه قرنطینه هــا گســیل کنند یــا اینکــه آن ها را 
وادار کننــد تــن بــه «فاصله گــذاری اجتماعــی» بدهنــد؛ هرچنــد دانیــل آلدریــچ١ نوشــت کــه ایــن اصطالح 
ــی  ــای اجتماع ــرا پیونده ــی» اســت؛ زی ــذاری فیزیک ــر آن، «فاصله گ ــارت بهت ــده اســت و عب گمراه کنن
ــر اســت کــه «متصل بودگــی  ــا هســتند و بهت ــرای پشــت ســر نهــادن فجایــع و بالی عنصــری اساســی ب

اجتماعــی درعیــن حفــظ فاصلــۀ اجتماعــی» در دســتور کار قــرار گیــرد (نقل شــده در گیــل، ٢٠٢٠). 
درهرحــال، ویــروس کرونــا مــا را در چارچــوب خانه هایمــان محصــور و مقیــد کــرد تــا از 
ــک  ــن دای ــه ف ــی، همچنان ک ــه متصل بودگ ــاز ب ــا نی ــان باشــیم، ام ــتانانه اش در ام جهان گشــایی جان س
(١٣٩۶) از آن ســخن گفتــه اســت، مــا را بیش ازپیــش از درون خانه هایمــان به ســمت پلتفرم هــای 
ــادی،  ــژه ای م ــه اب ــون به مثاب ــکل های گوناگ ــه ش ــه را ب ــوان خان ــرد. می ت ــت ک ــری هدای ــن تصوی آن الی
شــکلی از مصــرف، به مثابــه تعلــق و هویــت تصــور کــرد (باربــور و هایــس، ٢٠١٩)، امــا خانــه در اینجــا 
از منظــری اســتعاری به مثابــه دیــوار حائــل بیــن ســوژۀ تماشــاگر و جهــان بیــرون در فراگیرتریــن معنــی 
به مثابــۀ ابــژۀ تماشــا و خیــره شــدن اســت. کرونــا می خواســت کاری کنــد کــه میــل ذاتــی و غریــزی مــا 
بــرای تماشــا کــردن، خیــره شــدن و چشــم چرانی بــا مانعــی بــه نــام دیــوار ســرکوب شــود، امــا هرجــا کــه 
میلــی ســرکوب شــود به تبــع آن، غلیــان آن میــل را تجربــه خواهیــم کــرد. آن چنــان  کــه تجربــۀ شــخصی و 
آمارهــای جهانــی می گوینــد، کرونــا ســبب شــد تــا پیونــد عمیق تــر و صمیمانه تــری بــا صفحــه نمایــش، 
از صفحــه نمایــش بــزرگ گرفتــه تــا خرده صفحه هــای تلفــن  همــراه شــکل بگیــرد؛ امــا ایــن رونــد در 
قالــب ازدیــاد مصــرف ویدیــو شــکل گرفــت کــه پلتفرم هــای ارائه کننــدۀ خدمــات ویدیویــی، رســانه های 
اجتماعــی تصویــری (به ویــژه پخــش زنــدۀ اینســتاگرام) و همین طــور پیام رســان های مختــص تمــاس 
ویدیویــی در کانــون آن قــرار داشــتند. کرونــا در اوج گیــری شــکلی از «فرهنــگ ویدیویــی پلتفــرم‑ مبنــا» 
نقشــی اساســی ایفــا کــرد کــه شــامل خانگی ســازی٢ مصــرف ویدیــو در صمیمانه تریــن روال هــای زندگــی 
خانوادگــی اســت. در ایــن مقالــه تــالش می شــود تــا بــا تمرکــز بــر ســه محــور یادشــده، ظهــور یــک جامعۀ 

جهانــی بصــری ویدیومحــور مــورد کاوش و کنــکاش قــرار گیــرد.

تماشای ویدیو در خانه: از نتفلیکس تا فیلیمو
نیــکالس میرزوئــف٣ در کتــاب درآمــدی بــر فرهنــگ دیــداری (١٩٩٨) می نویســد: «اکنــون کار 
و ســرگرمی بیش ازپیــش بــر رســانه های دیــداری متمرکــز می شــود». از آن زمــان بیــش از دو دهــه 
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3. Nicholas Mirzoeff 
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ــت  ــی اینترن ــر شــدن شــبکۀ جهان ــان کوتاهــی از جهان گی ــا مــدت زم ــۀ ١٩٩٠، تنه می گــذرد. در ده
ــا  ــه ب ــا به هیچ وج ــار آن ه ــای عرضــه و انتش ــرگرم کننده و پلتفرم ه ــای س ــور کااله ــود و وف ــته ب گذش
دوران کنونــی قیاس شــدنی نیســت. امــروزه، عــالوه بــر شــکل های ســنتی ســرگرمی انبــوه کــه ازطریــق 
تلویزیــون به مثابــۀ شــکلی از پخــش گســترده درون خانه هــا در دســترس قــرار داشــته اســت (نوارهــای 
ویدیویــی و شــکل های دیگــر به کنــار)، مــا اکنــون بــه مصــرف تصویــر و به طــور خــاص ویدیــو 
ــج  ــدازی شــد و به تدری ــوب را، کــه در ســال ٢٠٠۵ راه ان ــم. یوتی ــد دسترســی داری در بســترهای جدی
ــر  ــک منظ ــن، ٢٠١٨)، از ی ــل شــد (برگــس و گری ــرم تبدی ــه پلتف ــک ســایت شــبکۀ اجتماعــی ب از ی
ــا فنــاوری متفــاوت، ســبب تغییرجهــت  می تــوان به منزلــۀ جای گزینــی بــرای تلویزیــون دانســت کــه ب
در روال هــای زندگــی روزمــرۀ کاربــران شــد، محتواهــای جدیــدی را عرضــه کــرد و ســبب تغییر اساســی 
در صنعــت ســنتی پخــش رادیــو‑ تلویزیونــی شــد و بــا جــا انداختــن خــود به منزلــۀ عامــل پیونــد پخــش 

گســترده و ویدیــوی خانگــی، نوعــی پخــش خانگــی نامیــده شــد.
عــالوه بــر رســانه های اجتماعــی ویدیومحــور، نظیــر یوتیــوب و مــدل ایرانــی آن یعنــی آپــارات کــه در 
بســتر آن الیــن فعــال هســتند، تلویزیون هــای اینترنتــی (آی پی تــی وی١) و خدمــات ویدیوهــای درخواســتی 
ــز ‑ باوجــود شــباهت و تفاوت هــا در تعریــف آن هــا‑ جدیدتریــن شــکل های مصــرف  . دی٢) نی (وی اُ
قالب هــای مختلــف ویدیویــی هســتند کــه در دوران کرونــا جایــگاه ویــژه ای به دســت آوردند و توانســتند در 
درون خانه هــا بــه یکــی از ابزارهــای عمــدۀ سرگرمی ســازی در زمانــۀ پاندمــی ویــروس کرونــا تبدیــل شــوند.

ــار  ــی ســنتی، شــاید آم ــه معن ــه گذشــته ب ــون نســبت ب ــان تلویزی ــش مخاطب ــزان افزای ــورد می درم
ــۀ  ــر و ارتباطــات در هفت ــد نظرســنجی پژوهشــگاه فرهنــگ، هن ــوان به دســت آورد ‑هرچن دقیقــی نت
ــا تماشــای  آخــر فروردیــن ١٣٩٩ نشــان می دهــد کــه بیــش از ۵۶ درصــد از افــراد اوقــات خــود را ب
ــا در  ــا فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی، ام ــد٣ و ۴٠ درصــد ب ــی ســپری کرده ان برنامه هــای تلویزیون
ایــن گــزارش درمــورد جزئیــات برنامه هــا (مــدت زمــان تماشــای برنامه هــای صداوســیما، شــبکه های 
ماهــواره ای، تماشــای فیلم هــای ســینمایی در قالــب فلش پلیــر، اتصــال گوشــی بــه تلویزیــون و تماشــای 
ــن  ــده اســت. از ای ــه نش ــی ارائ ــر) اطالعات ــای دیگ ــا و قالب ه ــا و آی پی تی وی ه . دی ه ــوای وی اُ محت

ــه کــرد. ــل دقیقــی از تفاوت هــای ایجادشــده ارائ ــوان تحلی منظــر نمی ت
ــی  ــازۀ زمان ــک ب ــی ی ــری از تحــوالت رخ داده ط ــودار دقیق ت ــوان نم ــت می ت ــتر اینترن ــا در بس  ام
خــاص ترســیم کــرد. پیــش از هرچیــزی بایــد اشــاره کــرد کــه مصــرف اینترنــت طــی دوران قرنطینــه 
ــری  ــر، ام ــودی فراگی ــد صع ــن رون ــرده و ای ــدا ک ــش پی ــی افزای ــی به طورکل ــذاری اجتماع و فاصله گ
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ــا بســته شــدن ســینماها  ــر (٢٠٢٠) در واشــینگتن پســت نوشــته اند کــه ب ــی اســت. کــوز و پاپ جهان
ــد،  ــۀ خــود بمانن ــا در خان ــی کرون ــل پاندم ــور شــده اند به دلی ــه مجب ــی ک و رســتوران ها، آمریکایی های
بیش ازپیــش اوقــات خــود را بــه شــکل آن الیــن ســپری می کننــد؛ امــا یــک رونــد جالب توجــه در ایــن 
ــای ارائه شــده از  ــش اســت. آماره ــا صفحــه نمای ــاط ب ــا و ارتب ــاری در نحــوۀ تماش ــر رفت دوران تغیی
ســوی مراکــز تحلیلــی نشــان می دهــد کــه برخــالف گذشــته کــه افــراد عمدتــاً توجــه خــود را بــر تلفــن 
همــراه متمرکــز کــرده بودنــد، در مواجهــه بــا خدمــات پخــش ویدیــوی آن الیــن، هماننــد نتفلیکــس و 
یوتیــوب، ترجیــح می دهنــد تــا در صفحه هــای بــزرگ از تماشــای ویدیوهــا لــذت ببرنــد. در همیــن 
راســتا، تعــداد کاربــران یوتیــوب و نتفلیکــس کــه ازطریــق کارافزارهــای١ تلفــن همــراِه ایــن ســایت ها 

ــه اســت. ــا اینکــه کاهــش یافت محتواهــای ویدیویــی را تماشــا می کردنــد، ثابــت مانــده و ی
ــز همــراه شــد؛  ــا افزایــش مصــرف اینترنــت نی ــران ب ــوای ویدیویــی در ای افزایــش تماشــای محت
ــق گــزارش شــرکت ارتباطــات زیرســاخت، از اوایــل اســفندماه و از زمــان آگاهــی از  به طوری کــه طب
ــا در ایــران و تشــویق افــراد بــه خانــه مانــدن، میــزان مصــرف دیتــای کشــور در  شــیوع ویــروس کرون
حــدود ۴٠ درصــد افزایــش یافــت و اختصــاص ١٠٠ گیــگ اینترنــت رایــگان بــه کاربــران خانگــی از 
ســوی شــرکت مخابــرات نیــز بیش ازپیــش موجــب کاهــش کیفیــت اینترنــت در ایــران شــد (شــرکت 

ــد بســیاری از کشــورهای غربــی. ارتباطــات زیرســاخت، ١٢ اســفند ٩٨)٢؛ درســت همانن
براســاس گــزارش فوربــس، میــزان ترافیــک نتفلیکــس در مــاه مــارس در بحبوحــۀ شــیوع ویــروس 
کرونــا در آمریــکا بــه باالتریــن مصــرف خــود رســید، زیــرا بســیاری از آمریکایی هایــی کــه مجبــور شــده 
بودنــد تــا خــود را در خانه هایشــان حبــس کننــد بــرای کنــار آمــدن بــا انــزوای فــردی تصمیــم گرفتنــد تــا 
بــه تماشــای برنامه هــای ویدیویــی موردعالقــۀ خــود بنشــینند. تــا جایــی کــه ایــن شــرکت مجبــور شــد 
کیفیــت محتــوای پخش شــده و نیــز در حــدود ٢۵ درصــد از مصــرف کل پهنــای بانــد خــود را کاهــش 

دهــد تــا بتوانــد بــه نیازهــای فزاینــده در اروپــا پاســخ دهــد (چندلــر، ٢٠٢٠).
ــا در  ــرۀ انتقــال کرون ــا بــرای قطــع زنجی ــور می شــوند ت از ســوی دیگــر، هرچــه افــراد بیشــتر مجب
خانــه بماننــد، مصرف کننــدگان بی حوصلــۀ شــرکت هایی نظیــر نتفلیکــس و هولــو٣ ترجیــح می دهنــد 
ــا  ــینند ت ــه تماشــای آن بنش ــی ب ــد طــی ســاعات طوالن ــه بتوانن ــد ک ــی را جســت وجو کنن ــا محتوای ت
شــاید ایــن روزهــای تکــراری و یکنواخــتِ در خانــه مانــدن بــه پایــان برســد. ایــن رونــد بــا اوج گیــری 
ثبت نــام مشــترکان جدیــد در پلتفرم هــای پخــش ویدیــوی آن الیــن نظیــر دیزنــی پــالس۴ همــراه بــوده 

1. Application
2. https://www.tic.ir/Content/media/image/2020/03/51482_orig.pdf
3. Hulu
4. Disney Plus
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اســت. همچنیــن بــا افزایــش تقاضــا بــرای تماشــای مصــرف ویدیویــی، عــالوه بــر نتفلیکــس، ســایر 
پلتفرم هــای ویدیویــی آن الیــن نظیــر آمــازون پرایــم ویدیــو١، دیزنــی پــالس، یوتیــوب و شــرکت های 
ــای  ــت ویدیوه ــزان کیفی ــا از می ــد شــده اند ت ــا متعه ــۀ اروپ ــه درخواســت اتحادی ــش ب ــر در واکن دیگ
خــود بکاهنــد (الکســاندر، ٢٠٢٠)، زیــرا مصــرف فزاینــدۀ ویدیــو، کار از راه دور را بــرای کارمنــدان و 

ــود.  ــا دشــواری مواجــه کــرده ب ــرای دانش آمــوزان در بســتر اینترنــت ب آمــوزش از راه دور را ب
ســونال (٢٠٢٠) نیــز در مدیانــوا نوشــته اســت کــه هرچــه افــراد بیشــتری در خانــه می ماننــد، شــاهد 
اوج گیــری فزاینــدۀ تماشــای تلویزیــون و ویدیوهــای آن الیــن هســتیم. انــزوای فــردی و قرنطینــه ســبب 
افزایــش مصــرف رســانه های ســرگرم کننده هماننــد ویدیــوی درخواســتی و بــازی شــده اســت؛ به عبــارت  
دیگــر همان طــور کــه ریــوردان (٢٠٢٠) نوشــته اســت، دورکاری، مانــدن کــودکان در خانــه و حضــور 
از راه دور در مدرســه، عــالوه بــر افزایــش مصــرف اینترنــت بــا مصــرف ویدیــو و بــازی در خانــه همــراه 
ــی از  ــوان یک ــا، به عن ــس در ایتالی ــزار نتفلیک ــداد نصــب کاراف ــش ۶٠ درصــدی تع ــوده اســت. افزای ب
بحران زده تریــن کشــورهای جهــان از منظــر شــیوع و میــزان مرگ ومیــر (کالرک، ٢٠٢٠)، را می تــوان بــا 
افزایــش مصــرف ویدیــو در به اصطــالح تلویزیون هــای اینترنتــی ایرانــی یــا خدمــات ویدیــوی درخواســتی 
ــرار داد. آمارهــای ارائه شــده نشــان  ــو» مــورد توجــه ق ــر «فیلیمــو»، «نمــاوا» و «آی و آی پی تی وی هــا نظی

می دهــد کــه اوج گیــری مصــرف ویدیــو در ایــران نیــز مشــابه رونــد جهانــی آن رخ داده اســت.
. دی، هــم شــاهد افزایــش تقاضــا  در ایــران، «نمــاوا» و «فیلیمــو» به عنــوان دو خدمــت عمــده وی اُ
ــا  ــاق ب ــا ضمــن انطب ــد ت ــد و هــم تــالش کرده ان ــوای ویدیویــی بوده ان ــدگان محت از طــرف مصرف کنن
وضعیــت کرونایــی، امتیازهایــی را بــرای کاربــران خــود ارائــه کننــد. در مطلبــی در وب ســایت فیلیمــو 
بــا عنــوان «پادشــاه ایــام قرنطینگــی: فیلــم»، از افزایــش ۶۵ درصــدی تماشــای آن الیــن فیلــم خبــر داده 
اســت. براســاس آمــار ارائه شــده در فاصلــۀ زمانــی ٧ اســفند ٩٨ تــا ١۵ فروردیــن ٩٩، میانگیــن مــدت 
 زمــان (بــه دقیقــه) تماشــای روزانــۀ فیلــم، نســبت بــه بــازۀ زمانــی مــاه گذشــته، ۶۵ درصــد رشــد داشــته 
اســت. نکتــۀ جالب توجــه دیگــر در ایــن گــزارش، افزایــش ٣۵ درصــدی میــزان تماشــا در صفحه هــای 
نمایــش بــزرگ نســبت بــه مــاه گذشــته بــوده اســت. بــه ایــن معنــی کــه طــی ایــن مــدت، افــراد در جمــع 
ــه تماشــای  ــاه پیــش از آن، ب ــزرگ هوشــمند، بیشــتر از م ــایِ صفحــه ب ــق تلویزیون ه ــواده ازطری خان
فیلــم در خانــه نشســته اند. فیلم هــای انیمیشــن، اکشــن، خانوادگــی، کمــدی و عاشــقانه، محبوب تریــن 
ژانرهــای تماشــاگران ایرانــی در خانــه بوده انــد. میــزان تماشــای فیلــم و ســریال ایرانــی، ۵٨٢ درصــد 
و میــزان تماشــای فیلــم و ســریال خارجــی، ٨۶٣ درصــد افزایــش یافتــه اســت. رایــگان شــدن تماشــای 
ــای  ــر در صــدر محتواه ــن ژان ــن ای ــرار گرفت ــز در ق ــفند نی ــا ٢٩ اس ــی ٧ ت ــازۀ زمان ــی ب ــن ط انیمیش

1. Amazon Prime Video
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محبــوب، تأثیرگــذار بــوده اســت (فیلیمــو، تاریــخ انتشــار ٨ آوریــل ٢٠٢٠). ایــن خدمــات ویدیــوی 
درخواســتی و نیــز تلویزیون هــای اینترنتــی نظیــر آیــو (آی پی تــی وی) و تیــوا (تلویزیــون تعاملــی) نیــز 
به منظــور تشــویق افــراد بــه مانــدن در خانــه، بخش هایــی از محتواهــای خــود را در یــک دورۀ زمانــی 

خــاص بــه شــکل رایــگان در دســترس همــگان قــرار دادنــد.
یکــی از پیامدهــای کرونــا بــر بــازار فیلــم و ســریال در ایــران، اکــران فیلــم ســینمایی خــروج ســاختۀ 
ابراهیــم حاتمی کیــا بــود کــه بــه دنبــال تعطیلــی ســالن های ســینما و عــدم امــکان اکــران عمومــی، برخــالف 
رونــد معمــول پخــش آثــار ســینمایی در ایــران، بــرای نخســتین بــار از تاریــخ ٢۴ فروردیــن ٩٩ در فیلیمــو 
و نمــاوا به اصطــالح «اکــران» شــد. ایــن فیلــم پــس از ســه روز نمایــش توانســت ٨۴ هــزار و ۴٠٠ بلیــت 
بفروشــد و یک میلیــارد تومــان درآمــد کســب کنــد و ٢١١ هــزار نفــر براســاس برخــی معیارهــا بــه تماشــای 
آن نشســتند (خبرگــزاری ایســنا، تاریــخ انتشــار: ٢٨ فروردیــن ٩٩). انــواع پیامدهای اقتصــادی‑ اجتماعی 

ایــن نــوع اکــران آثــار ســینمایی، یعنــی «اول آن الیــن»، مســتلزم گــذر زمــان و مطالعــات بیشــتر اســت.
ــی  ــون دوری گزین ــاص همچ ــای خ ــا پیامده ــی ب ــده ای جهان ــه پدی ــق کلم ــی دقی ــه معن ــا ب کرون
اجتماعــی و قرنطینــۀ فــردی و برجســته شــدن «خانــه به مثابــۀ مأمــن» بــرای همــۀ ســاکنان زمیــن اســت 
کــه طــی آن، ویدیــو کارکــرد اصلــی را بــرای کنــار آمــدن بــا لحظه هــای خســته کننده و کــش دار زندگــِی 
درون خانگــی برعهــده داشــته اســت. در مقــام مقایســه، یــک شــباهت جالــب در زمینــۀ غربــی و ایرانــی 
تماشــای ویدیــوی آن الیــن، توجــه تغییرجهــت از تماشــای ویدیــو در صفحــۀ کوچــک بــه صفحه هــای 

بــزرگ تلویزیون هــای هوشــمند خانگــی اســت.

کرونا در رسانه های اجتماعی: پدیدۀ «الیو» اینستاگرام
اینســتاگرام در بخــش کســب وکار وبــالگ خــود نوشــته اســت: «ایجــاد اتصالــی نیرومنــد بیــن برنــد و 
مشــتریان اهمیــت دارد. اســتفاده از الیــو اینســتاگرام بــه شــما کمــک می کنــد تــا در دوران شــیوع کرونــا 
ــۀ اجتماعــی‑ فرهنگــی ایــران، پخــش  ویــروس متصــل بمانیــد». بااین همــه به نظــر می رســد در زمین
زنــدۀ اینســتاگرام پیــش از آنکــه کارکــردی اقتصــادی داشــته باشــد، کارکــرد اجتماعــی‑ فرهنگــی دارد. 
اینســتاگرام بخــش الیــو را در مــاه نوامبــر ٢٠١۶ راه انــدازی کــرد کــه هــدف آن، ارائــۀ امــکان پخــش 
گســترده بــه کاربــران ایــن رســانۀ اجتماعــی تصویــری بــود و شــیوع کرونــا ســبب شــد تــا ایــن پدیــده 
در ایــران بــه ابــزاری بــرای گفت وگــو، ســخنرانی، مناظــره و گاه گفت وشــنودهای چالش برانگیــز میــان 

ســلبریتی ها و اینفلوئنســرهای اینســتاگرامی تبدیــل شــود.
اینســتاگرام، تنهــا رســانۀ اجتماعــی بــه معنــی واقعــی کلمــه در ایران اســت کــه در غیــاب پلتفرم های 
بزرگــی نظیــر فیس بــوک و توییتــر بــا تمرکــز بــر قابلیــت اشــتراک گذاری تصویــر و ویدیــو، نظــر بخــش 
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عمــده ای از کاربــران جــوان ایرانــی رســانه های اجتماعــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه گاه پدیده هایــی در آن رخ می دهــد کــه در نــوع خــود بدیــع هســتند؛ بــه شــکلی کــه یــک 
خواننــدۀ موســیقی رپ بــه نــام امیرحســین مقصودلــو (تتلــو) می توانــد رکــورد باالتریــن میــزان کامنــت 
را (درحــدود ٢٠ میلیــون) در مهرمــاه ســال ١٣٩٨ بشــکند و بعــد در دوران اوج شــیوع کرونــا، موفــق 
می شــود در گفت وگــوی الیــو رکــورد بیشــترین بازدیــد از یــک پخــش زنــده در اینســتاگرام را در جهــان 
بــه خــود اختصــاص بدهــد. گفت وگــوی یــک روحانــی ســابق بــه نــام حســن آقامیــری و خواننــدۀ زنــی 
بــا نــام احــالم بــه شــکل زنــده در اینســتاگرام نیــز از گفت وگوهایــی بــود کــه مــورد نقــد و تحلیــل قــرار 
گرفــت. باوجــود اســتقبال از الیــو تتلــو در اینســتاگرام، ایــن گفت وگــوی زنــده مــورد انتقــاد کاربــران 
رســانه های اجتماعــی دیگــر ازجملــه توییتــر قــرار گرفتــه اســت کــه می توانــد نشــانگر تفــاوت افــکار 

جمعــی حاکــم در ایــن دو رســانۀ اجتماعــی باشــد. 
در  تتلــو  الیــو  دربــارۀ  منتشرشــده  توئیت هــای  درمــورد  ایرنــا  خبرگــزاری  داده کاوی  تحلیــل 
ــل  ــد مســئوالن به دلی ــز نق ــی و نی ــار غیراخالق ــار و رفت ــاد از گفت اینســتاگرام نشــان می دهــد کــه انتق
ــوان، بخــش  ــای نســل نوج ــا و نگرش ه ــران و ارزش ه ــۀ ای ــی جامع ــت فرهنگ ــناخت واقعی ــدم ش ع
عمــدۀ توئیت هــای انتقــادی و مرتبــط بــا ایــن الیــو را تشــکیل مــی داده اســت (ایرنــا، تاریــخ انتشــار: 
٢۶ فروردیــن ٩٩). الیوهــای دیگــری نیــز از ســوی نهادهــای رســانه ای و نیــز افراد برجســتۀ دانشــگاهی 
و سیاســی برگــزار شــد (و همچنــان ادامــه دارد) کــه در بیشــتر اوقــات، تعــداد مخاطبــان آن هــا بــه هــزار 
نفــر هــم نمی رســید و به نظــر می رســید کــه دایــرۀ مخاطبــان آن هــا در مرزهــای فضاهــای دانشــگاهی و 
روشــن فکری مانــده اســت. الیــو اینســتاگرام در وضعیــت کرونــا عمدتــاً جنبــۀ ســرگرم کنندگی داشــت 
و بــه شــکلی محــدود بــه تبــادل اندیشــه و دیدگاه هــا اختصــاص داشــت. البتــه نبایــد از الیوهــای دیگری 
کــه در جمع هــای خانوادگــی و خصوصــی برگــزار شــد نیــز به راحتــی گذشــت. بااین همــه منطــق حاکــم 
ــا ماهیــت ســرگرم کنندگی اســت. بــه همیــن  بــر رســانۀ اجتماعــی اینســتاگرام، ســلطۀ امــر نمایشــی ب

دلیــل برجســته شــدن الیــو تتلــو و بــه محــاق رفتــن الیــو اعضــای آکادمــی، چنــدان غریــب نیســت.
ــون خصوصــی دانســت. باوجــود تــالش ســازمان  ــوان یــک میکروتلویزی ــو اینســتاگرام را می ت الی
صداوســیما بــرای تعمیــم مفهــوم صــوت و تصویــر فراگیــر بــه فضــای آن الیــن و تثبیــت ســلطۀ خــود بــر 
فعالیــت آی پی تی وی هــا و وی اُدی هــا ازطریــق تشــکیل ســازمان تنظیــم مقــررات صوت و تصویــر فراگیر 
(ســاتر)، اوج گیــری مصــرف الیوهــای اینســتاگرام، کــه بــه معنــی واقعــی کلمــه انتشــار «زنــده» به شــمار 
می رونــد، چالشــی جدیــد و بــزرگ بــرای نظــارت و تنظیــم مقــررات بــرای محتــوای تصویــری زنــده در 
ایــران به شــمار مــی رود. بــا توجــه بــه ماهیــت پخــش زنــدۀ اینســتاگرامی و پیونــده آن بــا خرده صفحه هــای 
تلفــن همــراه و بــا بی شــمار تولیدکننــدۀ محتــوا کــه رقابــت بی پایــان و دائمــی بــرای داغ شــدن و فراهــم 
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شــدن تماس هــای بیشــتر روی صفحــه از ســوی تعــداد بیشــتری از کاربــران منطــق ذاتــی اســت، از یــک 
 ســو، و نیــز کاربــران عمدتــاً جــوان و نوجــوان آن، از ســوی دیگــر، الیــو اینســتاگرامی را (البتــه بیشــتر در 
ــۀ اجتماعــی ایــران) می تــوان تلویزیونــی در خدمــت خرده فرهنگ هــا، ضدفرهنگ هــا و صداهــای  زمین
ــتور کار  ــای دس ــر مبن ــه ب ــش از آنک ــران پی ــۀ ای ــتاگرام در زمین ــو اینس ــع الی ــیه ای دانســت. درواق حاش
اینســتاگرام، ابــزاری بــرای بازاریابــی و برندینــگ باشــد، ابــزاری بــرای انتشــار و اشــتراک گذاری محتوای 
ــد و  ــه افــکار عمومــی راه می یاب ــر، بخشــی کــه بیشــتر ب ــارت بهت کاربرســاختۀ عامه پســند اســت. به عب
مــورد اظهارنظــر قــرار می گیــرد و جنجــال بــه پــا می کنــد، عمدتــاً شــامل ایــن نــوع محتواســت. شــیوع 
کرونــا ســبب شــد تــا قابلیــت پخــش زنــدۀ اینســتاگرام، کــه ســال ها از معرفــی آن گذشــته بــود، یک شــبه 
از یــک ابــزار ارتباطــی جمعــی حاشــیه ای تــا حــد تلویزیــون خصوصــی ارتقــاء پیــدا کنــد کــه شــاید یکی از 
دالیــل آن، گرایــش عمومــی بــه هرچــه واقعی تــر شــدن ارتبــاط و گــذر از قالب هــای ویدیویــی کوتاه مــدت 
یک دقیقــه ای و چنددقیقــه ای عمدتــاً غیرزنــده و غلبــه بــر کســالت بار شــدن فزاینــدۀ روال هــای ایســتای 

کنش هــای تکرارشــوندۀ درون خانــه در زمانــۀ کروناســت.

عید«دیدنی» خانوادگی در پیام رسان ها
یکــی از رویدادهــای خــاص مرتبــط بــا شــیوع کرونــا در زمینــۀ اجتماعی ایــران، اوج گیری هم زمــان آن با 
تعطیــالت ســال نــو بــود کــه به علــت مســافرت بخــش اعظــم شــهروندان و جابه جایی هــای گســترده، 
نگرانی هــای زیــادی را نســبت بــه ابتــالی بســیاری از افــراد بــه بیمــاری کوویــد ١٩ ایجــاد کــرده بــود. 
به ویــژه اینکــه دیــدار بــا خویشــاوندان و نزدیکانــی کــه اغلــب در شــهرهای متفــاوت زندگــی می کننــد، 
یــک ســنت در فرهنــگ ایرانــی به شــمار مــی رود. بااین همــه، عــالوه بــر سیاســت ایجــاد محدودیــت 
ــد‑ «شــنیدنی» به جــای  ــی همچــون هشــتگ عی در ســفرهای برون اســتانی و درون اســتانی، ایده های
رســم متــداول «عیــد دیدنــی» تــالش کردنــد تــا شــهروندان را بــه قرنطینــۀ فــردی در خانه و خــودداری از 
دیدوبازدیــد حتــی بــه شــکل درون شــهری و اکتفــا بــه تمــاس تلفنــی تشــویق کننــد. گرچــه افراد بســیاری 
از ایــن ایــده اســتقبال کردنــد، همان طــور کــه اصطــالح «شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن» آشــکارا بیــان 
می کنــد، ارتبــاط شــنیداری فاقــد بســیاری از عناصــر دیــداری اســت. بــه همیــن دلیــل بــود کــه بســیاری 
ــا به جــای ارســال پیامــک تبریــک ســال نو(کــه طــی ســالیان گذشــته شــاخص افزایــش  از خانواده ه
نفــوذ تلفــن همــراه در ایــران بــود) و نیــز تمــاس تلفنــی به مثابــه یــک ارتبــاط ســنتی، از قابلیــت ارتبــاط 
تصویــری پیام رســان ها و کارافزارهــا بــرای شــنیدن و دیــدن هم زمــان خویشــاوندان و شبیه ســازی 
عیددیدنــی ســنتی و آف الیــن اســتفاده کردنــد. تلگــرام، واتــس اپ، ایمــو، الیــن، وی چــت، اینســتاگرام 
و برخــی پیام رســان های ایرانــی نظیــر گــپ، آی گــپ، بیســفون و ســروش از مهم تریــن ابزارهــای 
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کاربــردی در دیدارهــای خانوادگــی مجــازی بودنــد. در آمریــکا نیــز طــی دوران انــزوای فــردی، میــزان 
اســتفاده از تماس هــای تصویــری افزایــش یافــت. به عنــوان نمونــه بنــا بــر اعــالم شــرکت فیس بــوک، 
میــزان اســتفاده از واتــس اپ دو برابــر شــد و اســتفاده از فیس بــوک مســنجر هفتــاد درصــد افزایــش 
یافــت (یعقوبــی، ١٣٩٩). کاربــرد پیام رســان ها بــرای برقــراری ارتبــاط تصویــری محــدود بــه جامعــۀ 
ایــران نیســت و همان طــور کــه در مقالــۀ نشــریۀ نیویــورک  تایمــز نیــز نوشــته شــده اســت، بــا اوج گیــری 
سیاســت فاصله گــذاری اجتماعــی در آمریــکا، افــراد تــالش کردنــد تــا روش هــای جدیدتــری را بــرای 
برقــراری تمــاس ازطریــق گپ زنــی ویدیویــی بیابنــد؛ زیــرا باوجــود افزایــش رشــد رســانه های اجتماعــی 
ســنتی افــراد تمایــل داشــتند تــا رابطــۀ آن هــا صرفــاً بــه ارســال پیــام محــدود نشــود، آن هــا می خواســتند 
یکدیگــر را ببیننــد. ایــن وضــع ســبب ترقــی و رشــد اســتفاده از نرم افزارهایــی هماننــد کارافــزار چــت 

ویدیویــی گــوگل، یعنــی دیــو١ شــد (کــوز و پناپــل، ٢٠٢٠).
اســالوی ژیــژک در کتــاب پاندمیــک کوویــد ١٩ جهــان را تــکان داد٢ می نویســد کــه مــا در برهــه ای 
زندگــی می کنیــم کــه بزرگ تریــن کنــش، عشــق دور مانــدن از ابــژۀ عالقه مــان اســت. فاصلــه از معنایــی 
ــه در  ــد. گرچ ــدا می کن ــردی پی ــط بین ف ــده ای در رواب ــد و پیچی ــای جدی ــرده و معناه ــذر ک ــی گ فیزیک
فضــای طبیعــی اتصــال فیزیکــی و هم حضــوری در زمــان و مــکان واحــد و کنش هــای بدنــی تمــاس 
ــره  ــاط چه ــه در ارتب ــدار صمیمان ــارف دی ــن و بوســیدن جــزو آیین هــای متع ــد در آغــوش گرفت همانن
به چهــره اســت؛ ســلطۀ کرونــا بــر روابــط عاطفــی، ســبب تغییرجهــت اساســی معنــی فاصلــه در روابــط 
صمیمانــه شــد؛ یعنــی دور بــودن الزمــۀ دوســت داشــتن و در معنایــی حادتــر، حفــظ جان فــردِ محبوب 
شــد. در دنیــای آن الیــن رابطــۀ نزدیــک و صمیمانــه میــان «فرندهــا» و «فالوئرهــا» نمی توانــد تجربــۀ 
ــی  ــر پیوندهــای عاطف ــه ب ــرۀ دوســتانه و خویشــاوندی را ک ــره به چه ــۀ چه ــه در رابط ــاط صمیمان ارتب
مبتنــی اســت، دقیقــاً بازتولیــد کنــد؛ ازهمیــن رو نمی تــوان انتظــار داشــت کــه حتــی ارتبــاط تصویــری 
ــد جای گزیــن هم حضــوری در  هم زمــان چندنفــرۀ پلتفــرم‑ واســط در روابــط بیناخویشــاوندی بتوان
دنیــای آف الیــن شــود؛ ســرعت پاییــن اینترنــت و وقفه هــای گاه وبــی گاه در حیــن تمــاس نیــز مزیــد 
ــر علــت می شــود؛ موضوعــی کــه از منظــر علــم اطالعــات، خــود نوعــی اختــالل اســت کــه ســبب  ب

ــن بخشــی از اطالعــات و نمادهــای مبادله شــده می شــود. ازدســت رفت
ایــن درحالــی اســت کــه فناوری هــای اطالعاتــی اینترنت محــور نویــن مدعــی هســتند می خواهنــد 
ایــن فاصلــۀ تصــوری را محــو و جامعــه ای صمیمیت محــور ایجــاد کننــد، به طوری کــه فاصلــه دیگــر 
مانــع تمــاس بی واســطۀ بدن هــا و روح هــا نباشــد (هــان، ١٣٩٨). از منظــری دیگــر، کنش هــای 
ارتبــاط تصویــری خویشــاوندی را، کــه کرونــا سبب ســاز اوج گیــری آن بــوده اســت، براســاس ظهــور 
1. Duo
2. Pandemic! Covid-19 Shakes the World.
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ــاارزش  ــز ب ــه  چی ــه هم ــن جامع ــرار داد. در ای ــه ق ــورد مالحظ ــوان م ــز می ت ــور نی ــۀ نمایش مح جامع
نمایشــی اش ســنجیده می شــود و همــه  چیــز آشــکارا بی حفــاظ و برهنــه در معــرض تماشــای دیگــران 
قــرار می گیــرد. ازهمیــن روســت کــه در چنیــن جامعــه ای برقــراری ارتبــاط تصویــری بــا خویشــاوندان 
کــه تــالش دارد تــا خــود را به مثابــۀ جای گزیــن ارتبــاط واقعــی جــا بینــدازد، میــل و نیــاز افــراد را بــرای 
حضــور باهــم ارضــاء می کنــد، امــا به شــکل شــکاکانه؛ بــه ایــن معنــی کــه فــرد تردیــد دارد کــه آیــا ابــژۀ 
عاطفــه خــود را «دیــده اســت» ‑ بــا همــۀ ظرایــف و مزیت هایــش‑ یــا ندیــده اســت و ایــن شــک و 
ــه  ــرا در آنجــا فاصل ــدار طوالنی مــدت باشــد؛ زی ــر و آســیب زاتر از عــدم دی ــد مخرب ت دودلــی می توان

بــه معنــی متعــارف آن وجــود دارد و فــرد آن را پذیرفتــه و دچــار تردیــد نمی شــود.
از منظــری دیگــر، ارزش نمایشــی در جامعــۀ نمایشــی بیــش از هرچیــز بــه ظاهرهــای زیبــا وابســته 
اســت. وقتــی دیدوبازدیــد در میــان رابطــۀ خویشــاوندی (والدیــن‑ فرزنــدان و خواهــر‑ برادرهــا و...) 
ــادل  ــه تب ــه ب ــش از آنک ــن پی ــرد، طرفی ــراه صــورت گی ــای هم ــای کوچــک تلفن ه به واســطۀ صفحه ه
احســاس بیندیشــند، دل مشــغول زیبایی شناســی تصویــر خویــش می شــوند کــه می توانــد نوعــی تنــش 
ــر  ــه ازنظ ــل گرچ ــن دلی ــه همی ــد آورد. ب ــنود پدی ــن گفت وش ــناختی را در طرفی ــراب پدیدارش و اضط
هــان در یــک جامعــۀ شــفافیت مدار فاصلــه امــری منفــی اســت کــه بایــد حــذف شــود؛ فقــدان فاصلــه 
در ارتبــاط تصویــری نه تنهــا قــرب نیســت، بلکــه نابودکننــدۀ قــرب نیــز هســت و در ایــن حالــت یــک 

وضعیــت بی فاصلــۀ یکنواخــت ایجــاد می شــود کــه نــه نزدیــک اســت و نــه دور.
بنابرایــن در فرهنــگ دیجیتــال تصویرمدار که براســاس نیاز ما به خلق حضور تعریف می شــود (ابراهیم، 
٢٠٢٠)، بــا نویــد فقــدان فاصلــه و بازســازی حضــور به واســطۀ کاربــرد پلتفرم هــای آن الیــن و پیام رســان های 
مختــص گفت وگــوی تصویــری کــه شــیوع کرونــا و ضــرورت خانه مانی بــرای رهایــی از افزایــش خطر بیماری 
و ازدســت دادن عزیزانمــان، آن را شــدت بخشــیده و آن را شــکل دهی مجــدد کــرده اســت، بایــد بــا دیــدۀ تردید 
نگریســت؛ زیــرا همان طــور کــه تــرکل (٢٠١١) می گویــد، باوجــود همــۀ پیشــرفت های فناورانه و شــکل گیری 
روابــط باواســطه، افــراد به طــور غریــزی بــه روابــط چهــره به چهــره بــا یکدیگــر نیــاز دارنــد. از منظــری دیگــر، 
تجربــۀ تمــاس فیزیکــی کــه بخشــی مهــم از ارضــاء عواطــف در میــان نزدیــکان اســت، همچنــان در روابــط 

دیــداری اینترنــت‑ واســط بــا تحقق و دسترســی همگانــی به آن فاصلــۀ زیــادی دارد.

نتیجه گیری
همان طــور کــه میرزوئــف (٢٠١۶) نوشــته اســت، بخواهیــم یــا نخواهیــم، جامعــۀ جهانــی نوظهــور، 
بصــری اســت. همــۀ عکس هــا و ویدیوهایــی کــه بــه اشــتراک می گذاریــم، شــیوه ای اســت کــه مــا بــرای 
درک جهــان بــه کار می بریــم. به نظــر می رســد مجبوریــم تصاویــری از جهــان بگیریــم و آن را بــا دیگــران 



کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و فرهنگ ویدیویی پلتفرمی | ٢١٣

بــه اشــتراک بگذاریــم کــه می تــوان آن را به مثابــه بخشــی از تــالش مــا بــرای فهــم جهــان و جایــگاه مــا 
در آن تصــور کــرد. وضعیتــی کــه شــیوع پاندمــی کرونــا در آغــاز ســال ٢٠٢٠ در جوامــع گوناگــون، از 

شــرق تــا غــرب، آن را تســریع و تشــدید کــرده اســت.
به نظــر می رســد در دوران کرونــا کــه هنــوز در آن به ســر می بریــم، امــر تصویــری به ویــژه قالــب ویدیویــی 
آن، نقشــی تعیین کننــده در روابــط، تعامــالت و فهــم مــا از خــود و جهــان پیرامــون آن داشــته اســت کــه 
تحلیــل پدیدارشناســانۀ آن از منظــر تفــاوت تصویــر ثابــت با فیلــم و ویدیو با مالحظۀ واســطه گری صفحۀ 
نمایــش موبایلــی، ضــروری به نظــر می رســد. در ایــن مقالــه برآمــدن شــکل جدیــدی از فرهنــگ مصــرف 
ویدیویــی کرونــا‑ محــور از ســه منظــر نشــانگر برخــی نتایــج جالب توجــه اســت؛ ازجملــه جهان شــمول 
بــودن فرهنــگ ویدیــو در دورۀ کرونــا در جوامــع مختلــف باوجــود تفاوت هــای زمینــه ای. براین اســاس، 
ــو انجــام می شــدند/ ــا محوریــت ویدی ــرۀ درون خانگــی ب بخــش عمــدۀ کردارهایــی کــه در زندگــی روزم

می شــوند، نشــانگر شــباهت بســیار میــان زمینــۀ اجتماعــی کشــور مــا و به طــور مثــال آمریکاســت.
ــۀ ملجــأ و پناهــگاه  ــی فیزیکــی به مثاب ــه و دوری گزین ــون قرنطین ــۀ کان ــه به مثاب ــا، خان در دوران کرون
ــه (هــاوس)  ــدن در فضــای فیزیکــی خان ــارت  دیگــر، ضــرورت مان بازتعریــف شد/شــده اســت؛ به عب
ســبب شــد تــا بــار دیگــر خانــه (هــوم) بــرای بســیاری کــه آن را صرفــاً به مثابــۀ ســرپناه/خوابگاه تلقــی 
ــزرگ  ــش ب ــه نمای ــتیم صفح ــاهد هس ــه ش ــی اســت ک ــن وضعیت ــود. در چنی ــی دار ش ــد، معن می کردن
تلویزیــون کــه در گذشــته کانــون اجتمــاع درون خانگــی بــود، بــار دیگــر معنی دار شــود. در چنیــن وضعیتی 
اســت کــه بســیاری ترجیــح دادنــد به جــای صفحه هــای کوچــک موبایــل کــه مصــرف رســانه ای انفــرادی 
و تنهــا را ترغیــب می کنــد، باهــم بــه تماشــای ویدیــو بنشــینند. روزهــا و ســاعات طوالنی حضــور جمعی 
در خانــه و ضــرورت مقابلــه بــا لحظــات طوالنی مــدت، یکنواخــت و کســل کنندۀ حضــور در خانه ســبب 
شــده اســت تــا بــا تماشــای ویدیوهــای طوالنی مــدت افــراد تــالش کننــد بــر ایــن یکنواختــی غلبــه کننــد.

در دوران قرنطینــه کــه در ایــران هماننــد بســیاری از جوامــع جهــان مصــرف دیتــا به شــکلی فزاینــده، 
ــی  ــای ویدیوی ــاد تماس ه ــه شــبکه را کاهــش داد، شــاهد ازدی ــت دسترســی ب افزایــش یافــت و کیفی
ــره  ــره به چه ــدار چه ــازی دی ــرای بازس ــالش ب ــوان آن را ت ــه می ت ــم ک ــاوندی بودی ــی و خویش خانوادگ
قلمــداد کــرد، امــا همان طــور کــه پیش تــر بحــث شــد، ایــن نــوع روابــط تــا حــد زیــادی قــادر نیســتند 
دقیقــاً هماننــد مالقــات چهــره به چهــرۀ آف الیــن عمــل کننــد؛ زیــرا فاقــد غنــای عاطفــی و احساســی 
ــی نامناســب  ــل کیفیــت فن ــن به دلی ــی موجــود در روابــط میان فــردی فیزیکــی هســتند و همچنی ضمن

ارتبــاط، افــراد را دچــار تعلیــق و تردیــد دربــارۀ واقعــی بــودن دیــدار می کننــد.
یکــی از نتایــج دیگــر کرونــا در ایــران، راه انــدازی تعــداد بســیاری از شــبه تلویزیون های خصوصــی 
بــا ســازمان فــردی و بــدون الــزام بــه تبعیــت از مقــررات پخــش محتــوای تلویزیونــی بــود کــه به ســادگی 



٢١۴ | کرونا و جامعه ایران

ــاع  ــا اجتم ــمار ت ــان انگشت ش ــرای مخاطب ــا را ب ــه ها و توانایی ه ــا، اندیش ــود، باوره ــراز خ ــکان اب ام
ــم  ــارت و تنظی ــر ســر نحــوۀ نظ ــدی ب ــش جدی ــه چال ــرد؛ ک ــم ک ــری فراه ــزار نف ــد صد ه ــن چن آن الی
مقــررات دربــارۀ حالت هــای جای گزیــن جدیــد تلویزیــون ســنتی دولتــی در ایــران محســوب می شــود. 
بــا محــدود شــدن پرســه زنی در شــهر، خانــه بــه کانون تماشــاگری تبدیل شــده اســت و انســان تماشــاگر 
بــرای بــرآورده کــردن نیــاز بــه تماشــا و تماشــا شــدن ‑از نــگاه سرســری گرفتــه تــا نــگاه خیــره‑ بــه 
ابزارهــای رســانه ای نوینــی متوســل می شــود کــه امــکان بازســازی نــگاه خیــرۀ طبیعــی را تاحــدی فراهــم 

کرده انــد. زنــده بــودن و امتــداد داشــتن بخشــی از ایــن رونــد اســت.
پلتفرم هــای مختلــف، از رســانۀ اجتماعــی اینســتاگرام گرفتــه تــا پیام رســان های گپ زنــی تصویــری 
و خدمــات ویدیــوی درخواســتی نظیــر فیلیمــو، مصــرف فرهنگــی محتــوای رســانه ای را در ایــران وارد 
ــده  ــر در آین ــد پژوهش هــای مفصل ت ــد کــه فهــم پیامدهــای مختلــف آن، نیازمن ــدی کردن ــۀ جدی مرحل
اســت؛ امــا همان طــور کــه قرنطینــۀ فــردی و درخانه مانــی بــرای گروه هــا و طبقــات مختلــف اجتماعــی 
معنی هــای مختلفــی دارد و بــه معنــی تجربیــات متفــاوت اســت، مســئلۀ دسترســی بــه ایــن پلتفرم هــا، 
ســواد اســتفاده از آن هــا، ابزارهــای مصــرف آن هــا و پیامدهــا و آثــار فــردی و اجتماعــی آن هــا نیــز ازجملــه 

مســائل متفــاوت ناشــی از آن هــا هســتند کــه بایــد در پژوهش هــای مختلــف بــه آن هــا توجــه شــود.
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مقدمه
کرونــا از چنــد مــاه پیــش، جهــان مــا را مــورد هجــوم قــرار داده و ســبک زندگــی و مصــرف فرهنگــی 
ــا ورود  ــز ب ــران نی ــاخته اســت. در ای ــه س ــم مواج ــا تحــوالت عظی ــان ب ــر جه ــان ها را در سرتاس انس
کرونــا، شــیوۀ زندگــی و مصــرف فرهنگــی دچــار تحوالتــی شــده و ابعــاد مختلــف حیــات اجتماعــی 
ــه  دگرگــون شــده اســت. بســیاری از کســب وکارهای اقتصــادی، فرهنگــی، ورزشــی، تفریحــی و... ب
حالــت تعلیــق درآمــده و بــرای مــدت نامعلومــی متوقــف شــده اســت. در ُبعــد اجتماعــی، مالقات  هــا 
و گردهمایی هــای خانوادگــی، دوســتانه و کاری ناممکــن شــده و زندگــی روزمــره از مهمانی هــا، 
ــا،  طبیعت گردی هــا، کافه روی هــا و رســتوران گردی ها خالــی شــده اســت. در عصــر همه گیــری کرون
ــزوا و زندگــی در تنهایــی  ــه ان ــه و ب ــه گرفت انســان ها هرچــه بیشــتر از هســتی اجتماعــی خویــش فاصل
عــادت کرده انــد. شــعار معــروف ایــن روزهــا، یعنــی «در خانــه بمانیــم»، بســیاری از روندهــای زندگــی 

پیشــین را متوقــف و خانــه را بــه تنهــا مــکان امــن تبدیــل کــرده اســت.  
ــد و  ــم می آین ــتر به چش ــا بیش ــی، برخــی ُبعده ــدۀ زندگ ــاد تعلیق ش ــان ابع ــه، در می ــد همیش به مانن

١. دکتری جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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ــادی  ــای اقتص ــق فعالیت ه ــه از تعلی ــون هم ــه، اکن ــوان نمون ــود. به عن ــت می ش ــاد غفل ــی ابع از برخ
ــورد  ــان ها م ــات انس ــر حی ــف آن را ب ــرات مختل ــد و اث ــت می کنن ــاری صحب ــب وکارهای تج و کس
ــق آیین هــای اجتماعــی و توقــف انجــام  ــر کســی اســت کــه از تعلی ــا کمت ــد، ام ــرار می دهن ــل ق تحلی
آن هــا بــه شــیوۀ پیشــین ســخن بگویــد. در روزگار کنونــی، در کنــار تعلیــق آیین هــای دینــی، بســیاری از 
تازه عروســان و تازه دامادهــا در انتظــار برگــزاری مراســم ازدواج خویــش هســتند، بســیاری از خانواده ها 
در انتظارنــد تــا مراســم تولــد فرزنــدان تــازه متولدشــدۀ خویــش را بــا حضــور خویشــاوندان و دوســتان 
برگــزار کننــد و بســیاری از داغــداران و بازمانــدگان چشــم به راه روزگارنــد تــا شــاید بتواننــد بــرای عزیــز 
ازدســت رفتۀ خویــش مراســمی مناســب و درخــور برگــزار کننــد. در میــان آیین هــای تعلیق شــده نیــز، 
ــد.  ــرگ» باش ــا «م ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع ــق آیین ه ــود، تعلی ــت می ش ــتر از آن غفل ــه بیش ــاید آنچ ش
اکنــون بســیاری از بازمانــدگان از برگــزاری مراســم تشــییع، تدفیــن و ترحیــم اعضای خانــواده و عزیزان 
ــا حضــور تعــداد اندکــی از  خویــش محــروم هســتند. در وضعیــت فعلــی، مراســم تشــییع و تدفیــن ب
اعضــای خانــواده و نزدیــکان برگــزار می شــود و درمــورد مراســم ترحیــم و یادبــود نیــز، کــه معمــوًال در 
روزهــای ســوم، هفتــم و چهلــم برگــزار می گردنــد، حضــور و گردهمایــی فیزیکــی، عمومــی و جمعــی 
خویشــاوندان و آشــنایان ناممکــن اســت. وضعیــت ذکرشــده درمــورد جان باختــگان ناشــی از ویــروس 
کرونــا وخیم تــر اســت. بازمانــدگانِ درگذشــتگان ناشــی از کرونــا غالبــاً از دیــدار عزیــزان خویــش در 
ــا آن هــا محــروم بوده انــد. بســیاری از خانواده هــا  بیمارســتان، در آغــوش گرفتــن آن هــا و وداع آخــر ب
از نحــوۀ غســل یــا شست وشــوی پیکرهــای عزیــزان خویــش بی اطــالع هســتند. مراســم تشــییع غالبــاً 
برگــزار نشــده و مراســم تدفیــن بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و بــا حضــور تعــداد انگشت شــماری 
از نزدیک تریــن اعضــای خانــواده برگــزار شــده اســت. در بســیاری مــوارد، آداب دینــی ماننــد خوانــدن 
نمــازِ میــت و تلقیــن آخــر درمــورد ایــن درگذشــتگان اجــرا نشــده و برگــزاری مراســم ترحیــم و یادبــود 
بــه نحــو فیزیکــی و جمعــی به کلــی معلــق شــده اســت. در چنیــن مــواردی، حتــی اقــوام و خویشــاوندان 
ــی  ــرۀ متوف ــاد و خاط ــکان و گرامی داشــت ی ــک م ــع در ی ــز از تجم ــواده نی ــا اعضــای خان ــک ی نزدی
محــروم هســتند. وضعیــت وقتــی وخیم تــر می شــود کــه بازمانــدگان درگذشــتۀ ناشــی از کرونــا، خــود 
نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــال شــده باشــند و دوران بیمــاری را پشــت ســر بگذارنــد. در اینجاســت کــه 
حتــی همســران، فرزنــدان، خواهــران و بــرادران نیــز نمی تواننــد یکدیگــر را در آغــوش بگیرنــد و دســتان 
هــم را بفشــارند. درنتیجــۀ ایــن وضعیــت، فراینــد ســوگواری در بازمانــدگان بــا ِاخــالل مواجــه می شــود 
و پیامدهــای ناگــوار عــدم برگــزاری مراســم عــزاداری و مراســم یادبــود، بازمانــدگان را بــا آســیب های 

مختلــف روانــی و اجتماعــی مواجــه می کنــد. 
امــا در کنــار تعلیــق فعالیت هــای فیزیکــی ذکرشــده، به ویــژه توقــف برگــزاری آیین هــای اجتماعــی 
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و آیین هــای فیزیکــی مرتبــط بــا مــرگ، می تــوان از اقبــال بســیاری از افــراد و گروه هــا به ســوی 
رســانه های اجتماعــی ســخن گفــت. به بیــان  دیگــر، کرونــا بســیاری از فعالیت هــای فیزیکــی را تعلیــق 
ــق فعالیت هــای  ــی به نظــر می رســد تعلی ــزوده اســت. حت ــزان فعالیت هــای مجــازی اف ــر می کــرده و ب
ــات مجــازی شــده اســت. براســاس  ــاد و امکان ــیاری از ابع ــی موجــب ایجــاد و گســترش بس فیزیک
اطالعــات و آمــار ارائه شــده، در دوران همه گیــری کرونــا، کســب وکارهای مجــازی بــا رشــد صعــودی 
ــه شــکل مجــازی انجــام می شــود.  چشــم گیری مواجــه شــده و بســیاری از فعالیت هــای گوناگــون ب
ــتری  ــترش بیش ــال و گس ــا اقب ــا ب ــری کرون ــه در دوران همه گی ــور ک ــاً نوظه ــای تقریب ــی از حوزه ه یک
مواجــه شــده، «عــزاداری مجــازی» اســت کــه در جامعــۀ ایــران نیــز از ســوی بســیاری از بازمانــدگان و 
خانواده هــای داغــدار در ســطوح مختلــف به عنــوان جای گزینــی بــرای عــزاداری فیزیکــی مــورد توجــه 
ــاد و شــیوه های مختلــف عــزاداری مجــازی  ــدا، ابع ــه ســعی می شــود ابت ــه اســت. در ادام ــرار گرفت ق
ــران  ــن کارب ــا در بی ــری کرون ــازی در دوران همه گی ــزاداری مج ــپس، ع ــود و س ــرور ش ــار م به اختص

ایرانــی رســانه های مجــازی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد.

عزاداری مجازی
ــن رســانه ها  ــج از ای ــران به تدری ــر، کارب ــور و گســترش رســانه های اجتماعــی در دهه هــای اخی ــا ظه ب
به عنــوان جایگاهــی بــرای نمایــش ماتــم و ســوگ خویــش اســتفاده کردنــد و در رســانه های اجتماعــی 
مختلــف بــه عــزاداری پرداختنــد. ایــن اعمــال غالبــاً در کنــار عــزاداری فیزیکــی و برگــزاری آیین هــا و 
مناســک مرتبــط بــا مــرگ مــورد توجــه قــرار می گیرنــد و در پــاره ای مــوارد نیــز، جای گزیــن عــزاداری 
فیزیکــی می شــوند. می تــوان انــواع گوناگونــی از عــزاداری مجــازی را در رســانه های اجتماعــی 
مختلــف تلگــرام، واتــس اپ، توییتــر، فیس بــوک، اینســتاگرام و... مشــاهده کــرد و بــه تحلیــل آن هــا 
پرداخــت. در بســیاری مــوارد، بازمانــدگان آگهــی ترحیــم متوفــی خــود را در صفحــۀ شــخصی خویــش 
بــه اشــتراک می گذارنــد و بــه ایــن وســیله، دنبــال کننــدگان خــود را از درگذشــت نزدیــکان خــود باخبــر 
می کننــد. همچنیــن در ایــن مــوارد، دنبال کننــدگان از زمــان و مــکان برگــزاری مراســم تشــییع، تدفیــن 
و ترحیــم متوفــی مطلــع می شــوند. آن هــا گاه خــود را به منظــور شــرکت در ایــن مراســم آمــاده می کننــد 
ــد،  ــادی برخوردارن ــی زی ــه از فراوان ــری ک ــوارد دیگ ــای ذکرشــده حاضــر می شــوند. در م و در آیین ه
ــه دیگــران نشــان  ــل خــود ب ــر خویــش و ســیاه کــردن صفحــۀ پروفای ــا برداشــتن تصوی ــدگان ب بازمان
می دهنــد کــه عضــوی از خانــوادۀ خــود یــا فــردی از نزدیــکان و اقــوام خــود را ازدســت داده انــد و در 
فــراق او بــه ســوگ نشســته اند. در مــوارد دیگــر، بازمانــدگان تصاویــر یــا فیلم هایــی از درگذشــته را در 
صفحــۀ شــخصی خویــش بــه اشــتراک می گذارنــد و خاطــرۀ عزیــز ازدســت رفته را گرامــی می دارنــد 
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و دیگــران را بــه مشــارکت در ســوگ خویــش فــرا می خواننــد. در برخــی مــوارد، بازمانــدگان، فیلم هــا 
و تصاویــر مرتبــط بــا مراســم تشــییع، تدفیــن، ترحیــم و یادبــود متوفــی را در صفحــات خویــش منتشــر 
می کننــد و در مــواردی نیــز، کاربــران ســوگوار بــا اســتفاده از قابلیــت پخــش زنــدۀ تصاویــر، دیگــران را 

در برگــزاری آیین هــا و مناســک مختلــف مرتبــط بــا مــرگ عزیزانشــان ســهیم می ســازند. 
در تمامــی ایــن مــوارد، نوعــی تعامــل در بیــن بازمانــدگان و دیگــر کاربــران رســانه های اجتماعــی 
ــا  ــوند و ب ــر می ش ــوگوار باخب ــرد س ــال  و روز ف ــراد از ح ــیاری از اف ــه بس ــود؛ به نحوی ک ــرار می ش برق
ارســال پیام هــای تســلیت، خــود را در غــم بازمانــدگان ســهیم می کننــد. در رســانه های اجتماعــی ماننــد 
ــود؛  ــه می ش ــراوان مواج ــای ف ــا «کامنت» ه ــن «ُپســت»  هایی ب ــب چنی ــتاگرام، اغل ــوک و اینس فیس ب
به نحوی کــه غالبــاً عــالوه بــر نزدیــکان و دوســتان، کاربــران به نســبت ناآشــنا و دوســتان مجــازی نیــز بــه 
نوشــتن پیام هــای تســلیت و همــدردی بــا فــرد داغ دیــده اقــدام می کننــد. در چنین مــواردی، احساســات 
جمعــی بــه اشــتراک گذاشــته می شــود، فــرد ســوگوار از همــدردی و تســلی دیگــران برخــوردار می شــود، 
بازمانــدۀ خــود را دســت کم بــرای لحظاتــی در میــان جمــع می بینــد و اجتماعاتــی از عــزاداران شــکل 
می گیــرد. به این ترتیــب، رســانه های اجتماعــی در هنــگام فــوت عزیــزان، افــراد را «در ارتبــاط باهــم» 
ــات  ــتان ها و احساس ــرات، داس ــد. خاط ــا می کنن ــو برپ ــازی را از ن ــات مج ــد و اجتماع ــرار می دهن ق
درمــورد متوفــی به وســیلۀ افــرادی کــه او را می شــناختند و حتــی افــرادی کــه هیــچ گاه او و بازمانــدگان 

را به صــورت فیزیکــی و رودررو مالقــات نکــرده بودنــد، بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند. 
ــردی دارد. در بســیاری از ُپســت های منتشرشــده در  ــزاداری مجــازی، ویژگی هــای منحصــر به ف ع
رســانه های اجتماعــی، بازمانــدگان متوفــی را بــه نحــو مســتقیم مــورد خطــاب قــرار می دهنــد. به عنــوان 
 مثــال، پســری پــدر مرحومــش را بــا الفاظــی ماننــد «پــدر»، «بابــا» یــا «تــو» خطــاب می کنــد و مطالبــی 
شــخصی و احساســی را بــه نحــو عمومــی بــا او در میــان می گــذارد. ایــن درحالــی اســت کــه بازمانــده از 
گاه اســت و پــس از بــه اشــتراک گذاشــتن «ُپســت»، در  اینکــه دیگــران ایــن متــن را مطالعــه می کننــد آ
انتظــار دریافــت «کامنــت» از جانــب دیگــران و مشــاهدۀ عکس العمل هــا و احساســات آن هــا می مانــد. 
در مــواردی، برخــی دوســتان یــا خویشــاوندان در مناســبت های مختلــف (ماننــد عید اول، ســالگرد 
تولــد متوفــی و...) بــا انتشــار پســت هایی کــه دربرگیرنــدۀ تصاویــر و فیلم هایــی از درگذشــته اســت و بــا 
نوشــتن مطالبــی درمــورد او، یــاد و خاطــره اش را گرامــی می دارنــد. انتشــار چنیــن ُپســت هایی اگرچــه 
ــا یــادآوری فقــدان  ــاً موجــب تســلی و تســکین نزدیــکان و بازمانــدگان می شــود، ممکــن اســت ب غالب
متوفــی موجبــات تألــم و انــدوه ســوگواران را فراهــم کنــد و بــه تشــدید یــا بازگشــت ماتــم منجــر شــود. 
همچنیــن انتشــار برخــی پســت ها و کامنت هــا ممکــن اســت موجــب ایجــاد رنجــش در بازمانــدگان و 
درگیــری در بیــن آن هــا شــود. ماننــد نوشــتن پیام هــای تســلیت غیرمذهبــی بــرای بازمانــدگان مذهبــی 
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و برعکــس. همچنیــن برخــی بازمانــدگان ممکــن اســت از محتــوای برخــی کامنت هــا آزرده شــوند و 
احســاس کننــد کــه در آن هــا قــدر و منزلــت متوفــی دانســته نشــده و شــأن او رعایــت نگشــته اســت. 

یکــی دیگــر از موضوعــات مرتبــط بــا عــزاداری مجــازی، صفحــات متعلق به خودِ درگذشــتگان اســت 
کــه پــس از فــوت آن هــا در رســانه های اجتماعــی باقــی می ماننــد. ایــن صفحــات کــه حــاوی تصاویــر و 
متن هــای بــه اشــتراک گذاشته شــدۀ خــود متوفی هســتند، در اغلــب موارد به عنــوان خاطــره و یادبــودی از او 
باقــی می ماننــد و بازدیدکننــدگان را بــه یــادآوری خاطــرات متوفــی و تفکــر درمــورد موضوعاتــی چــون مرگ 
و مــردن تشــویق می کننــد. بحث هــای مختلفــی درمــورد نحــوۀ مدیریــت ایــن صفحــات پس از درگذشــت 
کاربــر اصلــی وجــود دارد. در برخــی مــوارد، نزدیــکان متوفــی (ماننــد همســر یــا فرزنــدان) مدیریــت ایــن 
صفحــات را در دســت می گیرنــد و بــا بــه اشــتراک گذاشــتن پســت های مختلــف، یــاد و خاطــره اش را 
ــده از  ــر پســت های به جــای مان ــن صفحــات در زی ــدگان از ای ــواردی، بازدیدکنن ــداوم می بخشــند. در م ت
متوفــی یادداشــت می نویســند و انــدوه، تأســف یــا شــگفتی خویــش را از عــدم حضــور او در دنیــای زندگان 
ــذاران»  ــدگان و «کامنت گ ــن احســاس در بازدیدکنن ــواردی ممکــن اســت ای ــن م ــد. در چنی ــراز می کنن اب
ایجــاد شــود کــه متوفــی پیام هــای آن هــا را دریافــت می کنــد و می خوانــد. شــاید یکــی از دالیــل ایجــاد ایــن 
احســاس، ایــن باشــد کــه فراینــد نوشــتن و ارســال پیــام آن الیــن بــه مــردگان بــا فرایند نوشــتن و ارســال پیام 

آن الیــن بــه زنــدگان یکســان اســت (والتــر، ١٣٩۶: ١۶٢).
به نحــو کلــی، اســتفاده از جهــان مجــازی را می تــوان به عنــوان تالشــی انســانی به منظــور غلبــه بــر 
میرایــی و اضطراب هــای مرتبــط بــا مــرگ درنظــر گرفــت. در ایــن راســتا، اینترنــت، فضایــی اســت کــه 
«اســتراتژی های جاودانگــی» در آن بــه اجــرا درمی آیــد؛ مکانــی بــرای ایجــاد خاطــره و نمایــش خــود و 
فراینــد بــه یــاد آوردن ازطریــق تصاویــر و اشــکال جدیــدِ آیین هــای آن الیــن (ابراهیــم، ٢٠١٨: ٩٣). در 
ــا آن، نظریــۀ انــکار مــرگ و تابــو  دوران حاضــر، مشــاهده پذیری مجــازی مــرگ و آیین هــای مرتبــط ب
بــودن نمایــش و صحبــت درمــورد مــرگ (زیمرمــن، ٢٠٠٧) را کــه بــرای مــدت  طوالنــی بــر ادبیــات 
نظــری رشــته های جامعه شناســی مــرگ و مــردن مســلط بــود، بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. اکنــون 
بســیاری از تصاویــر، فیلم هــا، متــون و پیام هــای منتشرشــده در رســانه های اجتماعــی بــا موضوعــات 
مــرگ، مــردن، ســوگواری و عــزاداری مرتبــط هســتند؛ هرچنــد انتشــار برخــی تصاویــر و متــون هنوز هم 

بــا حساســیت عمومــی مواجــه می شــود. 

عزاداری مجازی در دوران همه گیری کرونا
به نحــوی  کــه ذکــر شــد، تعلیــق آیین هــای مرتبــط بــا مــرگ، موجــب روی آوردن بســیاری از خانواده هــا 
و بازمانــدگان بــه رســانه های اجتماعــی شــده اســت. ایــن گــروه از کاربــران ایرانــی کــه غالبــاً از طبقــات 
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ــزاداری  ــه ع ــف ب ــطوح مختل ــون و در س ــی گوناگ ــانه های اجتماع ــتند، در رس ــه هس ــط جامع متوس
می پردازنــد و بــه شــیوه های مختلــف، یــاد و خاطــرۀ عزیــز ازدســت رفتۀ خویــش را گرامــی می دارنــد. 
ــا ١۵  ــر (از ١۵ اســفند ٩٨ ت ــاه اخی براســاس اتنوگرافــی مجــازی (نتنوگرافــی) انجام شــده در دو م
اردیبهشــت ٩٩)، عــزاداری مجــازی در دوران همه گیــری کرونــا، طیــف گســترده ای از اعمــال و کنش هــا 
را در بــر می گیــرد؛ از تغییــر تصویــر کاربــر بــه تصویــر متوفــی، آگهــی فــوت یــا رنــگ مشــکی و ایجــاد 
کانال هــا یــا گروه هــای خانوادگــی و دوســتانه یــا مرتبــط بــا ســاکنان یــک شــهر در تلگــرام یــا واتــس اپ، 
تــا به اشــتراک گذاشــتن تصاویــر و مطالــب مرتبــط بــا متوفــی در فیس بــوک و پخــش زنــدۀ مراســم تدفیــن 
و ترحیــم در «الیــو» اینســتاگرام. البتــه بســیاری از ایــن فعالیت هــا در دوران پیــش از همه گیــری کرونــا نیز 

انجــام می شــده اند، امــا اکنــون از شــکل متفاوتــی برخــوردار شــده و گســترش یافته انــد. 
ــا موضوعــات و هشــتگ های ترحیــم و  ــه، نتایــج جســت وجو در پیام رســان تلگــرام ب ــوان نمون به عن
مجلــس ترحیــم مــوارد زیــر را نشــان می دهــد: کانــال مجلــس ترحیــم، کانــال ترحیــم ســقز، کانــال مجالــس 
ترحیــم کامیــاران، کانــال ترحیــم بــوکان، کانــال ترحیــم نقده، مجالس ترحیم شــهر ســنندج، کانــال مجالس 
ترحیــم دیوانــدره، مجلــس ترحیــم مهابــاد و...؛ در ایــن کانال هــا، آگهی هــای ترحیــم درگذشــتگان مختلف 
کــه اکثــراً بــا منطقــۀ جغرافیایــی ذکرشــده مرتبــط هســتند، بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند. در اغلــب ایــن 
آگهی هــا، جملــه ای مشــترک بــا ایــن مضمــون به چشــم می خــورد: «با توجــه به وضعیــت موجــود و رعایت 

دســتورات بهداشــتی و ســالمت جامعــه، مراســم ختــم در مســجد و منــزل دایــر نمی شــود». 
همچنیــن جمــالت دیگــری کــه آگهی هــای ترحیــم را بــا دوران پیــش از همه گیــری کرونــا متفــاوت 
ــاً اعــالم خواهــد شــد»،  کرده انــد ازاین قــرار اســت: «زمــان و مــکان مجلــس ترحیــم مرحومــه متعاقب
ــر تمــاس حاصــل  ــا شــماره های زی ــراز همــدردی و عــرض تســلیت ب «خواهشــمند اســت جهــت اب
فرماییــد»، «شــماره های تمــاس جهــت عــرض تســلیت»، «برگــزاری مراســم ترحیــم به صــورت تلفنــی 
خواهــد بــود»، «لطفــاً جهــت تســلی خاطــر بازمانــدگان و ابــراز همــدردی ازطریــق تلفــن، پیامــک و 
فضــای مجــازی اقــدام کنیــد»، «خواهشــمند اســت از شــرکت حضــوری در مراســم خــودداری نمــوده 
و درصــورت لــزوم جهــت ابــراز همــدردی، عــرض تســلیت و نثــار فاتحــه بــا شــماره های زیــر تمــاس 

گرفتــه یــا ازطریــق پیامــک و تلگــرام پیــام ارســال کنیــد» و... .
ــازۀ  ــا (در ب ــری کرون ــتگان در دوران همه گی ــدگان درگذش ــا بازمان ــه ب ــی ک ــای تلفن در مصاحبه ه
زمانــی ٩٩/١/٢٠ تــا ٩٩/١/٢۴) انجــام شــد، اغلــب آن هــا بــه عــدم برگــزاری مراســم ترحیــم و دریافــت 
پیام هــای تلفنــی از ســوی خویشــاوندان، دوســتان و نزدیــکان اشــاره داشــتند. تعــداد زیــادی از آن هــا 
ــر ســاکن  ــه، اکب ــوان نمون ــد. به عن ــت می کردن ــی صحب ــانه های اجتماع ــتفاده از رس ــورد اس ــز درم نی
تهــران و متولــد «رینــه» کــه مــادر ٨۵ ســالۀ خــود را بــر اثــر ناراحتــی قلبی در اواســط اســفندماه ازدســت 



عزاداری مجازی در دوران همه گیری کرونا | ٢٢٣

 داده اســت، درمــورد شــیوۀ برگــزاری مراســم ترحیــم می گویــد: «نوددرصــد اقــوام و نزدیــکان تلفنــی 
تســلیت گفتــن و بــا مــا صحبــت کــردن، یــه آگهــی فــوت هــم تــو کانــال تلگــرام کــه مــال اهالــی «رینــه» 
ــدر  اســت گذاشــتیم و از همــه خواســتیم کــه فاتحــه بخونــن». همچنیــن هــادی ســاکن رشــت کــه پ
٧٣ ســالۀ خــود را بــر اثــر کرونــا در اواخــر اســفندماه ازدســت  داده، در ایــن مــورد می گویــد: «هیــچ 
مراســمی، چــه در مســجد و چــه در خانــه، برگــزار نشــد. همــۀ اقــوام و آشــنایان تلفنــی تســلیت گفتن، از 

اینترنــت هــم در حــد ارســال اطالعیــه و اعالمیــه اســتفاده شــد». 
اینســتاگرام، یکــی از پرکاربردتریــن و محبوب تریــن رســانه های اجتماعــی در بیــن کاربــران ایرانــی 
اســت. در ایــام همه گیــری کرونــا و عــدم امــکان برگــزاری آیین هــای تشــییع، تدفیــن و ترحیــم بســیاری 
از بازمانــدگان در «ُپســت»ها یــا «اســتوری»های خویــش بــه شــیوه های مختلــف بــه عــزاداری مجــازی 
می پردازنــد و بســیاری از آشــنایان بــا اســتفاده از قابلیت هــای مختلــف ایــن رســانۀ اجتماعــی درگذشــت 
فــرد را تســلیت می گوینــد. برخــی در جمالتــی از دیگــران برای آمرزش و شــادی روح مرحوم درخواســت 
فاتحــه و تــالوت قــرآن می کننــد، برخــی متوفــی را بــه نحــو مســتقیم خطــاب قــرار می دهنــد و مطالبــی را 
بــا او در میــان می گذارنــد، برخــی بــا ذکــر خاطراتــی از درگذشــته یــاد و خاطــره اش را گرامــی می دارنــد، 
ــی را در پســت ها  ــر متوف ــا آگهــی فــوت و تصوی ــد ی ــل خــود را مشــکی می کنن ــر پروفای برخــی تصاوی
یــا اســتوری های خویــش قــرار می دهنــد و برخــی بــا نوشــتن متن هــا یــا اشــعار مختلــف و به اشــتراک 
ــه اشــکال  ــد. البت ــادش را گرامــی می دارن ــد و ی ــرد را تســلیت می گوین ــر، درگذشــت ف گذاشــتن تصاوی
ذکرشــدۀ عــزاداری مجــازی در اینســتاگرام در پیــش از همه گیــری کرونــا نیــز به چشــم می خــورد، امــا در 

دوران حاضــر از فراوانــی و گســتردگی بیشــتری برخــوردار شــده اند. 
ــییع،  ــن، تش ــا هشــتگ های تدفی ــتاگرام و ب جســت وجوی های انجام شــده در قســمت ســرچ اینس
ترحیــم، فــوت، مراســم ترحیــم، تســلیت و... نشــان دهندۀ تصاویــر و نوشــته هایی اســت کــه یــاد و خاطرۀ 
متوفــی را گرامــی می دارنــد و بــه تعلیــق آیین هــای عــزاداری فیزیکــی اشــاره می کننــد. در ایــن صفحــات 
در کنــار تعــداد فراوانــی از ُپســت های تجــاری کــه از ســوی کترینگ هــای مراســم عــزاداری ارائــه 
ــا به اشــتراک گذاشــتن تصاویــر دســته گل، ســینی  حلــوا و خرمــا و... بــه تبلیــغ کســب وکار  شــده اند و ب
ــد کــه نقطــۀ اشــتراک  ــی به چشــم می  خورن ــون فراوان ــا مت ــم ی ــد، اعالمیه هــای ترحی خویــش پرداخته ان
آن هــا در اعــالم عــدم برگــزاری مراســم ترحیــم و معرفــی شــیوه های جای گزیــن اســت. جمالتــی ماننــد 
ــزار  ــلیت برگ ــم و تس ــم از ترحی ــه مراســمی اع ــزان، هیچ گون ــما عزی ــت و ســالمت ش ــر اهمی «به خاط
نخواهــد شــد. ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای شــما عزیــزان در شــرایط بهتــر و عادی تــر مراســم یادبــود آن 
عزیــز ازدســت رفته را برگــزار خواهیــم کــرد»، «هزینــۀ برگــزاری مراســم ســالگرد آن مرحــوم صــرف امــور 
خیریــه خواهــد شــد»، «بــرای گرامی داشــت یــاد تــازه درگذشــته و همــدردی بــا خانــواده و بازمانــدگان 
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ایشــان، همــه باهــم در روز پنجشــنبه ١۴ فروردیــن ســاعت ٩ شــمعی روشــن می کنیــم و بــرای شــادی 
ــرآن در امشــب  ــم ق ــار خت ــر یک ب ــم ب ــان تصمی ــرای شــادی روح رفتگانم ــم»، «ب ــا می کنی روحــش دع
اســت، یــک جــزء بــرای هــر نفــر. درصــورت تمایــل اعــالم کنیــد» به دفعــات مشــاهده می شــوند. در زیــر 
ایــن پســت ها، کامنت هــای فراوانــی دیــده می شــوند کــه نویســندگان آن هــا غالبــاً بــه شــیوه های قالبــی و 

تکــراری بــه بازمانــدگان تســلیت گفتــه و بــرای آمــرزش درگذشــتگان دعــا کرده انــد.  
در کنــار این هــا، بســیاری از بازمانــدگان از امــکان پخش زندۀ مراســم در قســمت «الیو» اینســتاگرام 
اســتفاده می کننــد و در وضعیتــی کــه تنهــا تعــداد انگشت شــماری از افــراد می تواننــد بــه نحــو فیزیکــی 
در مراســم تدفیــن حاضــر باشــند، بــا پخــش زنــدۀ مراســم، اقــوام، خویشــاوندان و دوســتان را در جریان 
ــوان  ــن ســهیم می ســازند. به عن ــن آیی ــا را در انجــام ای ــد و آن ه ــرار می دهن ــی ق ــن متوف ــات تدفی جزئی
نمونــه، در یــک آییــن تدفیــن کــه بنــده در تاریــخ ١٣٩٩/١/٢٠ ازطریــق «الیــو» اینســتاگرام مشــاهده 
کــردم، تعــداد اندکــی از بســتگان درجــۀ اول متوفــی (حــدود ٧ نفــر) در قبرســتان بهشــت زهرای تهــران 
حضــور داشــتند. یکــی از فرزنــدان فــردِ درگذشــته ‑کــه بــر اثــر کرونــا جان باختــه بــود‑ تمــام مراســم 
را بــه شــکل زنــده در صفحــۀ خــود در اینســتاگرام منتشــر می کــرد. تمــام شــرکت کنندگان از دســتکش 
ــه مداحــی می پرداخــت. کنش هــای  ــر ب ــار قب ــد و یکــی از آشــنایان در کن و ماســک اســتفاده می کردن
ــازه به وســیلۀ  ــر، تشــییع  جن مختلــف آیینــی در ایــن پخــش زنــده مشــاهده می شــدند: آمــاده کــردن قب
ــرای متوفــی به وســیلۀ  ــد، خوانــدن نمــاز میــت ب ــه بودن ــکار را گرفت چهــار نفــر کــه چهــار گوشــۀ بران
ــه خاک ســپار کــه لبــاس مخصــوص  ــر و تحویــل دادنــش ب همــان افــراد، قــرار دادن درگذشــته در قب
ضدکرونــا بــه تــن داشــت و بــا همــکاری فــردی دیگــر ســنگ ها و خــاک را بــر روی جنــازه قــرار مــی داد. 
فیلم بــردار در ابتــدا «عمــه فاطمــه» و «عمــو حســین» را مخاطــب قــرار داد و خطــاب بــه آن هــا گفــت: 
شــما کــه دوســت داشــتید در مراســم حاضــر باشــید و به علــت کرونــا نتوانســتید بــه اینجــا بیاییــد، بــه 
قبــر بــرادر خــود نــگاه کنیــد و ترتیبــات مراســم را دنبــال نماییــد. پیــش از قــرار دادن متوفــی در قبــر، 
بازمانــدگان، جنــازه را بــر روی زمیــن و در کنــار قبــر قــرار دادنــد. آن هــا بــا حفــظ فاصلــه از یکدیگــر و 
از جنــازه بــر دور متوفــی حلقــه زدنــد و بــه عــزاداری پرداختنــد، درحالی کــه هیچ یــک اجــازه نداشــتند 

جنــازه را لمــس کننــد و به منظــور خوانــدن فاتحــه بــر بالیــن متوفــی حاضــر شــوند.
هنگامــی  کــه جنــازۀ متوفــی را خاک ســپار، کــه لبــاس ضدکرونــا بــر تــن داشــت، در قبــر قــرار داد، 
فیلم بــردار از او درخواســت کــرد کــه اجــازه دهــد یکــی از نزدیــکان به منظــور خوانــدن تلقیــن وارد قبــر 
شــود و البتــه ایــن کار بــا مخالفــت خاک ســپار روبــه رو شــد و ممنــوع اعــالم شــد. به گفتــۀ فرزنــد متوفــی 
کــه «الیــو» را تهیــه می کــرد، صدهــا نفــر از خویشــاوندان، اقــوام، آشــنایان، دوســتان و همــکاران ایــن 
مراســم را دنبــال می کردنــد. آن هــا پیام هــای مختلفــی مبنــی بــر تســلیت بــه بازمانــدگان، آرزوی رحمــت 
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و مغفــرت الهــی و اذکار مختلــف ماننــد «ال الــه اال اللــه»، «یــا علــی»، «یــا حســین»، «یــا زهــرا» و... را در 
ایــن صفحــه می نوشــتند و از امــکان حضــور آن الیــن در ایــن مراســم تشــکر می کردنــد.

فرزنــد فــردِ درگذشــته در طــول انجــام مراســم بارهــا اشــاره کــرد کــه متوفــی در غربــت و تنهایــی 
بــه خــاک ســپرده می شــود و از شــرکت کنندگان در «الیــو» اینســتاگرام درخواســت می کــرد کــه بــرای 
متوفــی فاتحــه بخواننــد یــا در خوانــدن نمــاز میــت حضــار را همراهــی کننــد. در مصاحبه هــای اینترنتــی 
کــه ازطریــق «دایرکــت» اینســتاگرام (در بــازۀ زمانــی ٩٩/١/٢۴ تــا ٩٩/٢/۵) با تعــدادی از بازماندگان و 
نزدیــکان درگذشــتگان در دوران همه گیــری کرونــا انجــام شــد، اغلــب آن هــا بــر اســتفاده از اینســتاگرام 

به منظــور عــزاداری مجــازی و گرامی داشــت یــاد متوفــی تأکیــد می کردنــد.
ســارا، ســاکن ســاری کــه تصویــر پروفایلــش در اینســتاگرام را مشــکی کــرده و همســر خواهــر ۴٢ 
ــا ازدســت  داده اســت، درمــورد اســتفاده از رســانه های  ــر کرون ــر اث ســاله اش را در اوایــل فروردیــن ب
ً همــۀ مراســم در فضــای مجــازی بــود. حتــی بــا تلگــرام و اینســتاگرام چنــد  اجتماعــی می گویــد: «تقریبــا
تــا ختــم قــرآن هــم بــرای مرحــوم برگــزار کردیــم». غنچــه، ســاکن تهــران کــه خالــۀ ۶۵ ســالۀ خــود را در 
اواســط فروردیــن بــر اثــر کرونــا ازدســت  داده اســت، درمــورد اســتفاده از اینســتاگرام بــرای درخواســت 
خوانــدن فاتحــه و... از اقــوام و دوســتان صحبــت می کنــد: «مــا هیــچ مراســمی نداشــتیم. مــن دوســت 
نــدارم تــو اینترنــت بقیــه رو ناراحــت کنــم، امــا فقــط بــرای اینکــه بقیــه فاتحــه بخونــن و یــاد خالــه ام 

باشــن، تــو اینســتاگرام چنــد تــا پُســت گذاشــتم». 
تمامــی  برخــوردم کــه  صفحــه  ای  بــه  اینســتاگرام  در  صورت گرفتــه  مشــاهدات  جریــان  در 
ُپســت های آن بــه عــزاداری بــرای یــک مــرد ٧۴ ســاله اختصــاص داشــت. در مصاحبــۀ اینترنتــی کــه 
ــزرگان یکــی از  ــی از ب ــدگان آن مرحــوم داشــتم، مشــخص شــد کــه شــخص متوف ــا یکــی از بازمان ب
هیئت هــای تهــران اســت و ایــن صفحــه پــس از درگذشــت او و به دســت دامــادش به منظــور عــزاداری 
و گرامی داشــت یــاد او ایجــاد شــده اســت. در ایــن صفحــه کــه هــر چنــد روز یک بــار بــه روز می شــود، 
تــا زمــان نوشــتن ایــن متــن بیــش از ٩٠ ُپســت گذاشــته شــده اســت. در ایــن ُپســت ها تصاویــری از 
ــای  ــی در بهشــت زهرا، فیلم ه ــزار متوف ــری از م ــت، تصاوی ــوم در هیئ ــای آن مرح ــی، فعالیت ه متوف
ــاد متوفــی و...  ــا ی ــه ســخنرانی شــخصیت های مختلــف، مداحــی و قرائــت قــرآن همــراه ب مربــوط ب
ــی  ــم متوف ــوم و هفت ــم س ــزاری مراس ــه برگ ــت ها ب ــن ُپس ــی از ای ــن برخ ــورد. همچنی ــم می خ به چش
اختصــاص دارد. در ایــن راســتا، چنــد پســت متوالــی به چشــم می خــورد کــه ماننــد ترتیبــات مرســوم در 

ــد.  ــرآن، مداحــی و ســخنرانی اختصــاص یافته ان ــه قرائــت ق ــم به ترتیــب ب مراســم ترحی
امــا بازمانــدگان درگذشــتگان در دوران همه گیــری کرونــا تنهــا بــه اســتفاده از رســانه های اجتماعــی 
ــده  و از  ــرد ش ــز پرکارب ــد «زوم» نی ــا مانن ــن دوران، برخــی نرم افزاره ــد. در ای ــا نکرده ان ــداول اکتف مت
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آن هــا به منظــور برگــزاری مراســم ترحیــم و یادبــود مجــازی اســتفاده می شــود. پریــا، ســاکن تهــران کــه 
خواهــر ٧٠ ســاله اش را در اواســط فروردیــن و بــر اثــر کرونــا ازدســت  داده اســت، از برگــزار نشــدن 
ــا اســتفاده از نرم افــزار «زوم»  مراســم ترحیــم در مســجد و برگــزاری یــک مجلــس ترحیــم مجــازی ب
ســخن می گویــد. در اینجــا «زوم»، گــرد هــم آمــدن مجــازی بازمانــدگانِ ســاکن در شــهرهای مختلــف 
جهــان را امکان پذیــر ســاخته اســت؛ بازماندگانــی کــه به دلیــل محدودیت هــای اعمال شــده، از امــکان 
ســفر و حضــور فیزیکــی در کنــار یکدیگــر محروم انــد: «اقــوام و نزدیــکان همــه زوم رو نصــب کــردن 
و همــه باهــم در ارتبــاط بودیــم؛ از تهــران، از اراک، از اصفهــان، از آمریــکا، از کانــادا، از ســوئد و... 
. مــن و دختــرم رفتیــم خونــۀ بــرادرم و بــا فاصلــه نشســتیم و از اونجــا بــا هــم تــو زوم بودیــم. خــود 
دختــر خواهــرم تــو ســوئده و از اونجــا شــرکت می کــرد، دختــر بــرادرم آمریکاســت... بعــد یــه روحانــی 

صحبــت کــرد و درمــورد خواهــرم حــرف زدیــم و... ».
نرم افزارهــای  و  اجتماعــی  رســانه های  از  اســتفاده  همه گیــری کرونــا،  دوران  در  درمجمــوع، 
ــه و  ــاد و خاطــرۀ درگذشــتگان گســترش  یافت مختلــف به منظــور عــزاداری مجــازی و گرامی داشــت ی
بــر تعــداد عــزاداران مجــازی افــزوده  شــده اســت. در هنگامــی  کــه برگــزاری مراســم مرتبــط بــا مــرگ بــه 
حالــت تعلیــق درآمــده و ســوگواران به دلیــل عــدم حضــور در جمــِع خویشــاوندان و دوســتان و عــدم 
ــه  ــی مواج ــی و اجتماع ــف روان ــیب های مختل ــودی و آس ــای وج ــا خأله ــی ب ــای آیین ــام کنش ه انج
ــد  ــزاداری مجــازی در رســانه های اجتماعــی شــاید بتوانن شــده اند، اَشــکال و شــیوه های مختلــف ع
(در کنــار مشــکالت و آســیب های بالقــوۀ خــود) بــه جبــران گوشــه ای از زخم هــای آن هــا یــاری رســانند. 
ــا دوســتان و نزدیــکان در  ــا تشــکیل اجتماعــی از عــزاداران، بازمانــدگان را ب رســانه های اجتماعــی، ب
تعامــل قــرار می دهنــد. در اینجاســت کــه احساســات جمعــی بــه اشــتراک گذاشــته می شــود و مقدمــات 

بازســازی آن هــا فراهــم می گــردد. 
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همدستی کرونا و فضای مجازی!
تحلیــل  در  اســتراتژی گسســت  اتخــاذ  و  مجــازی  فضــای  دیرینه شناســی  حتــی  و  تبارشناســی 
صورت بندی هــای ادراکــی از فضــای مجــازی، تحــول آشــکاری را در فهــم فضــای مجــازی و 
صورت بنــدی ادراکــی آن نشــان می دهــد؛ ایــن مســیر، حرکــت از فضــای مجــازی به مثابــه «ابــزار» و 
«فنــاوری» به ســمت فضــای مجــازی به مثابــۀ یــک «سیســتم تکنیکــی‑ اجتماعــی» و «اکوسیســتم»، 
ــا همچنان کــه از  ــر برخــی یــک «تمــدن» اســت. براین اســاس، م ــه یــک «عصــر» و به تعبی و ازآنجــا ب
«عصــر گــردآوری خــوراک» بــه «عصــر صنعتــی» و حتــی «پســاصنعتی» پــا گذاشــتیم، امــروزه از یــک 
منظــر وارد «عصــر فضــای مجــازی» شــده ایم؛ عصــری کــه فناوری هایــش (اینترنــت اشــیاء، هــوش 
ــاوری  ــم، فن ــا ســایر فناوری هــای همگــرا (کوانت ــا ترکیــب ب مصنوعــی، کالن داده، بالک چیــن و...) ب
نانــو، فنــاوری زیســتی، فنــاوری شــناختی و عصب شــناختی)، انقالبــی را در جهــان به وجــود آورده و بــا 
پیچیدگــی و شــتاب روزافــزون و خیره کننــده در حــال رشــد اســت. تــا آنجــا کــه برخــی، ایــن هم گرایــی 
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ــی  ــوان «انقــالب صنعت ــری بخشــیده، تحــت عن ــه تحــوالت را شــدت و عمــق بی نظی ــه را ک فناوران
چهــارم» صورت بنــدی کرده انــد. 

کرونــا، فــارغ از اینکــه ناشــی از دســت کاری  عامدانــۀ بشــری باشــد یــا نــه، کــه در جــای خــود قابــل  
بررســی اســت، ســامانۀ دانایــی و گفتمــان پزشــکِی ویــژه ای را پیرامــون خــود شــکل داده و جوامــع بشــری 
ــزون از  ــه ای ســامان داده اســت کــه اســتفادۀ روزاف ــوده و اوضــاع را به گون را بیش ازپیــش پزشــکینه نم
ــا  ــات و ی ــایر امکان ــار س ــکان در کن ــک ام ــر از ی ــای آن، فرات ــات و فناوری ه ــازی و امکان فضــای مج
نشــانه ای از تعلــق بــه ســبکی خــاص از زندگــی، در قامــت تنهــا راه ســالمت و نجــات و بقــای اصلــح 
جلوه گــر شــده اســت. اصلــح کــه امــکان بقــا بــا اوســت، کســی اســت کــه بیــش از دیگــران از فضــای 
مجــازی و امکانــات و برنامه هــای آن اســتفاده می کنــد! بدین وســیله، کرونــا و فضــای مجــازی در 
ارتباطــی تنگاتنــگ بــا یکدیگــر، بــر بدن هــا و اذهــان و جوامــع انســانی حــک شــده اند. کرونــا، زندگــی 
روزمــرۀ مبتنــی بــر تعامــالت ملمــوس و چهره به چهــره را بــه چالــش می کشــد و مــا را بــه دنیــای مجــازی 
«پرتــاب» می کنــد. اســتفادۀ هم زمــان و گســترده و بی نظیــر از فناوری هــای فضــای مجــازی (حتــی بــرای 
خریــد نــان و ســاده ترین مایحتــاج روزمــره) و ادوات ســالمت و بهداشــتی (ماســک، دســتکش، اســپری 
ضدعفونی کننــدۀ همــراه و...)، نشــانۀ دیگــری از ایــن همــکاری تنگاتنــگ اســت. چنین همــکاری ای، اما 
اقتضائــات خــاص خــود را در عرصه هــای گوناگــون و به صــورت خــاص حکم رانــی دارد؛ اینکــه مــدل 

ــد؟ حکم رانــی در «عصــر فضــای مجــازی» و « اوضــاع کرونایــی» چــه ویژگی هایــی می یاب

خداحافظی با «عصر دیجیتال» و ورود به «عصر فضای مجازی»
«عصــر فضــای مجــازی»، اگرچــه در امتــداد «عصــر دیجیتــال» شــکل گرفتــه اســت، امــا تفاوت هــای 
ظریفــی بــا آن دارد کــه درنهایــت بــه گسســت از آن منجــر می شــود؛ چــون «عصــر دیجیتــال»، کمــاکان 
ته نشســت های «نــگاه ابــزاری» را دارد و در پارادایــم پیشــین تنفــس می کنــد و عظمــت و اقتضائــات 
عصــری فضــای مجــازی را درک نمی کنــد. بااین حــال، علی رغــم ایــن گسســت ها، براســاس شــواهد 
ــال، کمــاکان  ــد تحــوالت دیجیت و قرائنــی کــه فعــًال در دســترس اســت، عصــر فضــای مجــازی مانن
ــه  ــم اســت؛ هرچندک ــرمایه داری قابل فه ــای س ــدرن و باالخــص پویایی ه ــدن م ــان تم ــداد هم در امت
ــا اســتعمال  ــرای صورت بندی هــای کالســیک خــود به وجــود آورده و ب اعوجاجــات و معضالتــی را ب
ترکیباتــی نظیــر «پســامدرنیته» و «پساســرمایه داری»، ادعای اســتقالل از صورت بندی پیشــین را داشــته 
ــر بنیادهــای انســان محورانه و منطــق انباشــت دائم التزایــد  باشــد. عصــر فضــای مجــازی، کمــاکان ب
ســرمایه متکــی اســت؛ ولــو آنکــه کارگــزاران، عرصــۀ عمــل و دیگــر مشــخصه های آن تغییر یافته باشــد. 
ــا «دود کــردن  ــه تشــدید شــده و ســرمایه داری ب ــی می شــود ادعــا کــرد کــه در ایــن عصــر، مدرنیت حت
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هرآنچــه ســخت و اســتوار اســت»، وحشــی تر گشــته و بــه صورت بندی هــای ظریف تــر و هولناک تــری 
نظیــر «مدرنیتــۀ متأخــر»، «ســرمایه داری پلتفرمــی»، «ســرمایه داری الگوریتمــی»، «ســرمایه داری داده» و 
«ســرمایه داری شــرکتی» وارد شــده اســت. صورت بندی هایــی کــه میکروفیزیــک قــدرت را به صــورت 
نــرم، همه جایــی، دقیــق و «شخصی شــده» اعمــال می کنــد و دقیقــاً همیــن خصیصــۀ سراســربینی 
اســت کــه در وضعیــت کرونایــی بســیار موردپســند قــرار گرفتــه و حکم رانــی در ایــن اوضــاع پیچیــده را 
ــر ویژگی هــای «امپریالیســتی»، «دیگرســتیز» و  ــوان چشــم را ب ــر کــرده اســت. به عــالوه، نمی ت راحت ت

«غرب محــور» آن، کــه در جامعــۀ دیجیتالــی نیــز قابــل بازیابــی بــود، بســت.

پیامدهای عصر فضای مجازی
به هرحــال، ایــن عصــر ماننــد تمامــی اعصــار پیشــین مشــخصه هایی دارد. از مشــخصه های ایــن عصــر، 
شــبکه ای شــدن، تعاملــی شــدن، مجــازی شــدن، فشــردگی زمــان و مــکان، پیدایــش سیســتم های اجتماعی 
تکنیکــی و... اســت. به عــالوه، ایــن عصــر بــا توجــه بــه مشــخصات مذکــور، پیامدهایــی را در عرصه هــای 
ــی را  ــت کرونای ــی در وضعی ــدل حکم ران ــۀ راه و م ــد نقش ــا می توان ــه آن ه ــه ب ــه توج ــته ک ــف داش مختل
ــا  ــی ب ــاوت بنیادین ــی، تف ــانه های اجتماع ــور رس ــی، ظه ــی و فرهنگ ــد. در عرصــۀ اجتماع روشــن تر کن
ــر» جــای  رســانه های جمعــی (کــه روزی رســانۀ جدیــد تلقــی می شــدند) دارد. در ایــن رســانه ها، «کارب
«مخاطــب» می نشــیند و نقــش کلیــدی دارد. «محتــوای تولیدشــده به دســت کاربــر»١، جــای تولیــد متمرکــز 
و انبــوه محصــوالت رســانه ای را می گیــرد. به عــالوه، پلتفرم هــای رســانه ای، مقیــاس و شــکل جدیــدی 
از فعالیــت و تعامــل رســانه ای دارنــد کــه پیش ازایــن ســابقه نداشــته اســت. در چنیــن وضعیتــی، درعیــن 
ــده، الگوریتمــی و شــناختی،  ــان، پیچی ــی شــبکه های اجتماعــی به صــورت پنه ــای فرامل ــه پلتفرم ه اینک
ِاعمــال قــدرت می کننــد، نمی شــود چشــم را بــر توانایــی کاربــران در ایــن فضــا بســت. لــذا هرگونــه فعالیت 
رســانه ای در موضــوع کرونــا در بســتر شــبکه های اجتماعــی، بــدون درنظــر گرفتــن ایــن اقتضائــات موفــق 
نخواهــد بــود؛ بایــد آرایــش پلتفرمــی شــبکه های اجتماعــی فعــال در کشــور و نظام تولیــد اخبار و محتــوا را 
در ایــن پلتفرم هــا رصــد کــرد و ضمــن مقابلــه بــا تولیــد اخبــار و محتویــات جعلــی، با مشــارکت کاربــران و 

بــه شــیوه ای غیرمتمرکــز، بــه تولیــد و تکثیــر و توزیــع محتویــات مناســب پرداخــت. 
ــد.  ــدرن اســت) را تشــدید می کن ــان م ــای جه ــه از ویژگی ه فضــای مجــازی، بصــری شــدن (ک
بازنمایــی، تکثیــر و تشــدید می شــود و روایــت بودریــاری از جامعــه و تمامــی ارکان آن تعّیــن می یابــد. 
آمــوزش نیــز ماننــد عرصه هــای دیگــری نظیــر خریــد، ســالمت، ســرگرمی و... بــا اتــکا بــه کالن داده هــا، 
ــد کــه باالخــص  ــۀ خدمــات عــام و یکنواخــت به ســمت خدمــات شخصی شــده تمایــل می یاب از ارائ

1. UGC
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در وضعیــت کرونایــی بســیار مفیــد خواهــد بــود و پیام هــا و محتواهــای آموزشــی موردنیــاز افــراد و 
گروه هــای اجتماعــِی مختلــف را به تناســب ویژگی هــای آن هــا تولیــد و توزیــع خواهــد نمــود؛ یعنــی 
درنتیجــۀ تجمیــع داده هــای مرتبــط بــا رفتــار و حتــی نگــرش کاربــران کــه در انــواع پلتفرم هــا انباشــت 
می شــود و تحلیــل آن هــا ازطریــق مدل هــای پیچیــدۀ هــوش مصنوعــی، ایــن امــکان فراهــم می شــود 

کــه «خدمــات شخصی شــده»١ و «خدمــات جهــت دار»٢ ارائــه شــود.
حتــی در عرصه هــای علمــی نیــز بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی و محتــوای تولیدشــده از ســوی 
کاربــر، علــم انســایکلوپدیایی می شــود. علــم، ماننــد همــۀ کاالهــا روی اســتیج مــی رود و بــا توســعۀ 
شــرکت های اســتارتاپی، صورت هــای کالســیک تولیــد علــم بــه چالــش کشــیده می شــود. پلتفرم هــای 
ــده، از دانشــگاه ها پیشــی  ــا گســتره و ســرعت رشــدی خیره کنن ــد «مــوک» و «کورســرا» ب علمــی مانن
ــد ‑ رشــدی کــه در وضعیــت کرونایــی  ــر از مرزهــای ملــی رشــد و فعالیــت می کنن ــد و فرات می گیرن
تشــدید شــده اســت. در چنیــن فضایــی، اساســاً ماهیــت علــم، معلــم، اســتاد و دانش جــو و دانش آمــوز 

تغییــر می کنــد و درنتیجــه، مــدل حکم رانــی آن نیــز بایــد تغییــر کنــد.
در عرصــۀ اقتصــاد نیــز بــرای اولیــن بــار در تاریــخ، شــرکت های فعــال در حــوزۀ فناوری هــا 
و محصــوالت دیجیتــال از شــرکت های بــزرگ دورۀ صنعتــی کــه در حوزه هــای نفــت و انــرژی و 
خودروســازی و ســایر صنایــع ســنگین فعــال بودنــد، بــه نحــو معنــی دار و پایــداری فاصلــه می گیرنــد. 
گفــام) بــه غول هــای تجــاری  به صــورت مشــخص آمــازون، گــوگل، فیس بــوک، اَپــل و مایکروســافت (آ
تبدیــل می شــوند. در وضعیــت کرونایــی، به واســطۀ افزایــش اســتفاده از فضــای مجــازی و نیز مشــکالت 
ایجادشــده بــرای شــرکت های بــزرگِ دورۀ صنعتــی و همچنیــن انعطــاف بــاالی مدل هــای کار و فعالیــت 
ــا آنجــا کــه  ــر شــده اســت. ت ــه بســیار زیادت شــرکت های فعــال در حــوزۀ فضــای مجــازی٣، ایــن فاصل
ــال  ــر شــده اســت. اقتصــاد دیجیت ــد براب ــازار ایــن شــرکت ها چن در همیــن وضعیــت رکــود جهانــی، ب
روزبــه روز رشــد بیشــتری را تجربــه می کنــد. پلتفرم هــا بــه رقابــت بــا شــرکت های کالســیک می پردازنــد 
و حتــی جای گزیــن آن هــا می شــوند. بــازار و تبلیغــات، بــا اتــکا بــه داده هــای کاربــران در فضــای مجــازی، 
فوق العــاده هوشــمند و مخاطب پســند می شــود. رمزارزهــا۴، داعیــۀ رقابــت بــا پول هــای ملــی را دارنــد 
ــه  ــه ب ــن عرص ــا را در ای ــدرت حاکمیت ه ــه ق ــد ک ــعی دارن ــن»، س ــاوری «بالک چی ــه فن ــکا ب ــا ات و ب
چالــش بکشــند. مــدل کار هــم تغییــرات عمیقــی را تجربــه می کنــد. پلتفرم هــای فراملــی اقتصــادی کــه 
مالیات گریــز و دولت گریــز هســتند، شــکل می گیرنــد. «اقتصــاد پلتفرمــی» و از ایــن فراتر، «ســرمایه داری 

1. Personalized Service
2. Service Oriented

٣. به عنوان  مثال، توییتر تمامی کارکنان خود را دورکار کرده است.
4. Cryptocurrency
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پلتفرمــی» کــه بنــا بــه تفســیری بــر اســتثمار کاربــران به جــای اســتثمار کارگــران تمرکــز دارد، جای گزیــن 
ــد  ــران تولی ــگان به دســت کارب ــه به صــورت رای ــای پیشــین ســرمایه داری می شــود و «داده» ک صورت ه
ــه شــد، عرصه هــای  ــه تحوالتــی کــه گفت ــا توجــه ب ــی طــال می نشــیند...؛ ب می شــود، جــای نفــت و حت
ــه همیــن صــورت  ــز ب ــل، دیپلماســی و... نی ــی، صنعــت، کشــاورزی، بین المل مختلــف سیاســی، امنیت
ــی کــه  ــد. تغییرات ــه می کنن تحــوالت عمیقــی را در عصــر فضــای مجــازی و وضعیــت کرونایــی تجرب
نمی تــوان چشــم را بــر روی آن هــا بســت و بــا رصــد و تحلیــل دقیــق و تفکیــک ســویه های عصــری از 
ســویه های امپریالیســتی، دیگری ســتیز و حتــی آمریکایــی و غرب محــور آن، بهتریــن کنــش را انتخــاب 
کــرد و از فرصت هــا و ظرفیت هــای آن اســتفاده کــرد. بایــد بــا حضــور هوشــمندانه و مســئوالنه در ایــن 

فضــا، بــه اقتضــاء اوضــاع، مــدل حکم رانــی خــود را ارتقــا بخشــید و بهبــود داد. 

فضای مجازی و تحول مدل حکم رانی
فضــای مجــازی، فراتــر از تحــوالت پیش گفتــه، تغییراتــی را بــر مدل هــای موجــود حکم رانــی تحمیــل 
کــرده اســت. در حــال حاضــر، مدل هایــی نظیــر «حکم رانــی چندذی نفعــی»١، «حکم رانــی تعاملــی»٢، 
«حکم رانــی شــبکه ای»٣، «حکم رانــی آشــوبناک»۴، «حکم رانــی ســیال»۵، «حکم رانــی مشــارکتی»۶، 
«حکم رانــی شــرکتی»٧، «حکم رانــی ســکویی»٨ و... مطــرح شــده اند، کــه البتــه هنــوز نهایــی نشــده اند 
و توافقــی دربــارۀ آن هــا وجــود نــدارد. مجامــع جهانــی نیــز در ایــن زمینــه فعــال هســتند و به صــورت 
مشــخص، اجــالس «انجمــن حکم رانــی اینترنــت»٩، بخــش عظیمــی از برنامــۀ ســال پیــش خــود در 
برلیــن را بــه ایــن موضــوع و موضوعاتــی نظیــر حکم رانــِی داده، مســئولیت شــرکت ها، داده هــای 
خصوصــی و... اختصــاص داد کــه البتــه هنــوز اجمــاع و نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت. البتــه نبایــد 
ازنظــر دور داشــت کــه پلتفرم هــای آمریکایــی از ایــن وضعیــت مبهــم و عــدم اجمــاع بیشــترین انتفــاع 
را داشــته و درمقابــل، کشــورهای فاقــد پلتفرم هــای قــوی ملــی بیشــترین آســیب را از ایــن وضعیــت 
خواهنــد دیــد. لــذا در وضعیــت کرونایــی کــه کشــور در فضــای مجــازی «اســتقرار» یافتــه و براســاس 
ــی در عصــر فضــای مجــازی و  ــد حکم ران ــز نخواهــد داشــت، بای ــزی از آن نی ــن، گری شــواهد و قرائ

1. Multi-stakeholder Governance
2. Interactive Governance
3. Network Governance
4. Chaotic Governance
5. Fluid Governance
6. Participatory Governance
7. Corporate Governance
8. Platform Governance
9. Internet Governance Forum (IGF) 
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وضعیــت کرونایــی را در دســتور کار قــرار داد. در ایــن موضــوع بایــد میــان نســبت های ســه گانۀ 
فضــای مجــازی و حکم رانــی تمایــز قائــل شــد. نســبت هایی کــه تقریبــاً یــک ســیر تاریخــی و تکاملــی 

را نیــز طــی کــرده و در امتــداد یکدیگرنــد:
ــزاری  ــگاه تکنوکراتیــک و اب ــن نســبت از یــک ن ــق فضــای مجــازی: ای ــی با/ازطری اول: حکم ران
برمی خیــزد کــه هرچنــد غلــط نیســت، کامــل هــم نیســت و بیشــتر از ســوی رویکردهــای فنــی دنبــال 
می شــده و می شــود. ایــن نــگاه، کــه اولیــن نــوع مواجهــه بــا فناوری هــای فضــای مجــازی بــوده 
اســت، فضــای مجــازی را فقــط ابــزار حکم رانــی می دانســت. ایــن نــگاه فضــای مجــازی را بــه چنــد 
فنــاوری ســاده تقلیــل می دهــد کــه می توانــد ابــزار حکم رانــی باشــد و بــه اکوسیســتم ایــن فناوری هــا 
و نظام هــای اجتماعی‑تکنیکــی حول وحــوش ایــن فناوری هــا توجــه چندانــی نــدارد. ایــن نــگاه، 
ــورد  ــز م ــی نی ــا فضــای مجــازی اســت کــه در وضعیــت کرونای ــه ب ــوع مواجه ــن و بســیط  ترین ن اولی
توجــه تمامــی بخش هــای دولتــی، خصوصــی و مردمــی قــرار گرفتــه اســت؛ اســتفاده از ظرفیت هــای 

ــی خــود. ــت حــوزۀ مأموریت ــی و مدیری ــرای حکم ران فناوری هــای فضــای مجــازی ب
ــی  ــزار حکم ران ــر از اب ــازی فرات ــت، فضــای مج ــن حال ــازی: در ای ــی فضــای مج دوم: حکم ران
ــۀ  ــازی را به مثاب ــی فضــای مج ــگاه حت ــن ن ــی اســت. ای ــا موضــوع حکم ران ــژه ی ــود و اب ــی می ش تلق
یــک کل و یــک نظــام نیــز تصویــر می کنــد. امــا به هرحــال، هنــوز بــا تصویــری کــه فضــای مجــازی و 
واقعــی را متداخــل و ممــزوج در یکدیگــر می دانــد فاصلــه دارد. به نظــر می رســد در ایــران نیــز ماننــد 
تمامــی کشــورهای دیگــر، در ابتــدا چنیــن تصویــری از حکم رانــی فضــای مجــازی در دســتور کار قــرار 
گرفــت کــه البتــه غلــط نبــوده و نیســت، امــا کامــل نیســت و به تدریــج تکامــل پیــدا کــرد. در وضعیــت 
کرونایــی، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای مســئوالن و برخــی گروه هــای اجتماعــی، مدیریــت فضــای 
مجــازی کشــور اســت. اعتــراض برخــی مــادران و نیــز بخشــی از طــالب بــه نــوع فعالیــت شــبکه های 
اجتماعــی، باالخــص اینســتاگرام و نیــز تأخیــر در تکمیــل شــبکۀ ملــی اطالعــات را می تــوان ناشــی از 
ایــن نــوع نــگاه دانســت کــه ازقضــا در وضعیــت کرونایــی و بــا بــاال رفتــن حضــور گروه هــای مختلــف 

مــردم در شــبکه های اجتماعــی گســترش یافــت.
ــی  ــان حکم ران ــر می ــر و پیچیده ت ــی در عصــر فضــای مجــازی: مناســبات کامل ت ســوم: حکم ران
ــرار  ــورد بررســی ق ــات عصــری اش را م ــی اقتضائ ــا تمام ــۀ یــک عصــر و ب و فضــای مجــازی به مثاب
می دهــد. ایــن رویکــرد هــر دو نــگاه پیشــین را نیــز پوشــش می دهــد، امــا تحــوالت کلیــت حکم رانــی 
و مدل هــا و ارکان و تبعــات آن را متناســب بــا ایــن وضعیــت جدیــد نیــز پایــش می کنــد. به بیــان  دیگــر، 
در ایــن حالــت، هــم فضــای مجــازی ابــزار اســت و هــم موضــوع مطالعــۀ حکم رانــی و هــم حکم رانــی 
ــی و فضــای  ــرد، حکم ران ــن رویک ــذا در ای ــد. ل ــر جدی ــک عص ــۀ ی ــازی به مثاب ــر از فضــای مج متأث
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مجــازی به شــدت باهــم تنیــده شــده اند و بــر یکدیگــر تأثیــر متقابــل دارنــد. لــذا مســئلۀ اساســی در ایــن 
رویکــرد، کــه رویکــرد مختــار ایــن ُجســتار نیــز اســت، پرســش از ویژگی هــای حکم رانــی در ایــن عصــر 
بــا ویژگی هــا و تبعاتــی اســت کــه بخشــی از آن هــا ذکــر شــده اســت؛ به بیــان ســاده تر، مــدل حکم رانــی 

مطلــوب در عصــر فضــای مجــازی و جهــان کرونایــی چیســت؟
ــی  ــت مدل هــای حکم ران ــارۀ عــدم  کفای ــاع نســبی درب ــه علی رغــم اجم ــد گفــت ک در پاســخ بای
موجــود بــرای وضعیــت جدیــد، هنــوز دربــارۀ مــدل مطلــوب و متناســب بــا وضعیــت جدیــد اجماعــی 
ــدی دقیقــی داشــت.  ــوان جمع بن ــار نزاع هــای نظــری فروکــش نکــرده کــه بت ــدارد و گردوغب وجــود ن
هرچنــد، بــا توجــه بــه  ســرعت و عمــق تحــوالت، شــاید انتظــار یــک جمع بنــدی نظــری متقــن دربــارۀ 
ایــن موضــوع چنــدان صحیــح نباشــد. به عــالوه، اساســاً تحــوالت عینــی و فناورانــه منتظــر جمع بنــدی 
نظــری مــا نیســتند و لــذا چنیــن مدلــی را، ماننــد تجربــۀ کثیــری از کشــورها، بایــد در عرصــۀ عمــل و 
ــا واقعیــت و در فراینــدی اســتقرایی تدویــن نمــود و بایــد به تدریــج و براســاس  در رفت وبازگشــت ب
ــن  ــخصه های ای ــی از مش ــاس، برخ ــد. براین اس ــدارک دی ــود را ت ــی خ ــام حکم ران ــا نظ ــدر متقین ه ق

ــدی کــرد: ــن صورت بن ــوان چنی ــی می ت ــت کرونای ــد را در وضعی ــی جدی حکم ران
ــن  ــر بنیادی ــد، تغیی ــی را مشــخص می کن ــرو حکومــت و حکم ران ــه قلم ــرز ک ــوم م نخســت، مفه
یافتــه اســت. در عصــر فضــای مجــازی، مــرز، نقطــۀ تبــادل داده اســت. لــذا بایــد مرزهــا را براســاس 
مــکان تبــادل داده و اطالعــات تعریــف کــرد و نــه خــاک، دریــا و یــا حتــی فضــا (جــو). بنابرایــن مــرز، 
ــی کــه ِاعمــال حاکمیــت از  ــدرن، قلمروی ــادل داده هاســت. در دولت‑ملت هــای م تراکــم مراکــز تب
ــا در دورۀ  ــی مطابقــت داشــت. ام ــا مرزهــای ِاعمــال حکمران ســوی دولــت صــورت می پذیرفــت، ب
اخیــر، مرزهایــی کــه ِاعمــال حاکمیــت صــورت می پذیــرد، دگرگــون و متفــاوت از مرزهــای ِاعمــال 
حکم رانــی شــده اســت. عمــًال مرزهــا بــه حــد حضــور پلتفرم هــا گســترش می یابنــد و قلمــرو حاکمیــت 
ــی  ــی، حکم ران ــر، حکم ران ــی دیگ ــد. به بیان ــار دارن ــه در اختی ــی اســت ک ــدازۀ پلتفرم های کشــورها به ان
پلتفرمــی می شــود. ایــن نکتــه ازاین جهــت اهمیــت دارد کــه در ایــن وضعیــت کرونایــی بایــد اســتراتژی 

پلتفرمــی کشــور را باالخــص در موضوعــات حســاس ســالمت، آمــوزش و رســانه مشــخص نمــود.
به عــالوه، در ایــن فضــای جدیــد، رقبــای کشــورها نیــز فقــط دولت هــا نیســتند، بلکــه شــرکت ها بــا 
اســتفاده از ظرفیت هــای پلتفرمــی کــه فضــای مجــازی در اختیــار آن هــا قــرار می دهد، در کشــورها نفوذ 
ــه چالــش می کشــند. به طریــق  ــد و حاکمیــت آن هــا را ب ــا دولت هــا می پردازن ــه رقابــت ب ــد و ب می کنن
 اولــی، دولت هــا نیــز ماننــد گذشــته تنهــا از اهرم هــای دولتــی بــرای ِاعمــال فشــار بــر کشــورهای رقیــب 
اســتفاده نمی کننــد، بلکــه می تواننــد از ظرفیــت پلتفرم هــای خصوصــی و فرامــرزی و بین المللــی 
ــی ازآن جهــت  ــت کرونای ــت بغرنجــی در وضعی ــن وضعی ــد. چنی ــور اســتفاده نماین ــن منظ خــود بدی
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مهــم می شــود کــه هیــچ نهــاد تنظیم گــری در عرصــۀ بین المللــی بــرای هدایــت ایــن پلتفرم هــا وجــود 
نــدارد و نهادهــای بین المللــی ای نظیــر ســازمان ملــل نیــز ســازوکارهای نهــادی و قــدرت الزم بــرای 

ــدارد. مســئولیت پذیر کــردن ایــن پلتفرم هــا را ن
در گذشــته، ِاعمــال حاکمیــت از ســوی دولــت بــر ملــت و به صــورت از بــاال بــه پاییــن و در قالــب 
ــد و  ــا ظهــور بازیگــران جدی ــا در عصــر فضــای مجــازی ب یــک رابطــۀ عمــودی تعریــف می شــد. ام
ــی،  ــۀ مدن ــز تقویــت جامع ــی و نی ــی و فرامل ــزرگ مل ُپررنــگ  شــدن نقــش شــرکت های خصوصــی ب
ــه چالــش کشــیده شــده  ــا ب ــا خــارج  شــده و تصمیمــات آن ه ــت از دســت دولت ه انحصــار حاکمی
اســت. به عنــوان  مثــال، در عرصــۀ رگالتــوری (تنظیم گــری) درحالی کــه در گذشــته دولــت انحصــار 
ــا  ــراه ب ــا هم ــد ت ــل دارن ــز تمای ــا نی ــزرگ شــدن شــرکت ها، آن ه ــا ب ــروزه ب تنظیم گــری را داشــت، ام
ــن  ــن چنی ــدرت یافت ــی مرضــی ق ــد. تکنوپوپولیســم، تجل ــای نقــش کنن ــا در تنظیم گــری ایف دولت ه
بازیگرانــی اســت. پلتفرم هایــی کــه در نتیجــۀ بی مســئولیتی و عــدم تنظیــم آن هــا از ســوی کشــورهای 
ــای آن را در  ــه نمونه ه ــد ک ــورها دارن ــتی را در آن کش ــای پوپولیس ــدازی جنبش ه ــوان راه ان ــان، ت میزب
عــراق، لبنــان و حتــی فرانســه و در مقاطعــی در ایــران دیدیــم. در وضعیــت کرونایــی نیــز کوشــش های 

زیــادی بــرای راه انــدازی چنیــن جنبش هایــی صــورت گرفــت کــه منتــج بــه نتیجــه نشــد.
در گذشــته، تأکیــد حاکمیت هــا بــر اقتــدار رســمی و قانــون بــرای ِاعمــال حکم رانــی بــود. امــا در عصــر 
فضــای مجــازی بــا توجــه بــه تأثیــر عوامل مختلفــی مانند ســرعت تحــوالت، تعــدد بازیگــران و...، دولت ها 
بایــد تــالش  کننــد به جــای تکیــۀ صــرف بــر مســیر اقتــدار رســمی و قانونــی، از ابزارهایــی ماننــد قواعــد، 
توصیه هــا، هنجارگــذاری، استانداردســازی و تنظیم گــری نیــز اســتفاده کننــد. ظرفیتــی کــه متأســفانه در ایران 
کمتــر فعــال  شــده و لــذا ذهــن قانــون زدۀ مســئوالن آشــنایی بــا این ظرفیت هــا نــدارد. البته وضعیــت کرونایی 
کشــور و پررنــگ شــدن حضــور در فضــای مجــازی موجــب شــد کــه قدم هــای خوبــی در اســتانداردگذاری 

ســالمت برداشــته شــود و ظرفیت هــای نخبگانــی و تخصصــی و مدنــی تاحــدودی اســتفاده شــود.
پیدایــش کالن داده هــا، یکــی از پیامدهــای شــکل گیری و افزایــش فعالیــت پلتفرم هاســت کــه آن گاه  
ــز شخصی ســازی آن هــا  ــات و ابزارهــای هــوش مصنوعــی در تحلیــل ایــن داده هــا و نی ــا امکان کــه ب
همــراه می شــود، هوشــمندی حکم رانــی را بــه همــراه دارد. لــذا ایــن حکم رانــی امــکان آن را دارد کــه 
متناســب بــا داده هــای مرتبــط بــا هــر فــرد، گــروه و جمعیتــی، از شــیوه ها و ابزارهــای مرتبــط اســتفاده 
کنــد. چنیــن وضعیتــی در اوضــاع کرونایــی و بــا افزایــش حضــور کاربــران در فضــای مجــازی بیشــتر 
می شــود و بــا ارجــاع بــه بحران هــای حاصــل از کرونــا خــود را موجــه می ســازد و تــا مــرز سراســربینی 

پیــش مــی رود. تجربــۀ چیــن نمونــۀ گویــای ایــن مــدل حکم رانــی اســت.
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روِح کرونازدۀ فضای مجازی و تبعات حکم رانانۀ آن؛ پروبلماتیک سراسربینی و آزادی!
ــن  ــا فضــای مجــازی ای ــروس ب ــن وی ــی ای ــا تالق ــازده اســت، ام ــًال کرون ــران کام فضــای مجــازی ای
موهبــت را بــه همــراه داشــته اســت کــه مــا را در مرکــز فضــای مجــازی پرتــاب کــرده اســت و در آنجــا 
«ســکنی گزیدیــم». ایــن ســکنی گزیــدن ماننــد هرنــوع ســکنی گزیدنــی بــدون اضطــراب و تــرس نیــز 
نبــود؛ تــرس و اضطرابــی کــه در نتیجــۀ تحریم هــا و مداخــالت آمریکایــی در ایــن فضــا تشــدید شــد. 
امــا عجیــب اینکــه ایــن تــرس و اضطــراب همــراه بــا لــذت پرســه زنی در ایــن فضــای بی انتهــا همــراه 
ــا و تــرس و لــذت در فضــای مجــازی».  ــه کــرده اســت! «کرون ــا یکجــا هب شــده کــه این همــه را کرون
در چنیــن فضایــی، همــۀ انــواع مناســبات ســه گانۀ حکم رانــی و فضــای مجــازی کــه بــه آن اشــاره شــد، 
اهمیــت شــایانی یافتنــد؛ فضــای مجــازی ابــزاری شــد بــرای رتق وفتــق کم هزینــۀ نیازهــا در وضعیــت  
کرونایــی، فضــای مجــازی چنــان اهمیتــی یافــت کــه می بایســت حکم رانــی می شــد و حکم رانــی نیــز 

ــازده مــورد بازنگــری قــرار می گرفــت. درمقابــل می بایســت در ایــن فضــای کرون
در ایــن مســیر مســائل و مشــکالت متعــددی مطرح شــد کــه از آن میــان، «پروبلماتیک سراســربینی 
و آزادی» نه تنهــا در ایــران، کــه در بســیاری از کشــورها اهمیــت چشــم گیری یافــت. مســئله ایــن 
اســت کــه فضــای مجــازی کــه ایــن تحــوالت عمیــق را در عرصه هــای مختلــف، باالخــص عرصــۀ 
ــازی، آزادی  ــزی فضــای مج ــبکه ای و مرکزگری ــی ش ــو ویژگ ــود آورده اســت، در پرت ــی به وج حکم ران
زیــادی را بــه کاربــران اعطــا نمــوده اســت و امــا از دیگــر ســوی، فضای مجــازی امکانات سراســربینی و 
دســت کاری های اجتماعــی وســیعی را نیــز دارد کــه اگرچــه معمــوًال فقــط بــه سراســربینی دولــت چیــن 
توجــه داده می شــود، نمی تــوان چشــم را بــر فعالیت هــای پلتفرم هــای آمریکایــی نیــز بســت. رســوایی 
ــا نیروهــای  ــط ب ــن سراســربینی اســت کــه چــون مرتب ــۀ کوچــک چنی ــا نمون ــکا» تنه ــج آنالیتی «کمبری
کالن سیاســی کشــور آمریــکا بــوده کمــی برجســته شــده و در دســتور کار رســانه ها قــرار گرفتــه اســت. 
وگرنــه، مداخلــه در اعتراضــات فرانســه، ســهم داشــتن در قتل عــام مســلمانان در روهینگیــا، فعالیــت 
ــم خصوصــی  ــن مداخــالت و شکســتن حری ــان و عــراق نمونه هــای دیگــری از ای در اعتراضــات لبن
کاربــران و مداخلــه در حکم رانــی دولت هــای ملــی اســت کــه در نتیجــۀ امــکانِ سراســربینی براســاس 

تحلیــل کالن داده هــای ذخیره شــده در پلتفرم هــا حاصــل آمــده اســت.
ویــروس کرونــا به گونــه ای عمــل می کنــد کــه معطــوف بــه قــدرت حاکمیت هــا در اعمــال 
ــا فضــای  ــا کــه از یک ســو ب ــذا کرون ــه چالــش و پرســش می کشــد. ل حکم رانــی خــود اســت و آن را ب
مجــازی گــره خــورده بــود، از دگــر ســو بــا حکم رانــی پیونــد خــورده اســت؛ کرونــا، فضــای مجــازی 
ــن آن هــا،  ــد کــه یکــی از مهم تری ــادی رخ می نمای ــن ســه ضلعی مســائل زی ــی؛ در ای و مســئلۀ حکم ران
پروبلماتیــک حریــم خصوصــی و آزادی بــا سراســربینی اســت. مســئله ایــن اســت: تــا چــه حــد بایــد 
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ــؤال  ــن س ــود؟ ای ــتفاده نم ــا اس ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــازی ب ــربینی فضــای مج ــای سراس از ظرفیت ه
ازاین جهــت مهــم اســت کــه بــر تولیــد انــواع اپلیکیشــن ها، براســاس میــزان دسترسی شــان بــه داده هــای 
کاربــران و میــزان مداخلــه ای کــه بــه آن هــا اجــازه داده می شــود، تأثیــر آشــکار دارد. آیــا دسترســی بــه این 
داده هــا و سراســربینی، ولــو بــا توجیــه مهــار کرونــا و حمایــت از جامعــه، اخالقــی و درســت اســت؟ آیا 
ایــن مداخلــه و دســت کاری وســیع و عمیــق، جامعــه را از درون تهــی نمی کنــد و ارزش هــای بنیادیــن 
آن را بــه چالــش نمی کشــد؟ ایــن مســئله اگرچــه در فضــای کرونــازدۀ مــا جدیــت یافتــه اســت، پرسشــی 
اساســی اســت کــه جهت گیــری حکم رانانــه را در عصــر فضــای مجــازی مشــخص می کنــد و لــذا بایــد 

بــدان اندیشــید و بــرای آن پاســخ و بالتبــع، اســناد تنظیم گــرِ مناســب را تــدارک دیــد.



     
   

۱  

مقدمه
ــع و کشــورها  ــر جوام ــا ب ــه شــیوع آن ه ــی ک ــی هزینه های ــم تمام ــا، علی رغ ــی چــون کرون ویروس های
تحمیــل می کنــد، فرصتــی مناســب بــرای واکاوی و شناســایی آســیب های موجــود در نظام٢حکم رانــی٣ 
کشورهاســت؛ چــون ایــن ویــروس، همچــون یــک ورودی ضربــه، بــر ایــن نظام هــا وارد شــده و 
آســیب های آشــکار و پنهــان موجــود در ســامانه های حکم رانــی را برجســته می کنــد و در معــرض دیــد 
قــرار می دهــد؛ آســیب هایی کــه در وضعیــت عــادی کمتــر خــود را نشــان می دهــد و کمتــر بــه آن توجــه 
می شــود. عملکــرد سیســتم حکم رانــی در ایــران در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا، به صــورت مطلــق بــد 
و خــوب نیســت. بررســی آمارهــای جهانــی نشــان دهندۀ آن اســت کــه نظــام حکم رانــی ایــران بــا درنظــر 

١. جامعه شناس و پژوهشگر سامانه های حکم رانی.

٢. در این مقاله، کلمات نظام، سیستم و سامانه به یک معنی به کار برده شده است.

٣. سیستم حکم رانی مجموعه ای از بخش ها، نهادها و سازمان هاست که در کنار یکدیگر وظیفۀ کنترل و تنظیم رفتار کنشگران فردی و جمعی 
در یک قلمرو جغرافیایی را برای رساندن جامعۀ مستقر در آن قلمرو جغرافیایی به مجموعه ای از اهداف برعهده دارد.
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ــا ایــن بیمــاری، یعنــی جلوگیــری از شــیوع بیمــاری، شناســایی  داشــتن ســه شــاخص مهــم مرتبــط ب
افــراد مبتــال و کنتــرل مرگ ومیر هــای ناشــی از آن، در مقایســه بــا برخــی کشــورها ازقبیــل کــره جنوبــی، 
ــا و  ــا کشــورهایی چــون ایتالی ــر و در مقایســه ب ــادا عملکــردی ضعیف ت ــه، روســیه و کان آلمــان، ترکی

اســپانیا عملکــردی بهتــر داشــته اســت.١
ایــن مقالــه بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه عملکــرد واقعــی کشــورها در مواجهــه بــا مســائل و 
ــا به صــورت  ــروس کرون ــا وی ــاط ب ــا در ارتب ــرد آن ه ــام، و عملک ــون به صــورت ع ــای گوناگ چالش ه
خــاص، ارتباطــی تنگاتنــگ بــا کارآمــدی، ظرفیــت و تــوان نظــام  حکم رانــی آن هــا دارد.٢ وجــود برخــی 
آســیب ها در سیســتم های حکم رانــی کشــورها می توانــد ظرفیــت و تــوان آن هــا را بــرای مواجهــه 
ــد.  ــا را به شــدت آســیب پذیر کن ــد و آن ه ــا کاهــش ده ــاری کرون ــل شــیوع بیم ــی ازقبی ــا بحران های ب
براین اســاس ایــن مقالــه در صــدد اســت بــا بهره گیــری از برخــی منابــع داده ای ازقبیــل اخبــار، اطالعات 
ــردازد. واکاوی  ــا بپ ــا کرون ــران در مواجهــه ب ــه آسیب شناســی نظــام حکم رانــی ای و آمــار منتشرشــده ب
علــل مؤثــر بــر عملکــرد نامناســب ســامانه های حکم رانــی می توانــد در ســطوح و الیه هــای گوناگونــی 
ــی  ــدازه کــه از الیه هــای ســطحی به ســمت الیه هــای زیریــن مجموعــۀ علّ ــه هران ــرد کــه ب صــورت گی
ــزوده  ــر اهمیــت عوامــل شناسایی شــده اف ــم، ب ــر ضعــف عملکــردی سیســتم حرکــت می کنی ــر ب مؤث
می شــود. ایــن مقالــه به دلیــل برخــی محدودیت هــای موجــود، عمومــاً بــر شناســایی آســیب های 
ســطحی نظــام حکم رانــی ایــران در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا متمرکــز شــده و پرداختــن بــه عوامــل و 
الیه هــای زیریــن مؤثــر بــر ضعــف عملکــردی ایــن ســامانه را بــه فرصتــی دیگــر موکــول کــرده اســت.

ابهام در مجموعۀ مرجع نظام حکم رانی
از مهم تریــن عواملــی کــه بــه عملکــرد و ســاختار سیســتم های حکم رانــی نظــم می دهــد، شــفافیت و عــدم 
تناقــض در مجموعــۀ مرجــع ایــن نظام هاســت. عــدم شــفافیت یا وجــود تناقــض در این مجموعــه، می تواند 
ســبب آشــفتگی در ســاختار و اقدامــات و سیاســت گذاری های سیســتم شــود. نظــام حکم رانــی ایــران در 
مواجهــه بــا ورود کرونــا تــا مدت هــا و حتــی تاکنــون نمی دانــد حفــظ ســالمت عمــوم مــردم برایــش در درجۀ 
نخســت اهمیــت قــرار دارد یــا حفــظ وضعیــت اقتصــادی. اگرچــه سیاســت گذاری صحیــح بایــد بــا توجــه 

١. در این زمینه به اطالعات موجود در سایت زیر مراجعه کنید:
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries

البته باید توجه داشت که قضاوت درمورد بهتر یا بدتر بودن عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشورها بر آمارهای رسمی منتشرشده مبتنی 
در  ضعف  به واسطۀ  باشد،  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  بهتری  عملکرد  دارای  می رسد  به نظر  است کشوری که  ممکن  براین اساس  است. 
تشخیص آمار دقیق یا مالحظات سیاسی در ارتباط با انتشار آمار دقیق و شفاف، در واقعیت عملکردی نامناسب تر در این زمینه داشته باشد.

٢. در این زمینه نک: پایداری ملی و سیستم های حکم رانی به قلم فتاحی و دیگران (١٣٩٧). این کتاب در پیوند زیر در دسترس است:
https://t.me/SIAGS/236
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بــه هــر دو ُبعــد ســالمت و اقتصــاد صــورت گیــرد، شــفافیت در اولویت بخشــی یکــی بــر دیگــری، اهمیتــی 
اساســی در سیاســت گذاری دارد. ایــن موضــوع ســبب سیاســت گذاری هایی آشــفته و سینوســی در مواجهــه 
بــا کرونــا شــد به گونــه ای کــه هــم کشــور متحمــل هزینه هــای اقتصــادی شــد و هــم آســیب های فراوانــی بــه 
ســالمت مــردم وارد شــد. سیاســت های دولــت در زمینــۀ تعطیلی های دیرهنــگام و بازگشــایی های زودهنگام 
و مواضــع متناقــض مســئوالن در ســطوح اســتانی و ملــی کــه برخــی اســتانداران در اســفندماه، وضعیــت را 
بحرانــی ارزیابــی می نمودنــد و خواهــان سیاســت هایی ســخت گیرانه تر بودنــد، امــا درهمان حــال مقامــات 
عالــی از بازگشــت وضعیــت عــادی بــه کشــور ســخن می گفتنــد. نتیجــه، ابهــام در مجموعــۀ هــدف اســت 
و علــت ابهــام و تناقــض در مجموعــۀ مرجــع را بایــد در تناقض هــای موجــود در مبانــی پارادایمــی نظــام 

حکم رانــی ایــران جســت وجو کــرد کــه پرداختــن بــه آن در حوصلــۀ ایــن مقالــه نیســت.

ناکارآمدی بخش پایش و رصد سیستم حکم رانی
در نظــام  حکم رانــی، ســنجش پیوســته و دقیــق وضعیــت جامعــه در ارتبــاط بــا شــاخص های گوناگــون 
ــی در جهــت سیاســت گذاری کارآمــد برخــوردار اســت؛ عــدم شــناخت مناســب و  از اهمیــت فراوان
ــی ســنگین  ــد هزینه های ــه می توان ــت، ســبب سیاســت گذاری هایی نادرســت می شــود ک ــق وضعی دقی
را بــر کشــورها تحمیــل کنــد. به عنوان مثــال در ارتبــاط بــا شــیوع کرونــا، درک دقیــق و نزدیــک به واقــع 
ــزان شــیوع در کشــور از اهمیــت فراوانــی در سیاســت گذاری  سیســتم حکم رانــی از زمــان ورود و می
گاهــی کافــی از میــزان شــیوع در نقــاط  گاهــی از ورود ویــروس بــه کشــور یــا نبــود  آ برخــوردار اســت؛ ناآ
ــه را  ــه ســالمت جامع ــد ک ــه سیاســت گذاری هایی ســوق ده ــت را ب ــد دول ــف کشــور، می توان مختل
بــه خطــر  افکنــد و موجبــات شــیوع ویــروس را فراهــم نمایــد. بخــش پایــش و رصــد نظــام حکم رانــی 
ایــران، مدت هــا پــس از ورود ویــروس بــه کشــور (احتمــاًال پــس از یــک  مــاه) و شــیوع آن نســبت بــه 
زمــان ورود آن، آگاهــی پیــدا کــرد یــا دســت کم اطالع رســانی نمــود. بررســی مصاحبه هــا و توئیت هــای 
ــه  ــر عــدم ورود بیمــاری ب ــی ب ــه، مبن ــن وزارت خان ــر ای ــان وزارت بهداشــت و وزی ســخن گو و معاون
کشــور، تــا ٢٨ بهمن مــاه ١٣٩٨ کــه مدت هــا از ورود ویــروس بــه ایــران می گذشــت، گویــای ایــن امــر 
اســت.١ ناکارآمــدی بخــش رصــد و پایــش نظــام حکم رانــی و تشــخیص دیرهنــگام ورود بیمــاری بــه 
کشــور ســبب شــد دولــت تنهــا پــس از شــیوع چشــم گیر بیمــاری در ایــران و آلــوده شــدن چنــد اســتان 
ــی  ــه را کــه می توانســت صــرف اقدامات ــی اولی ــان حیات ــد و زم ــدا کن ــه آن آگاهــی پی کشــور، نســبت ب

جهــت جلوگیــری از گســترش بیمــاری در کشــور شــود، ازدســت داد. 

١. در طول بهمن ماه مسئوالن مختلف وزارت بهداشت در نوبت های مختلف خبر ورود ویروس کرونا به کشور و بیمار شدن برخی هموطنان 
را تکذیب کردند. آخرین بار وزیر بهداشت در ٢٨ بهمن ماه ١٣٩٨، خبر ورود بیماری به ایران را تکذیب کرد. این درحالی بود که در تاریخ 

٣٠ بهمن ماه خبر شناسایی اولین بیمار مبتال به کرونا در کشور تأیید شد.
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پــس از گســترش بیمــاری در کشــور و تــا هم اکنــون نیــز، آمــار ارائه شــده از ســوی وزارت بهداشــت 
ــه ای کــه برخــی اظهارنظرهــا از ســوی  ــه  دارد، به گون ــا وضعیــت واقعــی ایــن بیمــاری فاصل و دولــت ب
ــد.  ــرآورد می کنن ــار رســمی ب ــر آم ــد براب ــران را چن ــاری در ای ــه بیم ــال ب ــراد مبت ــزان اف متخصصــان، می
ــخ گویان  ــد پاس ــه ۶ درص ــک ب ــران، نزدی ــده در ای ــنجی های انجام ش ــن نظرس ــی از آخری ــاس یک براس
بیــان کرده انــد کــه خــود یــا یکــی از اطرافیانشــان بــه بیمــاری کرونــا مبتــال شــده اســت و نزدیــک بــه ٢ 
درصــد اعــالم کرده انــد کــه دســت کم یکــی از اطرافیانشــان در اثــر کرونــا درگذشــته اســت. بــا درنظــر 
داشــتن ایــن نتایــج می تــوان گفــت کــه تــا زمــان انجــام نظرســنجی، دســت کم ۴ میلیــون نفــر از ایرانیــان 
بــه کرونــا مبتــال شــده اند؛ ایــن درحالــی اســت کــه آمارهــای رســمی اعالم شــده ایــن عــدد را زیــر ١٠٠ 
هــزار نفــر بیــان کرده انــد. خطــای حــدود ۴٠ برابــری بخــش رصــد وضعیــت بیمــاری در ایــران، خطایــی 
ــری  ــی در تصمیم گی ــتباهات اساس ــار اش ــد سیاســت گذار را دچ ــه می توان ــرش اســت ک ــر قابل پذی غی
ــا  ــار ی ــۀ آم ــی در ارائ ــن بی دقت ــد. ای ــرار ده ــت خطرناکــی ق ــان کشــور را در وضعی ــام درم ــد و نظ نمای
ناکارآمــدی در شناســایی آمــار دقیــق و تشــخیص دقیــق وضعیــت شــیوع بیمــاری کووید ١٩ آســیب های 
جبران ناپذیــری را بــه اعتمــاد عمومــی بــه  نظــام حکم رانــی (کــه پیــش از کرونــا نیــز از وضعیــت مناســبی 
برخــوردار نبــود)، وارد کــرد. بــا مقایســۀ میــزان تســت های صورت گرفتــه بــرای شناســایی افــراد مبتــال 
بــه بیمــاری در ایــران (۵١٩۵۴٣ تســت تــا تاریــخ ٩٩/٢/١٧) بــا کشــورهایی بــا باالتریــن میــزان شــیوع 
ازقبیــل آمریــکا (٧٧٢٧٨١١ تســت)، اســپانیا (١٩٣٢۴۵۵ تســت)، ایتالیــا (٢٢۴۶۶۶۶ تســت)، 
انگلســتان (١٣٨٣٨۴٢ تســت)، فرانســه (١١٠٠٢٢٨ تســت) و آلمان (٢۵۴٧٠۵٢ تســت)١، بخشی از 
علــت ناکارآمــدی بخــش رصــد و پایــش وضعیــت نظــام حکم رانــی ایــران در ارتبــاط بــا بیمــاری کوویــد 
١٩ را می تــوان در کمتــر بــودن چشــم گیر میــزان تســت های صورت گرفتــه در ایــران در مقایســه بــا ایــن 
ــزان  ــر تســت های انجام شــده ســبب شناســایی می ــزان کمت ــی، می کشــورها جســت وجو کــرد. به عبارت

کمتــری از افــراد مبتــال بــه بیمــاری در کشــور شــده اســت.

ناکارآمدی بخش تبیین خطای نظام حکم رانی
در سیســتم های حکم رانــی، شــناخت دقیــق مجموعــۀ عوامل مؤثــر بر عملکرد نامناســب ســامانه در نزدیک 
کــردن جامعــه بــه نقطــۀ مطلــوب، نقشــی اساســی در بهبــود عملکــرد سیســتم دارد. یکــی از آســیب های مهم 
نظــام حکم رانــی ایــران در مواجهــه بــا بیمــاری کرونــا، ضعــف ایــن سیســتم در شناســایی مجموعــه عواملــی 
بــود کــه ســبب عملکــرد نامناســب ایــن سیســتم می شــد. بارزترین نمــود این امــر نیز پابرجایــی و اســتمرار دو 

آســیب قبلــی اشاره شــده اســت؛ کــه نســبت بــه برطــرف کــردن آن تاکنــون اقدامــی انجام  نشــده اســت.

١. به نقل از سایت زیر در تاریخ ٩٩/٢/١٧:
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?#countries
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سیاست گذاری  تک رشته ای برای مواجهه با پدیده ای چندبعدی
هرچــه پیش تــر می رویــم، جهــان کنونــی بیش ازپیــش بــه اهمیــت لــزوم مشــارکت متخصصــان 
رشــته های گوناگــون در سیاســت گذاری و رســیدن بــه مرحلــۀ سیاســت گذاری چندرشــته ای، پــی 
ــا  ــاً ب ــا، عموم ــروس کرون ــا وی ــه ب ــران در مواجه ــی ای ــام حکم ران ــرد. بخــش سیاســت گذاری نظ می ب
ــوده  ــاری نم ــن بیم ــا ای ــاط ب ــه سیاســت گذاری در ارتب ــدام ب ــته ای و پزشــک محور اق ــی تک رش نگاه
ــده  ــده ای چندُبعــدی و پیچی ــه پدی ــز یــک  رشــتۀ تخصصــی ب اســت. طبیعــی اســت هنگامی کــه از لن
ــاد اجتماعــی، اقتصــادی،  ــد ابع ــم، سیاســت های اتخاذشــده کــه بای ــا می نگری ــاری کرون ــد بیم همانن
سیاســی و محیط زیســتی نیــز در آن دیــده شــود، از کارآمــدی الزم بی بهــره خواهــد بــود. ایــن موضــوع 
ســبب ضعــف در شناســایی سیاســت های کارآمدتــر در مواجهــه بــا ایــن بیمــاری شــد و البتــه به مــرور 
ــدن  ــنیده ش ــد سیاســت گذاری و ش ــه فراین ــون ب ــته های گوناگ ــی از رش ــا ورود متخصصان ــان و ب زم

ــر شــد. ــی کمت ــن آســیب نظــام حکم ران ــه ای صــدای برخــی فعــاالن اجتماعــی رفته رفت

پیری و تأخیر زمانی نظام حکم رانی
ــی در  ــر زمان ــی اساســی برخــوردار اســت. تأخی ــا پدیده هــا و مســائل از اهمیت «زمــان»، در مواجهــه ب
شناســایی سیاســت های مناســب یــا تأخیــر در اجــرای سیاســت ها می توانــد از کارآمــدی آن هــا بکاهــد. 
ــی  ــای مختلف ــا، در زمینه ه ــا شــیوع کرون ــه ب ــران در مواجه ــی ای ــام حکم ران ــای نظ بررســی واکنش ه
ازجملــه اعــالم ورود بیمــاری بــه کشــور، اخــذ تصمیــم بــرای متوقــف کــردن پروازهــای مســافرتی و 
ــگاه ها، ادارات  ــدارس، دانش ــی م ــرای تعطیل ــم ب ــن، اتخــاذ تصمی ــدأ چی ــه مقصــد و از مب تجــاری ب
دولتــی و فعالیت هــای اقتصــادی، اخــذ تصمیــم بــرای ممنوعیــت ســفرهای بین شــهری و...١ گویــای 
ــری  ــاس، پی ــرای آن هاســت. براین اس ــایی سیاســت های مناســب و اج ــاد در شناس ــی زی ــر زمان تأخی
ــود کــه  ــا ب ــا کرون ــه ب ــا در مواجه ــی م ــی، از دیگــر آســیب های نظــام حکم ران ــدی نظــام حکم ران و کن

هزینه هــای بیشــتری را بــر جامعــه  تحمیــل کــرد.

سیاست گذاری غیرمشارکتی
بــه هــر میــزان کــه سیســتم های حکم رانــی بتواننــد در فراینــد سیاســت گذاری و اجــرا، مشــارکت 
بخش هــای بیشــتری از جامعــه را جلــب کننــد، هزینه هــای اجــرا کاهــش خواهــد یافــت، بخش هــای 
بیشــتری از جامعــه در اجــرای سیاســت ها همراهــی خواهنــد کــرد و به واســطۀ برخــوردی چندوجهــی 
از دیــد ذی نفعــان گوناگــون، سیاســت های کارآمدتــری طراحــی خواهــد شــد. نظــام حکم رانــی مــا در 

١. برای مطالعۀ مصادیق بیشتری از این موضوع می توانید به یاداشت محمدرضا جالئی پور با عنوان «سندُرم تأخیر» در پیوند زیر مراجعه کنید:
https://t.me/jalaeipour/6839
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ــی و  ــرای مشــارکت نهادهــای مدن ــه ای را ب ــژه در ماه هــای اول، زمین ــا، به وی ــا مســئلۀ کرون ــه ب مواجه
انجمن هــای تخصصــی در طراحــی و اجــرای سیاســت ها فراهــم نکــرد و اگــر هــم اقدامــی از ســوی 
ایــن نهادهــا و انجمن هــا صــورت گرفــت، بیشــتر اقداماتــی خودجــوش بــود کــه تــا رســیدن صــدای 

ــادی ازدســت رفــت. ــه الیه هــای رســمی سیاســت گذاری، زمــان زی آن هــا ب

سیاست گذاری متمرکز و بی توجه به تنوع
پدیده هایــی چــون کرونــا، اگرچــه یــک پدیــده هســتند، بــا ورود خــود بــه جوامــع و زمینه هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی گوناگــون، اثــرات متفاوتــی را ایجــاد خواهنــد کــرد و مواجهــۀ کارآمــد بــا آن ها نیازمند برخــورد و 
مواجهــه ای زمینه محــور اســت. از ایــن منظــر الیه های اســتانی و شهرســتانی بایــد از امکان سیاســت گذاری 
مســتقل برخــوردار باشــند. عــدم اختیــار اســتانداران در انجــام چنیــن سیاســت گذاری هایی به ویــژه در یــک 
مــاه آغازیــن شــیوع بیمــاری، آســیب های ناشــی از آن را افزایــش داد؛ بدیهــی اســت کــه در اســتان هایی چون 
قــم، گیــالن و مازنــدران کــه بیمــاری در آغــاز نســبت بــه ســایر نقــاط کشــور در آن هــا شــیوع یافــت، جهــت 
کنتــرل بیمــاری و جلوگیــری از گســترش آن بــه ســایر نقــاط کشــور می بایســت اختیــارات بیشــتری در زمینۀ 

تعطیــل کــردن ادارات، مــدارس و فعالیت هــای اقتصــادی بــه اســتانداران واگــذار می شــد. 

نظام حکم رانی تلنبارکنندۀ مسائل
در جهــان پیچیــدۀ کنونــی کــه هرلحظــه می توانــد آبســتن رخ دادی تــازه باشــد و پایــداری و بقــای جوامــع را 
تحــت تأثیــر قــرار دهــد، سیســتم های حکم رانــی بایــد به ســرعت، مســائل پیــش  روی جامعــه را بــا کارآمــدی 
حــل کننــد و مانــع از تلنبــار شــدن آن هــا بــر روی  هــم شــوند؛ چــون پدیده هایــی چون شــیوع کرونــا بــا ورود به 
جوامعــی کــه مســائل خــود را تلنبــار کرده انــد، به مراتــب اثرات مخــرب بیشــتری را برجای خواهند گذاشــت. 
نظــام حکم رانــی ایــران در طــول چنــد دهــۀ گذشــته، مســائل گوناگونــی را در حوزه هــای اجتماعــی، سیاســت 
داخلــی، سیاســت خارجــی، اقتصــاد و محیط زیســت حل نکــرده باقــی گذاشــته و آن هــا را بــر روی  هــم تلنبــار 
کــرده اســت. ایــن مســائل گوناگــون، فشــارهای فراوانــی را بــر جامعــه  در ابعــاد گوناگــون وارد کــرده و آســتانۀ 
تحمــل ایــن جامعــه را در مقایســه بــا جوامعــی کــه بــا چنیــن مســائلی مواجــه نیســتند، کاهــش داده اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه تبعــات اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران در مقایســه با 

کشــورهای دیگــری چــون کــره جنوبــی، آلمــان، نــروژ و... کمتــر اســت.

ناکارآمدی در زمینۀ حفظ و تولید اعتماد
اعتمــاد و ســرمایۀ اجتماعــی بــه نظام هــای حکم رانــی، نقشــی اساســی در کاهــش هزینه هــای آن هــا و 
افزایــش همراهــی و مشــارکت بخش هــای مختلــف جامعــه در طراحــی و اجــرای سیاســت  ها دارد. در 
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وضعیتــی کــه دولــت و نظــام سیاســی در ایــران دچــار فقــر ســرمایۀ اجتماعــی اســت، در بحران هایــی 
چــون کرونــا، نظــام حکم رانــی بایــد تمرکــز بیشــتری بــر تولیــد اعتمــاد نمایــد و از اقداماتــی کــه ســبب 
ــی هشــت آســیب  ــد. به نظــر می رســد تمام ــز کن اســتهالک بیشــتر ســرمایۀ اجتماعــی می شــود پرهی
پیشــین کــه بــه آن اشــاره شــد، در مســئلۀ کرونــا، ســبب اســتهالک هرچه بیشــتر ســرمایۀ اجتماعــی نظام 
ــتم  ــی سیس ــر اســتهالک ســرمایۀ اجتماع ــذار ب ــن آســیب اثرگ ــران شــد. محوری تری ــی در ای حکم ران
حکم رانــی در موضــوع کرونــا، ناکارآمــدی بخــش پایــش و رصــد سیســتم حکم رانــی بــود کــه آمارهــای 
ارائه شــده از ســوی آن به واســطۀ اختــالف بــا واقعیــت موجــود و صحبت هــای متناقــض مســئوالن در 
حوزه  هــای مختلــف نه تنهــا ســبب حفــظ ســطح قبلــی اعتمــاد بــه نظــام حکم رانــی نشــد، بلکــه به نظــر 
می رســد آســیب هایی را بــه آن وارد کــرد. فقــر اعتمــاد بــه سیســتم حکم رانــی ســبب می شــود در 
ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری هــر تصمیــم و سیاســتی کــه اتخــاذ شــود، چه تعطیلــی و چــه بازگشــایی، جامعه 
بــا دیــدۀ تردیــد بــه آن بنگــرد و آن را نــه اقدامــی در جهــت حفــظ ســالمت و تأمیــن منافــع جامعــه، بلکــه 

اقدامــی در جهــت تأمیــن منافــع نظــام سیاســی بدانــد.     

عدم تناسب بین توانمندی کنشگران و بزرگی مسائل
بــه هــر انــدازه کــه ســازوکارهای سیســتم های حکم رانــی در انتخــاب کنشــگران کلیــدی کارآمدتــر باشــد 
ــدی ایــن نظام هــا  ــرای نقش هــای کلی ــرادی واجــد ویژگی هــا و صالحیت هــای تخصصــی الزم ب و اف
انتخــاب شــوند، ظرفیــت و توانایــی ایــن ســامانه ها بــرای مواجهــه بــا مســائل بــزرگ و پیچیــده ای چون 
بیمــاری کرونــا افزایــش خواهــد یافــت. ســخنان و نحــوۀ واکنــش برخــی مســئوالن کلیــدی کشــور در 
ارتبــاط بــا بحــران کرونــا، بیانگــر آن اســت کــه نظــام حکم رانــی ایــران، دارای چالش هایــی اساســی در 
ارتبــاط بــا ســازوکارهای انتخــاب کنشــگران کلیــدی اســت کــه همیــن امــر، ظرفیــت ایــن سیســتم را 

بــرای مواجهــۀ بهینــه بــا مســائل و چالش هــای پیــش روی کشــور به شــدت کاهــش داده اســت.

ناهماهنگی بخش های گوناگون نظام حکم رانی 
انســجام و هماهنگــی در عمــل، یکــی از ویژگی هــای مهــم ســامانه های حکم رانی کارآمد اســت. آشــفتگی و 
ناهماهنگــی بیــن بخش هــای گوناگــون، می توانــد ســبب اتــالف منابــع و ازدســت رفتــن زمــان حیاتــی برای 
مواجهــۀ بهینــه بــا یــک بحــران شــود. تــا پیــش از آنکــه رئیس جمهور خود شــخصاً ریاســت جلســات ســتاد 
ملــی مبــارزه بــا کرونــا را برعهــده بگیــرد؛ آشــفتگی بیــن دســتگاه های گوناگــون کشــور، خــود را بیش ازپیش 
نشــان مــی داد؛ اظهارنظرهــا و واکنش هــای متناقــض درخصــوص تعطیلــی مراکــز مذهبــی، اجــرا یــا عــدم 
اجــرای سیاســت قرنطینــه، اجــرای طرح هایــی ازقبیــل ضدعفونــی معابــر و خیابان هــا کــه متخصصــان 
نســبت بــه عــدم اثرگــذاری و بعضــاً اثــرات مخــرب آن هشــدار می دادنــد و... نمودهایــی از ایــن امــر اســت.
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جمع بندی و نتیجه گیری
همان طــور کــه در مقدمــه  نیــز بیــان شــد، یــازده آســیب شناسایی شــده در ایــن مقالــه، عمومــاً 
ــی مؤثــر بــر ضعــف عملکــردی سیســتم  آســیب هایی هســتند کــه در الیه  هــای نخســت مجموعــۀ علّ
ــر  ــی دقیق ت ــه تبیین ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــرار دارن ــا ق ــروس کرون ــا وی ــه ب ــران در مواجه ــی ای حکم ران
ــا برخــی  ــا، در مقایســه ب ــا بیمــاری کرون ــه ب ــران در مواجه ــی ای از چرایــی عملکــرد سیســتم حکم ران
ــی توجــه  کشــورهای دیگــر ازقبیــل کــره جنوبــی، آلمــان و کانــادا، بایــد بــه الیه هــای زیریــن مجموعــۀ علّ
نمــود؛ الیه هایــی کــه اگرچــه چنــدان در معــرض دیــد تحلیلگــران قــرار ندارنــد، از اثرگــذاری فراوانــی، 
هــم بــر مجموعــۀ عوامــل مؤثــر در الیه هــای فوقانــی و هــم در پیدایــش وضعیــت کنونــی، برخوردارنــد. 
بایــد توجــه داشــت کــه برطــرف نمــودن آســیب های سیســتمی نظــام حکم رانــی در افزایــش ظرفیــت 
و تــوان نظــام حکم رانــی ایــران بــرای مواجهــه بــا مســائل و چالش هایــی مشــابه کرونــا، ضــروری اســت 
و بی توجهــی بــه آن هــا می توانــد تجــارب تلــخ گذشــته را بــا شــدت بیشــتری در آینــده تکــرار کنــد و 
ــا بتوانــد  ــه، اگــر ویــروس کرون کشــور را در وضعیــت مخاطره آمیــزی قــرار دهــد. از منظــر ایــن مقال
ــران و  ــی ای ــام حکم ران ــود در نظ ــیب های موج ــی آس ــردن برخ ــرف ک ــودن و برط ــته نم ــبب برجس س
تکامــل ایــن ســامانه شــود، علی رغــم تمامــی تلخی هــا و هزینه هایــی کــه بــه ایــران و ایرانیــان در 
اوضــاع کنونــی تحمیــل کــرده اســت، تحلیلگــران در آینــده می تواننــد آن را به منزلــۀ ویروســی کوچــک 

کــه تحوالتــی بــزرگ را در ایــران دامــن زده اســت، مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دهنــد. 
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مقدمه
گرچــه ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد ١٩ جهــان را درنوردیــد و مشــکالت عمــده ای را بــرای جوامع و 
نظام هــای اقتصــادی و سیاســی به وجــود آورده اســت، امــا جهــان تاکنــون تغییــر ماهیــت اساســی نداشــته 
و سیســتم ها و ســاختارهای نظــم موجــود، باوجــود تکانه هــای اساســی، هنــوز پابرجــا هســتند؛ پســوند 
«پســا» کــه بــه کلمــه می چســبد، نظــم اجتماعــی را بــه دو دورۀ متمایــز و متفاوت پیــش و پــس  از آن پدیده 
(کلمــه) تقســیم می کنــد. از ایــن منظر،کلمــۀ «پســاکرونا» بــه معنــی آغــاز «دوره ای جدیــد و متفــاوت» 
از جهــان (تــا لحظــۀ کنونــی) اغراق آمیــز به نظــر می رســد؛ هرچنــد معلــوم نیســت کــه در آینــده چــه رخ 
ــد ســال)،  ــًال چن ــۀ آن طوالنــی شــود (مث ــا نســل های جهش یافت ــا و ی می دهــد. مگــر اینکــه دوران کرون
درمــان و کنتــرل بیمــاری از تــوان بشــر خــارج شــود و دولت هــا را زمین گیــر کنــد. تــا اینجــا تکانــه ای 
جهانــی رخ داده امــا ایــن تغییــرات تاکنــون آن انــدازه عمیــق و گســترده نبــوده اســت کــه زیربناهــای نظــم 
موجــود جهــان را بــه چالــش بکشــد. هنــوز مشــخص نیســت کــه در ایــن ماراتــن، نظــام جهانــی در حــوزۀ 
اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی و فرهنگــی به لحــاظ ســاختاری متحــول خواهــد شــد یــا نــه و یــا در حــوزۀ 

١. پژوهشگر علوم اجتماعی.
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فنــاوری، عصــر مجــازی بــا شــتابی زیــاد رشــد و وســعت پیــدا خواهــد کــرد و هــوش مصنوعــی تأثیــر و 
پیوســتگی عمیق تــری بــر فضــای واقعــی خواهــد داشــت یــا نــه و اینکــه ابعــاد شــناختی و فکــری انســان 

نیــز تغییــر عمــده ای خواهــد کــرد یــا نــه؛ هنــوز چنیــن وقایعــی رخ نــداده اســت.
ــا به واســطۀ بحــران زیســتی‑  ــدر مســلم رخ داده اســت: ضــرورت بازاندیشــی؛ م ــده ق ــا یــک پدی ام
اجتماعــی کرونــا، در اندیشــه ها، نظام هــا و در تمــام پدیده هــای اجتماعــی اندیشــه ای مجــدد می کنیــم (و ایــن 
اندیشــه ها لزومــاً بــا تغییــر جهــان همــراه نیســت). عــالوه بــر ایــن، مــا در حــال آزمایــش شــیوه های جدیــدی 
از ســازمان زندگــی و کار، علــم و... بودیــم (بــا بحــث، مخالفــت، تردیــد و تأخیــر) کــه در دورۀ کرونــا، ایــن 
شــیوه ها رواج بســیار بیشــتر و بــدون تردیــدی یافته انــد؛ به عنوان مثــال، تکیــه بیشــتر بــر فضــای ســایبری در 
حوزه هــای مختلــف زندگــی و کار (پزشــکی و مشــاورۀ مجــازی، آمــوزش و پژوهــش مجــازی، جلســات 
مجــازیِ شــغلی، دیدوبازدیدهــای مجــازی و...)؛ همــۀ ایــن شــیوه ها، پیــش از کرونــا نیــز وجــود داشــته اند و 
در ایــن دوره تقویــت شــدند و کرونــا، دکمــۀ دور تنــد شــدن ایــن روندهاســت؛ همان طــور کــه یــووال نــوح 
نــد تاریــخ را فشــار می دهنــد». بــا کرونــا، ناگهــان، تغییراتــی  هــراری١ می گویــد: «عالم گیری هــا، دکمــۀ دور تُ
کــه در دوران پیــش از کرونــا، احتمــاًال بــا چندیــن و چنــد ســال بحــث، مخالفــت، تردیــد و تأخیــر همــراه 
 ً می بودنــد، یک شــبه ممکــن شــده اند. یــک پزشــک عمومــی بــه روزنامــه نیویــورک  تایمــز گفتــه: «مــا اساســا
ً ٩۵ درصــد تمــاس بیمــاران حضوری بود: شــما  شــاهد ده ســال تغییــر در عــرض یــک هفتــه هســتیم. ســابقا
بــه دیــدنِ دکترتــان می رفتیــد، طبــق روال ســال ها و قرن هــای گذشــته؛ امــا ایــن رونــد کامــالً تغییــر کــرده 
اســت». رونــق گرفتــن ویزیــت مجــازی پزشــکی در ایــران نیــز شــاهدی بــر تغییراتــی در این ســطح اســت. اما 
رایــج شــدن ایــن رویه هــا، بــه معنــی تغییــر نظام هــا و سیســتم های مســلط در نظــم موجــود جوامــع نیســت. 
امــا فعــًال چیــزی کــه در دورۀ کرونــا بی شــک تغییــر به حســاب می آیــد، بــزرگ شــدن پرســش های 
اساســی درمــورد نظــام و ســازمان اجتماعــی در ســطوح مختلــف محلــی، ملــی و جهانــی اســت. 
بحــران کرونــا شــاید هنــوز جهــان را تغییــر نــداده، امــا ضــرورت تغییــر جهــان را گوشــزد کــرده اســت. 
ــه پرســش های مهــم فکــر  ــد کــه ب ــور کرده ان ــر، انســان ها را مجب ــخ، بیماری هــای همه گی در طــول تاری
ــا تغییــر در انگاره هــای  ــا و احتمــاًال پــس ازآن، آیــا مــا به ناچــار ب ــر، ١٣٩٩). در دورۀ کرون کننــد (چوتن
اجتماعــی درمــورد کار، آمــوزش، علــم، دیــن، سیاســت و... مواجــه هســتیم؟ آیــا تغییــرات عمــده ای در 
نظام هــا و قواعــد اجتماعــی شــکل می گیــرد یــا اینکــه بایــد بگیــرد؟ فعــًال مشــخص اســت کــه کوویــد ١٩ 
پرســش های قدیمــی را بــزرگ کــرده اســت و «چیزها»یــی را بــه مــا نشــان داده و «حفره» هایــی عظیــم 
در ســاختارها و سیســتم های مســلط بــر جهــان را بــار دیگــر بــه مــا گوشــزد کــرده اســت. بســیاری مســائل 
را بــزرگ کــرده و جلــوی چشــم مــا آورده اســت، مســائلی کــه روندهــای عــادی، آن هــا را بــه پــِس پشــتِ 
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نظام هــای مســلط و عادت هــای زندگــی روزمــره بــرده بــود. ایــن مســائل و اندیشــه ها، همیشــه وجــود 
داشــته، امــا کرونــا عاملــی بــرای بازاندیشــی و نقــد دوبــارۀ افــکار و سیســتم های مســلط بــر جهــان شــد.

امــا چــرا کرونــا ایــن قابلیــت را داشــت و نــه بحران هــای دیگــری ماننــد بحران هــای زیســت محیطی، 
جنگ هــا، رکــود اقتصــادی ٢٠٠٨‑٢٠٠٩ و...؟ بــه ایــن دلیــل کــه کرونــا از معــدود مســائل اجتماعی اســت 
کــه همــۀ ســاختارها و سیســتم های موجــود در ســطح جهانــی را به یک بــاره به چالش کشــیده اســت. مســائل 
و مشــکالت اجتماعــی معمــوًال بــه ایــن صــورت، جهانــی نیســتند و اینکــه بــر همۀ ســاختارها و سیســتم ها، 
به یک بــاره اثــر بزرگــی به جــا نمی گذارنــد؛ امــا کرونــا به عنــوان یــک «مســئلۀ اجتماعــی جهانــی» کــه تمــام 
طبقــات اجتماعــی و کشــورهای فقیــر و غنــی را در بــر می گیــرد، ایــن ویژگــی منحصــر به فــرد را داشــته کــه 
تمامیــت سیســتم و ســاختار جهــان مــدرن را به یک بــاره مــورد بازاندیشــی مــا قــرار دهــد. چیــزی کــه ایــن 

بحــران را از بحران هــای دیگــر متمایــز می کنــد، درگیــری همــۀ ســاکنان زمیــن بــا آن اســت.
گویـا به قـول ژیـژک، مـا بـه یـک «فاجعـه» نیاز داشـتیم تا بـه یـک «جامعۀ جای گزیـن» بیندیشـیم. بدون 
فاجعه قادر نبودیم درمورد مسـائل اساسـی جامعه  بازاندیشـی کنیم (ژیژک، ١٣٩٩). بعید نیسـت با سیسـتم 
کنونـی، فجایعـی بـس بزرگ تـر پیـش رو داشـته باشـیم. عـالوه بر فجایع زیسـتی مانند پاندمی یـک ویروس 
خطرناک تـر، فجایعـی کـه هم اکنـون نیـز نشـانه های آن را می بینیـم: تغییـر اقلیـم و خشک سـالی ها، گرمایش 
زمین، طوفان ها و زمین لرزه ها و...؛ این فجایع، باید ما را وادارد تا بدون ترس و هراس افکنی، اما مسـئوالنه 
و با تالش پیگیر، «آماده باشـیم» و به سیسـتم و سیسـتم هایی که اکنون در سـطح ملی و جهانی مسـلط است 
(یا نیسـت و باید باشـد)، بیندیشـیم. باید ما را وادارد به اشـکال جدیدی از همبسـتگی و مشارکت اجتماعی 
برای مواجهه با بحران ها و البته حالت عادی زندگی بیندیشـیم. چنان که آلبر کامو درمورد دو رمان «بیگانه» 
و «طاعـون» بـه روالن بـارت نوشـت: «اگـر از بیگانـه تا طاعون، راهی در راسـتای تحول باشـد، این تحول در 
جهـان، همبسـتگی و مشـارکت اسـت» (کامـو، ١٣۶٢)، چنان کـه در رمـان طاعـون، افـراد از اقشـار و افـکار 

مختلف، در نوعی همبسـتگی و مشـارکت برای مقابله با بیماری طاعون در شـهر می مانند.
کرونــا، امــور و موضوعــات زیــادی را نشــان داد: ضــرورت جمعــی اندیشــیدن و واکنــش  جمعــی 
ــای  ــرمایه، ضعف ه ــبات کار و س ــف مناس ــه)، ضــرورت بازتعری ــک جامع ــب ی ــان دادن (در قال نش
علــم مــدرن در عیــن پیشــرفت های خیره کننــدۀ آن، پیامدهــای ُمهلــک ســرمایه داری بی لــگام، اهمیــت 
نقــش دولــت در اقتصــاد و جامعــه و درعین حــال اهمیــت جامعــۀ مدنــی، اهمیــت پاســخ ها و 
همکاری هــای جهانــی بــرای رفــع مســائل جهانــی در روزگاری کــه ناسیونالیســم افراطــی مــد روز شــده 
ــل  ــه در ذی ــور خالص ــود به ط ــعی می ش ــته س ــن نوش ــه در ای ــر ک ــات دیگ ــیاری موضوع اســت و بس

مفهــوم «دولــت اجتماعــی»١، مــورد بحــث گذاشــته شــود.
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دولت اجتماعی
کرونــا و پدیده هــای شــبیه آن، بــه مــا گوشــزد می کننــد کــه بایــد اصالحــات رادیکالــی در سیســتم ها 
به وجــود بیاوریــم کــه هــم عادالنــه و هــم آزادانــه باشــد و هــم آمــاده بــرای وضعیت هــای بحرانــی؛ نــه 
ماننــد دولــت اقتدارگــرای چیــن کــه بحــران را «پنهــان» می کنــد و نــه ماننــد دولت هــای نئولیبــرال، کــه 
«غافلگیــر» می شــوند؛ چــون همــه چیــز را بــه دســت بــازار ســپرده اند و بــرای دوران بحــران آمادگــی 
ندارنــد. مفهومــی کــه ســعی می شــود براســاس آن، سیســتمی تعریــف شــود کــه ایــن ویژگی هــا را داشــته 

باشــد (عادالنــه، آزادانــه، کارآمــد)، «دولــت اجتماعــی» اســت.
طــی ســه مــاه گذشــته، عملکــرد دولت هــا مــورد نقــد قــرار گرفته اســت. برخــی روشــن فکران چپ ، 
گامبــن هشــدار داده انــد کــه دولــت بــا ایجــاد و تــداوم وضعیــت اســتثنائی، در حــال  ماننــد جوجیــو آ
قبضــۀ تمــام حوزه هــای زندگــی شــهروندان اســت. راســت ها امــا از بــس دولــت را زائــده ای بــر بــازار 
قلمــداد کرده انــد، در ایــن مــورد فعــًال چنــدان حرفــی نمی زننــد: نظــام مقــدس بازارشــان، در بحبوحــۀ 
ــازار زمزمــه می کننــد کــه  بحران هــا، حفره هــای خــود را بیشــتر نشــان می دهــد. امــا ایدئولوگ هــای ب
دولــت بایــد از بــازار حمایــت کنــد! درهرحــال، مفهــوم دولــت اجتماعــی نــه بــا نگرانی هــای بی مــورد 
ــای  ــا تجویزه ــه ب ــدل اســت و ن ــران هم ــت در دورۀ بح ــی دول ــورد تمامیت طلب ــا درم برخــی چپ ه

بازارگریانــۀ راســت هایی کــه فعــًال به نفــع بــازار، سوسیالیســت شــده اند! ســخن اصلــی ایــن اســت:
«سیســتم های ســرمایه محور و یــا دولت محــور کنونــی، سیســتم هایی اند کــه هــم بحران آفرین انــد 
ــه زایــش بحران هــای زیســت محیطی،  ــد. سیســتم ســرمایه محور، ب و هــم در حــل بحــران ناکارآمدن
ــی  ــد کاف ــی اجتماعــی شــدید منجــر شــده اســت؛ در ایجــاد درآم زیســتی، اقتصــادی و نابرابری های
ــه  ــیدن ب ــان بخش ــی دار، پای ــی معن ــای اجتماع ــاغل و نقش ه ــۀ مش ــان ها، عرض ــت انس ــرای اکثری ب
انتشــار آلودگــی ناشــی از ســوخت های فســیلی و انتقــال پیشــرفت های انقالبــی علــم زیست شناســی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــوده اســت. ع ــع ب ــم مان ــوان و ه ــم نات ــال آن، ه ــی و امث ــه عرصــۀ  بهداشــت عموم ب
سیســتم های دولت محــوری کــه خــود را در برابــر ایــن نــوع نظــام ســرمایه داری تعریــف می کننــد، امــا 
همــان خصلت هــا به عــالوۀ خصلت هــای منفــی تمامیت طلبــی دارنــد نیــز از مفهــوم دولــت اجتماعــی 
بــه دورنــد. ایــن دولت هــا در ایــن بحــران نشــان داده انــد کــه هــم عملکردشــان مــورد انتقــاد اســت و 
هــم اعتمــاد عمومــی بــه آن هــا پاییــن اســت. آلترناتیــو ایــن دو سیســتم، «دولــت اجتماعــی» به عنــوان 

یــک «نــوع آرمانــی»١ از نظــام سیاســی‑ اجتماعــی به مثابــۀ نوعــی «قــرارداد اجتماعــی» اســت. 
دولــت اجتماعــی، نوعــی نظــم سیاســی‑ اجتماعــی بــا چهــار ویژگــی عمــده اســت: ١. ســاختار 
سیاســِی دموکراتیــک بــا حاکمیــتِ مردمــی؛ ٢. اقتصــادِ اجتماعــی و اتــکا بــه بــازار فقــط در کاالهــای 

1. Ideal Type
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ــرا و ۴. سیاســت  ــی تکثرگ ــت و سیاســت فرهنگ ــی دول ــی حداقل ــت فرهنگ «غیراساســی»؛ ٣. دخال
خارجــی مبتنــی بــر دیپلماســی و همبســتگی منافــع ملــی و جهانــی. ایــن نــوع دولت، براســاس «قــرارداد 
ــار و  ــِع اقش ــِع مناف ــه مداف ــی» اســت ن ــر «مصلحــت عموم ــود و مظه ــیس» می ش ــی»، «تأس اجتماع
ــی اســت.  ــی مبتن ــر اولویت هــای عموم ــت ب ــل اولویت هــای دول ــن دلی ــه همی ــد و ب ــات قدرتمن طبق
ــم،  ــن نظ ــرای تأمی ــرارداد اجتماعــی ب ــل ارادی انســان ها» و نتیجــۀ نوعــی ق ــت، محصــولِ «عم دول
ــرارداد و  ــر ق ــان ب ــت و حاکم ــای دول ــت و آزادی اســت و مشــروعیت سیاســی نهاده ــت، عدال امنی
رضایــت اجتماعــی مــردم (قانونــی و دموکراتیــک) مبتنــی اســت و نــه بــر امــوری چــون ایدئولوژی هــا، 
ســنت ها، ادیــان، اســطوره ها و امثــال آن؛ بنابرایــن دراصــل، نوعــی «دولــت جمهــوری» اســت؛ البتــه 
ــد،  ــکیل نده ــی را تش ــل سیاس ــم و عم ــۀ نظ ــه پای ــت، درصورتی ک ــدرت در دول ــنتی ق ــای س نهاده
ــواع مشــروعیت ها در دولــت  ــی از ان ــن، ترکیب ــد بخشــی از مشــروعیتِ دولــت باشــد. بنابرای می توان
اجتماعــی  تصورشــدنی اســت (مشــروعیت ســنتی و مــدرن)، درصورتی کــه مبنــای نظــام سیاســی و 
ــا حاکمیــت مردمــی باشــد و مشــروعیت های  توزیــع قــدرت، مشــروعیت قانونــی و دموکراتیــک و ب

ســنتی، در راســتای کارکردهایــی چــون تــداوم سیاســی و همبســتگی اجتماعــی باشــد.
مدنــی  جامعــۀ  ســازمان های  دموکراتیــک،  ســاختارهای  به دلیــل  اجتماعــی،  آرمانــی  دولــت 
ــد، رســانه ها و نظــارت عمومــی و صنــدوق رأی، «وجــه خصوصــی» بــارزی نــدارد و دولتــی  قدرتمن
سراســر اجتماعــی (وجــه عمومــی) اســت و کارکردهــای آن، عمومــی و بــرای همــۀ اقشــار اجتماعــی 
اســت. وظایــف و کارکردهایــی چــون تأمیــن امنیــت عمومــی و ملــی، تأمیــن حداقــل رفــاه عمومــی و 
عدالــت اجتماعــی و درنهایــت، تأمیــن آزادی افــراد و گروه هــای اجتماعــی، تأمیــن عدالــت (عدالــت 
توزیعــی، عدالــت مدنــی، عدالــت قضایــی و عدالــت سیاســی) و آزادی (بیــان، ســبک زندگــی و...)، 
ــت و  ــا عدال ــت ی ــاز (امنی ــک نی ــن ی ــد جهــت تأمی ــرد و نبای ــان صــورت بگی ــد به صــورت هم زم بای
آزادی)، نیــاز دیگــر محــدود شــود. به لحــاظ تاریخــی، بعضــی دولت هــا (ماننــد دولت هــای نئولیبــرال) 
ــار گذاشــته اند و بعضــی دولت هــا (دولت هــای سوسیالیســتی  ــن آزادی، عدالــت را کن ــۀ تأمی ــه بهان ب
و کمونیســتی)، بــه بهانــۀ تأمیــن عدالــت، آزادی شــهروندان را محــدود کرده انــد و بعضــی دولت هــا، 
آزادی را به دالیــل امنیتــی محــدود کرده انــد. امــا دولتــی، اجتماعــی اســت کــه نیازهــای انســانی 

ــرد. (امنیــت، عدالــت و آزادی) را توأمــان درنظــر بگی
پیامد این سیســتم، گســترده اســت. در سیاســت و ســاختار سیاســی و اداری (حکومت و دســتگاه 
ــود. در اقتصــاد، توســعۀ اقتصــادی و  ــم ب اداری)، شــاهد کارآمــدی، شــفافیت و پاســخ گویی خواهی
عدالــت اجتماعــی همــگام خواهنــد بــود و در سیاســت فرهنگــی، تکثرگرایی، توســعۀ فرهنگــی و آزادی 
فــردی و اجتماعــی محقــق خواهــد شــد. نتیجــۀ سیاســتِ دموکراتیــک، اقتصــادِ اجتماعــی و فرهنــگِ 
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کثرت گــرا، ایجــاد و حفــظ «همبســتگی اجتماعــی داوطلبانــه» (نــه همبســتگی مبتنــی بــر اجبار) اســت. 
سیاســت خارجــی مبتنــی بــر دیپلماســی اقتصــادی و منافــع ملــی و مشــارکت جهانــی نیز، مســیر توســعۀ 

اقتصــادی، منزلــت بین المللــی و افزایــش قــدرت و امنیــت پایــدار ملــی را همــوار می کنــد.

اقتصاد اجتماعی
گفتیــم کــه در دولــت اجتماعــی، اقتصــاد، اجتماعــی اســت. اما اقتصــاد غیراجتماعــی چیســت؟ در دورۀ 
ــا ایــن اقتصــاد بیشــتر خــود را نشــان داده اســت کــه در ادامــه مختصــری توضیــح داده می شــود.  کرون
بــا بحــران کرونــا، جهــان بــا احتمــال رکــود بی ســابقۀ اقتصــادی از دهــۀ ١٩٣٠ تاکنــون روبــه رو بــوده 
اســت. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ معاصــر، پویایــی جهانــی انباشــت ســرمایه و گــردش چــرخ ســرمایه در 
شــرکت های صنعتــی متوقــف شــده اســت؛ گرچــه در همیــن اوضــاع، اقتصــاد دیجیتــال در عصــر فضای 
مجــازی و شــرکت هایی چــون آمــازون، گــوگل، فیس بــوک، اَپــل و مایکروســافت و... رشــد بیشــتری را 

تجربــه می کننــد، هســتۀ ســخت نظام هــای اقتصــادی ســرمایه داری بــا بحــران مواجــه شــده اســت.
اثــر اقتصــادی ایــن ویــروس بی ســابقه بــوده اســت و می تــوان از آن بــه «انســداد اقتصــادی» تعبیــر 
ــن بحــران،  ــا دارد. ای ــر بازاره ــری خســارت بار ب ــی کــه ریشــه در «اقتصــاد واقعــی» و تأثی کــرد: بحران
تصویــر ســرمایه داری را به طــور معکــوس بازنمایــی می کند: در ســرمایه داری، چرخۀ مصرف و انباشــت، 
به تمامــی بــه حرکــت خســتگی ناپذیر ســرمایه، کاال و انســان ها بســتگی دارد، امــا اکنــون، زنجیره هــای 
عرضــه مســدود شــده اند و قیمت هــای بــورس، چنیــن انســدادی را ثبــت می کننــد (مــزادرا، ١٣٩٩). در 
ایــن وضعیــت انســداد ســرمایه و بحرانــی، «همه سوسیالیســت شــده اند»! و نجــات اقتصاد ســرمایه داری 
ک  در مواقــع بحــران، بــا سوسیالیســتی شــدن اقتصاد، بدون آنکــه صدایــش را درآورند، رخ داده اســت. درِ
تامپســون می گویــد: «طــرف دارن آزادی فــردی، بــه هنــگام شــیوع یــک بیمــاری فراگیــر، کاره ای نیســتند». 
بایــد گفــت: نئولیبرالیســم در زمــان بحــران فراگیــر، فرامــوش می شــود و ایــن درِس «کوویــد ١٩» بــرای 
جهــان اســت. کرونــا نشــان داد کــه بازارهــا، چنــدان هــم باثبــات نیســتند و «دســت ها»، ایــن بازارهــا را 
هدایــت می کننــد، امــا در دورۀ بحــران، ایــن دســت ها بــرای همــه مرئــی می شــوند: دولت هــا و نهادهــای 
مالــی؛ «اگــر دولــت بــه دادمــان نرســد، ورشکســت خواهیــم شــد»، و ایــن ترجیع بنــدِ گفتمــان ســرمایه، 
در زمــان بحــران اســت! چــه بحــران مالــی ٢٠٠٨ باشــد و چــه ســقوط بازارهــا در بحــران کرونــا؛ امــا 
مشــکل و مســئله ایــن اســت کــه زمانــی کــه بحــران از ِقبــل منابــع عمومــی پشــت ســر گذاشــته می شــود 
و وضعیــت عــادی می شــود، نیروهــای ســرمایه  دوبــاره بــه ســنگر گفتمانــی مألــوف خــود بازمی گردنــد 
ــز، نظــام  ــاره برقــرار می شــود. ازنظــر مایــکل رابرت ــا کمــک دولت هــا دوب و فرایندهــای ســرمایه دارانه ب
ســرمایه داری، پیــش از کرونــا نیــز بــا چالش هــای بزرگــی مواجــه بــود و کرونــا، نقطــۀ عطــف بحران هــای 
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پیشــین اســت. امــا او می گویــد: «مطمئنــم کــه فاجعــه به ســر آیــد، علــم اقتصــادِ جریــان اصلــی و مقامــات 
اقتصــادی ادعــا خواهنــد کــرد کــه ایــن بحرانــی بــرون زا بــوده اســت و هیــچ ربطــی بــه هرگونه نقــص ذاتِی 
شــیوۀ تولیــد ســرمایه داری و ســاختار اجتماعــی نــدارد؛ تقصیــر ویــروس بــود  و ایــن همــان اســتدالل 
جریــان اصلــی پــس از رکــود بــزرگ ٢٠٠٨‑ ٢٠٠٩ بــود کــه پــس از کنتــرل ویــروس کرونــا نیــز تکــرار 

خواهــد شــد» (رابرتــز، ١٣٩٩).
ــان مســلط خواهــد  ــروی کار همچن ــد، سیســتم ســرمایه به ضــرر نی ــن بحــران کــه به ســر آی بنابرای
ــران  ــوه کارگ ــکاری انب ــا بی ــرگ انســان ها ی ــران م ــه نگ ــش از اینک ــا، بی ــام ســرمایه و دولت ه ــود. نظ ب
ــد  ــان می ده ــا نش ــه م ــت ب ــن واقعی ــتند. ای ــا هس ــی بازاره ــی و بی ثبات ــقوط، ناامن ــران س ــند، نگ باش
ــوژی ســرمایه، به نوعــی از تنظیم گــری  ــه  دور از ایدئول ــه را ب ــد ســازمان دهی اقتصــاد و جامع ــه بای ک
ــز باشــد.  ــم؛ نوعــی از ســازمان اجتماعــی کــه دموکراتیــک و آزاد نی ــی همســاز کنی دموکراتیــک دولت
اقتصــاد، بــدون دولــت، اســطوره ای بیــش نبــوده اســت و در دورۀ کرونــا، هیــچ اقتصــادی بــدون کمــک  
ــِی «عــدم دخالــت دولــت در اقتصــاد»، اکنــون  دولتــی (عمومــی) ســرپا نمی مانــد. اســطورۀ نئولیبرال
ــر ایــن، بحــران بی ســابقۀ فعلــی  ــه اســت. عــالوه ب ــا صریح تریــن زبان هــا، مــورد انتقــاد قــرار گرفت ب
محدودیت هــای ادارۀ جامعــه به دســت بــازار و بنابرایــن ضــرورت برنامه ریــزی را به خوبــی نشــان 
داده اســت. آن چنان کــه ســدریک دوران می گویــد، یگانــه راه ممکــن مقابلــه بــا بحــران کرونــا، اقتصــاد 

دولتــی دموکراتیــک یــا همــان اقتصــاد اجتماعــی از نظــر ایــن مقالــه اســت:
در طول دهه هایی که از عمر نئولیبرالیسم می گذرد، انواع و اقسام فضیلت ها به بازار 
نسبت داده شده است: کارآمدی در تخصیص منابع، پویایی رقابت، ایجاد تمایز میان 
محصوالت مصرفی و...؛ بحران کرونا نشان می دهد که بازار، محدودیت هایی جدی  
نیز دارد. در وضعیت اضطراری، هماهنگ سازی فعالیت ها به واسطۀ قیمت  ناکافی 
است. بخش تجاری از رسیدن به اهداف محدود اما فوری اش، یعنی تولید ماسک، 
ژل الکلی، کیت های آزمایش، دستگاه های تنفس مصنوعی، توزیع اقالم دارویی و... 
ناتوان است. در اینجا نیاز فاحشی به برنامه ریزی متمرکز وجود دارد و یک نیروی 
دولتی باید به کمک جامعه بیاید. جامعه خواستار یک اقدام یا کنش جمعی است که 
در سطحی فراتر از بازیگران بخش خصوصی صورت بگیرد و خود را بر آن ها تحمیل 
کند. این اقدام باید بر پایۀ منطق اولویت اقتصادی صورت بگیرد که با منطق آزمایش 
و خطای بازار در تناقض است. این خصلت بازار، یعنی بی هنجاری نسبی آن (که در 
اثر کوتاه مدت نگری مضاعف می شود) باعث می شود بازار نتواند دوراندیش باشد و 
اهداف درازمدت را لحاظ کند. ما با کمبود مواد الزم برای تولید کیت آزمایش روبه رو 
هستیم؛ چراکه تولید این کیت ها در آسیا انجام می شود. اما چرا تولید این کیت ها 
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به خارج از مرزها منتقل شده است؟ چون شرکت ها هزینه ها را منطقی و زنجیرۀ 
ارزششان را بهینه سازی کرده اند (دوران، ١٣٩٩).

ــن توقــف نشــان داد  ــرد و ای ــی «کار» را متوقــف ک ــرای مدت ــا، ب مناســبات کار و ســرمایه: کرون
کــه نیــروی کار (کارگــران صنعتــی و خدماتــی، کارکنــان درمانــی و بهداشــتی، پرســتاران و بهیــاران، 
کشــاورزان، کارمنــدان، معلمــان، راننــدگان و...) کــه پایین تریــن حقوق هــا را می گیرنــد، موتــور 
ــِی  ــگان حکومت هــا؛ توانای ــران شــرکتی و نخب ــه طبقــۀ مدی ــد و ن محرکــۀ اقتصــاد جهانــی و جوامع ان
ســرمایه داری بــرای تولیــدِ مایــۀ حیــاتِ خــود (ســود)، کامــًال بــه «تولیــد» روزانۀ کارگران وابســته اســت. 
نظــام ســرمایه داری و دولت هــا، بــه کار روزانــۀ نیــروی کار مزدبگیــر وابســته هســتند و درصورتی کــه 
ــا خطــر فروپاشــی  ــات نظــام ب ــل دیگــری) متوقــف شــود، حی ــر عام ــا ه ــروس ی ــل وی «کار» (به دلی
مواجــه اســت: جامعــه تنهــا بــا کار روزانــۀ نیــروی کار ســرپا می مانــد و تولیــد ثــروت اجتماعــی، بــا کار 
امکان پذیــر اســت. همان طــور کــه مارکــس می گفــت: «هــر کودکــی می دانــد کــه اگــر ملتــی دســت از 
کار کــردن بکشــد، نمی گویــم یــک ســال، بلکــه حتــی طــی چنــد هفتــه، نابــود می شــود» (نامــۀ کارل 
مارکــس بــه کوگلمــان١، ١٨۶٨؛ به نقــل از رابرتــز، ١٣٩٩). حــال کــه اهمیــت «کار» و تولیــد روزانــۀ 
نیــروی کار، بیش ازپیــش نمایــان شــده، امیــد اســت کــه شــاهد یــک شــیفت پارادایمــی در مناســبات کار 

و ســرمایه باشــیم، امــا ایــن شــیفت گفتمانــی چگونــه ممکــن اســت؟
بحــران کرونــا، ســرمایه (چــه خــرد و چــه کالن) را وامــی دارد تــا بــا امــکان شکســته شــدن زنجیرهــای 
ــروی کار ارزان خارجــی  ــم از نی ــرای بهره کشــی دائ ــی اش ب ــی اش و ازدســت دادن توانای ــدی جهان تولی
روبــه رو شــود. امــا آیــا ایــن فرصتــی خواهــد بــود بــرای تجدیــد ســازمان نظام هــای اقتصــادی و تغییــر 
سیاســت های نئولیبرالــی؟ دولت هــا در وضعیــت جنگــی و بحرانــی، اقدامــات و سیاســت های جمع گــرا 
را بــه کار می گیرنــد. در جنگ هــای جهانــی، به ویــژه در میــان متفقیــن به منظــور حفــظ پشــتیبانی عمومی، 
امتیــازات زیــادی بــه اکثریــت طبقــۀ کارگــر داده شــد؛ ازجملــه شناســایی حــق تشــکیل اتحادیــه، چانه زنی 
جمعــی و گســترش حــق رأی. ســرمایه داری دولتــِی زمــان جنــگ درعین حــال، مدیریــت دولتــی یــا نظامی 
ــارکت در  ــوِض مش ــروی کار توانســت در ع ــرق و آب را ضــروری ســاخت. نی ــن و ب ــبکه های راه آه ش

ســازمان دهی تولیــد جنگــی بــه قــدرت و توانایــی جدیــدی دســت یابــد. 
امــا وقتــی  کــه جنــگ  تمــام شــد، شــرکت ها و تراســت ها کوشــیدند ایــن امتیــازات را پــس بگیرنــد 
و صنایــع جنگــی را از نــو خصوصــی کننــد ‑ در همــان حــال کــه اتحادیه هــای کارگــری و چپ گرایــان 
تــالش می کردنــد آنچــه را موقتــاً به دســت آورده بودنــد حفــظ کننــد. در دورۀ کرونــا نیــز کــه ســالمتی 
همــۀ  طبقــات تهدیــد می شــود، دولت هــا می کوشــند برخــی اقدامــات اجتماعــی را بــه اجــرا گذارنــد؛ 

1. Kugelmann
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نظیــر: ملــی کــردن بیمارســتان ها در ایرلنــد و اجــرای موقتــی طــرح حفــظ درآمدهــا در ایاالت متحــده؛ 
به این ترتیــب همچنــان کــه ســرمایۀ  بــزرگ و احــزاب دست راســتی می کوشــند در متــن ایــن بحــران، 
ــای  ــپ، فرصت ه ــای چ ــا و نیروه ــد، جنبش ه ــف کنن ــدی را تعری ــرمایه دارانۀ جدی ــتورالعمل س دس

جدیــدی را بــرای تحقــق اصالحــات دائمــی نظیــر بیمــۀ همگانــی دنبــال می کننــد.
امــا ایــن میــدان مبــارزه اســت و بحــران کــه تاحــدودی فروکــش کنــد، تــوازن نیروهــا در ایــن میــدان 
مبــارزه، قواعــد بــازی را مشــخص می کنــد. تاکنــون دولت هــا نیــز پــس از بحران هــا، عمومــاً به نفــع 
ســرمایه اقــدام کرده انــد. ایــن بــار، نیروهــای جامعه گــرا، جنبش هــا و نیروهــای خواهــان تغییــر، بایــد 
ــار  ــا آث ــا کرون ــرای دولــت فرامــوش شــود. پــس آی ــا ب ــد کــه کرون ــد و نگذارن از فرصــت اســتفاده کنن
ــر نظــم فعلــی جهــان برجــای خواهــد گذاشــت؟ پاســخ ایــن اســت کــه به خــودی  خــود  وســیع تری ب
نــه؛ اثــر کرونــا به واســطۀ «مبــارزه» ای اســت کــه نیروهــای اجتماعــِی خواهــان تغییــر در برابــر زرادخانــۀ 
نیروهــای محافظــه کار خواهنــد داشــت. مدیریــت بحــران دورۀ کرونــا، یــک میــدان مبارزۀ واقعی اســت 
و نیروهــای خواهــان تغییــر بایــد از فرصــت کرونــا اســتفاده کننــد و بــرای تشــکیل دولتــی اجتماعــی 
ــه کار، بیــش از ســرمایه اهمیــت می دهــد و سیاســت گذاری اجتماعــی  ــد کــه ب ــارزه کنن و مســئول مب
مشــخصی را در برقــراری سیســتم بهداشــت عمومــی، تأمیــن اجتماعــی و دیگــر حوزه هــای زندگــی در 
پیــش بگیــرد. می تــوان دو ســناریو بــرای جامعــۀ پــس از کرونــا متصــور شــد: ســناریوی حفــظ نظــم 

موجــود و ســناریوی تغییــر آن، بــا مبــارزۀ اجتماعــِی پیگیــر در میــدان «کرونــا».
ــا  ــر در ســبک زندگــی مصرفــی م ــه تغیی ــر نظــام ســرمایه داری، ب ــا تغیی ــر ســبک زندگــی: ام تغیی
ــی  ــناس سوسیالیســت (و متخصــص بهداشــت عموم ــته هســت. راب واالس١، زیست ش ــز وابس نی
بلکــه  نیســتند،  مــا  فرهنــگ  از  بخشــی   ً صرفــا «طاعون هــا  می گویــد:  جغرافیــا)  تبارشناســی  و 
ــرمایه داری  ــی س ــای منف ــر پیامده ــتی ب ــدان به درس ــیاری از منتق ــتند». بس ــا هس ــگ م ناشــی از فرهن
بی لــگام بــر محیط زیســت تأکیــد دارنــد و معتقدنــد کــه شــیوۀ  زندگــی مصرفــی کنونــی مــا به لحــاظ 
ــا، بحــث و بررســی پیامدهــای نظــام ســرمایه داری و  ــدار نیســت. پــس از کرون زیست شــناختی، پای
ســبک زندگــی مصرف گــرای مــا بــر مســائل و مشــکالت «زیســتی و ســالمتی» انســان ها نیــز بیشــتر 
شــده اســت. نظامــی از انباشــت کــه در همــه  جــا دســت اندرکار درهــم شکســتن مرزهــای ســنتی میــان 
بیماری هــای حیوانــی و انســان ها، افزایــش قــدرت انحصارهــای دارویــی، انتشــار زباله هــای ســمی، 
تقویــت الیگارشــی و تضعیــف حکومت هــای رفاهــی و تبدیــل اقیانوس هــا بــه فاضــالب اســت. بــه 
ــان شــیوع ســارس در ســال ٢٠٠٣ ،  ــر از زم ــاری عالم گی ــک بیم ــوع ی ــروز قریب الوق ــل ب ــن دلی همی
ــب  ــه ترکی ــد اســت ک ــز معتق ــس نی ــک دیوی ــوده اســت. مای ــۀ  اپیدمولوژیســت ها ب ــن دغدغ مهم تری
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کشــاورزی ســرمایه دارانه، رشــد شهرنشــینی و زندگــی شــهری مصرف گرایانــه، بــه ظهــور بیماری هــای 
عالم گیــر منجــر شــده و خواهــد شــد. او دربــارۀ رابطــۀ ظهــور ویروس هــای آنفوالنــزا و ســبک زندگــی 

ســرمایه دارانه و مصرفــی مــا می گویــد: 
از  یکی  ناخواستۀ  پیامد  امر  این  می شوند.  ظاهر  چین  جنوب  در  معموًال  آنفوالنزاها 
بزرگ ترین موارد پیروزی تمدن بشری ا ست. نظام کشاورزی چین جنوبی، که متعاقباً 
در سراسر آسیای جنوب شرقی گسترش یافت، برای چندین هزاره، بارآورترین نظام 
کشاورزی در کرۀ زمین بوده است. نظامی همراه با مرغ ها و مرغابی های اهلی که در 
کنار خوک ها در دشت  های وسیع ِکشت برنج پرورش می  یابند، دشت هایی که هرسال 
دو بار محصول می دهند؛ و این یعنی تولید خروارها پروتئین همراه با دو ُپرس اضافی 
کربوهیدرات (برنج). اما این مزارع برنج آب گرفته، پرندگان مهاجر را به سوی خود 
می  کشند و غالباً انواع جدیدی از آنفوالنزا را به مرغ ها و مرغابی ها انتقال می دهند و آن ها 
نیز به نوبۀ  خود، خوک ها را آلوده می کنند و البته خوک جانوری  است که سیستم ایمنی اش 
بسیار شبیه سیستم ایمنی خود ماست و جهش از خوک به انسان بسیار آسان و گاهی 
فاجعه بار است. از آنجا که خوک ها می توانند آنفوالنزا را هم از پرندگان و هم از انسان ها 
بگیرند، یک آلودگی مضاعف می تواند به «دسته بندی مجدد» ژن های آن ها منجر شود 
و درنهایت به آفرینش ویروسی دورگه بینجامد که برای پرندگان بسیار مرگ بار است و 
درعین حال دارای کلید ورودی به سلول های تنفسی انسان است. نتیجۀ نهایی بروز یک 
بیماری عالم گیر است؛ همچون در سال ١٩١٨‑١٩ و ویروس بسیار مسری کرونا، 
بگذریم از اینکه سرمایه داری به واسطۀ  نشر مواد سمی کارخانه ای در فضاهای عمومی 

و محیط های زیست انسانی، مستقیماً دست اندرکار کشتن ماست (دیویس، ١٣٩٩).

ســبک زندگــی مصرفــی و تــداوم کشــاورزی ســرمایه دارانه، همبســتگی دارند. ازنظــر راب واالس در 
کتــاب مزرعه هــای بــزرگ، آنفوالنــزای  بــزرگ تولیــد می کننــد، کشــاورزی صنعتــی مهم تریــن عامــل 
بــروز ویروس هــای جدیــد در جهــان اســت، امــا دامنــۀ وســیع تری نیــز وجــود دارد. در سراســر جهــان، 
ــاورزی  ــای کش ــا و زمین ه ــای جنگل ه ــن بقای ــرحد آخری ــا س ــن ت ــه زمی ــت اندازی ب ــرمایه در دس س
کوچــک پیــش روی کــرده اســت و ایــن ســرمایه گذاری ها بــه جنگل زدایــی و توســعه ای منجــر می شــود 
کــه بــه ظهــور بیمــاری می انجامــد. تنــوع عملکــرد و پیچیدگــی ایــن قطعــات بــزرگ زمیــن به گونــه ای 
ــا محیــط پیرامــون ادغــام می شــوند کــه عوامــل بیمــاری زا کــه پیش ازایــن مخفــی و  هموارســازی و ب
محصــور بوده انــد، بــه دام هــای محلــی و جوامــع انســانی ســرازیر می شــوند. به عبــارت  دیگــر، بســیاری 
از عوامــل بیمــاری زای جدیــد کــه پیش تــر تحــت کنتــرل زنجیــرۀ زیســتِ جنگل هــای دیرپــا نگهــداری 
می شــدند، اکنــون آزاد می شــوند و همــۀ جهــان را تهدیــد می کننــد. عــالوه بــر ایــن، کشــاورزی 
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ســرمایه دارانه، جای گزیــن بیشــتر زیســت بوم های طبیعــی شــده اســت و تولیــد انبــوه حیوانــات اهلــی 
کــه دســت کاری ژنتیکــی می شــوند، موانــع ایمنــی زای موجــود بــرای کاهــش ســرعت انتقــال را ازبیــن 

می بــرد و حجــم جمعیــت و تراکــم بیشــتر آن، انتقال هــای بیشــتر را تســهیل می کنــد.
ســامان دهی اجتماعــی علــم: اقتصــاد اجتماعــی و اصالح ســبک زندگــی مصرفی و ســرمایه دارانه، 
ــی از  ــم یک ــکِ عل ــی و دموکراتی ــازمان دهی اجتماع ــه س ــیاری دارد ک ــدۀ بس ــای تکمیل کنن ضرورت ه
آن هاســت. کرونــا نشــان داد کــه علــم باوجــود پیشــرفت های زیــاد، امــا کامــل نیســت. ایــن بحــران، 
ضعف هــای علــم و دانــش پزشــکی به عنــوان یکــی از پایه هــای مدرنیتــه را نشــان داد و اینکــه جهــان 
ــع بیمــاری،  ــرای دف ــد اجتماعــی ب ــدازه، آســیب زا و آســیب پذیر اســت. بااین حــال، امی ــا چــه ان ــا ت م
ــر و مســری را  ــون بســیاری از بیماری هــای عالم گی ــم پزشــکی اســت؛ چنان کــه تاکن ــه عل ــان ب همچن
درمــان کــرده اســت: ســل، وبــا، طاعــون، آبلــه، ســرخک، فلــج اطفــال و بســیاری بیماری هــای دیگــر، 
تنهــا ازطریــق علــم پزشــکی مــدرن لــگام زده شــده اند. علــم پزشــکی، جای گزینی نــدارد: در نظرســنجی 
شــهرداری تهــران، امیــد شــهروندان بــه علــم پزشــکی بــرای درمــان بیمــاری (تولیــد واکســن و داروی 
ضدویــروس) بــوده اســت و کســانی نیــز کــه بــه طــب ســنتی بــاور دارنــد، آن را بیشــتر به عنــوان درمــان 
مکمــل در کنــار علــم پزشــکی می داننــد (نصــر اصفهانــی، ١٣٩٩). عمــوم مــردم بــه پزشــکی مــدرن 
روی می آورنــد، حتــی کســانی کــه ادرار شــتر ســر می کشــند یــا بــه خــود روغــن بنفشــه می مالنــد. مــن 
بــا عرقیجــات گیاهــی، معــده دردم را تســکین داده ام امــا دلیــل نمی شــود کــه آن را جای گزیــن برداشــتن 
غــدۀ ســرطانی روده بــا علــم پزشــکی مــدرن کنــم. طــب ســنتی تــا جایــی می توانــد مکمــل و شــفابخش 

باشــد، امــا در بحران هایــی ماننــد پاندمــی کرونــا، مرجــع درمــان، علــم پزشــکی مــدرن اســت. 
ــا و  ــن نظام ه ــه در بط ــأل بلک ــه در خ ــص، ن ــور اخ ــکی به ط ــم پزش ــم و عل ــور اع ــم به ط ــا عل ام
ــه ســامانی اجتماعــی بــرای جلوگیــری از  ــه همیــن دلیــل مــا ب ــد و ب نیروهــای اجتماعــی عمــل می کن
ــم در کاربســت  ــتیم. عل ــد هس ــم پزشــکی نیازمن ــی از عل ــرداری عموم ــم و بهره ب ــتفاده از عل سوءاس
ســرمایه دارانۀ آن در کشــاورزی صنعتــی و ســایر صنایــع، در بیماری زایــی نقــش داشــته١ اســت. علــم، 
ــدارد و «ســود»، مکانیســم و  ــادی ن ــه می شــود کــه مســئولیت اجتماعــی زی ــه کار گرفت در سیســتمی ب
ــه شــد، ازنظــر راب  ــر داد. همان طــور کــه گفت ــد ایــن سیســتم را تغیی منطــق عملکــرد آن اســت و بای
ــد  ــای جدی ــروز ویروس ه ــل ب ــن عام ــرمایه داری، مهم تری ــتم س ــی در سیس ــاورزی صنعت واالس، کش
اســت، امــا دامنــۀ وســیع تری نیــز وجــود دارد: «در سراســر جهــان، ســرمایه در دســت اندازی بــه 
زمیــن تــا ســرحدِ آخریــن بقایــای جنگل هــا و زمین هــای کشــاورزیِ کوچــک پیــش روی کــرده و ایــن 
ــد.  ــاری می انجام ــور بیم ــه ظه ــه ب ــود ک ــعه ای منجــر می ش ــی و توس ــه جنگل زدای ــرمایه گذاری ها ب س

١. این مقاله، فرضیۀ احتمال مصنوعی و آزمایشگاهی بودن ویروس کرونا و انتشار (سهوی یا عمدی) آن را رد نمی کند.
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تنــوع عملکــرد و پیچیدگــی ایــن قطعــات بــزرگ زمیــن به گونــه ای هموارســازی و بــا محیــط پیرامــون 
ادغــام می شــوند کــه عوامــل بیمــاری زا کــه پیش ازایــن مخفــی و محصــور بوده انــد، بــه دام هــای محلــی 
و جوامــع انســانی ســرازیر می شــوند؛ یعنــی بســیاری از عوامــل بیمــاری زای جدیــد کــه پیش تــر تحــت 
کنتــرل زنجیــرۀ زیســتِ جنگل هــای دیرپــا نگهــداری می شــدند، اکنــون آزاد می شــوند و جهــان را تهدید 
می کننــد. عــالوه بــر ایــن، کشــاورزی ســرمایه دارانه، جای گزیــن بیشــتر زیســت بوم های طبیعــی شــده 
ــوه حیوانــات اهلــی کــه دســت کاری ژنتیکــی می شــوند، موانــع ایمنــی زای موجــود  اســت و تولیــد انب
ــرد و حجــم جمعیــت و تراکــم بیشــتر آن، انتقال هــای  ــن می ب ــال را از بی ــرای کاهــش ســرعت انتق ب
بیشــتر را تســهیل می کنــد... کشــاورزی تجــاری، چنــان بــر ســود متمرکــز اســت کــه برایــش برگزیــدن 
ویروســی کــه ممکــن اســت یک میلیــارد نفــر را بکشــد، ارزش ریســکش را دارد!» (واالس، ١٣٩٩). 
ــا اعــم از دموکراتیــک و اقتدارگــرا، به نفــع شــرکت ها،  ــه دولت ه ــح می دهــد کــه چگون واالس توضی
ــه همیــن دلیــل نظــام ســودمحور  ــر شــیوع بســیاری از ویروس هــا جلوگیــری کرده انــد. ب از اعــالم خب
و دولت هــای غیراجتماعــی، هــر دو می تواننــد دســت در دســت هــم، یــا به طــور مجــزا، از علــم 
ــن، شــرکت های دارویــی، اگــر نظــارت  ــر ای ــد. عــالوه ب سوءاســتفاده کــرده و بیمــاری را منتشــر کنن
ــش پزشــکی را انحصــاری  ــتاوردهای دان ــود، دس ــی س ــد، در پ ــوی نباش ــک ق ــی و دموکراتی اجتماع
می کننــد و آن را عمومــی نمی کننــد و بایــد مواظــب بــود؛ چــون ایــن مســئله می توانــد پــس از کشــف 

ــد: ــز رخ بدهــد! مایــک دیویــس می گوی ــا نی واکســن و داروی ضدویــروس کرون
شرکت های بزرگ دارویی، انحصارگر و تجسم تناقض میان سرمایه داری و بهداشت 
به دست  آغاز  در  داروهایی که  مالکیت  انحصار  و  سرسام آور  قیمت های  جهانی اند. 
مسئله  از  بخشی  فقط  خود  اما  شده اند  ساخته  مستقل  محققان  دیگر  و  دانشگاه ها 
و  آنتی بیوتیک ها  تولید  و  ساخت  از  درعین حال  دارویی  بزرگ  شرکت های  است. 
آنتی ویروس های حیاتی که ما به آن ها به شدت نیاز داریم به کلی طفره می روند. برای 
آن ها بس سودآورتر است که داروهای ضدسترونی جنسی مردان تولید کنند تا آنکه 
مقاومت  موج  با  می توانند  که  کنند  بازار  وارد  را  آنتی بیوتیک ها  از  جدیدی  نسل 
باکتریایی مبارزه کنند؛ مقاومتی که عامل اصلی مرگ صدها هزار بیمار در سراسر 
بیمارستان های جهان است. شرکت های بزرگ دارویی چنین ادعا می کنند که معافیت 
درواقع  اما  است،  دارویی  پژوهش  رشد  اصلی  موتور  ضدانحصار،  قوانین  از  آن ها 
این شرکت ها پول بیشتری را صرف آگهی و تبلیغات می کنند تا تحقیق و توسعه. 
واکسن ها و داروهای پیشرفته ای که این شرکت ها به بازار سرازیر می کنند معموًال در 
ابتدا در شرکت های بیوتکنیکی کوچک و پویا ساخته می شوند که به نوبۀ خود سرمایۀ 
الزم برای تحقیق را از دانشگاه های دولتی دریافت می کنند. شرکت های بزرگ دارویی 



کرونا و دولت اجتماعی | ٢۵٩

دراصل همان سرمایه داری رانتی اند؛ یعنی مانعی بر سر راه ظهور تحول در طراحی 
بیولوژیکی و تولید واکسن (دیویس، ١٣٩٩).

می بینیــم کــه سیســتم ســودمحور، از علــم بــرای حداکثــر اســتفاده از طبیعــت (کــه موجــب 
بیماری زایــی می شــود) اســتفاده می کنــد و همیــن سیســتم بــرای ســود بیشــتر، در مســیر درمــان آن، 
ــوان از سیســتمی کــه هــم بیمــاری  ــه می ت ــد. حــال پرســش ایــن اســت کــه چگون ســنگ اندازی می کن
می زایــد و هــم از عملکــرد غیرانســانی ایــن ســرمایه داری رانتــی کــه مخالــف ســالمت عمومــی اســت، 
جلوگیــری کــرد. پاســخ مــا، شــکل گیری دولــت اجتماعــی اســت؛ دولتــی کــه به طــور سیســتماتیک، 
ســالمت شــهروندان را بــر مــوارد دیگــر (ســود، ایدئولــوژی و...) ترجیــح می دهــد. همچنیــن، نظــام 
درمانــی همگانــی و بهداشــت عمومــی، از اولویت هــای دولــت اجتماعــی اســت. همان طــور کــه 
کریســتین مک میلــن١ در کتــاب مقدمــه ای بــر پاندمی هــا می گویــد، ایــن فقــط علــم پزشــکی نیســت 
کــه حل کننــدۀ مســئله اســت و ایــن علــم در وضعیــت اجتماعــی و جهانــی نابرابــر عمــل می کنــد و بــه 
همیــن دلیــل میــزان نفــوذ ایــن علــم در همــۀ طبقــات اجتماعــی و همــۀ کشــورها یکســان نیســت: «همۀ 
بیماری هــای مســری گرچــه از ســوی پزشــکی مــدرن به نحــوی مهــار شــده اند، امــا متأثــر از وضعیــت 
اجتماعی انــد». به نظــر او، فقــر و عقب ماندگــی اقتصــادی در بســیاری از کشــورها باعــث می شــود کــه 
ــن، ٢٠١۶).  ــد (مک میل ــری و درمــان کاهــش یاب ــد و امــکان پیش گی بیماری هــا شــیوع بیشــتری یابن
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در کنــار علــم پزشــکی، سیســتم حکم رانــی کــه بــه عدالــت در ســطح ملــی 
و جهانــی می پــردازد، اهمیــت اساســی دارد. بنابرایــن عدالــت در دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی بــرای همــۀ اقشــار اجتماعــی، اهمیــت اساســی دارد.
ــی نمی شناســد، هــم  ــر و غن ــا فقی ــه کرون ــه برخــالف ادعــای روزهــای اول ک ــم ک ــروزه می دانی ام
ابتــال بــه کرونــا و هــم درمــان آن، طبقاتــی اســت. به عبــارت  دیگــر، ریســک قــرار گرفتــن در معــرض 
ــتمزدی در  ــان دس ــدگان، کارکن ــران، رانن ــده اســت. کارگ ــع  ش ــه توزی ــا، براســاس طبق ــروس کرون وی
حوزه هــای مختلــف، کارکنــان بیمارســتان ها و درمانگاه هــا، حاشیه نشــینان و بیــکاران، مهاجــران، 
دســت فروش ها، کــودکان کار، بی ســرپناهان، زباله گردهــا و به طورکلــی طبقــات فقیــر و فاقــد پوشــش 
مراقبت هــای بهداشــتی بیشــترین احتمــال ابتــال بــه کرونــا و مــرگ را دارنــد و خدمــات درمانــی به لحــاظ 
ســرعت و کیفیــت نیــز ماننــد طبقــات بــاال در دســترس آن هــا نیســت. آن هــا نــه بــه امکانــات پیش گیــری 
دسترســی دارنــد و نــه بــه امکانــات درمــان و نــه زیســت و معیشــت. درمقابــل، طبقــات فرادســت هــم 
ــادی و  ــاالی اقتص ــات ب ــیم از طبق ــوردی نمی شناس ــان، فرادســت اند. م ــم در درم ــری و ه در پیش گی
ــا، از اقشــار  ــر آن فــوت کــرده باشــد و عمــدۀ تلفــات کرون ــر اث ــال شــده و ب ــا مبت ــه کرون سیاســی کــه ب
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ــه نشــان می دهــد کــه در آمریــکا، اکثریــت قربانی های ایــن اپیدمــی، از  فرودســت اســت. آمارهــای اولی
ــکا به طــور  ــا در آمری ــر کرون ــد. حــدود ٧٠ درصــد مرگ ومی ــت ســیاهان بوده ان ــردم فرودســت و اقلی م
تقریبــی از جمعیــت ٣٠ درصــدی ســیاهان آن اســت. به قــول دیویــد هــاروی: «پیشــرفت کوویــد ١٩ تمام 

ــژادی و جنســیتی را نشــان می دهــد» (هــاروی، ١٣٩٩). ــی، ن ــر طبقات ویژگی هــای یــک واگی

سیاست اجتماعی
اقتصــاد اجتماعــی در سیســتم دولــت اجتماعــی، بــا سیاســت های اصولــی اجتماعــی پیونــد می خــورد. 
کرونــا نشــان داد کــه غــرب، یعنــی آنچــه به عنــوان کشــورهای توســعه یافته می شناســیم (آمریــکا، اروپــا، 
اســترالیا، ژاپــن و...)، در برابــر تحــوالت کنونــی و آتــی، بســیار آســیب پذیرند و نظــام بازار در کشــورهایی 
کــه بیشــترین نفــوذ را داشــته اســت، در زمــان بحــران، کمتریــن کارآمــدی را دارد. مرجعیــت غــرب و 
ــا در  ــد اســت. کرون ــده، به شــدت مــورد تردی ــی و آین جهــان توســعه یافته در پدیده هــای ناشــناختۀ کنون
اروپــا و آمریــکا در مقایســه بــا خاســتگاهش (چیــن)، آشــفتگی و پریشــانی و تلفــات بســیار بیشــتری 
ایجــاد کــرد. کارآمــدی سیســتم بهداشــتی و درمانــی انگلیــس و آمریــکا در برابــر بحــران زیســتی ویــروس 
کرونــا مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و ابتــدا آمریــکا و ســپس انگلیــس، بیشــترین تلفــات در ســطح جهــان 
ــز خــوب اســت) یکــی از  ــه  چی ــه در غــرب هم ــن کلیشــه ک را داشــته اند. کاهــش غرب محــوری (و ای
نــکات مثبتــی بــود کــه کرونــا نشــان داد! مشــکالت اجتماعــی در همــه  جــا کــه سیســتم ها بــر نابرابــری 
ــی اگــر کشــوری توســعه یافته تلقــی شــود. هنگامــی   ــی باشــند وجــود دارد، حت و ســرمایه محوری مبتن
کــه بــروس ایلــوارد، سرپرســت هیئــت اعزامــی از طــرف ســازمان بهداشــت جهانــی بــه چیــن، در پایــان 
مأموریتــش از او درمــورد کنتــرل ویــروس ســؤال شــد، چنیــن پاســخ داد: «اگــر بخواهیــم اکنــون و آینــده 
آمــاده باشــیم، مهم تریــن اتفاقــی کــه بایــد روی دهــد ایــن اســت کــه بایــد طــرز تفکــر خــود را بــه شــکلی 
کامــالً بنیادیــن تغییــر دهیــم. تفکــر مــا بایــد ایــن باشــد کــه به عنــوان نــوع بشــر با یکدیگــر همــکاری کنیم 
و بــه شــکلی ســازمان یابیــم کــه بتوانیــم مراقــب یکدیگــر باشــیم. بایــد دریابیــم کــه ســالمتِی فقیرتریــن 
ــده در ســالمت همــۀ ماســت و اگــر آمــادۀ ایــن تغییــرات فکــری و نهــادی  مردمــان، عاملــی تعیین کنن
نباشــیم، هرگــز نخواهیــم توانســت بــرای مواجهــه بــا ایــن چالش هــای ویرانگــر نــوع بشــر، آمــاده باشــیم».

ــه تغییــرات رادیکالــی در  ــد، ایــن اســت کــه مــا ب ــه آن اشــاره می کن ــوارد ب ــه ای کــه بــروس ایل نکت
ــر نیســت.  ــر امکان پذی ــدون حضــور یکدیگ ــن دو ب ــم و ای ــاز داری ــتگی نی ــت و همبس ــتای عدال راس
تفکــر کنونــی و سیســتمی کــه بــر آن ســوار اســت، بــر بی اهمیتــی فقــرا مبتنــی اســت. امــا زمانــی کــه 
همه گیــری رخ می دهــد، بیمــاری فقــرا، بیمــاری ثروتمنــدان نیــز می شــود. زمانــۀ آن گذشــته اســت کــه 
ثروتمنــدان، طبقــات فقیــر را ازنظــر پزشــکی خطرنــاک می دانســتند و ازنظــر بهداشــتی، حصارهایــی 
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اجتماعــی می ســاختند. بزرگ تریــن شــرکت نفــت جهــان در دهــۀ ١٩٣٠، یعنــی نفــت انگلیــس 
ایــران نیــز وقتــی دیــد کــه جداســازی اجتماعــی جــواب نمی دهــد، باالخــره مجبــور شــد کــه خدمــات 
بهداشــتی عمومــی را گســترش دهــد. کرونــا نشــان داد کــه بیمــۀ ســالمت همگانــی، ضرورتــی ملــی و 
جهانــی اســت و بهداشــت بایــد از مکانیســم بــازاری خــارج و روندهــای کنونــی بازاری شــدن ســالمت، 
متوقــف شــود. عــالوه بــر ایــن، وزارت بهداشــت بایــد در مواقــع بحران هــای زیســتی، قــدرت عمــل 
بیشــتری داشــته باشــد. در ایــران، ایــن قــدرت عمــل بیشــتر می توانســت از شــیوع ویــروس در روزهــای 
طالیــی اول، جلوگیــری کنــد، امــا نهادهــای قدرتــی کــه چنــدان مســئولیتی در ایــن مــورد نداشــتند و 
احســاس نمی کردنــد، اقتــدار وزارت بهداشــت را نپذیرفتنــد و باعــث گســترش بیشــتر ویــروس شــدند.

سیاست دموکراتیک
دموکراســی در دولــت اجتماعــی: چــه ســازمان اجتماعــی‑ سیاســی (ســاختار قــدرت، سیاســت های 
داخلــی، رابطــۀ دولــت و جامعــه و...) بــرای مواجهــه بــا بحــران ازجملــه پاندمــی کرونا، موفق تر اســت؟ 
ــم اقتدارگراســت؟  ــر از رژی ــار بحــران، ضعیف ت ــا دموکراســی در مه ــی؟ آی ــا تمرکزگرای دموکراســی ی
درمــورد کوویــد ١٩ ایــن دیــدگاه مطــرح شــد کــه تمرکزگرایــی دولتــی چیــن (در تصمیم گیــری، کنتــرل 
و نظــارت دیجیتالــی و میدانــی بــر شــهروندان چینــی بــرای اجــرای فاصله گــذاری فیزیکــی و قرنطینــه) 
موفــق بــوده اســت؛ درحالی کــه مثــًال در کشــوری ماننــد ایتالیــا و یــا انگلیــس، به دلیــل ســازمان 
اجتماعــی دموکراتیــک، تصمیم گیــری بــا تأخیــر مواجــه بــوده و اجــرای طــرح فاصله گــذاری و قرنطینــه 
نیــز بــا نظــارت و کنتــرل متمرکــز دولتــی همــراه نبــوده و درنتیجــه تلفــات زیــاد بــوده اســت: در مدیریت 

بحــران، پرچــم کارآمــدی اقتدارگرایــی باالســت و دموکراســی کارایــی پایینــی دارد!
دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه می تــوان بــا ایــن فرضیــه مخالــف بــود. اقتــدار و نظــارت دولتــی در مهــار 
بحران هــا، ضــروری اســت، امــا لزومــی نــدارد کــه ایــن تمرکــز در تصمیم گیــری، بــا ماهیــت دیکتاتــوری 
رژیــم سیاســی پیونــد بخــورد. حکومت هــای اقتدارگرایــی وجــود دارند کــه از حداقل قــدرت تصمیم گیری 
و اجرایــی برخوردارنــد و دولت هــای دموکراتیکــی وجــود دارنــد کــه قدرتمنــد هســتند و جامعــه را بــه حــال 
خویــش رهــا نمی کننــد. در زمــان فاجعــه، دولت هــای دموکراتیــک بــا تعهــد اجتماعــی، نظــارت و کنتــرل 
بیشــتری بــر شــهروندان دارنــد. امــا در ایــن زمینــه نیــز هشــدار داده شــده اســت کــه افزایــش اقتــدار دولتــی 
در زمــان بحران هــا، موجــب بســط گســترۀ قــدرت دولــت بــه حوزه هــای مختلــف زندگــی شــهروندان و 
درنتیجــه اســتبداد و حتــی تمامیت طلبــی در زمــان پــس از بحــران می شــود: «مواظــب باشــید، دولت هــا و 
حاکمــان از بحران هایــی ماننــد بیمــاری همه گیــر سوءاســتفاده می کننــد تــا دموکراســی را تعطیــل کننــد و 

قــدرت مطلقــه بســازند و آزادی هــای مدنــی، سیاســی و اجتماعــی را محــدود کننــد».
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باوجــود ایــن هشــدارها، رشــد اقتــدار اجرایــی و نظــارت دولــت در زمــان فاجعــه و بحــران، لزومــاً 
ــه اقتضــای اوضــاِع مهــار بحــران  ــدازد و افزایــش کنتــرل و نظــارت، ب ــه خطــر نمی ان دموکراســی را ب
ــد.  ــی می کنن ــت همراه ــا دول ــران، ب ــار بح ــع و مه ــرای رف ــردم ب ــود م ــوارد، خ ــتر م اســت و در بیش
گامبــن درمــورد بحــران کرونــا و اینکــه در زمــان بحــران، دولت هــا بــرای افزایــش  ســخنان جورجیــو آ
کنتــرل بــر شــهروندان سوءاســتفاده می کننــد و وضعیــت اســتثنائی را بــه قاعــده تبدیــل می کننــد، تنهــا 
می توانــد به عنــوان یــک هشــدارِ خیرخواهانــه تلقــی شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه در دورۀ بحــران، 
دولــت بایــد مــردم را رهبــری و هدایــت کنــد و قوانیــن وضــع کنــد و در اجــرای آن نیــز مقتــدر باشــد. 
ــۀ قــم را زودتــر  مثــًال اگــر دولــت ایــران می توانســت مقتدرانــه طــرح فاصله گیــری فیزیکــی و قرنطین
اجــرا کنــد، شــیوع ویــروس کنتــرل می شــد. دولــت دموکراتیــک مقتــدر، پاســخ گو و شــفاف، ضرورتــی 

جــدی در مهــار بحــران اســت.
ناکارآمــد  اســت  ممکــن  و  می کننــد  پنهــان کاری  دموکراتیــک،  دولت هــای  از  برخــی  البتــه   
باشــند و دســتگاه اداری آن هــا انســجام کافــی نداشــته باشــد. دولت هــای اقتدارگــرا نیــز ممکــن اســت 
ــی مدل هــای موجــود  ــدی، ذات ــد؛ کارآم ــج ببرن ــان کاری، عــدم انســجام دســتگاه اداری و... رن از پنه
دموکراســی و غیردموکراســی نیســت، امــا بی شــک شــفافیت و پاســخ گویی در مــدل دموکراســی 
بیشــتر اســت. دســت کاری اطالعــات و پنهــان کاری در رژیم هــای اقتدارگــرا در اطالع رســانی درمــورد 
ــان  ــد و هدفش ــوه کنن ــد جل ــد و ناکارآم ــتند ب ــل نیس ــا مای ــن رژیم ه ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــا (ب بحران ه
ــار خــود  ــا و پیامدهــای زیان ب ــه وضعیــت عــادی اســت)، محدودیت ه ــه ب ــی جامع ــدن روان بازگردان
را دارد؛ گــو اینکــه ایــن فرضیــۀ قــوی مطــرح اســت کــه شــدت گیری بحــران و گســترش ویــروس در 
ــد بفهمــد  ــوده اســت و بنابرایــن جهــان می توان جهــان، به دلیــل پنهــان کاری یــک دولــت اقتدارگــرا ب
کــه تبعــات زیان بــار رژیم هــای اقتدارگــرا، فقــط در ســطح ملــی نیســت، بلکــه ابعــاد جهانــی می یابــد. 
نظــارت دولتــی در زمــان بحــران، در یــک کشــور دموکراتیــک نیــز می توانــد راه حــل باشــد و تکلیف 
اجتماعــی دولــت ایجــاب می کنــد کــه نظــارت را تقویــت کنــد و ایــن به معنی تعطیل شــدن دموکراســی 
نیســت. از طــرف دیگــر، دولــت دموکراتیــک کــه مقتــدر عمــل می کنــد، زیــر ذره بیــن و نظــارت شــدید 
جامعــۀ مدنــی اســت و نمی توانــد پنهــان کاری کنــد. بنابرایــن، مدلــی از ســازمان اجتماعــی دموکراتیــک 
ــی  ــه معن ــد، ب ــذار نمی کن ــه خــودی واگ ــه ســازوکارهای خــود ب ــت در آن، حــل بحــران را ب ــه دول ک
افزایــش نظــارت اســتبدادی و ایجــاد جامعــۀ سراســربین نیســت. دولــت بایــد مــردم را راهنمایــی کنــد 
و نــه گمــراه؛ نــه اینکــه مــردم را رهــا کنــد تــا خــود مســائل را حــل کننــد! دولــت اجتماعــی، نــه لزومــاً از 
بــاال و غیردموکراتیــک، بلکــه از پاییــن و از ســوی مــردم راهنمایــی می شــوند. پیمایش هــای مختلــف 
در ایــران نشــان می دهــد کــه عمــوم مــردم، خواســتار و مدافــع طرح هــای نظارتــی و بهداشــتی دولــت 
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ــد، هرچقــدر  ــه مــردم می گوی ــد. دولــت اجتماعــی واقعیــت را، هرچــه باشــد، رک و راســت ب بوده ان
ــاده باشــند و مســئولیت اجتماعــی خــود  ــد آم ــردم بای ــخ و ناگــوار اســت؛ چــون م ــت، تل ــن واقعی ای
ــد و  ــک، قابل اعتمادن ــه رژیم هــای دموکراتی ــد. در اینجاســت ک ــت انجــام دهن ــا دول را در همراهــی ب
ــه و  ــی و قرنطین ــر نظارت ــرا؛ تدابی ــای اقتدارگ ــه رژیم ه ــد و ن ــتری می کنن ــاد بیش ــود اعتم ــردم خ ــه م ب
ــا  ــا ب ــد وجــود داشــته باشــد، ام ــز بای ــری فیزیکــی در کشــورهای دموکراتیــک نی طرح هــای فاصله گی
شــفافیت و ســازوکارهای دموکراتیــک و پاســخ گویانه. کارآمــدی، ذاتــی هیــچ نــوع رژیمــی نیســت و 
دموکراســی نیــز اگــر بــا دولتــی اجتماعــی و قــوی و کارآمــد همــراه باشــد، تنهــا مــدل مقبــول مواجهــه بــا 
بحــران اســت و بایــد قاطعانــه در برابــر ایده هایــی ایســتادگی کــرد کــه اقتدارگرایــی را الزمــۀ کارآمــدی 
ــر راســت گرایان افراطــی و  ــده ای در براب در حــل بحــران می داننــد. آن چنان کــه ژیــژک به طــور قانع کنن
چپ هــای قالبــی می گویــد، «فاصله گیــری فیزیکــی» در زمــان بحــران کرونــا، نــه گسســت اجتماعــی 

بلکــه نوعــی همبســتگی و همــکاری اجتماعــی اســت.
حکم رانــی دولــت اجتماعــی در ســطح نهــادی، حائــز بیشــترین همــکاری و مشــارکت و کمتریــن 
ــر کل ســازمان بهداشــت جهانــی گفــت، «ایــن بیمــاری  ــان کــه دبی اصطــکاک نهــادی اســت. همچن
ــه کل  ــگ ک ــع و هماهن ــی و جام ــردی جمع ــا رویک ــط ب ــا فق ــد، منته ــوان عقــب ران ــر را می ت همه گی
دســتگاه حکومــت را درگیــر کارزار کنــد». تصمیمــات و اقدامــات هماهنــگ در دورۀ بحــران، 
ــات  ــات، اقدام ــر در دورۀ بحــران، تصمیم ــه اســت. اگ ــد ١٩ گرفت ــران از کووی ــه ای درســی اســت ک
ــی بحــران رخ نمی دهــد و اثربخشــی  و اطالع رســانی متناقــض و ناهماهنــگ باشــد، مدیریــت اصول
اقدامــات کاهــش می یابــد. در هفته هــای اول، شــاهد تشــتت و ناهماهنگــی در اظهارنظرهــای رســمی، 
تصمیمــات و اقدامــات و تعلــل در طــرح قرنطینــه و فاصله گــذاری اجتماعــی بودیــم. بــرای هماهنگــی 
و انســجام، نیــاز بــه اقتدارگرایــی در سیاســت نیســت، امــا نیازمنــد اقتــدار و انســجام در بوروکراســی 
تصمیم گیــری و اجــرا هســتیم. شــجاعت در بیــان به موقــع حقایــق و واکنش هــا و اقدامــات ســریع، از 
ضرورت هایــی اســت کــه بایــد هم اکنــون و در وضعیــت مشــابه صــورت بگیــرد. فاصلــۀ زیــاد تصویــب 

ــا اجــرای آن هــا، پیامدهــای منفــی بســیاری داشــته اســت. مقــررات و بخش نامه هــا ت
شــفافیت: شــفافیت، از اصــول اساســی دولــت اجتماعــی اســت. درســی کــه جهــان از آنفوالنــزای 
اســپانیایی در ســال ١٩١٨ گرفــت ایــن بــود کــه «حقیقــت را مدیریــت نکنیــد، آن را بــه زبــان بیاوریــد». 
از ابتــدای شــیوع کرونــا، از چیــن، ایــران، آمریــکا تــا برخــی کشــورهای دیگــر، دولت هــا ســعی داشــتند 
ــراس و... حقیقــت را  ــّو ه ــردن ج ــار ک ــت پنداشــتن آن، مه ــه کم اهمی ــف ازجمل ــل مختل ــا به دالی بن
مدیریــت کننــد. امــا امــروز می دانیــم کــه اگــر چیــن، پنهــان کاری نمی کــرد و جهــان را زودتــر مطلــع 
ــردان کاخ ســفید مســئله را جــدی  ــود. اگــر دولت م ــر ب ــرل شــیوع بیمــاری امکان پذیرت می نمــود، کنت
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ــز  ــد فاجعه آمی ــن ح ــه ای ــکا ب ــات آمری ــد، تلف ــاده می کردن ــردم را آم ــی و م ــام درمان ــد و نظ می گرفتن
ــم  ــهر ق ــۀ ش ــت و سیاســت قرنطین ــدی می گرف ــئله را ج ــدا مس ــران از ابت ــت ای ــر دول ــید. اگ نمی رس
را درپیــش می گرفــت، می توانســتیم کنتــرل بیشــتری بــر شــیوع ویــروس داشــته باشــیم. متخصصــان 
می گوینــد کــه دولــت بایــد بــا مــردم ارتبــاط داشــته باشــد تــا اطمینــان یابــد کــه هوشــیار و گوش به زنــگ 

ــا دچــار هــول و هــراس نمی شــوند. ــد ام می مانن
در ایــران، نحــوۀ مواجهــۀ دولــت و دیگــر نهادهــای رســمی بــا شــیوع کرونــا در روزهــای اول، باعــث 
ــه حکومت هــا و رســانه های رســمی،  رشــد نوعــی بی اعتمــادی سیاســی در جامعــه شــد. بی اعتمــادی ب
فقــط مختــص ایــران نبــود، بلکــه در برخــی از کشــورهای درگیــر کرونــا رخ داد. براســاس نظرســنجی ها در 
اســپانیا، اکثریــت مــردم، اطالع رســانی دولــت را غیرشــفاف دانســته و ابتــدا دولــت و ســپس رســانه ها را 
مســئول پنهــان کاری و گســتردگی بحــران دانســته اند و اکثریــت مــردم نســبت بــه عملکــرد دولــت، اعتمــاد 
و رضایــت پایینــی داشــته و آن را دیــر و ناکافــی دانســته اند. براســاس نظرســنجی شــهرداری تهــران و ایســپا 
ــادی در حوزه هــای  ــا بی اعتم ــن ت ــاد پایی ــا، اعتم ــی کرون ــورد اپیدم ــا ١۴ اســفند) درم ــوج اول، ١٢ ت (م
مختلــف، در چنــد مــورد فــراوان اســت: ١. بی اعتمــادی بــه مســئوالن به دلیــل ســهل انگاری و عــدم لغــو 
پروازهــای شــرکت ماهــان بــه چیــن؛ ٢. پنهــان کاری درمــورد اعــالم  زمــان ورود ویــروس بــه ایــران؛ ٣. 
قرنطینــه نشــدن شــهر قــم و درپیــش نگرفتــن مقــررات ســخت گیرانه و تــردد در روزهــای طالیــی اول. 
نگرشــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه حاکمیــت بــه دالیــل و انگیزه هــای خــاص خــود، آغــاز شــیوع بیمــاری 
را اعــالم نکــرد و همیــن عامــل باعــث ازدســت رفتــن دورۀ طالیــی کنتــرل ویــروس بــا قرنطینــه کردن شــهر 
قــم شــد؛ ۴. بی اعتمــادی بــه آمــار رســمی مبتالیــان و فوتی هــا و ۵. واکنــش دیرهنــگام و ناکافــی بــودن 
اقدامــات دولــت و نهادهــای حکومتــی در مدیریــت بحــران. در ایــن نظرســنجی، ١٢درصــد پاســخ گویان، 
مــردم را به ســبب رعایــت نکــردن توصیه هــای بهداشــتی مقصــر اصلــی شــیوع اپیدمــی می داننــد و بســیاری 
دیگــر بــه عواملــی چــون عــدم کنتــرل ورود مســافر از کشــور چیــن (٣٧ درصــد)، مدیریــت ضعیــف درمان 
مبتالیــان (٢٢ درصــد) و قرنطینــه نشــدن قــم در روزهــای اولیــۀ شــیوع کرونــا (١۶ درصد) اشــاره می کنند.
پــس از پیشــرفت های پزشــکی و فــداکاری کادر درمانــی، بهتریــن ســازوکار دفاعــی انســان در برابــر 
کرونــا، «اطالعــات و آگاهــی عمومــی» اســت. برخــی از مقامــات دولتــی معتقدنــد جهــت حفــظ امنیــت 
روانــی جامعــه نبایــد برخــی واقعیت هــا بــه مــردم گفتــه شــود، ایــن درحالــی اســت کــه هرگونــه پنهــان کاری 
درمــورد مســائل مختلــف، امنیــت روانــی جامعــه را مختــل می کنــد. گفتــن حرفــه ای و اصولــی حقیقــت، 
اعتمــاد عمومــی بــه مراجــع تصمیم گیــری را افزایــش می دهــد و امنیــت روانــی را تضمیــن می کنــد و مــردم 
در کنتــرل مســائل بــه حکومــت کمــک می کننــد. بــرای جلــب اعتمــاد مــردم، مقامات دولتــی باید صــادق و 
بی پــرده و شــفاف ســخن بگوینــد و بــه مــردم نشــان دهنــد کــه مســئله برایشــان بســیار مهــم و جدی اســت. 
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جامعــۀ مدنــی: جامعــۀ مدنی در ســامان دولت اجتماعی چــه جایگاهی دارد؟ برخی از ســازوکارهای 
جامعــۀ مدنــی ازجملــه در ایــران، ســوءظن هایی درمــورد اصــل آن برانگیختــه اســت. همچنیــن ایــن ظــن 
نســبت بــه  نظــام ســرمایه داری وجــود دارد کــه جامعــۀ مدنــی به مثابــۀ نهادهــای خدمــات اجتماعــی را 
ــادی،  ــران انتق ــا پــس بکشــد. به نظــر بعضــی متفک ــات اجتماعــی پ ــت از خدم ــا دول به وجــود آورده ت
«جامعــۀ مدنــی نوعــی ایدئولــوژی نئولیبرالــی» اســتعمار نــو اســت کــه بــا حملــۀ ضددموکراســی نخبــگان 
اقتصــادی و صاحبــان ســرمایه بــه نهادهــای دولتــی خدمــات اجتماعــی، ایــن بخــش ســوم (جامعــۀ مدنی 
در کنــار دولــت و بــازار) را برپــا می کننــد تــا جــای دولــت در اقتصــاد و حمایــت دولتــی را بگیرنــد. به نظــر 
ایــن منتقــدان، رشــد ســریع جامعــۀ مدنــی در مقیــاس جهانــی پــس از فروپاشــی سیســتم کمونیســتی، 

بخشــی از راهبردهای اســتعمار نو مرتبــط بــا توافــق کلــی واشــینگتن بــود (زاِلســکی، ٢٠١٢). 
امــا در تلقــی دولــت اجتماعــی، جامعــۀ مدنــی زمانی معنــی دار و دارای کارکرد اســت که بــا ایدئولوژی 
لیبرالــی فردگرایــی و بــازاری، یعنــی کوچــک شــدن دولــت و کنار گذاشــتن مســئولیت های دولتــی، همراه 
نباشــد. جامعــۀ مدنــی لیبرالــی نوعــی ایدئولــوژی اســت کــه تمــام وظایفــی را رهــا کنــد کــه یــک دولــت 
اجتماعــی و مردمــی می توانــد بــه نحــو ســازمان یافته ای انجــام دهــد و بــه منطــق بــازار و کاالیــی شــدن 
بســپرد و آن گاه، از نهادهــای مدنــی انتظــار بــرود کــه جــای دولــت را بــرای حمایت هــای اجتماعی بگیرد. 
ــم  ــا و برنامه هــای عظی ــل پروژه ه ــرای تکمی ــد کــه ب ــی و اثربخشــی دارن ــی کارای ــی زمان نهادهــای مدن
ــازاری  ــه اینکــه جای گزیــن دولــت شــوند. دیــدگاه غیرب دولتــی بــرای حمایــت اجتماعــی وارد شــوند ن
و غیرلیبرالــی از جامعــه و نهادهــای مدنــی، بــا دولــت اجتماعــی بــا رهیافــت سوسیالیســتی مخالفتــی 
نــدارد کــه هیــچ، کامــًال همــراه اســت. در ایــران یکــی از زمینه هــای فعــال شــدن ســمن ها، در تأمیــن مــواد 
ضــروری درمانــی و تأمیــن کارکنــان موقــت بیمارســتان ها و درمانــگاه بــوده اســت. بســیاری از ســمن ها، 
ــد، امــا ســمن های بیشــتری هســتند کــه درصــورت همــکاری  ــه کرده ان ــه ایــن خدمــات را ارائ داوطلبان
ــرار  ــورد بی مهــری ق ــی م ــه همــکاری هســتند. طــی ســال های گذشــته، نهادهــای مدن ــل ب ــت، مای دول
گرفته انــد و ایــن باعــث شــده اســت کــه دولــت در ایــن زمینــه، خــود را از یاری گــری آن هــا محــروم کنــد. 
جامعــۀ مدنــی نه فقــط در ســطح ملــی، بلکــه در ســطح جهانــی کــه عملکــرد جهانــی دارنــد، بااهمیت انــد؛ 
ماننــد پزشــکان بــدون مــرز. بــر اهمیــت چنیــن انجمن هایــی افــزوده خواهــد شــد و دولتــی، اجتماعــی 

اســت کــه زمینــۀ مناســب را بــرای فعالیــت انجمن هــای مدنــی فراهــم کنــد.

قوانین فرهنگ ساز
فرهنــگ، در مواجهــه بــا اپیدمی هــا و بحران هــای زیســتی (در اَشــکال هنجارهــای مراقبتــی، رفتــاری، 
بهداشــتی و...) اهمیــت زیــادی دارد، امــا تأکیــد بــر فرهنــگ، نبایــد تــا آن انــدازه ای باشــد کــه اهمیــت 
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سیســتم (ســاختارها و نهادهــای حکم رانــی) را نادیــده انــگارد. ایــن ســاختارها و قواعــد حکم رانــی 
هســتند کــه فرهنــگ را پیــش می برنــد یــا اینکــه هنجارهــای فرهنگــی منفــی، آن ســاختارهای ناســالم را 
در چنــگال ناکارآمــدیِ خــود فــرو می برنــد. آن طــور که ایِنــس بــوره در مقالــۀ «نقــش فرهنــگ در مواجهــه 
بــا اپیدمی هــا» اســتدالل می کنــد، بحــث دربــارۀ بیماری هــا از منظــر فرهنگــی، «نبایــد بــه نادیــده گرفتــه 
 شــدنِ ســاختارهای اجتماعــی‑ سیاســی و اقتصــادی در ســطح ملــی و جهانــی منجــر شــود. اغلــب، 
فرهنــگ بــه عاملــی خطرآفریــن تبدیــل شــده، چــون ابعــاد ســاختاری و زیربنایــی نادیــده گرفتــه شــده 
اســت (بــوره، ١٣٩٩). به عنــوان نمونــه، در اجــرای فاصله گــذاری فیزیکــی به عنــوان یــک اســتراتژی 
بهداشــتی بــرای کنتــرل شــیوع، دولــت و دیگــر نهادهــای عمومــی در ابتــدا رعایــت طــرح و قرنطینــۀ 
ــد و از مــردم در رســانه ها «درخواســت»  ــه «فرهنــگ» واگــذار کردن ــردد را ب خانگــی و محدودیــت ت
ــا در تمــام  ــد. ام ــاب کنن ــد و از ترددهــای غیرضــروری اجتن ــه بمانن ــد کــه در خان و «خواهــش» کردن
کشــورهایی کــه بــا بحــران کرونــا مواجــه هســتند، فرهنــگ، «هدایت کننــده» نبــوده بلکــه ماننــد بســیاری 
ــد). اگــر نظــم و قانــون در جامعــه جــاری  مــوارد دیگــر، «قانــون» عمــل کــرده اســت (کنتــرل می کن
باشــد، فرهنــگ نیــز ارتقــاء می یابــد. اگــر قانــون نباشــد، بســیاری از رفتارهــای اجتماعــی به ویــژه در 

دورۀ بحــران، در کشــورهای مختلــف بــا فرهنگ هــای متفــاوت، تــا حــد زیــادی مشــابه اســت. 
ــا، رفتارهــای فرهنگــی و اجتماعــی مشــابهی در سراســر جوامــع مالحظــه شــد کــه  در بحــران کرون
ارتباطــی بــه مفاهیمــی چــون منــش یــا خلقیــات ملی کشــورها نداشــت. گروه هــای مذهبــی در اکثــر جوامع 
ســعی داشــتند بــا دعــا و حضــور جمعــی در مکان هــای مقــدس، بــرای رفــع بــالی کرونــا اقــدام کننــد و در 
ســوی دیگــر، بخشــی از مــردم ایــن رفتــار را غیرمســئوالنه می نامیدنــد. در بســیاری از کشــورها، به دلیــل 
ارزان تــر شــدن خدماتــی چــون هتل هــا، کنســرت ها و... جوانــان بــدون توجــه بــه هشــدارهای دولت هــا، بــه 
مســافرت و گشــت وگذار و خوش گذرانــی در پارک هــا و ســواحل و مکان هــای پرتجمــع رفتنــد. در ایــن 
بحــران، نوعــی کنــش جمعــی بــرای خریــد نیازهــای اساســی و اقالم غذایــی در همه کشــورها به وجــود آمد. 
ایــن رفتارهــای مشــترک در مــردم کشــورهای مختلــف در بحــران کرونــا را نمی تــوان براســاس ویژگی هــا 
و خلقیــات یــک ملــت یــا جامعــه توضیــح داد. بلکــه می تــوان گفــت کــه «در درون جوامــع»، انســان ها و 
گروه هــای مختلــف، براســاس ویژگی هــا و ســنخ های فرهنگــی مختلفــی کــه دارنــد، رفتارهــای متفاوتــی 
از خــود نشــان می دهنــد و ضــروری اســت کــه دولــت، مقــررات مشــخصی در دورۀ بحــران وضــع کنــد و 

رعایــت آن هــا را لزومــاً بــه فرهنــگ واگــذار نکنــد، گرچــه فرهنــگ نیــز اهمیــت دارد.

سیاست خارجی
ــری و  ــته ایم و آزادی، براب ــتی نشس ــک کش ــه در ی ــه هم ــدگاه ک ــن دی ــر ای ــی ب ــی (مبتن ــت اجتماع دول
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امنیــت حاصــل نمی شــود مگــر بــا همــکاری جهانــی)، بــر همبســتگی و همــکاری جهانــی تأکیــد دارد. 
ــد  ــی نیســت و بای ــی کاف ــادی در ســطح مل ــا، همبســتگی نه ــروس کرون ــورد وی ــل درم ــن دلی ــه همی ب
ــدون  ــد: «ب ــراری می گوی ــوح ه ــووال ن ــه ی ــور ک ــرد. همان ط ــی شــکل بگی ــارکت در ســطح جهان مش
اعتمــاد و همبســتگی جهانــی، بــر ویــروس کرونــا غلبــه نخواهیــم کــرد و [بــا درگیــری و بی اعتمــادی 
بیــن دولت هــا و جوامــع] احتمــاالً در آینــده بــا بیماری هــای همه گیــر بیشــتری مواجــه خواهیــم 
ــا راه حــل نیســت، بلکــه  ــی، نه تنه ــوح هــراری، ١٣٩٩). ناسیونالیســم در دورۀ بحــران جهان شــد» (ن
ــاً  ــه صرف ــد ن ــی می طلب ــی، پاســخ ها و سیاســت جهان ــکل جهان ــن مش ــران اســت. ای ــدۀ بح پیش برن
ملــی و محلــی و ناسیونالیســم افراطــی و ایزولــه شــدن کشــورها و «مســئولیت هــر کشــور بــا خــودش» 
(ژیــژک، ١٣٩٩ ب) و سیاســتِ «اول کشــور خــودم» و راهکارهایــی چــون ممنوعیــت صــادرات 
ــدۀ بحــران اســت و به جــای آن بایــد «همــکاری و سیاســت جهانــی»  ــوازم پزشــکی، پیش برن دارو و ل
شــکل بگیــرد. مــا می توانیــم در یــک تــالش جمعــی و جهانــی بیــن دولت هــا و ملت هــا، تجهیــزات 
پزشــکی تولیــد کنیــم و واکســن بســازیم. به زبــان دیگــر، امــروزه «کشــور» را فقــط ازطریــق همــکاری 
ــی» در  ــی  شــدن، «ســالمت مل ــروس نجــات داد و در عصــر بیــش ــــ جهان ــوان از وی ــی» می ت «جهان
گــرو «ســالمت جهانــی» اســت. امــروزه اگــر یــک چینــی یــا یــک آمریکایــی بــه یــک ویــروس مســری 
مبتــال شــود، کل جهــان می توانــد در معــرض ایــن ویــروس قــرار بگیــرد. بنابرایــن، ارائــۀ مراقبت هــای 
بهداشــتی و درمانــی بهتــر بــرای تک تــک کشــورها (ازجملــه کشــورهای فقیرتــر) بــه معنــی محافظــت 
ــون نه تنهــا  ــر اســت. باوجــود ایــن ضــرورت، تاکن از مردمــان دیگــر کشــورها از بیماری هــای همه گی
شــاهد افزایــش همبســتگی جهانــی نبوده ایــم، بلکــه شــاهد تفــرق و تــک روی بیشــتر دولت هــا بودیــم. 
ــه  ــدی ب ــئولیتی و ناامی ــک روی و بی مس ــن ت ــودم»، در رأس ای ــعار «اول خ ــا ش ــر آن  ب ــکا و رهب آمری
همــکاری جهانــی بــوده اســت. آن چنان کــه ایــان برومــر و گــوردون بــراون١ نیــز متذکــر شــده اند، هیــچ 
گفت وگــوی ثمربخشــی بیــن رهبــران دنیــا بــرای یادگیــری از تجربیــات کشــورها، کنتــرل ویــروس و 
تمهیداتــی چــون محدودیت هــای مســافرتی، قرنطینه هــا و فاصله گیــری، تولیــد واکســن و داروی 
ضدویــروس و امثــال آن شــکل نگرفتــه اســت. برومــر و بــراون، از پیونــد میــان «بحــران جهانــی کرونــا 
و رکــود ژئوپلیتیــک» و «ناتوانــی ناسیونالیســم از غلبــه بــر ایــن بحــران جهانــی» ســخن گفته انــد. تمایــل 
ــی را  ــه انزواجویــی و اول کشــور خــودِم کشــورها باعــث شــده اســت کــه کشــورها، کمک هــای مال ب
کــم یــا قطــع کننــد و ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان جهانــی بهداشــت، از منابــع کافــی بــرای 
مبــارزه بــا بیمــاری عالم گیــر کنونــی محــروم باشــند و صنــدوق مالــی جهانــی بــرای هزینه هــای مبــارزه 

ــراون، ١٣٩٩؛ برومــر، ١٣٩٩). ــی، ١٣٩٩؛ ب ــا تأســیس نشــود (به نقــل از ثابت ــا کرون ب

1. Gordon Brown
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دولت هــا بایــد دربــارۀ تجربیــات و راه حل هــای جهانــی گفت وگــو کننــد (حداقــل ازطریــق برگــزاری 
اجــالس مجــازی) و اطالعــات علمــی معتبــر را به موقــع و ســریع در ســطح جهانــی بــه اشــتراک 
بگذارنــد؛ ایــن گفت وگــو و تشریک مســاعی هــم درمــورد کنتــرل ویــروس، درمــان آن و کشــف واکســن و 
پیش گیــری در آینــده اســت. کشــورها بایــد تجربیــات خــود در مبــارزه بــا «کوویــد ١٩» را مکتــوب کننــد 
و جهــت «یادگیــری جهانــی»، بــه ســازمان های بهداشــت جهانــی و نظــام بهداشــتی کشــورهای درگیــر بــا 
ویــروس انتقــال دهنــد. به دلیــل ناشــناختگی ویروس هــای کرونــا و خطــرات جمعــی احتمالــی در آینــده، 
ــد و نهادهــا و  ــد ادامــه یاب ــی پــس از دورۀ فروکــش بیمــاری بای ــی»، حت همبســتگی و «سیاســت جهان
همکاری هــای بین المللــی بهداشــت عمومــی تقویــت شــوند. همبســتگی و مشــارکت جهانــی، در شــکل 
ســازمان ها و نهادهایــی ماننــد ســازمان بهداشــت جهانــی ضــروری اســت و عملکــرد ایــن ســازمان ها 
بایــد مســئوالنه تر، مشــارکتی تر و قاطعانه تــر باشــد. البتــه وابســتگی شــدید ســازمان بهداشــت جهانــی بــه 

کمــک مالــی شــرکت های خصوصــی، مســئله ای اســت کــه بایــد حــل شــود.١ 
امــروزه جهــان بــا بحــران شــیوع کرونــا درگیــر اســت و معلــوم نیســت کــه در آینــده، شــیوع ویــروس 
ــر، چــه زمانــی رخ خواهــد داد. حتــی ممکــن اســت فــرد، گــروه،  ــر دیگــری حتــی خطرناک ت عالم گی
شــرکت و یــا دولتــی بخواهــد از ایــن ویروس هــا و دیگــر عوامــل بیمــاری زا، به عنــوان ســالح بیولوژیــک 
اســتفاده کنــد. عــالوه بــر ایــن، آن چنان کــه متخصصــان می گوینــد، مــا در ابتدای شــیوع بیماری هســتیم 
ــد، در  ــا، بســیار ناشــناخته اند. بســیاری مــوارد ابتــالی جدی و کوویــد ١٩ و دیگــر ویروس هــای کرون
خــالل چرخــۀ اپیدمی هــا دســت خوش دگرگونــی می شــوند. در بعضــی مــوارد، عفونت زایــی، شــدت، 
یــا هــر دو، ممکــن اســت تضعیــف شــود و در برخــی مــوارد ممکــن اســت کــه شــدت بیشــتری داشــته 
باشــد. به دلیــل ایــن ناشــناختگی و خطــرات جمعــی احتمالــی، همــکاری و سیاســت جهانــی، حتی پس 
از دوره فروکــش بیمــاری بایــد ادامــه یابــد. عــالوه بــر آن، بــرای پیش گیــری از شــیوع ویروس هــا، بایــد 
ــی» ســرمایه دارانه و دیگــر رویکردهــای توســعه ای  ــورد «کشــاورزی صنعت ــی درم سیاســت های جهان
گاهــی دهنــدۀ بحران هــا  به وجــود بیایــد. همــکاری بین المللــی بــرای ایجــاد سیســتم های پیش آ
(زلزلــه، ســیل، طوفــان، ســونامی، اپیدمی هــا، خشک ســالی  و...)، ایجــاد سیســتم های آمــوزش و 
یادگیــری اجتماعــی شــهروندان در مواجهــه بــا بحران هــا و افزایــش تــاب آوری اجتماعــی و اقتصــادی 

١. به دلیل این وابستگی، بخش خصوصی این قدرت است که باید به تعیین اولویت ها و برنامه ریزی برای سازمان بهداشت جهانی بپردازد. بخش 
خصوصی از این امکان برخوردار است که پروژه تعریف کند و مشخص سازد که کدام برنامه ها می باید به مرحلۀ اجرا دربیاید و استقالل این 
سازمان را خدشه دار کند. در حال حاضر، ١٩۴ دولت‑کشور، عضو این سازمان هستند و طی ٢٠ سال گذشته، میزان کمک خود به سازمان 
بهداشت جهانی را کاهش داده اند. در حال حاضر سهم کشورهای عضو در تأمین بودجۀ این سازمان، کمتر از ٢٠ درصد است. هشتاددرصد 
بودجۀ این سازمان به طور عمده از سوی بنیادهای خصوصی و شرکت های وابسته به صنعت داروسازی تأمین می شود. عالوه بر بحث نفوذ 
شرکت های خصوصی، وابستگی سازمان بهداشت جهانی به بخش خصوصی، این خطر را ایجاد می کند که درصورت قطع کمک مالی از 

سوی بخش خصوصی، سازمان بهداشت جهانی با مشکل اساسی روبه رو شود؛ چون بخش خصوصی، مکلف به پرداخت کمک مالی نیست.
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ــۀ  ــه آســیب دیده اســت، هم ــه ک و روان شــناختی و...، ایجــاد سیســتم ها و نهادهــای بازســازی جامع
این هــا بــه دولــت اجتماعــی بــا مشــارکت جهانــی نیازمنــد اســت.

نتیجه گیری
ــاکار و غیرمســئول و دســتگاه  ــران ری ــا رهب ــودن یــک سیســتم اگــر ب ــۀ بحــران، دموکراســی ب در زمان
اجرایــی نامنســجم همــراه باشــد، می توانــد به انــدازۀ دولت هــای اقتدارگــرا فاجعــه را گســترش دهــد. 
رهبــران بســیاری از دموکراســی ها در آغــاز بحــران، به شــدت ریاکارانــه و غیرمســئوالنه رفتــار کردنــد؛ 
بحــران را انــکار و فاجعــه را گســترش دادنــد و «جامعــه» و شــهروندان را بــه خطــر بیشــتر فــرو بردنــد. 
براین اســاس می تــوان گفــت کــه اگرچــه دموکراتیــک بــودن، یکــی از ویژگی هــای اصلــی دولــت 
ــار بحران هاســت؛ شــرط کافــی  ــرای مه ــن ســازمان اجتماعــی‑ سیاســی ب ــوان بهتری اجتماعــی به عن

نیســت. ســازوکارهای ضــروری دولــت اجتماعــی را بــه مقالــه ای دیگــر موکــول می کنــم.
در نتیجه گیــری، بهتــر اســت مســئله ای اساســی را طــرح کنیــم و بــا مفهــوم دولــت اجتماعی پاســخی 
بــه آن بدهیــم: مســئلۀ رابطــۀ دولــت و فرهنــگ!؛ در دورۀ بحــران کرونــا کــه هنــوز ادامــه دارد، ســخنان 
زیــادی در نقــد فرهنــگ و رفتــار عمومــی (بی مســئولیتی، بی حســی اخالقــی، جــدی نگرفتــن بحــران، 
خودخواهــی و بی اعتنایــی بــه درد و رنــج دیگــران، تــرک نکــردن عادت هــا و...) نه تنهــا در ایــران بلکــه 
در همــۀ کشــورها مطــرح شــده اســت. در پاســخ بایــد گفــت کــه بخشــی از ســازمان دولــت اجتماعــی، 
ــا به لحــاظ نظــری و  ــد اجتماعــی داشــته باشــد، ام ــا تعه ــار مســئوالنه و ب ــد رفت ــه اســت کــه بای جامع
عملــی، رفتــار شــهروندان، تابــع ســامان نهــادی اســت کــه در شــکل دولــت عمــل می کنــد. اگــر دولــت، 
اجتماعــی باشــد، مــردم نیــز اجتماعــی رفتــار خواهنــد کــرد و ایــن معادلــه برعکــس نیســت. افــراد در 
جامعــه در خــأل رفتــار نمی کننــد و تابــع سیســتم ها و نهادهایی انــد کــه جامعــه را اداره می کنــد و اگــر 
ــار مســئوالنه داشــت.  ــران آن، بی مســئولیت باشــند، از افــراد نمی تــوان انتظــار رفت آن سیســتم ها و رهب
در دولــت اجتماعــی، تأکیــد بــر سیســتم ها و نهادهــای دولــت و رفتــار مقامــات آن اســت (کــه اگــر بــه 
نحــو دموکراتیــک، انتخــاب شــده باشــند و نظــارت مدنــی وجــود داشــته باشــد و تحــت مدیریــت و ارادۀ 
ــار عمــوم مــردم  ذی نفــوذان خصوصــی نباشــند)، کــه به ناچــار مســئوالنه خواهــد بــود و به تبــع آن، رفت
نیــز بــا تعهــد اجتماعــی همــراه اســت. دولتــی کــه منافــع اقتصــادی یــا مصلحت اندیشــی های سیاســی 
و ایدئولــوژی اش را باالتــر از مســئلۀ ســالمت عمومــی قــرار نمی دهــد، فضــای هنجــاری جامعــه را بــه 
تعهــد و مســئولیت پذیری ســوق می دهــد و ایــن مجــوز اخالقــی و قانونــی را خواهــد داشــت کــه در دورۀ 

بحــران، در جهــت منافــع عمومــی، مقــررات جدیــد وضــع و متخلفــان را جریمــه کنــد.



٢٧٠ | کرونا و جامعه ایران

منابع
مطالعات  دفتر  سایت  در  منتشرشده  عباسی.  مهدی  ترجمه  اپیدمی ها.  با  مواجهه  در  فرهنگ  نقش  ایِنس (١٣٩٩).  بوره، 

فرهنگی جهاد دانشگاهی.

ژیژک، اسالوی (١٣٩٩الف). ویروس کرونا، ضربه ای "کیل بیلی" به سرمایه داری است و می تواند. ترجمه تایماز افسری. در 
مجموعۀ ویروس کرونا و فیلسوفان. سایت آسو.

ژیژک، اسالوی (١٣٩٩ب). تصمیمی که کرونا ویروس بر ما تحمیل کرده: کمونیسم جهان گستر یا قانون جنگل. ترجمه 
صالح نجفی. در مجموعۀ ویروس کرونا و فیلسوفان. سایت آسو.

دیویس، مایک (١٣٩٩). «عالم گیری، ابرسرمایه داری و نبرد برای فردا». گفت وگو با مایک دیویس. ٢٧ فروردین ١٣٩٩، 
سایت زمانه.

کامو، آلبر (١٣۶٢). تعهد کامو. ترجمه مصطفی رحیمی. تهران: آگه.

نصر اصفهانی، آرش (١٣٩٩). «طب اسالمی چقدر طرف دار دارد؟». کانال تلگرامی پنجره.

دوران، سدریک (١٣٩٩). «یگانه راه ممکن مقابله با بحران کرونا: اقتصاد دولتی دموکراتیک». گفت وگو با سدریک دوران. 
٣١ فروردین. نشر در سایت رادیو زمانه.

واالس، راب (١٣٩٩). سرمایه داری، آتش فشان بیماری است. ترجمه شادی انصاری. سایت نقد اقتصاد سیاسی.

ثابتی، عرفان (١٣٩٩). «ویروس کرونا و بی بصیرتی اخالقی نوع بشر». منتشرشده در مجموعه مقاالت ما و کرونا. نشر آسو.

چوتنر، ایزاک (١٣٩٩). بیماری های عالَم گیر، چگونه تاریخ را تغییر می دهند؟. ترجمه هامون نیشابوری. منتشرشده در 
مجموعه مقاالت ما و کرونا. نشر آسو.

رابرتز، مایکل (١٣٩٩). «تقصیر ویروس بود». ترجمه رسول قنبری. نشر در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

مک میلن، کریستین (٢٠١۶). «مقدمه ای بر پاندمی ها». ترجمه عرفان ثابتی. منتشرشده در مجموعۀ ما و کرونا. نشر آسو.

براون، گوردون (١٣٩٩). «با ناسیونالیسم نمی توان بر بحران جهانی ویروس کرونا غلبه کرد». ترجمه عرفان ثابتی. منتشرشده 
در مجموعۀ ما و کرونا. نشر آسو.

یووال، نوع هراری (١٣٩٩). «بدون اعتماد و همبستگی جهانی بر ویروس کرونا غلبه نخواهیم کرد». ترجمه عرفان ثابتی. 
منتشرشده در مجموعۀ ما و کرونا. نشر آسو.

برومر، ایان (١٣٩٩). «بحران جهانی کرونا و رکود ژئوپولیتیک». ترجمه عرفان ثابتی. منتشرشده در مجموعۀ ما و کرونا. نشر آسو.

هاروی، دیوید (١٣٩٩). «سیاست ضدسرمایه داری در زمانۀ کرونا». ترجمه پریسا شکورزاده. نشر در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

مزادرا، ساندرو (١٣٩٩). «سیاست مبارزاتی در زمانۀ کرونا». ترجمه میترا یوسفی. نشر در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

Zaleski, P. S. (2012). Neoliberalism and Civil Society. Wydawnictwo UMK, Torun. 



     
۱   

ــدی اســت. پرســش های  ــه ســال ١٣٩٩ ه.ش. (٢٠٢٠ م.) در انتظــار زندگــی جدی ــا ورود ب ــان ب جه
زیــادی ایــن روزهــا در ذهــن سیاســت مداران، روشــن فکران و مــردم عــادی شــکل می گیــرد کــه 
زندگــی بعــد از کرونــا چگونــه خواهــد بــود. پاســخ بــه ایــن پرســش ها، بســیار مشــکل اســت. امــا قبــل 
از طــرح ایــن پرســش ها، بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه در گذشــته بــا بیماری هــای همه گیــر 

چــه می کردیــم و چگونــه توانســتیم از ســد آن هــا عبــور کنیــم.
تاریــخ بیماری هــای همه گیــر در ایــران نشــان می دهــد کــه در اواخــر دورۀ قاجاریــه و نیــز در دورۀ 
ــناد  ــون اس ــه چ ــم. البت ــه رو بوده ای ــه روب ــر و قرنطین ــای همه گی ــئلۀ بیماری ه ــا مس ــرات ب ــوی به ک پهل
قبــل از ایــن دوره هــا کمتــر در دســترس اســت، بایــد ازطریــق ســفرنامه ها و اســناد آرشــیوهای ســایر 
ــم، امــا بی شــک  ــادی نمی دانی ــز زی ــارۀ آن چی ــم و فعــًال درب کشــورها ایــن مســئله را جســت وجو کنی
ــه رو بوده ایــم. امــا به طــور خــاص از زمانــی کــه مــرز کشــورها  ــا ایــن وضــع روب ــز ب در گذشــتۀ دور نی
مشــخص شــد و به نوعــی دولت‑ملــت ظهــور کــرد، کــه نتیجــۀ روشــن شــدن مرزهــا و تمایــز یــک 
ــی  ــاه یکــی از وظایــف اصل ــن رف ــۀ تأمی ــود، وظیف ــر ب ــت سیاســی دیگ ــت سیاســی از حاکمی حاکمی

١. دانشیار گروه برنامه ریزی و توسعۀ اجتماعی دانشگاه تهران.
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دولت هــا شــد و درنتیجــه، مســئلۀ قرنطینــه به مثابــه یکــی از سیاســت های دوران بحــران مطــرح شــد. 
ــدادی و  ــا سیاســت ام ــد، تنه ــم می گفتن ــی» ه ــه آن «قرنطین ــه ب ــردن» ک ــه ک ــت، «قرنطین به همین جه
مدیریــت بحــران در دوران شــیوع امــراض عالم گیــر بــود. اگــر ایــن سیاســت رعایــت نمی شــد، ممکــن 
ــذا امنیــت داخلــی  ــه مــرگ بســیاری از افــراد منجــر شــود و بی ثباتــی سیاســی به وجــود آورد؛ ل ــود ب ب
ــا تأمیــن اجتماعــی بخشــی از امنیــت ملــی در دولت هــای جدیــد محســوب می شــد و ایــن دو الزم  ی
ــار  ــل از اجب ــد قب ــا ســعی می کردن ــوارد دولت ه ــه در برخــی م ــناخته می شــدند. البت ــم ش ــزوم ه و مل
ــه  ــر می رســد ک ــال، در حــدود ســال ١٣٠٣ه.ش. خب ــرای مث ــد؛ ب ــرل کنن ــه، بحــران را کنت ــه قرنطین ب
طاعــون از قشــم بــه بندرعبــاس ســرایت کــرده و در حــال گســترش بــه کرمــان اســت. مأمــور ادارۀ مالــی 
کرمــان بــه تهــران می نویســد کــه اگــر زود واکســن طاعــون را بــه کرمــان نرســانید و بیمــاری بــه اینجــا 
ــد دولــت هــم تلــف می شــود و خــود مــن هــم کرمــان را  ــد و عوای ــرار می کنن ــا ف برســد، مأمــوران م
ــه،  ــرای نمون ــه نداشــت؛ ب ــز دولــت چــاره ای جــز ایجــاد قرنطین ــم. در بســیاری مــوارد نی تــرک می کن
بــا شــروع طاعــون در عثمانــی، ترکیــۀ فعلــی، ناصرالدیــن  شــاه بــه عضدالدولــه دســتور می دهــد تــا از 
مســافرت اتبــاع ایرانــی و حمــل جنــازه بــه عتبــات جلوگیــری شــود. درنتیجــه، مأمــوران دولتــی قرنطینــه 
را در مرزهــا می گذارنــد. در ســال ١٣٠۶ هــم گــزارش مفصلــی از قرنطینــه در کرمانشــاه، قصرشــیرین، 
همــدان و قزویــن وجــود دارد کــه به ســبب شــیوع بیمــاری وبــا و طاعــون بــوده اســت. در دوره هایــی نیــز 
کــه وبــا در کشــورهای همســایه شــیوع پیــدا می کــرد، مرزهــا بســته می شــد و افــرادی کــه می خواســتند 
عبــور کننــد بایــد کارت تلقیــح ارائــه می کردنــد، وگرنــه بایــد بــه قرنطینــه می رفتنــد. در ســال ١٣۴۵ کــه 
در عــراق وبــا شــیوع پیــدا کــرد، دولــت مرزهــای غربــی کشــور را بســت. البتــه بــه هنــگام شــنیدن اســم 
قرنطینــه مــردم عمومــاً وحشــت می كردنــد و بــرای همیــن مســئله بــود كــه مثــًال بعــد از جنــگ جهانــی 
ــر، درســت دو ســال پیــش از انقــالب  ــای عالم گی ــا به قــول  معــروف وب ــردار، ی اول كــه امــراض واگی
مشــروطه از كرمانشــاه وارد شــده بــود، مــردم از ترسشــان شــهر را خالــی كردنــد یــا هركــس می مانــد 
خانــواده اش را راهــی شــهر دیگــری می کــرد. شــایعات در ایــن زمان هــا زیــاد بــود و مــردم زود از هــر 
خبــری وحشــت می كردنــد و گویــی قرنطینــه حالــت زنده به گــوری را در ذهــن مــردم تداعــی می كــرد. 
البتــه مــردم حــق هــم داشــتند این گونــه تصــور كننــد، چــون امکانــات و بودجــه كافــی نبــود و رفتــن بــه 

قرنطینــه حکــم مــرگ تدریجــی را داشــت و بــه صغیــر و كبیــر و فقیــر و غنــی هــم رحــم نمی کــرد. 
اصــوًال اقدامــات بهداشــتی، چــه اقدامــات امــدادی و اورژانســی و چــه اقدامــات درمانــی و بهداشــتی 
بــرای بهبــود ســالمت عمــوم، بــا ظهــور دولت هــای جدیــد انجــام شــد و در دورۀ رضاشــاه خیلــی بیشــتر 
ــد. در  ــه نكش ــه تأســیس قرنطین ــا كار ب ــود ت ــر ب ــای همه گی ــری از بیماری ه ــر پیش گی ــالش ب ــد و ت ش
ــه  ــر شــیوع بیمــاری منتشــر می شــد، وزارت بهــداری وارد عمــل می شــد و ب بســیاری مــوارد وقتــی خب
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ــب  ــام «طبی ــه ن ــود ب ــن كار ب ــدارس و ســربازخانه ها سركشــی می كــرد و یــك پزشــك مخصــوص ای م
ــب  ــن طبی ــود. ای ــه ب ــه بخشــی از وزارت داخل ــود ك ــی ب ــه كارش در ادارۀ صحیحــه مملکت ــه» ك قرنطین
همیشــه از مراكــز تجمــع بازدیــد و غربالگــری می كــرد و هرکســی را كــه مریــض تشــخیص مــی داد، از 
ــه می فرســتاد. به قــول  معــروف، كارش «تفتیــش  ــه قرنطین ــرون می كشــید و ب ــا ســربازخانه بی مدرســه ی
صحــی» بــود. بــرای همیــن هــم وقتــی بچــه ای را بیمــار تشــخیص مــی داد از مدرســه بیــرون می كــرد و بــه 
قرنطینــه می فرســتاد. خــود همیــن عمــل نوعــی «انــگ اجتماعــی» ایجــاد می كــرد. قرنطینــه البتــه درمــورد 
محصــوالت كشــاورزی و اساســاً تمــام اجنــاس وارداتــی نیــز صــورت می گرفــت تــا از بــروز و انتشــار 
ــادر  آفــات خطرنــاك در محصــوالت وارداتــی جلوگیــری شــود. به عــالوه، چــون امــراض مســری در بن
زیادتــر بــود، در هــر بنــدری یــك ادارۀ قرنطینــه وجــود داشــت تــا هــم محصــوالت وارداتــی را بازدیــد 
كنــد و هــم داخــل کشــتی هایی را كــه بــه بنــدر می رســیدند تــا از ســالمت ملوانــان اطمینــان حاصــل کنــد.
ــم  ــد و قدی ــۀ جدی ــر (تجرب ــا بیماری هــای همه گی ــه ب ــادی بیــن سیاســت مقابل بنابرایــن تشــابه زی
ــد، وحشــت  ــر می رس ــترك به نظ ــال مش ــته و ح ــه در گذش ــن قرنطین ــه بی ــود دارد. آنچ ــه) وج قرنطین
ــه ســطح دانــش عمومــی برمی گــردد. امــا  ــه ب ــد. ایــن البت ــه دارن و نگرانــی اســت كــه مــردم از قرنطین
عمومــاً مــردم جوامــع مختلــف، چــه در گذشــته و چــه در حــال حاضــر، واکنش هــای نگران کننــده ای 
داشــته اند. مثــًال در حــال حاضــر، تقریبــاً در همــۀ كشــورها بعــد از اعــالم قرنطینــه مــردم به فروشــگاه ها 
ــود  هجــوم بردنــد كــه خــود نوعــی وحشــت زدگی را نمایــش داد. ایــن هجــوم شــاید تــرس از ایــن ب
كــه شــاید بــه ایــن زودی هــا قرنطینــه تمــام نشــود و وضــع بدتــر شــود. شــاید همیــن مســئله باعــث شــد 
كــه مفهــوم جدیــدی بــه نــام «فاصله گــذاری اجتماعــی» ابــداع شــد و به ســرعت جــای خــودش را بــاز 
كــرد؛ چــون مــردم از كلمــۀ قرنطینــه وحشــت دارنــد. البتــه تمایزهــای زیــادی بیــن قرنطینــه در گذشــته 
و حــال وجــود دارد. یــک تمایــز قرنطینــه در گذشــته و حــال ایــن بــود كــه در گذشــته، قرنطینــه فقــط در 
خانــه نبــود و بیشــتر محــل مخصوصــی بــرای نگهــداری افــراد مبتــال بــود؛ امــا در حــال حاضــر محــل 
قرنطینــه همــان خانــه اســت. دلیلــش هــم روشــن اســت: به غیــراز اینكــه بیمارســتان و درمانــگاه كــم 
بــود، امکانــات بهبــود نیــز یــا نبــود و یــا بســیار انــدك بــود؛ لــذا بایــد افــراد در قرنطینــه می ماندنــد تــا 
بقیــه را آلــوده نكننــد. درحالی كــه اکنــون، علی رغــم اینكــه درمانــی بــرای ایــن بیمــاری نیســت، نظــام 
بهداشــت و درمــان تــالش می کنــد تــا جــای ممکــن، افــراد بهبــود پیــدا كننــد. همین طــور، در گذشــته 
«خانــه» نمی توانســت محــل قرنطینــه باشــد؛ چــون هــم  محــل زندگــی بــود و هــم  محــل مصــرف بــود 
و هــم  محــل تولیــد. همچنیــن خانــه محــل زندگــی چنــد فامیــل بــود، چــون خانــوادۀ گســترده، نــوع 
مســلط خانــواده بــود. امــا اکنــون كــه ســطح ســواد و فرهنــگ بهداشــتی مــردم بــاال رفتــه، امــکان كنتــرل 
در خانــه آســان تر اســت و البتــه ایــن سیاســت كاراتــر اســت. در حــال حاضــر، «خانــه» جایــی اســت كــه 
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محــل آرامــش و آســایش اســت و مفهومــی خــاص دارد؛ به ویــژه از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم كــه بهشــت 
مــردان و هــم زنــان بــوده و تنهــا مصــرف در آن صــورت می گیــرد. مســلماً عــدۀ زیــادی از مانــدن در 
خانــه لــذت هــم می برنــد. در همیــن روزهــا برخــی بــرای خانه نشــین شــدن حتــی تمــارض بــه ابتــالی 
ــوان كتمــان كــرد كــه در  ــد. اگرچــه نمی ت ــه برون ــه خان ــا مجــوز پزشــك ب ــا ب ــد ت ــا هــم كرده ان ــه كرون ب
برخــی مــوارد ابتــالء بــه ایــن بیمــاری نوعــی انــگ اجتماعــی نیــز تلقــی می شــود، به ویــژه در روســتاها 
و شــهرهای دور. البتــه گزارش هایــی هــم نســبت بــه خشــونت خانگــی شــنیده شــده و مثــًال در ایــران 
ــا اورژانــس اجتماعــی ســازمان  ــروز خشــونت ب ــه مــردم اطــالع داده درصــورت ب وزارت بهداشــت ب
ــود و به جــز خانه هــای  ــراد نب ــه حــوزۀ خصوصــی اف ــا در گذشــته، خان ــد. ام بهزیســتی تمــاس بگیرن
ــکان  ــذا ام ــد؛ ل ــاق زندگــی می کردن ــل باهــم در یــك ات ــد فامی ــه چن ــان، بقی ــگان و صاحب منصب نخب

قرنطینــه در خانــه وجــود نداشــت.
١. پرســش رایــج ایــن روزهــا، ایــن اســت کــه چــرا بــا ســابقۀ بشــر در مهــار ایــن نــوع بیماری هــای 
همه گیــر، ایــن ویــروس مــا را غافلگیــر کــرد و آینــدۀ سیاســت ها بــرای کنتــرل آن چگونــه بایــد باشــد. 
دولت هــا و مــردم در آغــاز در مواجهــه بــا آن غافلگیــر شــدند؛ چــون شــناختی از آن نداشــتند. در گذشــته 
نیــز ایــن غافلگیــری رخ مــی داد و بــه قیمــت ازدســت رفتــن جــان مــردم تمــام می شــد. امــا دلیــل ایــن عدم 
شــناخت بــا گذشــته متفــاوت اســت و آن، ایــن اســت کــه مــا در حــوزۀ ســالمت، کارهــای تحقیقاتــی و 
اســتراتژیک، سال هاســت کــه روی موقعیــت همه گیــری یک بیماری متمرکز نیســتیم و ســرمایه گذاری ها 
بیشــتر بــر روی بیماری هــای مزمــن و همین طــور برخــی بیماری هــای ناشــی از فراینــد جهانــی  شــدن، 
یعنــی ترابــری بیشــتر از گذشــته و نزدیکــی فاصله هــای زمانــی و مکانــی در اثــر ارتباطات مجازی، اســتوار 
بــوده اســت. در دهــۀ اخیــر بیمــاری شــبیه بــه کوویــد ١٩ کــه جهــان بــا آن روبــه رو شــد، ســارس بــود و 
چــون عمــر کوتاهــی داشــت، جهانــی نشــد و تغییــر اســتراتژیکی در برنامه هــای ســالمت و بهداشــت 
ــد سیاســت ها و  ــود کــه رون ــان نب ــارت  دیگــر، پیامدهــای آن بیمــاری آن چن ــی ایجــاد نکــرد. به عب جهان
ــد  ــا ســخنرانی چن ــن روزه ــی، ای ــور کل ــرمایه گذاری به ط ــورد س ــد. درم ــر ده ــرمایه گذاری ها را تغیی س
ســال پیــش بیــل گیتــس بســیار مطــرح شــده اســت. او می گویــد کــه نســبت بــه ســایر بخش هــا، ســهم 
ســرمایه گذاری روی بخــش هســته ای بیشــتر از بخــش ســالمت بــوده اســت. امــا در خود بخش ســالمت 
نیــز ســرمایه گذاری روی بیماری هــای همه گیــر کــم بــوده اســت. بایــد اضافــه کــرد کــه در ایــن بخــش 
ــوازن عرضــه و تقاضــای بهداشــت و ســالمت.  ــم: یکــی عــدم ت ــه رو بودی ــادی روب ــا چالش هــای زی ب
چــون بخــش ســالمت هــم کاربــر و هــم ســرمایه بر اســت. از هزینــۀ تربیــت پزشــک و متخصص هــای 
مختلــف گرفتــه تــا تهیــۀ دســتگاه های مختلــف، هزینه هــای دولتــی را افزایــش می دهنــد. ایــن چالش هــا 

ــر منحــرف کــرده اســت. نظام هــای ســالمت را از بیماری هــای همه گی
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یکــی دیگــر از دالیــل غافلگیــر شــدن، بــه نــوع ایــن ویــروس برمی گــردد. ایــن ویــروس بــا تعریــف 
کالســیک «بیمــاری» هم خوانــی دارد. بــا رشــد پزشــکی مــدرن، بیمــاری حالتــی تعریــف می شــد ناشــی 
از ورود عامــل خارجــی بــدن، یعنــی میکــروب و آن را بایــد در آزمایشــگاه و بــه طریــق علمــی کشــف 
می کردنــد. امــا سال هاســت کــه نه تنهــا سیاســت های بهداشــتی، بلکــه ســازمان های جهانــی ازجملــه 
ســازمان جهانــی بهداشــت، تعریفــی علمــی و اجتماعــی از بیمــاری دارنــد. در تعریــف جدیــد، بیمــاری 
ــی  ــای بالین ــه، درمان ه ــل خارجــی نیســت. درنتیج ــا ناشــی از عام ــی اســت و تنه ــاخته اجتماع برس
تنهــا راه حــل کنتــرل بیمــاری نیســتند، بلکــه راه حل هــای اجتماعــی و اقتصــادی را بایــد بــرای درمــان 
بیمــاری، به ویــژه بیماری هــای مزمــن، جســت وجو کــرد. بــرای مثــال، براســاس ایــن تعریــف جدیــد، 
ــاً همــۀ سیاســت های بهداشــتی اســت، فقــر عامــل اصلــی بیشــتر بیماری هــا  کــه مبنــای فعلــی تقریب
تشــخیص داده شــده اســت و کاهــش فقــر یکــی از راه هــای درمــان بیمــاری اســت. درحالی کــه شــیوع 
ایــن ویــروس هیــچ ربــط مســتقیمی بــه فقــر نــدارد، اگرچــه ایــن بیمــاری پیامدهــای ناگــواری خواهــد 
داشــت، کشــورهای ثروتمنــد را هــم در بــر گرفتــه اســت. اتفاقــاً کشــورهای درحــال  توســعه به دلیــل 
حجــم پاییــن ارتباطــات، بــا عواقــب ایــن بیمــاری کمتــر درگیــر شــده اند. به عــالوه، نظام هــای درمانــی 
در ایــن کشــورها هنــوز اولویــت را بــر کنتــرل بیماری هــای همه گیــر گذاشــته اند تــا میــزان مرگ ومیــر 

را به ویــژه در میــان کــودکان کاهــش دهنــد. 
وقــوع ایــن بحــران، سیاســت گذاری ســالمت و بهداشــت را دچــار تحولــی اساســی خواهــد کــرد. 
از یک ســو، برســاختگی اجتماعــی بیمــاری، همچنــان وجــود خواهــد داشــت و تــا نابرابری هــای 
اجتماعــی وجــود دارنــد امــکان تمرکــز صــرف بــر سیاســت های بالینــی در نظــام ســالمت بــه کنتــرل 
بیماری هــا نمی انجامــد، امــا از ســوی دیگــر، چــاره ای جــز تمرکــز بــر سیاســت های کنترل کننــدۀ 
ــود. همیــن مســئله، سیاســت های ســالمت را کامــًال تحت الشــعاع  ــر نخواهــد ب بیماری هــای همه گی
قــرار می دهــد. نتیجــه، برگشــت بــه سیاســت های نیمــۀ اول قــرن بیســتم، در وضعیــت جهانــی  شــدن 
فعلــی، جهــان را بــا مشــکالت متعــددی روبــه رو خواهــد کــرد کــه مهم تریــن آن هــا، کاهــش ارتباطــات 

واقعــی در تمامــی حوزه هــای زندگــی خواهــد بــود.     
ــن  ــا ای ــا ب ــد، نحــوۀ برخــورد دولت ه ــردم مطــرح می کنن ــاً بیشــتر م ــه تقریب ٢. ســؤال دیگــری ک
ــه  ــروس محافظه کاران ــن وی ــه شــیوع ای ــوان واکنــش کشــورها را ب ــی می ت ــروس اســت. به طــور کل وی
ــرل ایــن بیمــاری  ــا بیــن تثبیــت اقتصــاد و کنت ــد ت دانســت؛ چــون در آغــاز، دولت هــا در صــدد بودن
یکــی را انتخــاب کننــد. البتــه در بعضــی از کشــورها انتخــاب بیــن سیاســت و اقتصــاد نبــود، بلکــه بیــن 
سیاســت و ســالمت بــود. پــس از ایــن تردیــد و محافظــه کاری، واکنــش نهایــی همه، انتخاب سیاســت 
کنتــرل ایــن بیمــاری به هرقیمتــی بــود. ایــن مســئله مهــم اســت؛ چــون گمــان می شــد کــه کشــورهای 
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ــفۀ  ــون فلس ــد، چ ــش بگیرن ــاری را در پی ــرل بیم ــت سیاســت کنت ــا قاطعی ــد و ب ــدون تردی ــی، ب غرب
اومانیســم یــا انســان محوری، فلســفۀ غالــب در سیاســت گذاری ســالمت در ایــن کشورهاســت. امــا 
هنــوز در نیمــۀ راه کنتــرل کرونــا انتخــاب دیگــری مطــرح می شــود: بایــد کرونــا را کنتــرل کــرد، امــا بایــد 
اقتصــاد مــردم نیــز بچرخــد. البتــه منظــور از اقتصــاد، منفعت طلبــی ِصــرف نیســت و اقتصــاد بــرای 
اقتصــاد نیســت، بلکــه پیامدهــای اقتصــادی ســالمت اســت؛ چــون بیــکاری خــود بــه  ســالمتی لطمــه 
ــوز برخــی  ــارت  دیگــر، هن ــل اجتماعــی و اقتصــادی بیمــاری اســت. به عب ــن همــان تحلی ــد. ای می زن

دولت هــا بــرای مهــار ایــن بیمــاری از تعریــف برســاختگی اجتماعــی بیمــاری اســتفاده می کننــد. 
٣. ســؤال دیگــر ایــن اســت کــه چــرا سیاســت های کنترلــی، نتایــج مختلــف داشــته اســت. 
ــداد تلفــات بیشــتری از دیگــران داشــته اند؟ اگــر آمارهــای رســمی  ــارت  دیگــر، چــرا برخــی تع به عب
ــه ســاختار  ــام، ب ــا، به طــور ع ــن تفاوت ه ــم، ای ــح بدانی ــا را صحی ــۀ آن ه ــم و هم ــرار دهی را مــالک ق
نظــام رفاهــی و به طــور خــاص، بــه ســاختار نظام هــای بهداشــتی و درمانــی کشــورها مربــوط اســت. 
بــرای مثــال، در آمریــکا کــه نظــام درمانــی بــر بازارهــای بیمــه متکــی اســت و تقریبــاً یــک نظــام رفاهــی 
ــا ســخت تر اســت،  ــن نظام ه ــه ای ــه ب ــدون بیم ــرادِ ب ــه، دسترســی اف ــود دارد و درنتیج گزینشــی وج
ــد.  ــازار ســالمت اســتفاده می کنن ــن ب ــر از ای ــن درآمــدی هســتند کمت ــرادی کــه در دهک هــای پایی اف
ــزان مبتالیــان به لحــاظ مشــکالت در دسترســی، بیشــتر خواهــد بــود. امــا در  درنتیجــه، تلفــات و می
ــی کــه نظــام ســالمت عمومــی اســت و ســابقۀ یــک نظــام رفاهــی عمومــی را در  کشــورهای اروپای
کارنامــۀ خــود دارنــد، مــردم بــا مشــکل کمتــری در دسترســی روبــه رو بودنــد و آنچــه بــه  نظــام ســالمت 
فشــار آورده اســت، ناشــی از فشــار تقاضــا اســت تــا عــدم دسترســی. البتــه برخــی از ایــن تفاوت هــا 
ممکــن اســت در کشــورهای درحــال  توســعه جــدی نباشــد. به عبــارت  دیگــر، در کشــورهای درحــال 
ــزان  ــا می ــد ت ــر داده ان ــه بیماری هــای همه گی ــاً اولویــت را ب  توســعه، چــون نظام هــای بهداشــتی عمدت

ــد. ــا ایــن بحــران دارن ــد، آمادگــی بیشــتری ب مرگ ومیرهــا را کاهــش دهن
ــرل  ــد از کنت ــا بع ــن اســت کــه زندگــی م ــد ای ــردم مطــرح می کنن ۴. پرســش دیگــری کــه بیشــتر م
احتمالــی ایــن بحــران چگونــه خواهــد شــد. یکــی از روش هــای کنتــرل ویــروس، فاصله گــذاری اجتماعی 
ــا وحشــت از آن کاهــش یابــد.  ــه وضــع شــده ت اســت. عــده ای معتقدنــد ایــن واژه به جــای واژۀ قرنطین
قرنطینــه، محلــی بــرای نگهــداری مبتالیــان و افــراد درحــال مــرگ بــود؛ امــا وقتی قرار باشــد از انتقــال این 
ویــروس جلوگیــری شــود، بایــد همــه از هــم فاصلــه بگیرنــد. به عــالوه، معنــی فاصله گــذاری بــا دو توصیۀ 
مهــم همــراه اســت: «دســت هایتان را مرتــب بشــویید» و «در خانــه بمانیــد». هــر دوی ایــن توصیه هــا کــه 
انجــام آن، انتخــاب مــرگ و زندگــی اســت، پیامدهــای مهــم اجتماعــی خواهد داشــت. اگــر فاصله گذاری 
اجتماعــی ادامــه پیــدا کنــد، تأثیــر مهمــی بــر نهادهــای مختلــف اجتماعــی ازجملــه نهــاد خانــواده خواهــد 
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داشــت. امــا مشــخص نیســت کــه میــزان تأثیــرات منفــی یــا مثبــت آن چگونــه باشــد. براســاس برخــی 
ــه  ــن مــدت افزایــش یافت ــزان خشــونت های خانگــی در ای ــال در انگلســتان، می ــا، به طــور مث گزارش ه
اســت. در ایــران نیــز، وزارت بهداشــت بــه مــردم پیــام داده کــه درصــورت بــروز هرگونــه خشــونت خانگی 
ــا اورژانــس اجتماعــی ســازمان بهزیســتی تمــاس بگیرنــد. ایــن پیــام به طــور تلویحــی نشــان می دهــد  ب
ــد در زمــان  ــه گســترش اســت. نظام هــای رفاهــی توســعه یافته می توانن کــه خشــونت های خانگــی رو ب
ــه  ــت هســتند، مداخل ــواده و دول ــن خان ــه واســط بی ــددکاران اجتماعــی، ک ــق م ــروز خشــونت ازطری ب
ــران و ســایر کشــورهای درحــال  توســعه،  ــا در ای ــۀ دولــت اســت. ام ــن در جهــت مداخل ــد و قوانی کنن
معمــوًال مداخلــۀ دولــت توصیــه ای اســت و سرپرســت خانــواده حــرف آخــر را می زنــد. پیامدهــای ایــن 

فاصله گــذاری اجتماعــی می توانــد روابــط جدیــدی را در بیــن افــراد خانــواده شــکل دهــد.
به عــالوه، ادامــۀ فاصله گــذاری اجتماعــی، بــر اهمیــت «خانــه» می افزایــد، به ویــژه به عنــوان محلــی 
بــرای آســایش و آرامــش و جایــی بــرای مصــرف. ممکــن اســت به طــور کلــی، ســبک های زندگــی مبتنــی 
بــر حــق انتخــاب افــراد محدودتــر شــود، امــا ســبک های زندگــی مبتنــی بــر خانــه یــا «ســبک های زندگــی 
خانه محــور» افزایــش چشــم گیری پیــدا خواهــد کــرد. مانــدن بیشــتر در خانــه، اهمیــت بهداشــتی، نــور، 
زیبایــی، رنــگ، معمــاری، دکوراســیون و... آن را بیشــتر از گذشــته خواهــد کــرد. درمقابــل، زندگــی در 
شــهرها، اهمیــت خــود را ازدســت می دهــد. حــاال به نظــر می رســد کــه یکــی از پیامدهــای کنتــرل کرونــا، 
افزایــش چشــم گیر اهمیــت معمــاری و دکوراســیون داخــل و اســتفاده از تمــام فضاهــای مختلــف خانــه 
باشــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت آشــپزخانه نقــش بســیار مهم تــری پیــدا کنــد و صنعــت غــذای آمــاده 
افــت چشــم گیری یابــد، مگــر اینکــه خــود را بــا موقعیــت جدیــد مطابقــت بدهــد. اتــاق مهمانــی اهمیــت 
کمتــری پیــدا می کنــد. احتمــاًال اتاقــی بــرای مهمانــی نخواهــد مانــد کــه تنهــا مــورد اســتفادۀ مهمانــی 
باشــد. دست شــویی، توالــت و حمــام ازجملــه مکان هایــی در خانــه خواهنــد بــود کــه افــراد می تواننــد 
ســبک های مختلفــی را در آن تجربــه کننــد؛ چــون بهداشــت فــردی اهمیــت بیشــتری می یابــد. همچنیــن 

می تــوان گفــت کــه در دنیــای پســاکرونا، تقاضــا بــرای مســکن خصوصــی هــم بــاال خواهــد رفــت.
ســبک زندگــی مــدرن بــر حــق انتخــاب و کثرت طلبــی و تنوع جویــی مبتنــی اســت کــه احتمــاًال تــا 
ــی  ــر نحــوۀ حکم ران ــادی محــدود خواهــد شــد. درحالی کــه پیامد هایــی کــه ایــن بیمــاری ب ــدازۀ زی ان
خواهــد گذاشــت ممکــن اســت کامــًال متفــاوت از تأثیــر آن بــر ســبک زندگــی باشــد. در حــال حاضــر، 
میــزان مداخــالت دولــت براســاس خواســت مــردم افزایــش چشــم گیری داشــته اســت. هیــچ اعتراضــی 
درمــورد دخالــت در زندگــی شــخصی از هــر طریقــی کــه دولــت تشــخیص دهــد، وجــود نــدارد. کســانی 
کــه در گذشــته صدایشــان بلنــد بــود کــه چــرا دولــت در اقتصــاد زیــاد دخالــت می کنــد، حــاال در صــف 
ــد  ــر وارد عمــل شــده  اســت؛ چــون دولت هــا بای ــد کــه چــرا دی ــا از دولــت انتقــاد کنن اول هســتند ت
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بــزرگ شــوند تــا بــا ایــن بیمــاری مبــارزه کننــد. در گذشــته بیشــترِ اقدام هــای دولــت در محــدود کــردن 
زندگــی و یــا نظــارت بــر رفتــار افــراد بــا مخالفــت روبــه رو می شــد. اکنــون بــا دســتور دولــت بســیاری از 
کســب وکارها تعطیــل شــده اند، بســیاری بیــکار شــده اند و مــردم هــم بایــد در خانــه بماننــد. دولت هــا 
قــول داده انــد هزینــۀ ایــن بیکاری هــا را بدهنــد. در برخــی کشــورها مثــل کــره جنوبــی و ســنگاپور تمامــی 
اطالعــات شــخصی‑ الکترونیکــی و پزشــکی مــردم در اختیــار دولــت قــرار گرفتــه اســت. در بســیاری 
کشــورها کارهایــی کــه روزی، عــادی به نظــر می رســید، مثــًال رفتــن بــه خانــۀ اقــوام، بــا جریمــۀ مأمــوران 
دولتــی روبه روســت. ایــن مســئله عــده ای را نگــران کــرده اســت کــه ممکــن اســت بعــد از ایــن دوران، 

دولت هــا تمایلــی بــه کاهــش نظــارت و مداخلــه در امــور شــخصی مــردم نداشــته باشــند.
۵. یکــی دیگــر از پیامدهــای ایــن بحــران، ممکــن اســت تغییــرات در ســاختار جمعیتــی باشــد؛ 
البتــه در میان مــدت تغییــرات در نحــوۀ حمایــت از ســالمندان، در بلندمــدت ســاختار جمعیتــی و در 
ــتگی  ــام بازنشس ــون نظ ــران چ ــًال در ای ــذارد. مث ــت می گ ــه روی دســت دول ــه ای ک ــدت هزین کوتاه م
اساســاً تنهــا بــر حمایــت از فــرد بازنشســته متمرکــز نیســت و بیشــتر بــر حمایــت از خانــواده مبتنــی 
اســت، صندوق هــای بازنشســتگی بایــد هزینــۀ زیــادی را بــه بازمانــدگان بیمه شــده ها پرداخــت کننــد و 

ــزان مســتمری بگیران افزایــش خواهــد داشــت. می
در هرحــال، به نظــر می رســد در حــال حاضــر پیش بینــی، بســیار مشــکل خواهــد بــود و بایــد 
منتظــر روزهــای آینــده و میــزان کنتــرل ایــن ویــروس در کشــورهای مختلــف بــود. مســلماً ایــن بیمــاری 
همه گیــر، جهانــی اســت و حتــی اگــر یــک کشــور در ایــن مبــارزه شکســت بخــورد نیــز ایــن بیمــاری را 

نبایــد کنترل شــده محســوب کــرد.



     
  

۱  

مقدمه
ــخ سیاســت گذاری ایجــاد  ــی را در تاری ــۀ عطف ــد ١٩ نقط ــاری کووی ــا و بیم ــروس کرون ــری وی همه گی
خواهــد کــرد. ایــن موضــوع و چگونگــی آن، مدعــای ُجســتار حاضر اســت؛ امــا نگارنده قائل به گسســت 
در رونــد تاریــخ نیســت و باوجــود اینکــه بــر تأثیــرات مهــم کرونــا تأکیــد دارد، آن را واجــد پتانســیلی برای 
ــا درنظــر گرفتــن ایــن فــرض اساســی کــه  ــد. ب ــر در همــۀ اندیشــه ها و ترتیبــات اجتماعــی نمی بین تغیی
برآمــده از چارچــوب نظــری متمایــز بــا رویکــرد گسست ســاز فوکویــی اســت٢، بــه دنبــال پاســخ بــه دو 
پرســش اساســی هســتم٣: همه گیــری کرونــا چــه تأثیــری بــر رویکردهــای سیاســت گذاری اجتماعــی در 
جهــان دارد؟ در ایــران چــه وضعیتــی را در حــوزۀ سیاســت گذاری اجتماعــی می تــوان انتظــار داشــت؟

ــه رخدادهــای گذشــته و  ــکاء ب ــن ُجســتار، ات روش بررســی ایده هــا و ادعاهــای مطرح شــده در ای

١. دکترای برنامه ریزی و توسعۀ اجتماعی.

٢. البته این موضوع به معنی همراهی کامل با رویکردی نیست که «گذشته را چراغ راه آینده می داند».

٣. بررسی جزئیات هریک از این پرسش ها در قالب این جستار نمی گنجد و نیازمند بررسی و توضیحات مفصل تر خواهد بود.
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اســتخراج الگــوی مشــترک آن هــا بــا نشــانه هایی اســت کــه در وضعیــت کنونــی وجــود دارد و می تــوان 
تصــور کــرد کــه امتــداد منطقــی ایــن مفروضــات و حقایــق پراکنــده، تکمیل کننــدۀ الگــوی پیشــین و 
تکــرار رخ دادی مشــابه در ظــرف زمانی‑مکانــی جدیــد اســت. ضمــن اذعــان بــه اهمیــت رخدادهــای 
ــر اســاس وجــوه مشــترک و  ــگارم و ب ــده بین ــا آن هــا را نادی ــه می کوشــم ت تصادفــی در تاریــخ، آگاهان
مشــابه رخدادهــا و نیروهــای تعیین کننــده تأکیــد کنــم؛ ایــن موضــوع اگرچــه نوعــی تقلیل  گرایــی در 
روایــت تاریخــی اســت، امــکان پیش بینــی هرچنــد محــدود را فراهــم می کنــد و از منظــر نتیجه گرایــی 
اقدامــی مفیــد اســت. تصــورات مــا دربــارۀ رخدادهــای آتــی، برآمــده از داده هایــی اســت کــه تاکنــون 
دربــارۀ همه گیــری کرونــا منتشــر شــده و ممکــن اســت نکاتــی در آینــده آشــکار شــود یــا رخدادهــای دور 
از انتظــار رخ دهــد کــه مفروضــات موجــود را دگرگــون کنــد؛ بنابرایــن برآوردهــای موجــود در اینجــا 

نیــز تــا جایــی اعتبــار دارد کــه مفروضــات مذکــور تغییــر نکنــد یــا از اعتبــار نیفتــد.

بزنگاه های تاریخی سیاست گذاری
ابتــدا الزم اســت نگاهــی بــه رونــد تاریخــی در حوزۀ سیاســت گذاری داشــته باشــیم تــا براســاس آن به الگویی 
ــان  ــی در جه ــی سیاســت گذاری اجتماع ــت آت ــی وضعی ــتار حاضــر و پیش بین ــرای کاربســت آن در ُجس ب
پســاکرونا بپردازیــم؛ اگــر از ایــن منظــر بــه تاریــخ سیاســت گذاری اجتماعی بنگریــم، باید به پنــج بزنگاه مهم 

اشــاره کنیــم: ربــع آخــر قــرن ١٩؛ رکــود بــزرگ ١٩٣٠؛ جنــگ جهانــی دوم؛ دهــۀ ١٩٨٠ و رکــود ٢٠٠٨.
ــرده  ــخ سیاســت گذاری اجتماعــی ایجــاد ک ــی را در تاری ــۀ عطف ــا، نقط ــن بزنگاه ه ــک از ای  هری
اســت و رونــد سیاســت گذاری اجتماعــی را بــه سمت وســویی ســوق داده اســت: در ربــع آخــر قــرن 
١٩، ســوق یافتــن «پرســش اجتماعــی» بــه مســئلۀ کارگــران در آلمــان و راهکاریابــی دولــت بیســمارک 
ــد بیمه هــای اجتماعــی در  ــه تولی ــان و هم زمــان ایجــاد آلمــان یکپارچــه، ب ــه مســئلۀ آن ــرای پاســخ ب ب
آلمــان منجــر شــد (نــک: کافمــن، ٢٠١٣). هم زمــان در انگلســتان، شــاهد شــکل گیری جنبــش 
ــده  ــای برآم ــرا و حــذف حمایت ه ــون فق ــس از اصــالح قان ــه پ ــب ک ــن ترتی ــتیم؛ بدی مضاعــف هس
از قانــون اســپینام لند در ســال ١٨٣۴ و شــکل گیری بــازار کار رقابتــی و پیامدهــای ناگــوار آن بــر 
ــرن ١٩  ــۀ دوم ق ــف، در نیم ــر و آوارگــی کارگــران روســتایی در شــهرها و مناطــق مختل گســترش فق
به تدریــج گروه هــای خودیــاری شــکل گرفــت و بــه جنبشــی در برابــر حاکمیــت اقتصــاد بــازار شــکل 

ــه تقویــت رویکردهــای سوسیالیســتی و تعاونی گرایــی منتهــی شــد. گرفــت کــه ب
رکــود بــزرگ قــرن ٢٠، بــه مداخــالت در اقتصــاد و بحــث در اقتصــاد کالن دامــن زد. ایــن موضوع 
ــارد  ــان مین ــرد. ج ــیاری ک ــه فری در ســطح سیاســت گذاری کمــک بس ــه های لس ــس  زدن اندیش ــه پ ب
ــد و ســرانجام  ــزه کــردن ایــن موضــوع در قلمــرو اقتصــاد پرداختن ــه تئوری ــز و ســایر کینزین هــا ب کین
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سیاســت های پولــی و مالــی به مثابــه بخشــی از مداخــالت مشــروع دولــت در علــم اقتصــاد راه یافــت. 
هم زمــان روزولــت بــا ارائــۀ «نیودیــل»، گام هــای مهمــی را در تقویــت سیاســت های اجتماعــی در قلــب 
جامعــۀ ســرمایه داری برداشــت؛ و در بریتانیــا نیــز، «فابیان هــا» بــه اصالحــات از پاییــن کمــک کردنــد 
(الــکاک، ١٣٩١) و ریچــارد تیتمــوس بــا ایجــاد رشــتۀ دانشــگاهی ادارۀ امــور اجتماعــی١ بــه تثبیــت 

ایــن موضــوع و تأمیــن پشــتوانه های دانشــگاهی بــرای آن کمــک بســیار کــرد (اســپیکر، ٢٠١۴: ١).
جنــگ جهانــی دوم امــا زمینه ســاز تبلــور کامــل سیاســت گذاری اجتماعــی و تســری آن بــه مرزهــای 
ملــی بریتانیــا و ســایر کشــورهای اروپایــی شــد. در میانــۀ جنــگ، گــزارش ١٩۴٢ کمیســیون ســلطنتی 
ریــج، بــا تأکیــد بــر ۵ مســئلۀ فقــر، بی خانمانــی، بیــکاری، بی ســوادی  انگلســتان بــه رهبــری ویلیــام بوِ
ــگ  ــس از جن ــری پ ــت کارگ ــرد و دول ــم ک ــی را فراه ــت گذاری اجتماع ــای سیاس ــاری، بنیاده و بیم
ــی دوم در حــوزۀ  ــار و تبعــات جنــگ جهان ــاه» را اعــالن کــرد. آث ١٩۴٨، رســماً تشــکیل «دولــت رف
سیاســت گذاری اجتماعــی تنهــا بــه یــک  طــرف جنــگ (متفقیــن) محــدود نمانــد و در قانــون اساســی 

آلمــان پــس از جنــگ (١٩۴٩) نیــز بــر «دولــت اجتماعــی» تأکیــد شــد.
رویکــرد سیاســت گذاری کــه پــس از دهــۀ ١٩٨٠ نمــودار شــد، ازنظــر اندیشــه ای به شــدت تحــت 
ــک و تومــاس فریدمــن، قــرار داشــت کــه بــر آزادی فــردی  تأثیــر دو اقتصــاددان معــروف، فردریــش هایِ
و تســری منطــق بــازار بــه تمــام ارکان زندگــی انســانی تأکیــد داشــتند و حاصــل آن، رویکــرد نئولیبــرال یــا 
نئوکالســیک بــود کــه بــا پشــتیبانی سیاســی و اجرایــی تاچــر در انگلســتان و ریــگان در ایاالت متحــده و 
فشــارهای اقتصــادی و مالــی برآمــده از خدمــات اجتماعــی و البتــه فروپاشــی شــوروی در پایــان دهــه، 
ــد و  ــل ش ــعه تحمی ــال  توس ــورهای درح ــه کش ــرد، ب ــوخ ک ــعه یافته رس ــورهای توس ــه کش ــرعت ب به س
حاکمیــت بالمنــازع جهانــی یافــت. ایــن دوران، افــول شــدید رویکردهــای رفاهــی بــود؛ اگرچــه برخــی 
ــاً نوعــی  ــه آن را صرف ــد، بلک ــاد ندارن ــاه اعتق ــت رف ــینی دول ــه عقب نش ــاه، ب از اندیشــمندان حــوزۀ رف
مخارج  زدایــی٢ می داننــد (نــک: پیرســون، ١٩٩۶)، در ســطح نظــر بــا هجــوم شــدید بــه سیاســت گذاری 
ــه اصــالح و تعدیــل  اجتماعــی مواجــه هســتیم و بســیاری از نظام هــای بازنشســتگی در دهــۀ ١٩٩٠ ب
خدمــات اقــدام کردنــد و حاکمیــت دســتور کار نئولیبرالیســتی تــا آنجــا بــود کــه حــزب کارگــر انگلســتان 
پــس از چندیــن بــار شکســت در انتخابــات، به ناچــار بــه تعدیــل خــود بــه ســمت راســت در قالــب حــزب 
کارگــر نــو پرداخــت و ســرانجام در پایــان دهــۀ ١٩٩٠، دوبــاره بــه قــدرت بازگشــت. بانــک جهانــی و 
صنــدوق بین المللــی پــول نیــز بــا اتــکا بــر کســری مالــی کشــورهای درحال  توســعه، اخــذ وام را بــه کاهش 

ــه سیاســت گذاری اجتماعــی مشــروط می کردنــد. خدمــات اجتماعــی و تعدیل هــای ســاختاری علی
نداشــت،  پیشــین  بزنگاه هــای  به انــدازۀ  تأثیــری  اگرچــه   ،٢٠٠٧‑٢٠٠٨ اقتصــادی  رکــود 
1. Social administration
2. retrenchment
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ــوان  ــار تدریجــی آن را می ت ــود و آث ــتازانۀ نئولیبرالیســم ب ــد پیش ــۀ رون ــرای غلب دســت کم هشــداری ب
نظــام  بازنشســتگی،  حــوزۀ  در  نمونــه  بــرای  دریافــت.  بخشــی  سیاســت گذاری های  برخــی  در 
ــق  ــور از نظام هــای منطب ــرای شکســتن مقاومت هــا و عب ــه کــه پیش ازایــن نوعــی اســتراتژی ب چندالی
ــر و  ــن) به ســوی نظام هــای غیرتوزیعی ت ــای معّی ــر (نظــام مزای ــر سیاســت گذاری اجتماعــی فراگیرت ب
ــا رویکــرد  ــرن بیســت ویکم، ب ــود، در نیمــۀ دوم دهــۀ اول ق ــن) ب ــر (نظــام مشــارکت معّی فردگرایانه ت
حمایتی تــر همــراه شــد و وضعیــت هــدف به جــای نظــام مشــارکت معّیــن، بــه نظــام چندالیــه و همــراه 
ــد  ــا چتــر ایمنــی تغییــر یافــت. بدین ترتیــب، رونــد شــتابان خصوصی ســازی همــه  چیــز تاحــدی کنُ ب

ــی کار، ٢٠١٨). ــازمان بین الملل ــد (س ــوس ش ــدودی، معک ــوارد مع ــا در م ــد و ی ش

همه گیری ویروس کرونا به مثابه بزنگاه جدید
ــد کــرد  ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــد ب ــو بای ــن الگ ــرای یافت ــکات بخــش پیــش و کوشــش ب ــرور ن پیــش از م
ــزای ١٩١٨  ــروس آنفوالن ــا وی ــط ب ــن همه گیری هــای ویروســی، پیامدهــای مرتب کــه یکــی از مهم تری
ــر سیاســت گذاری  ــرای تأثیرگــذاری چشــم گیر ایــن همه گیــری ب ــوده اســت، امــا شــواهد چندانــی ب ب
ــروس  ــا وی ــت کرون ــه وضعی ــواردی ک ــی در دســت نیســت. بااین حــال، م اجتماعــی در ســطح جهان
جدیــد را از آنفوالنــزای مذکــور متمایــز می کنــد و احتمــال تأثیرگــذاری آن را بــر سیاســت گذاری 

ــرار اســت: ــن  ق ــد، از ای ــت می کن اجتماعــی تقوی
 ١. مقیــاس جهانــی  شــدن: وابســتگی جهانــی و ارتباطــات میــان کشــورهای مختلــف در ایــن ســال ها با 
یــک قــرن پیــش به هیــچ رو قابل مقایســه نیســت؛ در اوضــاع جدیــد، ویــروس ازطریق پــرواز یک فــرد ناقل در 
کســری از شــبانه روز می توانــد از یک ســوی جهــان به ســوی دیگــر بــرود و افــراد ســرزمین دیگــر را مبتــال کند.

 ٢. رســانه های فراگیــر: اکنــون گســترش و فراگیــری رســانه های متعــدد رســمی و غیررســمی 
می توانــد هــر خبــری را به ســرعت در تمــام جهــان منتشــر کنــد و همــۀ مــردم جهــان در جریــان رخدادهــا، 
تهدیدهــا و مخاطــرات قــرار گیرنــد. ایــن موضــوع لــزوم بازاندیشــی در روندهــا و سیاســت های مختلف 
ــال تجــارب سیاســت گذاری کشــورهای مختلــف و  ــه انتق ــد؛ ضمــن اینک را به ســرعت ممکــن می کن

ــد.  ــر می کن ــای آن  را امکان پذی پیامده
٣. همه گیــری گســترده تر: میــزان گســترش ویــروس کرونــای جدیــد نیــز بســیار بیشــتر از ســایر 
همه گیری هــای جهانــی پیــش از آن اســت. هیــچ قــاره ای از جهــان از ایــن ویــروس مصــون نمانــده و بســیاری 
از کشــورها بــا آن مواجــه شــده اند و میــزان درگیــری کشــورهای توســعه یافته نیــز در تاریــخ بی نظیــر اســت.
 ۴. رکــود اقتصــادی بــزرگ: شــواهدی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد ویــروس مشــابهی توانســته باشــد 
این چنیــن اقتصــاد جهانــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، به نحوی کــه نهادهــای بین المللــی ازجملــه صنــدوق 
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بین المللــی پــول از رکــود اقتصــادی بســیار بــزرگ خبــر دهنــد به نحوی کــه پــس از رکــود ١٩٣٠ بی ســابقه 
باشــد (تایــم، ٢٠٢٠). ایــن رکــود برآمــده از نقــص و اختالل در ســازوکارهای اقتصادی نیســت، بلکه ناشــی 
از عاملــی برون زاســت؛ امــا به هرحــال مانــدگاری مخاطــرۀ کرونــا ممکن اســت با آســیب  رســاندن به بســیاری 

از بنگاه هــا و اختــالل در چرخــۀ بــازار بــر عمــر رکــود و دشــواری بازگشــت بــه وضعیــت پیشــین بیفزایــد.

کوشش برای یافتن الگوی رخدادهای پیشین
توجــه بــه بزنگاه هــای بخــش پیشــین حاکــی از آن اســت کــه تقریبــاً همــۀ رخدادهایــی کــه بــه تقویــت 
سیاســت گذاری اجتماعــی منتهــی شــده اند، در آن هــا موضــوع «همبســتگی» برجســته شــده اســت. در 
قــرن ١٩، مواجهــۀ کار و ســرمایه در فرانســه بــه برجســته  شــدن میانجــی «همبســتگی اجتماعــی» منتهــی 
شــد (دونزلــو، ١٣٩۵) کــه «راه ســوم» میــان دو ســر طیــف سوسیالیســم (حمایــت مطلــق از نیــروی 
کار) و لیبرالیســم (حمایــت مطلــق از ســرمایه) را نشــان مــی داد. در مواجهــه بــا نبــرد جهانــی، اهمیــت 
همبســتگی شــهروندان بیش ازپیــش نمایــان شــد و پــس از جنــگ نیــز بازگشــت بــه حیــات اجتماعــی 

ازطریــق تقویــت همبســتگی اجتماعــی دنبــال شــد. 
از آن ســو، دو رکــود اقتصــادی مورداشــاره نیــز لــزوم دخالــت در بــازار را تقویــت و تثبیت کــرد و مجالی را 
بــرای پــس  زدن چیرگــی امــر اقتصــادی بر امر اجتماعــی فراهم کرد که درنهایت به تقویت سیاســت اجتماعی 
منتهــی شــد. بنابرایــن اهمیــت همبســتگی اجتماعــی بــه معنــی رویکــرد ایجابــی، تقویــت سیاســت گذاری 
اجتماعــی و افزایــش مداخــالت دولــت بــود. درمقابل در دهۀ ١٩٨٠، نئولیبرالیســم، پشــتوانۀ تقویت مجدد 
امــر اقتصــادی و غلبــۀ آن بــر امــر اجتماعــی را تأمین کــرد و مخارج باالی سیاســت های اجتماعی زمینــه ای را 
بــرای مخالفــت بــا سیاســت گذاری اجتماعــی و به زیر کشــیدن آن ایجاد کرد. اگرچــه امر اجتماعی بــه دوران 
پیــش از آغــاز دولــت رفــاه بازنگشــت، امــا بــا چالش هــای فــراوان روبه رو شــد. حــال در مواجهــه با همه گیری 

کرونــا هــر دو وجــه مشــترک تقویــت سیاســت گذاری اجتماعی، فعال شــده اســت:
لــزوم مداخلــه در بــازار نه تنهــا از ســوی کنشــگران اجتماعــی و طــرف داران حــوزۀ سیاســت گذاری 
اجتماعــی، بلکــه از ســوی نهادهــای متولــی بــازار آزاد، یعنــی بانــک جهانــی، نیــز توصیــه شــد. به نظــر 
می رســد ایــن میــزان حمایــت از مداخله گرایــی از ســوی نهادهــای مذکــور از دهــۀ ١٩٨٠ بــه این ســو، 
بی نظیــر بــوده اســت. عــالوه بــر بانــک جهانــی، ســازمان بین المللــی کار نیــز طــی چنــد گــزارش پیاپــی 
در فصــل نخســت ٢٠٢٠، ضمــن هشــدار نســبت بــه وضعیــت اشــتغال و فقــر کارگــران، لــزوم مداخلــه 
ــی کار، ٢٠٢٠‑ الــف؛ ٢٠٢٠‑ ب  ــه را گوشــزد کــرده اســت (نــک: ســازمان بین الملل در ایــن زمین
و ٢٠٢٠‑ ج). بانــک جهانــی بــرای ترغیــب بیشــتر کشــورها، خــود بــه فراخــوان اقدامــات حمایتــی 

پرداختــه اســت و سیاســت های حمایــت اجتماعــی را تشــویق می کنــد (بانــک جهانــی، ٢٠٢٠).
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از آن ســو، قــدرت بــاالی شــیوع کرونــا ســبب شــده تــا «همبســتگی اجتماعــی» و «مســئولیت اجتماعــی» 
بــه مســئلۀ مهــم جهانــی بــدل شــوند و اگرچــه کشــورهای مختلــف تدابیر کمابیــش متفاوتــی را بــرای مقابله 
بــا همه گیــری درپیــش گرفته انــد، همگــی در اهمیــت و تقویــت مفاهیــم مذکــور همــراه بوده انــد. اگرچــه در 
نــگاه نخســت به نظــر می رســد شــیوع کرونــا بــه کنش هــای ضداجتماعــی منتهــی می شــود و بــا تهدیــد هرنوع 
رابطــۀ اجتماعــی، بــه تضعیــف انجمن هــا و اجتماعــات می انجامــد؛ در ســطحی ژرف تــر به نظــر می رســد 
مهم تریــن تأثیــر ایــن ویــروس، بــه چالــش کشــیدن روابــط اجتماعــی موجــود اســت؛ آن هــم روابطــی کــه بــر 
منفعــت شــخصی و اخالقیــاتِ مبتنــی بــر قــرارداد متکــی اســت. ایــن بــار روابــط گریزناپذیــر اجتماعــی بــر 
مســئولیت اجتماعــی متکــی خواهــد بــود. برای نمونه، اســتفاده از ماســک های معمولی (ســاده یا فیلتــردار)، 
تــوان حمایــت از افــراد اســتفاده کننده از آن را در مواجهــه بــا کرونــا نــدارد، بلکــه برعکــس مخاطــرات فــرد 
ــکای  ــه ات ــا ب ــرای دیگــران کاهــش می دهــد؛ بدین ترتیــب منافــع شــخصی ی اســتفاده کننده از ماســک را ب
مســئولیت اجتماعــی از ســوی خــود فــرد محــدود می شــود یــا بــا اجبــار از ســوی دولــت. قرنطینــه و ســایر 
اقدامــات محدودکننــده و قاعده گــذاری عمومــاً معطــوف بــه مســئولیت اجتماعــی و «کاهــش مخاطــرات 
اجتماعــی» اســت و نــه منافــع فــردی. بنابرایــن، امــر اجتماعی بــار دیگر در مرکــز توجه جهانیان قــرار گرفته و 

ایــن مســئله بــه موضوعــی فراتــر از دســته بندی سیاســی و حتــی اقتصــادی بــدل شــده اســت.١
بــا فراهــم شــدن هــر دو وجــه مورداشــاره، به نظــر می رســد کــه دورۀ پســاکرونا دســت کم در 
کوتاه مــدت، دورۀ تقویــت سیاســت گذاری اجتماعــی باشــد و دســتور کارهــای نئولیبرالــی در جهــان بــا 
طــرف داران کمتــری همــراه شــود. بااین حــال، شــدت و ضعــف و چگونگــی این امــر به توان پژوهشــگران 
و اندیشــمندان بــرای تئوریــزه کــردن وضعیــت جدیــد و ارائــۀ توصیه های سیاســتی بــرای آن بســتگی دارد. 
کادمی هــای جهانــی مجــال چندانــی را بــرای  باوجــود اینکــه حاکمیــت رویکردهــای نئوکالســیک بــر آ
برآمــدن اندیشــمندان و پژوهشــگران مخالــف بــا جریــان اصلــی باقــی نگــذارده اســت، به نظــر می رســد 
برآمــدن دورۀ جدیــد می توانــد حامیــان اندیشــه ای را بپرورانــد و یــا بــه معرفــی افــرادی منتهــی شــود کــه 
پیش ازایــن بــی  نــام  و نشــان مانــده بودنــد؛ همان گونــه کــه گاه آثــار و نظریاتــی طــی دهه هــا نادیــده گرفتــه 
ــد کــه ســبب  ــی مهمــی می یابن ــا در برهــه ای خــاص کارکــرد تبیین ــد، ام می شــوند و در حاشــیه می مانن
رجــوع بــه آنــان می شــود. درمجمــوع به نظــر می رســد کــه همــه  چیــز بــرای نمــودار شــدن اندیشــمندان 
جدیــدِ حامــی سیاســت گذاری اجتماعــی آمــاده اســت؛ هرچنــد منافــع اقتصــادی برنــدگان سیاســت های 
اقتصــادی پیشــین در ایــن میــان بیــکار نخواهنــد نشســت و بــرای بازگشــت بــه قــدرت تــالش خواهنــد 

کــرد و همیــن مجادلــۀ دراماتیــک اســت کــه پیش بینــی وقایــع اجتماعــی را ناممکــن می کنــد.

١. البته این موضوع به معنی تأیید آثار برابر کرونا بر غنی و فقیر نیست؛ بلکه بدین معناست که حضور در اجتماع مشروط به رعایت آن 
اصول است، فارغ از غنی و فقیر بودن افراد؛ اگرچه طبیعی است که ثروتمندان امکانات بسیار بیشتری را برای محافظت از خود و انجام 

امور معمول زندگی خویش دارند.
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سیاست گذاری اجتماعی در ایران پساکرونا
ــی  ــنت تاریخ ــه و س ــر از اندیش ــف، متأث ــورهای مختل ــی در کش ــری سیاســت گذاری اجتماع جهت گی
سیاســت گذاری اجتماعــی آن کشورهاســت. همان طــور کــه پرســش های اجتماعــی در قــرن ١٩ در 
کشــورهای مختلــف اروپایــی، آن هــا را بــه جهت گیری هــا و راهکارهــای متفاوتــی رهنمــون شــد. در ایــران 
به نظــر می رســد سیاســت گذاری اجتماعــی در همــۀ ابعــاد و حوزه هــا رشــد یکســانی نخواهــد داشــت؛ 
ــر خواهــد  در برخــی از حوزه هــا به شــدت تقویــت خواهــد شــد و در برخــی از حوزه هــا ایــن رشــد، کمت
ــوان مدعــی شــد کــه در برخــی از حوزه هــای سیاســت گذاری اجتماعــی،  ــود و برخــالف انتظــار، می ت ب
عقب نشــینی رخ خواهــد داد. دو بخــش از سیاســت گذاری اجتماعــی کــه در طــول تاریــخ ایــران 
مــدرن، تناســب بیشــتری بــا وضعیــت مشــابه بــا وضعیــت کنونــی داشــته اند، سیاســت های مســاعدتی و 
سیاســت های ســالمت بوده انــد کــه به نظــر می رســد بــا بیشــترین رشــد و جــذب اعتبــارات روبــه رو شــوند.

در ایــران به دالیــل مختلــف کــه بیــش از هرچیــز ناشــی از چیرگــی امــر سیاســی بــر امــر اجتماعــی 
اســت، همبســتگی اجتماعــی جایــگاه چندانــی در نظــام سیاســت گذاری اجتماعــی نیافتــه اســت. 
مهم تریــن نگرانــی دولت هــا در مواجهــه بــا چالش هــای اجتماعــی، شــورش طبقــات فرودســت اســت و 
بــه همیــن دلیــل، سیاســت گذاری های اجتماعــی عمومــاً در جهــت جــذب یــا کنتــرل آنــان بــوده اســت؛ 
ــه همیــن دلیــل صــدای پــای آنــان را بیــش از صــدای پــای طبقــۀ متوســط شــنیده اســت. اینــک نیــز  ب
مخاطــرۀ همه گیــری کرونــا بــرای دهــک  میانــی روبه پاییــن بیــش از دو دهــک  پایین اســت. ســازوکارهای 
رفاهــی در ایــران به خوبــی تــوان پوشــش بخــش زیــادی از دهک هــای پاییــن را دارد و اگرچــه ممکــن 
ــان نیســت؛  ــدۀ شناســایی آن ــان را نداشــته باشــد، دســت کم درمان ــن آن ــرای تأمی اســت کفایــت الزم ب
درحالی کــه گروه هــای میانــِی آســیب پذیر تــا زمانــی کــه بــه جمــع فرودســتان درنیفتنــد، پاســخی از ســوی 
سیاســت گذار دریافــت نمی کننــد. ضعــف نهــادی در پوشــش ایــن گروه هــا ســبب می شــود کــه هنگامــی 
ــح  ــن درنهایــت ترجی ــد. بنابرای ــن گــروه داشــته باشــند هــم نتوانن ــه پوشــش ای  کــه دولت هــا گرایــش ب

ــد کــه در ســازوکارهای موجــود مقــدور اســت.  ــه همــان گروه هایــی خدمات رســانی کنن ــد ب می دهن
به دالیــل فــوق، امکانــات نهــادی، وابســتگی بــه مســیر طی شــده و فهــم مخاطــرات شــورش، می تــوان 
ــاعدتی  ــاکرونا به ســوی سیاســت های مس ــران پس ــه سیاســت گذاری اجتماعــی در ای ــار داشــت ک انتظ
ــوان انتظــار داشــت کــه در دوران  ــی، می ت ــد. براســاس شــواهد تاریخــی و رویکردهــای کنون ســوق یاب
پســاکرونا، نظــام ســالمت بیــش از ســایر حوزه هــا تقویــت شــود؛ همان طــور کــه بیماری هــای واگیــر در 
دورۀ قاجــار نیــز بــه تقویــت سیاســت های ســالمت و حتــی پیــروزی آن در مجادلــه بــا برخــی احــکام و 
رویکردهــای فقهــی ســنتی منتهــی شــد. در وضعیــت کنونــی نیــز در مجادلــه میــان بانیــان نظــام ســالمت 
کشــور و گروه هایــی کــه مخالــف تعطیلــی اماکــن زیارتــی بودنــد، درنهایــت توفیــق بــا گــروه نخســت بود 
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و سیاســت های ســالمت بــه حــوزۀ اماکــن قدســی و حتــی مناســک عبــادی نیــز تســری یافــت. بااین حــال 
ــد به نظــر می رســد کــه تقویــت سیاســت گذاری  ــه چیدمــان بازیگــران حــوزۀ ســالمت، بعی ــا توجــه ب ب
ســالمت در آینــده بــه سیاســت گذاری مراقبت هــای ابتدایــی دهــۀ ١٣۶٠ شــبیه باشــد؛ می تــوان انتظــار 
داشــت کــه بخــش خصوصــی قدرتمنــد در بخــش ســالمت همــراه بــا نظــام صنفــی قدرتمنــد پزشــکان با 
اتــکای بــه ایثارگــری کادر درمــان١ کــه در صــف مقــدم مقابلــه بــا کرونــا قــرار داشــته اند، بکوشــند تــا بــر 
مزایــا و تعرفه هــای ایــن اقشــار بیفزاینــد. بنابرایــن باوجــود اینکــه به نظــر می رســد ســهم ســالمت از تولید 
خالــص داخلــی افزایــش یابــد، بعیــد به نظــر می رســد کــه تغییــری در چیرگــی سیاســت های درمــان بــر 
سیاســت های بهداشــتی و پیش گیــری رخ دهــد. از ســوی دیگــر بــه اســتناد برخــی از اقدامــات کنونــی، 
ــات حــوزۀ سیاســت گذاری و بررســی و  ــر کلی ــد ب ــه سیاســت گذاران به جــای تأکی ــر می رســد ک به نظ
ــم  ــد؛ پیشــنهاد تعمی ــن حــوزه بپردازن ــران ای ــه تشــویق برخــی بازیگ ــر جهت گیری هــای آن، ب ــز ب تمرک
شــمولیت قانــون جامــع ایثارگــران بــه پزشــکان درگیــر در مواجهــه بــا کرونــا، ازاین دســت پیشــنهاد هایی 

اســت کــه فاصلــۀ رویکــرد سیاســت گذاری در ایــران بــا کشــورهای رفاهــی را نشــان می دهــد.
باوجــود برخــی تغییــرات فــوق در حــوزۀ ســالمت و سیاســت های مســاعدتی، نبایــد رویکردهــای 
مرتبــط بــا دســتور کارهــای نئولیبرالــی را در ایــران دســت کم گرفــت؛ تــوان ایــن رویکــرد و چیرگــی آن 
ــار ایدئولــوژی مذکــور در برخــی از حوزه هــا منتهــی  ــه ســیطرۀ تمام عی کادمی هــای مهــم کشــور ب بــر آ
شــده اســت؛ ازجملــه حــوزۀ اشــتغال. باوجــود گروه هــای کمابیــش متشــکل ذی نفعــان در ایــن زمینــه 
(تشــکل های کارگــری)، ســنتِ (البتــه تضعیف شــده) قانــون کار و حمایــت از نیــروی کار به جامانــده 
از دهه هــای ١٣٢٠ و ١٣٣٠، غلبــۀ امــر اقتصــادی بــر امــر اجتماعــی غیرقابــل  اغمــاض اســت. فقــدان 
تردیــد درمــورد اصالحــات صندوق هــای بازنشســتگی و ارجحیــت پایــداری صندوق هــا بــر ناپایــداری 
حیــات اجتماعــی مســتمری بگیران در میــان کارشناســان، از یــک  ســو، و همراهــی عمومــی متخصصان 
دولتــی و غیردولتــی بــا پاییــن نگــه  داشــتن حداقــل دســتمزد (علی رغــم تــورم بــاال و عقــب مانــدن از 
ــر اجتماعــی در حــوزۀ  ــر ام ــر اقتصــادی ب ــار ام ــۀ تمام عی ــر)، از ســوی دیگــر، حاکــی از غلب خــط فق
ــرای ســال ١٣٩٩، در  ــران ب ــل دســتمزد کارگ ــن حداق ــورد تعیی ــی درم ــن، حت اشــتغال اســت. بنابرای
حمایــت از دوگانــۀ ســرمایه و کار، مبلغــی انتخــاب شــد کــه بــه عدم تعــادل ایــن دوگانــه به نفــع مطلــق 
ســرمایه منتهــی شــد؛ ایــن موضــوع درحالــی بــود کــه براســاس پژوهش هــای انجام شــده، تأثیر دســتمزد 
بــر قیمــت تمام شــده در کارگاه هــای بیــش از ۵٠ نفــر، حــدود ۵ درصــد اســت! و شــواهد میدانی نشــان 
می دهــد کــه حداقــل مذکــور در کارگاه هــای کوچــک نیــز رعایــت نمی شــود و در برخــی مشــاغل گاه بــه 

١. نباید فراموش کرد که نخست، کادر درمان صرفاً شامل پزشکان نمی شود، بلکه پرستاران، کمک درمانگران و کارکنان خدماتی سالمت نیز هستند؛ 
در مرتبۀ دوم، تنها رشته های معدود پزشکی مشارکت دارند و اتفاقاً برخی از گروه های پزشکی، ازجمله پزشکان عمومی که معموًال در سلسله مراتب 

مزایای نظام پزشکی در پایین ترین جایگاه قرار دارند، بیش از فرادستان نظام مذکور مشارکت دارند و درنتیجه، بیش از سایرین در معرض خطر هستند.
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معنــی ســقف دســتمزدی نیــروی کار غیرماهــر (و البتــه باســواد) تلقــی می شــود. بنابرایــن در ایــن زمینــه 
در آینــده نیــز نمی تــوان شــاهد تغییــری به نفــع سیاســت های اجتماعــی بــود.

سیاســت گذار اجتماعــی در حــوزۀ مســکن به جــز دهــۀ نخســت انقــالب، بســیار منفعالنــه عمــل 
ــن  ــه داشــته اســت. در ای ــن زمین ــی، عقب نشــینی اساســی در ای ــوارد مقطع ــرده اســت و جــز در م ک
حــوزه، بــا ســیطرۀ کامــل امــر اقتصــادی بــر امــر اجتماعــی مواجه ایــم و مســکن بــه  یکــی از مهم تریــن 
عوامــل نابرابرســاز در کشــور بــدل شــده اســت. باوجــود اینکــه حتــی نــزد برخــی از اقتصاددانــان جریان 
ــه اســت (نــک: لویــس و کاناتــی،  ــژه جــان اســتورات میــل) مــورد شــماتت قــرار گرفت اصلــی (به وی
ــروی  ــد و قلم ــه می ده ــات خــود ادام ــه حی ــه ب ــن ســود نامکســوب، قدرتمندان ــان ای ١٣٩۶)، همچن
ــتر  ــری بیش ــه نابراب ــا ب ــری کرون ــورد همه گی ــن م ــد. در ای ــترده تر می کن ــتغالت را گس ــورژوازی مس ب
منتهــی خواهــد شــد و سیاســت گذاران بــا توجــه بــه غلبــۀ رویکردهــای بــازاری غیرتولیدی و مشــکالت 

اساســی نهــادی، در ایــن حــوزه بهبــودی ایجــاد نخواهنــد کــرد.
ــی  ــی از بخــش دولت ــد کیفیت زدای ــی در رون ــر چندان ــد تغیی ــر نمی رس ــز به نظ ــوزش نی ــوزۀ آم در ح
ــوس  ــد معک ــن رون ــی رخ دهــد؛ ای ــه بخــش خصوص ــپاری خدمــات ب ــترش روزافــزون برون س و گس
سیاســت گذاری اجتماعــی در حــوزۀ آمــوزش بــه زودی نتایــج معکوســی بــا گذشــته بــه بــار خواهــد آورد و 
درحالی کــه پیش ازایــن موجــب تحــرک عمــودی گروه هــای فرودســت بــود، خــود بــه عاملــی بــرای انســداد 
شــدید اقتصادی‑اجتماعــی و تثبیــت نابرابــری منتهــی خواهــد شــد. بنابرایــن بعیــد به نظــر می رســد دوران 
پســاکرونا تغییــری در ایــن رونــد نابرابرســاز ایجــاد کنــد؛ حتــی ممکــن اســت تمریــن برخط ســازی آموزش 

در دوران فراگیــری کرونــا، نابرابــری میــان مــدارس دولتــی و غیردولتــی (پولــی) را تشــدید کنــد.

جمع بندی 
به نظــر می رســد در ســطح جهانــی، همه گیــری ویــروس کرونــا بــه بزنگاهی بــرای تقویت سیاســت گذاری 
اجتماعــی منتهــی شــود؛ امــا کیفیــت و کمّیــت تغییــرات بیــش از هرچیــز بــه ســنت حاکــم بــر هر کشــور، 
نهادهــای اجتماعــی، اقتصــادی و اداری آن و جایــگاه امــر اجتماعی در آن کشــورها وابســته خواهد بود. با 
توجــه بــه عناصــر فــوق در ایــران، به نظــر می رســد سیاســت گذاری اجتماعــی در حــوزۀ سیاســت گذاری 
ســالمت و سیاســت گذاری مســاعدتی، تقویــت شــود؛ امــا در حــوزۀ سیاســت گذاری مســکن، اشــتغال 
و آمــوزش نمی تــوان امیــد بــه بهبــود داشــت و حتــی احتمــال تضعیــف حــوزۀ سیاســت گذاری اجتماعــی 

در حــوزۀ مســکن و اشــتغال بیــش از احتمــال تقویت آن اســت.
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طرح مسئله
شــیوع ویــروس کرونــا و مشــکالت عدیــده ای کــه بــرای دولت هــا، کســب وکارها و مــردم ایجــاد شــد، 
سیاســت گذاران را به ســمت اتخــاذ رویکردهــای جدیــد و یــا تقویــت برخــی رویکردهــای موجــود ســوق 
ــازی،  ــای غیرحضــوری و فضــای مج ــی، فعالیت ه ــۀ بهداشــت عموم ــات در زمین ــعۀ اقدام داد. توس
نمونه هایــی ازاین دســت اســت. کرونــا چالشــی فــردی، اجتماعــی و جهانــی اســت. هــر گامــی کــه هــر 
ــواده، جامعــه و کشــور خواهــد بــود  ــردارد، گام مثبتــی بــرای خان ــود وضعیــت خــود ب فــردی بــرای بهب
و ایــن اهمیــت توجــه بــه وجــه جمعــی آن را نمایــان می کنــد. لــذا کوویــد ١٩ نــه یــک بیمــاری فــردی، 
کــه یــک بیمــاری اجتماعــی اســت و یکــی از پیامدهــای آن، اختــالل موقــت در هم زیســتی انســان ها و 
توقــف سیســتم های اجتماعــی و اقتصــادی اســت. از ســویی، ایــن بحــران در ســبک زندگــی افــراد نیــز 
تغییــرات اجتماعــی مثبــت و منفــی ایجــاد کــرده اســت و هماننــد بحران هــای دیگــر، پیامدهــای منفــی 
آن بــه مدیریــت اجتماع محــور نیــاز دارد کــه درغیــر این صــورت، بــه فاجعــۀ اجتماعــی تبدیــل خواهــد 
شــد. کرونــا بــا هــدف قــرار دادن جــان انســان ها و واکنش هــای متفــاوت از ســوی افــراد، نه تنهــا کلیــت 
١. متخصص پزشکی اجتماعی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، عضو کارگروه سالمت اجتماعی فرهنگستان 

علوم پزشکی ایران.
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ســاختار اجتماعــی، کــه نهــاد خانــواده و عناصــر آن را تغییــر داده اســت. در وضعیــت جدیــد، تغییــرات 
جدیــدی در نهــاد خانــواده به وجــود آمــده اســت. ایــن بیمــاری به  ماننــد جنــگ نیســت کــه افــراد در پناهگاه 
خــود مخفــی شــوند و دولت مــردان بــرای شکســت آن، تدابیــری نظامــی بیندیشــند. به  ماننــد ســیل و زلزله 
نیســت، زیــرا ایــن وقایــع طبیعــی در یــک  لحظــه خســارت وارد می کننــد و علــت حادثــه غایــب می شــود 
و بعــد از آن، نهادهــای مرتبــط بایــد بــرای رفــع نابســامانی اقداماتــی را درنظــر بگیرنــد. مشــخص نبــودن 
مــدت  زمــان و خســارت و هزینه هــای احتمالــی بــا اطالعــات گوناگونــی همــراه اســت و افــراد جامعــه را 

به دلیــل اینکــه بــا مــرگ روبــه رو می کنــد، دچــار تــرس و وحشــت کــرده اســت. 
در روزهــای اول شــیوع ویــروس، به دلیــل عــدم درک مناســب افــراد نســبت بــه موقعیــت پیش آمده، 
بی توجهــی و تــردد در جامعــه برقــرار بــود، امــا اعــالم خبرهــا مبنــی بــر ازدســت دادن عزیــزان، جامعــه 
را متوجــه خطــری جــدی کــرد و افــراد بــرای در امــان مانــدن از ایــن ویــروس بــه مانــدن در خانــه اقــدام 
ــاری و ناخواســته، محــل  ــه به طــور اجب ــر، البت ــار دیگ ــواده یک ب ــه خان ــن لحــاظ اســت ک ــد. بدی کردن
حضــور افــراد شــده اســت. بنــا بــه دیــدگاه برســاخت گرایی اجتماعــی١، تبدیــل یــک مســئله بــه مســئلۀ 
اجتماعــی، مســتلزم تبدیــل شــدن مســئله از یــک گرفتــاری شــخصی بــه یــک مســئلۀ عمومــی اســت 
ــی آن  ــی خــارج شــود و فراوان ــه از حــد معّین ــوان مســئلۀ اجتماعــی مطــرح می شــود ک ــی به عن و زمان
غیرمتعــارف گــردد و بــرای تعــداد زیــادی از مــردم مشکل ســاز باشــد و البتــه قابل حــل و اقــدام شــناخته 
شــود و نیــاز بــه ایجــاد تغییــر و عــزم درخصــوص حــل آن میــان افــراد احســاس شــود. بدیــن لحــاظ 
امــروزه، ویــروس کرونــا دیگــر یــک مشــکل فــردی نیســت، بلکــه یــک مســئلۀ عــام اجتماعــی اســت. 
یــک فراینــد چندمرحلــه ای اســت کــه نه تنهــا بــر نحــوۀ ارتبــاط افــراد تأثیــر می گــذارد، بلکــه کل جامعــه 
را درگیــر مشــکالت جــدی، عمیــق و جبران ناپذیــری می کنــد و به دلیــل رابطــۀ آن بــا انــواع آســیب های 
ــتند، ایجــاب  ــن آســیب ها هس ــر ای ــه درگی ــرادی ک ــتردۀ اف ــش گس ــذا افزای ــت دارد. ل اجتماعــی اهمی

می کنــد پیامدهــای کرونــا در عرصــۀ خــرد و کالن اجتماعــی بررســی و واکاوی شــود.
کرونــا می توانــد بــرای جامعــه هــم فرصــت باشــد و هــم تهدیــد؛ به شــرط آنکــه میــزان تغییــرات آن 
در جامعــه مدیریــت شــود. امــا در ایــن پروســه، جوامــع درحــال توســعه، دچــار آســیب ها و تضادهایــی 
گاه جبران ناپذیــر می شــوند؛ چــون روابــط ســنتی مخــدوش شــده؛ درحالی کــه فضــای عمومــی 
ــوز فاقــد ســاختارهای حمایتــی  ــه اســت. به عبارتــی، هن ــدازۀ کافــی شــکل نگرفت جای گزیــن هــم به ان
و جای گزین هــای قابل قبــول بــرای عبــور از ایــن گــذار هســتند. به اعتقــاد ژرژ گورویــچ، خانــواده 
پدیــده ای اســت کــه هرلحظــه در حــال دگرگونــی اســت و از فراگردهــای «ســاخته شــدن»، «از ســاخت 
افتــادن» و «بازســاختی شــدن» برخــوردار اســت. ِشلســکی، خانــواده را پایــۀ ثبــات اجتماعــی می دانــد 

1. Social constructionism
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و وظیفــۀ جامعه شناســی، به نظــر وی، تقویــت و تشــکیل گروه هــای کوچــک و مناســبات مخصــوص 
انســان ها یــا بازســازی و قــوام بخشــیدن بــه خانــواده اســت. بنابرایــن هرگونــه اصــالح جامعــه بایــد از 
خانــواده آغــاز شــود؛ زیــرا در رونــد تکامــل بخشــیدن بــه نــام و مناســبات پابرجــای جامعــه، خانــواده 
پیشــتاز اســت. ازنظــر نویســندگانی ماننــد چیــل، فروپاشــی خانــواده بخــش کوچکــی از فراینــد وســیع تر 
فروپاشــی فرهنگــی اســت. خانــواده از«حیــث روابــط درونــی و میــزان اســتحکام آن هــا»، بــه چهــار تیپ 
خانــوادۀ: متعالی١متکامــل، خانــوادۀ متعــادل٢، خانــوادۀ متزلــزل٣، خانــوادۀ متالشــی۴ تقســیم می شــود 
کــه هریــک ویژگی هــا، کارکردهــا و تأثیــرات خــاص خــود را دارنــد. لــذا در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــه 

بررســی سیاســتی در ایــن حــوزه در دورۀ کرونــا بپردازیــم.
در حــوزۀ ســالمت: طبــق گزارش هــای وزارت بهداشــت می دانیــم کــه دســتاوردهای زیــادی 
در پیش گیــری و کنتــرل بیماری هــا، به ویــژه بیماری هــای واگیــردار دوران کودکــی و مرگ ومیــر 
ــوز در  ــا هن ــا نه تنه ــته ایم، ام ــارداری داش ــاروری و ب ــادران در دوران ب ــال و م ــج س ــر پن ــودکان زی ک
حــوزۀ بیماری هــای واگیــر نیــاز بــه کار و برنامه ریــزی روزآمدشــده داریــم، بلکــه درمــورد بیماری هــای 
غیرواگیــر، ســوانح و ســرطان ها نیــز نیــاز بــه تالشــی مضاعــف وجــود دارد. توجــه بــه کرونا ســبب شــد 
بدانیــم مــا در ســطح باالیــی، بســیاری از مــوارد بهداشــت فــردی را رعایــت نمی کنیــم و شــاید بســیاری 
از بیماری هــای واگیــردار خفیــف تــا متوســط در کشــور ناشــی از همیــن عــدم رعایــت باشــد؛ مــواردی 
کــه درنهایــت هزینه هــای زیــادی را متوجــه کشــور و نظــام ســالمت می نمایــد. از دیــد سیاســتی، بایــد 
توجــه بــه ســبک زندگــی ســالم و افزایــش ســواد ســالمت آحــاد مــردم و خانواده هــا مــورد توجــه بســیار 
ــا ویــروس  ــودن ســواد ســالمتی، در رویارویــی ب ــود ســبک زندگــی ســالم و پاییــن ب ــرد. کمب قــرار گی
ــر و از  ــم مهم ت ــن ه ــر، موضــوع از ای ــای غیرواگی ــورد بیماری ه ــد. درم ــهود ش ــی مش ــا به راحت کرون
طرفــی، بغرنج تــر اســت و می بایــد موضــوع ایجــاد ســبک زندگــی ســالم و تغییــر ســبک زندگــی ناســالم 

بــه ســالم در دســتور کار جــدی نظــام ســالمت، به ویــژه از دوران کودکــی و نوجوانــی، قــرار گیــرد.
در حــوزۀ ارتباطــی و ارتباطــات: چندیــن ســال اســت کــه موضــوع دولــت الکترونیــک و اســتفاده از 
تجــارت و خدمــات الکترونیــک مطــرح اســت و چندیــن اســتارت آپ در ایــن زمینــه  در کشــور فعــال 
هســتند و از ظرفیت هــای آن اســتفاده می شــود، امــا در دوران کرونــا مشــخص شــد کــه ظرفیت هــای 
ــوان جای گزیــن تمامــی ارتباطــات  ــه به عن ارتباطــی غیرحضــوری زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه ن
حضــوری، بلکــه می توانــد جای گزیــن بســیاری از ارتباطــات ازاین دســت شــود. رفت وآمدهــای 

1. Transcendental Family
2. Balanced Family
3. Instable Family
4. Broken Home
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ــار  ــات، افزایــش ب ــرژی جهــت دریافــت حضــوری خدم ــاد حامل هــای ان غیرضــروری، مصــرف زی
ترافیکــی و اتــالف وقــت افــراد، گوشــه ای کوچــک از بی توجهــی بــه مقولــۀ عــام دولــت الکترونیــک در 
ســطح کالن و وجــود چنیــن رویکردهایــی در ســطح میانــه و خــرد اســت. از برگــزاری نشســت ها و 
ســمینارهای مجــازی تــا کالس هــا و آموزش هــای مجــازی از هــر جنــس و رده کــه در ایــن دوران برگــزار 
ــت  ــک و حمای ــات ارتباطــی الکترونی ــش اقدام ــه افزای ــی ازاین دســت اســت. توجــه ب شــد، مثال های
از آن، کامــًال در راســتای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت و بــه افزایــش بهــره وری منجــر 
ــه نهادینه ســازی دولــت الکترونیــک و حمایــت  ــد توجــه خاصــی ب ــد سیاســتی می بای می شــود. از دی
ــده، نتایــج  ــۀ خدمــات غیرحضــوری نمــود کــه بی شــک در آین از اســتارت آپ ها و خالقیت هــا و ارائ
ــود.  ــارز ایــن رویکــرد خواهــد ب ــر از خدمــات، از اثــرات ب اقتصــادی و بهره منــدی آســان تر و ارزان ت

سیاســت های مربــوط بــه خانــواده: کرونــا فرصتــی دســت داد تــا خانواده هــا زمــان بیشــتری 
ــود، امــا ایــن نگرانــی هــم وجــود دارد  ــودن فرصــت مغتنمــی ب ــواده ب ــار خان ــد. در کن را باهــم بگذرانن
کــه در کنــار فشــارهای اقتصــادی بــر آحــاد مــردم، اســترس روانــی و نگرانــی ناشــی از بیمــاری و عــدم 
مهارت هــای روانــی اجتماعــی الزم در افــراد، بــه افزایــش مســائل و خشــونت های درون خانــواده 
منجــر شــود. اگرچــه براســاس آمارهــای موجــود، تفــاوت معنــی داری در ســطح ملــی مشــاهده نشــده 
اســت؛ در ســطح محلــی، گروه هــای جمعیتــی و ســطح خــرد، بــروز عوامــل خطــر فــوق می توانــد بــه 
افزایــش تعارضــات درون خانــواده و مدیریــت نادرســت آن منجــر شــود. موضــوع آمــوزش مهارت هــای 
ــارض و  ــت حــل تع ــر و مدیری ــاط مؤث ــروری، ارتب ــواده، فرزندپ ــوی خان ــاب آوری، گفت وگ ــی، ت زندگ
حتــی مهــارت اقتصــادی در خانــواده، ازجملــه مــواردی اســت کــه ســالیان ســال از ســوی ســازمان های 
حمایتــی اجتماعــی ازقبیــل ســازمان بهزیســتی، محققــان و اســاتید روان شناســی، به ویــژه انجمن هــای 
علمــی، و معاونــت امــور خانــواده و زنــان ریاســت جمهــوری مطــرح می  شــود و چنــدان مــورد توجــه قرار 
نگرفتــه اســت. از ُبعــد سیاســتی، به نظــر می آیــد عــالوه بــر ضــرورت پایــش دوره ای وضعیــت خانــواده در 
کشــور و تدویــن «گــزارش خانــواده»١ به صــورت دوره ای، می بایــد بــه توســعه و فراگیــری آموزش هــای 
عملــی مهارت هــای زندگــی، تــاب آوری، فرزندپــروری و آمــوزش زوجیــن و زندگــی خانوادگــی پرداخــت 
ــال آن را تعریــف و  ــاب آور و امث ــاب آور، مدرســۀ ت ــوادۀ ت ــاب آور، خان ــۀ ت ــل جامع ــی ازقبی و مقوله های
عملیاتــی کــرد. از طــرف دیگــر، ســاختارهای موجــود می بایــد درمــورد ارتبــاط خــود بــا نهــاد خانــواده، بــه 

یــک بازتعریــف پارادایمــی، سیاســتی و برنامــه ای از خــود در ایــن زمینــه اقــدام نماینــد. 
نظــام تأمیــن اجتماعــی: یکــی از مشــکالت عمــدۀ ناشــی از کرونــا، آســیب بــه کسب وکارهاســت. 
دولــت ماننــد ســایر کشــورها، باوجــود تنگناهــای شــدید اقتصــادی ازقبــل موجــود، بســته های متعددی 

1. Family Report
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را بــرای حمایــت از کســب وکارهای فــوق تــدارک دیــده اســت. امــا یــک مشــکل مهــم در ایــن زمینــه، 
ــرد و خانگــی اســت. می دانیــم کــه گــروه کثیــری  آســیب های واردشــده بــه کســب وکارهای روزمــزدی، خُ
از هموطنــان مــا کــه عمدتــاً در دهک هــای پاییــن درآمــدی هســتند، بــه ایــن قبیــل کارهــا مشــغول اند. 
در ُبعــد سیاســتی، اجــرای کامــل بنــد الــف مــاده ۵٧ قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعۀ کشــور، 
اجــرای قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی و اجــرای نظــام چندالیــۀ تأمیــن اجتماعــی 
می توانــد نه تنهــا در وضعیــت عــادی، کــه در وضعیــت اضطــراری و بحرانــی ماننــد بحــران کرونــا، بــه 
اقشــار فــوق کمــک کنــد و تبعــات بحــران را بــه میــزان زیــادی کاهــش دهــد. بازنگــری در سیاســت های 
بیمــه ای و توســعۀ خدمــات بیمــه ای و ترغیــب و تشــویق افــراد و ســازمان ها بــه اســتفاده از رویکردهای 
بیمــه ای و در برخــی اجبــار بــه اســتفاده از بیمــه، می توانــد بخــش زیــادی از مســائل ناشــی از بحران هــا، 

ازجملــه حــوادث غیرمترقبــه را کاهــش دهــد.
ــی کشــور را ناشــی از تحریم هــای  ــت کنون سیاســت های توانمندســازی: گرچــه بســیاری، وضعی
ــا  ــه می داننــد و بــر تأثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی مــردم اذعــان دارنــد، کــه در دوران بحــران کرون ظالمان
تشــدید هــم شــده اســت، نــکات مهمــی در ایــن بخــش نیــز قابل طــرح اســت. درحــال حاضــر، بخــش 
زیــادی از مــردم شــامل دریافــت یارانــه شــده اند و به همین ترتیــب، بخــش زیــادی از مــردم یارانــۀ 
معیشــتی دریافــت می کننــد. بــا توجــه بــه نــرخ تــورم، رویکــرد صــرف یارانــه ای ازاین دســت نمی توانــد 
ــدگان  ــاالی دریافت کنن ــداد ب ــد. تع ــک کن ــر کم ــۀ فق ــدی از تل ــن درآم ــای پایی ــت دهک ه ــه برون رف ب
یارانــه از محــل هدفمنــدی یارانه هــا و کمک هزینــۀ معیشــتی، توجــه بــه دو سیاســت را بــه ذهــن متبــادر 
می کنــد: شــفافیت کامــل سیاســت های مالــی، درآمــدی افــراد، صنــوف، شــرکت ها، ســازمان ها، نهادهــا 
ــد و  ــون؛ و تأیی ــی خــاص و آن هــم به حکــم قان ــدون هیــچ اســتثناء، مگــر در مــوارد خیل و دســتگاه ها ب
ترغیــب بــه انجــام کلیــۀ مــراودات مالــی به صــورت الکترونیــک. نمونه هــای جــواب دادۀ آن در بســیاری از 
کشــورها وجــود دارد کــه از تجربیــات آن هــا می تــوان اســتفاده کــرد و البتــه جــدا از بحث هــای فناورانه آن، 
بــرای عملیاتــی شــدن سیاســت فــوق، بیشــتر بــه تعهــد سیاســی در تمامــی ارکان نظــام و قــوای ســه گانه 

بــرای اجــرا شــدن آن نیــاز دارد و موضــوع فــرار مالیاتــی مثالــی ازاین دســت اســت.
 نکتــۀ دوم کــه در ُبعــد سیاســتی مطــرح اســت، اصطالحــی اســت بــه نــام «دولــت توانمندســاز» کــه  
البتــه منظــور بنــده در اینجــا، دولــت بــه معنــی عــام اســت؛ گرچــه تأکیــد بیشــتر بــر قــوۀ مجریــه اســت. 
درحــال حاضــر، واژۀ توانمندســازی یــا قادرســازی مــا را بیشــتر و اساســاً به یــاد افرادِ در معرض آســیب 
و آســیب دیده و افــراد دارای معلولیــت می انــدازد؛ درحالی کــه موضــوع و رویکــرد توانمندســازی، 
ــا رویکــردی پســاواقعه و  ــده و فراکنشــی باشــد ت ــه آین ــه، رو ب ــد رویکــردی پیش گیران ــد و بای می توان
واکنشــی. بنابرایــن، نبــود یــا کمبــود رویکــرد کلــی و برنامــۀ ملــی توانمندســازی در گروه هــای مختلــف 
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ــر و ایجــاد دسترســی و بهره منــدی افــراد از رویکردهــای  ســنی، جنســی و جمعیتــی به صــورت فراگی
توانمندســازانه، از مــواردی اســت کــه کمبــود آن در دوران کرونــا به وضــوح احســاس می شــود. دولــت 
ــری و  ــال کاهــش نقــش تصدی گ ــه دنب ــه ب ــی اســت ک ــاس سیاســتی کالن، دولت ــاز در مقی توانمندس
تولی گــری خــود و افزایــش نقــش تســهیلگری، پرورشــگری و قابلیت افزایــی خــود اســت و بی شــک 
هــدف نهایــی ایــن اقدامــات، کاهــش بی عدالتــی و ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم، به ویــژه دهک هــای 

پاییــن درآمــدی و به طــور خاص تــر، کــودکان و نوجوانــان اســت.

بحث و پیشنهاد های سیاستی
جامعــه، ســازمانی پیچیــده اســت کــه تنهــا بــا همــکاری و همیــاری کنشــگران، در هــر بحرانــی پیــروز 
ــگران  ــئوالن، متخصصــان، کنش ــادی، مس ــردم ع ــددی (م ــگران متع ــد کنش ــر می رس ــود. به نظ می ش
مدنــی) در ایــن بحــران حضــور دارنــد و اگــر در ایــن بحــران، ایــن گروه هــا بــه هم فهمــی، درک و تأییــد 
و تفســیر مشــترک و نقش گیــری اجتماعــی برســند، می تواننــد بــر مشــکالت فائــق آینــد و پیامدهــای آن 
را مدیریــت کننــد. البتــه بایــد تأکیــد کــرد کــه ســه شــرط شــفافیت، عدالــت یــا عــدم تبعیــض، صداقــت 
یــا اعتمــاد اجتماعــی در میــان کنشــگران از شــروط الزم بــرای ایــن مهــم اســت و البتــه شــرط کافــِی 

تجهیــزات تخصصــی را نبایــد از قلــم انداخــت. 
مســائل اجتماعــی در فراینــد دیالکتیکــی ذهــن و عیــن تولید می شــوند. ازنظــر پیر بوردیــو، دیالکتیک 
عیــن و ذهــن در افــراد به صــورت منــش و در جوامــع به صــورت میــدان جلــوه می کنــد. منــش یــا تاریــخ 
تجســم یافته در کالبدهــا به عنــوان خلق وخــو و میــدان یــا تاریــخ عینیت یافتــه در اشــیاء کــه به صــورت 
ــه  ــرد و جامع ــا موقعیت هــای شــکل یافته در اشیاســت، همــان رابطــۀ دیالکتیکــی ف ــا ی نظــام جایگاه ه
اســت. به تعبیــر اروینــگ گافمــن، بــرای خــروج از بحــران نیازمنــد مدیریــت صحنــه و تحلیــل موقعیــت 
و کنــش هســتیم، چیــزی کــه بعدهــا هاکشــایلد بــا الهــام از آن بــه تحلیــل مدیریــت عاطفــه و احساســات 
پرداخــت. آنتونــی گیدنــز در نظریــۀ ســاخت یابی، تحلیلــی فراتــر از مرزهــای یــک کشــور، هــم  فراخوانــی 
ســاخت و عاملیــت در جامعــۀ پویــا، در راســتای گســترش روابــط اجتماعــی در پهنۀ زمــان و مکان عرضه 
کــرد. او مفهــوم جهانــی  شــدن را نیــز در پیامدهــای مدرنیتــه به عنــوان هــم فراخوانــی دیالکتیکــی بــوم و 
جهــان، و نــه فراینــدی صرفــاً به ســوی غرب گرایــی، تفســیر می کنــد. او بــا توجــه بــه رویکــرد بازتابــی 
بــودن جامعــه، بــه شــرح موشــکافانۀ نیروهــای نهــادی مهــم و روابــط اجتماعــی روزگار مــدرن پرداختــه 
اســت و آن را دنیــای فــراری می خوانــد و در همیــن راســتا بــه تحلیــل مســائلی چــون تغییــر در امنیــت 
هستی شــناختی، خودهویتــی، اعتمــاد و مخاطــره پرداختــه اســت. مدرنیتــه به عنــوان دنیایــی کــه در آن، 
مخاطــرات بســیار و جزئــی از قواعــد ســاختار اســت کــه گیدنــز از آن به عنــوان گردونــۀ خردکننــدۀ مدرنیته 
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یــاد می کنــد، هرچنــد بــرای عاملیــت انســانی نقشــی فعــال قائــل اســت. اولریــک بــک، بــه مخاطــرات 
جامعــۀ مــدرن اشــاره می کنــد و بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه مخاطــرات بــرای جوامــع کمتــر توســعه یافته 
و نیــز طبقــات فقیرتــر بیشــتر اســت و بیــن افزایــش مخاطــرات و طبقــۀ اجتماعــی رابطۀ معکــوس وجود 
دارد؛ چــون طبقــات فقیــر و قشــر آســیب دیده و کمتــر توانمنــد امکانــات و مهارت هــای کمتــری بــرای 

مدیریــت صحنــۀ زندگــی خــود، به خصــوص در وضعیــت بحــران دارنــد.
بــرای برون رفــت از بحــران کرونــا و کاهــش مخاطــرات آن نیازمنــد کنش هــای نمادیــن کنشــگران 
اجتماعــی مهــم مطرح شــده در بــاال همــراه بــا تحلیــل موقعیــت و رصــد دائمــی تأثیــرات و تغییــرات، 
افزایــش مــدارا و تــاب آوری اجتماعــی، مدیریــت صحنــۀ زندگــی روزمــره، مدیریــت عاطفــه و 
ــا هماهنگــی،  ــن اجمــاع ی ــه ای ــرای رســیدن ب ــه نقــش سیاســت گذاران ب ــری هســتیم کــه البت نقش گی
بســیار حائــز اهمیــت اســت. کنش هــای نمادینــی کــه بــا کنش هــای غیرنمادیــن و واکنش هــای صرفــاً 
هیجانــی و احساســی بســیار متفــاوت اســت. دراین بیــن بــا مدیریــت صحنــۀ زندگــی روزمــره و الهــام از 
روش گورویــچ در فهــم دیالکتیــک فاصلــه، درمی یابیــم کــه همیشــه هــم فاصلــه، قرنطینــه، غریبگــی و 
تنهایــی نمی توانــد بــد باشــد و تنهــا یــک تغییــر اســت ‑ تغییــر مســیر زندگــی تــا اطــالع ثانــوی؛ چــون 
در مدرنیتــه زمــان بــه معنــی واقعــی کلمــه اهمیــت خــود را از دســت می دهــد و تنهــا زمــان تــا اطــالع 

ــر مطــرح می شــود: ــان پیشــنهاد های زی ــد. در پای ــی می یاب ــوی معن ثان
ــون احــکام دائمــی  ــد الــف مــاده ۵٧ قان ــر، اجــرای بن ١. سیاســت نظــام تأمیــن اجتماعــی فراگی
برنامه هــای توســعۀ کشــور و نظــام چندالیــۀ تأمیــن اجتماعــی؛ ٢. سیاســت های توانمندســازانۀ دولــت: 
ــرای  ــی ب ــدای زندگــی و دوران کودکــی و نوجوان ــی توانمندســازی در کشــور از ســنین ابت رویکــرد مل
گروه هــای جنســی و ســنی مختلــف و تغییــر رویکردهــای آموزشــی در کلیــۀ ســطوح به ســمت برنامه هــا 
و رویکردهــای توانمندســازانه؛ ٣. تدویــن سیاســت ها و برنامه هــای دوســتدار خانــواده کــه بــه خانــوادۀ 
ــاط  ــروری، ارتب ــواده، افزایــش مهــارت فرزندپ ــا و تــاب آور، افزایــش مهارت هــای زندگــی در خان پوی
مؤثــر و حفــظ ارزش هــا و ارتقــای آن در خانــواده منجــر شــود. ۴. اســتقرار کامــل و ســریع تر دولــت 
الکترونیــک و افزایــش شــفافیت اداری کــه نه تنهــا بــه افزایــش دسترســی و عدالــت اداری و اجتماعــی 
منجــر می شــود، بلکــه بهــره وری سیســتم ها را نیــز افزایــش می دهــد. کاهــش هزینــۀ ارتباطــات 
مجــازی، پهنــای بانــد و ســرعت اینترنــت نیــز از مقوله هــای بســیار مهــم دراین بــاره اســت. ۵. سیاســت 
اصــالح نظــام ســالمت مبتنــی بــر رویکردهــای پیش گیرانــه، افزایــش خودمراقبتــی، ارتقــای ســالمت 
و افزایــش ســواد ســالمت، به منظــور ارتقــای نقــش مــردم در حفــظ و افزایــش ســطح ســالمت خــود.





      
۱   

مقدمه
ــانه ای و  ــد ١٩ از سیاســت های رس ــاری کووی ــا و بیم ــروس کرون ــیوع وی ــت بحــران ش ــر مدیری تدابی
بهداشــتی و درمانــی گرفتــه تــا برنامه هــای اقتصــادی و مالــی بــرای رفــع اثــرات مخــرب اجتماعــی‑ 
ــه پــس از شــروع بحــران کــه دولــت و دیگــر نهادهــای  ــرد. دو هفت ــر می گی اقتصــادی بحــران را در ب
ــۀ خانگــی) به صــورت  ــذاری فیزیکــی (قرنطین ــد، سیاســت فاصله گ ــا را جــدی گرفتن ــی، کرون عموم
نه چنــدان جــدی در پیــش گرفتــه شــد. امــا مکمــل سیاســت فاصله گــذاری، یعنــی سیاســت های 
اجتماعــی حمایتی‑رفاهــی از مشــاغل و اقشــار فرودســت بــرای دورۀ بحــران هــم بــا تأخیــر نســبت 
بــه آن تصمیــم گرفتــه شــد و در اجــرا نیــز، جزئیــات آن مشــخص نبــود و ناکافــی هــم بــود. ایــن دو 
سیاســت مکمــل یکدیگرنــد و بــدون دومــی، اولــی نیــز شــکننده اســت. در ایــن ُجســتار، بــه الزامــات 
ــن  ــه ای ــدند و ب ــر ش ــا عیان ت ــران کرون ــه در دورۀ بح ــود ک ــه می ش ــی پرداخت سیاســت گذاری اجتماع
ــده ای در سیاســت   ــتن تحــوالت عم ــا، آبس ــس از کرون ــا و پ ــا دورۀ کرون ــه آی ــم ک پرســش می پردازی

اجتماعــی در ایــران خواهــد بــود یــا نــه.

١. کارشناس ارشد برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، دبیر میز تخصصی حقوق کودکان و نوجوانان در مرکز بررسی های استراتژیک.



٢٩٨ | کرونا و جامعه ایران

«سیاســت اجتماعــی١»، تصمیمــات، اقدامــات، روابــط و نهادهایــی اســت کــه جهــت تقویــت رفاه 
اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف زندگــی (ســالمت، آمــوزش، شــغل، مســکن، بیمــه و تأمیــن 
اجتماعــی، امنیــت، کیفیــت زندگــی کــودکان، حمایــت اجتماعــی، محیط زیســت، خدمــات اجتماعــی 
ــن  ــل همی ــن، ١٣٨٨). به دلی ــی اســت (دی ــای اجتماع ــتلزم هزینه ه ــه مس ــرد ک و...) صــورت می گی
هزینه هــای اجتماعــی، سیاســت گذاری اجتماعــی امــری بدیهــی نیســت و گفتمــان فردگــرای نئولیبرالی 
همیشــه ســعی داشــته اســت کــه تــا حــد ممکــن از ســطح سیاســت اجتماعــی و هزینه هــای اجتماعــی 
آن بکاهــد و متأســفانه تــا حــد زیــادی نیــز از دهــۀ ١٩٨٠ بــه این ســو موفــق بــوده اســت. بــه همیــن 
دلیــل، نــزاع گفتمانــی جامعه گرایــی و فردگرایــی (کــه البتــه ایــن فردگرایــی بــر ســودمحوری مبتنــی 
ــدازۀ  ــز هســت)، در ســطح و ان ــه نی ــراد جامع ــۀ اف ــع کلی ــت به نف ــی درنهای اســت؛ چــون جامعه گرای
سیاســت گذاری اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف بهداشــت و درمــان، آمــوزش، مســکن و... مؤثــر 

ــزاع به وجــود آورده اســت. ــوده اســت و اصــل کار را ایــن ن ب
گرچه نهادهای بســیاری در اتخاذ و تأمین سیاســت اجتماعی ســهیم هســتند (دولت ها، شــرکت ها، 
ــدۀ  ــاد تأمین کنن ــن نه ــن و اصلی تری ــا، عمده تری ــا دولت ه ــل و همســایگان)، ام ــا فامی ــی، ت ــۀ مدن جامع
سیاســت گذاری اجتماعــی هســتند. به این ترتیــب، سیاســت اجتماعــی، متــرادف بــا ورود دولــت در تأمین 
خدمــات اجتماعــی ضــروری اســت. تــا اوایــل قــرن بیســتم، ایــن سیاســت بــه معنــی اقــدام حداقلــی دولت 
بــرای پرداختــن بــه نیازهــای ضــروری فقــرا و تهی دســتان بــود. اتخــاذ یــک سیاســت اجتماعــی دولتــی و 
نظام منــد، در برداشــتی کــه اروپاییــان پــس از جنــگ جهانــی دوم از «دولــت رفــاه» داشــتند تجلــی یافــت. 
براســاس ایــن تلقــی، دولــت موظــف شــد برخــی از معیارهــای اساســی زندگــی شــهروندان را تأمیــن کنــد. 
ــر اصــول کینــزی درخصــوص ســرمایه گذاری دولتــی و اشــتغال زایی،  در راســتای برنامه ریــزی مبتنــی ب
دولــت می بایــد بودجــۀ بخش هــای مهــم اجتماعــی ماننــد بهداشــت و درمــان، آمــوزش و مســکن را تأمیــن 
کنــد. عــالوه بــر ایــن، بــرای افــرادی کــه به لحــاظ اجتماعــی محــروم یــا نیازمنــد بودنــد، می بایــد ازطریــق 
مقرری هــای بیــکاری و تأمیــن اجتماعــی یــک حمایــت مکمــل فراهــم شــود (آنتونــی و جیمــز، ١٣٨٨: 
٢٠). امــروزه، سیاســت اجتماعــی حــوزۀ گســترده تری از ایجــاد چترهــای حمایتــی را شــامل می شــود. 
توانمندســازی فقــرا بــرای ایجــاد کار و امکانــات رفاهــی و آموزشــی از ویژگی هــای مهــم سیاســت های 
اجتماعــی جدیــد اســت. ایــن توانمندســازی همچنیــن قشــرهای دیگــر جامعــه ازجملــه زنــان را نیز شــامل 

می شــود. بنابرایــن دســتور کار سیاســت گذاری اجتماعــی گســترده شــده اســت. 
بــا توجــه بــه ایــن دســتور کار و گســترد گی سیاســت گذاری اجتماعــی و گفتمانــی بــودن آن، 
ــر  ــد بیشــتر ب ــی در تأکی ــا، نقطــۀ عطف ــروس کرون ــری وی ــا همه گی ــه آی ــن اســت ک ــون پرســش ای اکن

1. Social Policy



کرونا و ضرورت گفتمان سیاست  اجتماعی | ٢٩٩

«سیاســت گذاری اجتماعــی» در ایــران و در جهــان خواهــد بــود. آیــا سیاســت های اقتصــادی نیــز کــه 
ــا دولــت، «هزینه هــای اجتماعــی»  ــد کــرد؟ آی ــد، تغییراتــی خواهن ــاه عمومــی مربوط ان ــه مســائل رف ب
بیشــتری جهــت سیاســت گذاری اجتماعــی (بــرای رفــاه عمومــی) تخصیــص خواهــد داد؟ و «ســطح 

ــد داد؟  ــش خواه ــی» را افزای سیاســت گذاری اجتماع

افق سیاست گذاری اجتماعی
ــا، سیاســت گذاری ســالمت و بهداشــت را به طــور موقــت دچــار تغییراتــی کــرده  وقــوع بحــران کرون
اســت. در هزینه هــای ســالمت و «مســاعدت» های مقطعــی، تغییــر رخ داده اســت، امــا به نظــر 
نمی رســد کــه در سیاســت های کلــی تغییــری اساســی رخ دهــد و روندهــای کاهــش خدمــات و ســطح 
سیاســت گذاری اجتماعــی در ســالمت، آمــوزش، شــغل، مســکن و... تغییــری نخواهــد داشــت؛ مگــر 
اینکــه گفتمــان جامعه گــرا و سیاســت اجتماعــی شــکل بگیــرد و بتوانــد از فرصــت کرونــا اســتفاده ببــرد 
و نــزاع و بــازی گفتمانــی را به نفــع خــود تغییــر دهــد و نیروهــای اجتماعــی را بســیج کنــد. فعــًال به نظــر 

ــا، دســت کم در کوتاه مــدت، دورۀ تقویــت سیاســت اجتماعــی باشــد.  می رســد کــه دورۀ کرون
در حــوزۀ سیاســت  کســب وکارها و مشــاغل اقشــار فرودســت و تهی دســتان، چــه رخ  داده اســت؟ 
ازنظــر کارشناســان اقتصــادی، شــیوع کوویــد ١٩ عواقــب مخربــی بــر اقتصــاد جهــان و ایــران بــه همراه 
داشــته و خواهــد داشــت و مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی ایــران را گســترده و عمیق تــر خواهــد کــرد. 
در وضعیتــی کــه طــی دو ســال اخیــر دولــت بــا کســری بودجــه مواجــه اســت، شــیوع کوویــد ١٩ باعــث 
ایجــاد رکــود اقتصــادی و کاهــش شــدید قیمــت نفــت شــده کــه ایــن دو عامــل، کســری بودجــۀ دولــت 
را تشــدید می کنــد و ایــن امــر درنهایــت بــه افزایــش بیشــتر نــرخ تــورم منتــج خواهــد شــد. در دورۀ 
کرونــا به دلیــل کاهــش شــدید تقاضــا، قیمت هــا بــاال نرفتــه اســت، امــا پــس از فروکــش کــردن شــیوع 
کرونــا و شــروع فعالیت هــای اقتصــادی و افزایــش تقاضــا، از نیمــۀ خردادمــاه و ابتــدای تیرمــاه بایــد 

انتظــار افزایــش قیمت هــا و افزایــش تــورم را داشــت. 
نتایــج مــوج دوم دفتــر مطالعــات اجتماعــی شــهرداری تهــران و ایســپا (٢١ تــا ٢۴ اســفند) نشــان 
می دهــد کــه درآمــد ٧٠ درصــد از خانوارهــای تهرانــی کاهــش یافتــه اســت. در ایــن ارتبــاط، مــردان 
ــوار  ــان کرده انــد کــه درآمــد خان ــان و افــراد غیردانشــگاهی بیشــتر از افــراد دانشــگاهی بی بیشــتر از زن
آن هــا تحــت تأثیــر شــیوع کرونــا کاهــش یافتــه اســت. کرونــا بــر بســیاری از مشــاغل، به ویــژه مشــاغل 
ــر  ــر گذاشــته اســت. عــالوه ب ــه کار روزمــزدی وابســته هســتند، به شــدت اث طبقــات فرودســتی کــه ب
آن، بســیاری از کســب وکارها (فروشــگاه ها، رســتوران ها، کافه هــا، و...) تعطیــل یــا نیمه تعطیــل 
ــازاری و کســب وکارها  ــر و فرودســت، کــه طبقــات متوســط ب ــا طبقــات فقی شــده اند. بنابرایــن نه تنه
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نیــز به شــدت تحــت تأثیــر کاهــش تقاضــا در بــازار قــرار گرفته انــد. بســیاری از کســب وکارهای 
کوچــک و متوســط، به ویــژه کســب وکارهای خدماتــی، فعالیتشــان متوقــف شــده و وضعیــت مبهــم 

آینــده، آن هــا را در حالــت تعلیــق قــرار داده اســت.

انفکاک سیاست فاصله گذاری و سیاست اجتماعی
ــوان  ــرۀ شــیوع عمــًال شکســت خــورد؛ هــم بودجــه و ت ــرل زنجی ــرای کنت امــا سیاســت فاصله گــذاری ب
مدیریتــی کافــی و هــم گفتمــان سیاســت اجتماعــی بــرای تکمیــل سیاســت فاصله گــذاری وجود نداشــت. 
ازنظــر کارشناســان ســالمت عمومــی، زمان بنــدی شــیوع کوویــد ١٩ ســه مرحلــه دارد: آغــاز، نقطــۀ اوج و 
پــس ازآن؛ در فروردیــن باوجــود ســفرهایی کــه صــورت گرفــت، اکثریــت مــردم فاصله گــذاری را رعایــت 
کردنــد. باوجــود اینکــه برخــی بــه مســافرت های نــوروزی رفتنــد، ٩۴ درصــد مــردم تهــران در نظرســنجی 
ایســپا اعــالم کردنــد کــه برنامــه ای بــرای مســافرت ندارنــد. بــه همیــن دلیــل در اردیبهشــت، از مراجعــات 
ــر کادر  ــده ایم و ازنظ ــارج ش ــۀ اوج خ ــه از نقط ــید ک ــر می رس ــد و به نظ ــته ش ــی کاس ــتانی اندک بیمارس
درمانــی، ایــن قضیــه درنتیجــۀ طــرح فاصله گــذاری بــود. امــا نبایــد ایــن قضیــه را حاکــی از اتمــام دورۀ 
اوج می دانســتیم؛ پــس از تعطیــالت نــوروز، طــرح فاصله گــذاری عمــًال کنســل شــد و روال عــادی اعــالم 
شــد، و به جــز مــدارس و دانشــگاه ها، ادارات، بازارهــا و... بــاز شــدند. بــا توجــه بــه دورۀ نهفتگــی بیمــاری 
تــا بیــش از دو هفتــه و انتقــال ویــروس ازطریــق افــراد بــدون عالئــم، نقطــۀ اوج بیمــاری طوالنی تــر بــود 
و اواســط خــرداد خــود را نشــان داد. مــردم عمومــاً بــه ســرکار رفتنــد و رفت وآمدهــا شــدت گرفــت کــه 
یکــی از دالیــل عمــدۀ آن، عــدم تأکیــد دولــت و نهادهــای عمومــی بــر ادامــۀ جــدی فاصله گــذاری بــود و 

همچنیــن عــدم اتخــاذ سیاســت های حمایتــی و اجــرای به موقــع آن.
نمی تــوان مــردم را واداشــت کــه در قرنطینــه بماننــد و طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت 
ــردم، در  ــی وضــع نکــرد. بســیاری از م ــا قانون ــرای مســائل معیشــتی آن ه ــر، ب ــد و از طــرف دیگ کنن
وضعیــت معیشــتی روزانــه هســتند و دورۀ کرونــا، اوضــاع را به مراتــب بدتــر کــرده اســت و عاقالنه نبود 
کــه انتظــار داشــته باشــیم بســیاری از مــردم، قرنطینــه و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت کننــد، امــا 
قانــون حمایــت اجتماعــی بــرای جبــران خســارت وجــود نداشــته باشــد. طــرح فاصله گــذاری اجتماعی 
ــد، مشــاغل و کســب وکارها،  ــه خانوارهــای نیازمن ــدون کمک هــای معیشــتی ب ــۀ خانگــی، ب و قرنطین
ــون حمایــت از  ــداوم فاصله گــذاری، قان ــرِ ت ــن در ســوی دیگ ــاورد. بنابرای ــود و دوام نی ــر نب امکان پذی

خانوارهــا و کســب وکارها و مشــاغل بایــد اجــرا می شــد و بــه «وضــع بودجــۀ ویــژه» نیــاز داشــت. 
ــداوم طــرح فاصله گــذاری، برخــی از راهکارهــای کشــورهای دیگــر کــه در گــزارش  در وضعیــت ت
مؤسســۀ عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی آمــده اســت، بایــد درنظــر گرفتــه شــود (مؤسســۀ عالــی پژوهش 
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ــا در  تأمیــن اجتماعــی). طبــق ایــن گــزارش، دولــت ایــران نیــز سیاســت های اقتضائــی را در دوران کرون
پیــش گرفــت: ١. تمدیــد دفترچه هــای درمانــی بــدون نیــاز بــه مراجعــۀ حضــوری؛ ٢. توقــف بازرســی ها 
از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی؛ ٣. بــه تعویــق افتــادن رســیدگی هیئت هــای حــل اختــالف و مجامــع 
تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی؛ ۴. ارائــۀ خدمــات بهداشــتی بــه بازنشســتگان و ســالمندان از ســوی 
صنــدوق بازنشســتگی کشــور؛ ۵. تخصیــص مرخصــی بــه کارگرانــی که مشــکوک به بیمــاری یا مبتــال به آن 
هســتند؛ ۶. افزایــش ســقف معافیــت مالیاتــی بنگاه هــا؛ ٧. تمدیــد مهلت بخشــودگی جرائم قابل بخشــش 
مالیاتــی و ٨. افزایــش ســقف تســهیالت بــرای بنگاه هــا و تعویــق اقســاط وام هــا از ســوی بانــک مرکــزی.
همان گونــه کــه مالحظــه می شــود، سیاســت های حمایتــی کــه تاکنــون در پیــش  گرفتــه شــده اســت، 
باوجــود اثــرات مثبتــی کــه خواهنــد داشــت، ناکافــی بودنــد و نیازمنــد سیاســت ها و قوانیــن حمایتــی 
ــوده اســت و قیمــت نفــت  ــا بحــران کســری بودجــه مواجــه ب ــه دولــت ب ــوده و هســتیم. البت ــد ب جدی
نیــز بــه پایین تریــن حــد خــود طــی ســال های گذشــته رســیده اســت. وضعیــت تحریــم از یــک ســال 
گذشــته، ایــران را از فــروش نفــت و دریافــت ارز میــزان نفتــی کــه می فروشــد محــروم کــرده اســت. 
بنابرایــن، ایــران بــا بحــران مالــی مواجــه اســت و در وضعیــت عــادی نیســت، امــا اگــر بودجــۀ ویــژه 
درنظــر گرفتــه نشــود، اوضــاع اقتصــادی به مراتــب بدتــر از وضعیتــی اســت کــه دولــت بــه هرنحــوی کــه 
شــده ایــن بودجــه را تخصیــص دهــد: درخواســت وام خارجــی از صنــدوق بین المللــی پــول و یــا بانــک 
جهانــی، برداشــت از صنــدوق ذخیــرۀ ارزی، فــروش اوراق قرضــه، جــذب منابــع مالــی از بنیادهــای 
ــت و  ــر جهــت تقوی ــت می بایســت هرچــه زودت ــدان و...؛ دول ــات از ثروتمن ــن مالی اقتصــادی، گرفت
ــت از  ــرای حمای ــا را ب ــژۀ دوران کرون ــون بودجــۀ وی ــی، قان ــذاری اجتماع ــی فاصله گ ــت اجرای ضمان
مشــاغل، اقشــار پاییــن و کســب وکارهای کوچــک و متوســط در دســتور کار قــرار مــی داد. بنــا بــه اعــالم 
ســخن گوی دولــت، ٧۵ هــزار میلیــارد تومــان بــا نــرخ ١٢ درصــد بــرای «حمایــت از حفــظ تولیــد و 
کارگــران» درنظــر گرفتــه شــد. ایــن سیاســت بــرای حمایــت از کســب وکارها و مشــاغل و جلوگیــری 
از تعطیلــی بنگاه هــا و بیــکاری بیشــتر بــوده اســت. امــا اجــرای هدفمنــد و اثربخــش ایــن بودجــه کــه بــه 

بوروکراســی منســجم و بانــک اطالعاتــی قــوی و گســترده نیــاز دارد، مســئله ای دیگــر اســت. 
همچنیــن ایــن بودجــه، بســیاری از اقشــار تهی دســتی را کــه لزومــاً در کارگاه هــای رســمی کار 
ــکاران، موتورســواران  ــزد، دست فروشــان، بی ــد شــامل نمی شــود. تهی دســتان (کارگــران روزم نمی کنن
معیشــتی، راننــدگان غیررســمی و...)، یعنــی اقشــاری کــه امیــد بــه درآمــد شــب عیــد داشــتند، شــامل ایــن 
طــرح نمی شــوند و بایــد بــرای ایــن اقشــار اجتماعــی نیــز سیاســت های حمایتــی درنظــر گرفتــه شــود. اگر 
ایــن مســاعدت های مقطعــی را کار بگذاریــم، در ســطح سیاســت های کلــی دولــت و نهادهــای عمومــی، 
نشــانه های مبنــی بــر تحــول در سیاســت گذاری اجتماعــی دیــده نشــده اســت. در ســال ١٣٩٢، طــرح 
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تحــول ســالمت، امیــد تحولــی اساســی در نظــام درمانــی و بهداشــتی و پی ریــزی یــک نظــام بهداشــت 
ــروز کــرد و اگرچــه همراهــی  ــی زود ب ــداری سیاســت مذکــور، خیل ــا ناپای ــی را ایجــاد کــرد. ام همگان
بیمه هــا بــا طــرح ادامــه پیــدا کــرد، «کســری مالــی» ایــن مســئله را بــا دشــواری روبــه رو ســاخت و ایــن 

طــرح، درعمــل بــه ایجــاد یــک سیاســت پایــدار بهداشــت همگانــی منجــر نشــد.

ضرورت گفتمان سیاست  اجتماعی
ــن در حــوزۀ سیاســت  اجتماعــی  ــی بنیادی ــک، تحول حــال کــه در ســطح نهادهــای سیاســی و بوروکراتی
به نظــر نمی رســد، آیــا در ســطح دانشــگاهی و روشــن فکری و در ســطح افــکار عمومــی، تحولــی صــورت 
ــی و سیاســت  ــان رفاه ــد و گفتم ــم کار بوده ان ــی ک ــرد؟ روشــن فکران در حــوزۀ سیاســت اجتماع می گی
اجتماعــی در ســطح روشــن فکری وجــود نــدارد. آیــا کرونــا باعث ایجاد گفتمــان رفاه اجتماعــی در محافل 
دانشــگاهی و روشــن فکری می شــود؟ مســائلی ماننــد اعتراضــات بــه افزایــش قیمــت بنزیــن و فشــار دورۀ 
کرونــا بــر اقشــار فرودســت و در معــرض بیمــاری بــودن کارگــران و دیگــر اقشــار آن هــا، ضــرورت ایجــاد 
گفتمانــی رفاهــی و سیاســت  اجتماعــی در کشــور را برجســته می کنــد. امــا برخــی روشــن فکران چــپ و 
فعــاالن سیاســی و دانشــگاهی به جــای شــکل دهی بــه یــک گفتمــان رفاهــی، بــا مبــارزه بــا نئولیبرالیســم، 
خیــال خــود را راحــت می کننــد. ازطــرف دیگــر، منتقــدانِ سیاســت اجتماعــی در وضــع کنونــی می گوینــد 
ــۀ  ــت، بخشــی از آن را هزین ــه دول ــرد ک ــود اقتصــادی، «انباشــت» صــورت نمی گی ــت رک ــه در وضعی ک
سیاســت های مســکن، بهداشــت و آمــوزش کنــد. دولــت چــون رشــد اقتصــادی نــدارد و انباشــت صــورت 
نمی گیــرد، نمی توانــد (مثــل برخــی دولت هــای غربــی کــه رشــد اقتصــادی دارنــد) هزینــۀ رفاهــی را تأمیــن 
کنــد. بــه همیــن دلیــل معتقدنــد کــه بخــش خصوصــی بایــد کار کنــد و انباشــت صــورت بگیــرد و دولــت 
از ارزش افــزودۀ کار و اشــتغال و تولیــد در اقتصــاد، سیاســت گذاری کنــد. ایــن منتقــدان چشــم می پوشــند 
از اینکــه خصوصی ســازی و آن چیــزی کــه ایجــاد رقابــت و بهــره وری بــه هــدف انباشــت طــی ســال های 

گذشــته نــام گرفتــه، نه تنهــا انباشــت صــورت نگرفتــه، بلکــه فســاد گســترده صــورت گرفتــه اســت. 
طبقــات اجتماعــی مختلــف، نیازهای مختلفــی دارند. طبقۀ متوســط، نیازی به ایجاد سیاســت گذاری 
اجتماعــی نمی بینــد. طبقــۀ متوســط دانشــگاهی کار نادرســت دیگــری هــم کــرده اســت. حقــوق بشــر را بــه 
دموکراســی و آزادی فرهنگــی و سیاســی تقلیــل داده اســت. درحالی کــه اگــر بخواهیــم از منظــر طبقــات 
پاییــن جامعــه ببینیــم، حقــوق بشــر، «تدابیــر حمایتــی» دولتــی نیز هســت و درمــورد کرونــا، تدابیر حمایتی 
بــرای در امــان مانــدن یــا کاهــش پیامدهــای یــک بیمــاری همه گیــر؛ به این ترتیــب، گســترۀ حقــوق بشــر 
بــه حقــوق و آزادی هــای مدنــی‑ سیاســی یــا «حقــوق بشــر نســل اول» محــدود نمی شــود (دارایــی زاده، 
١٣٩٩). مجموعــه ای از حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی وجــود دارد (حقــوق بشــر نســل دوم) 
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ــزی،  ــت، برنامه ری ــتقیم دول ــت مس ــد دخال ــه نیازمن ــود، بلک ــق نمی ش ــود محق ــودی  خ ــا به خ ــه نه تنه ک
زیرســاخت ها و تخصیــص بودجه هــای عمومــی اســت. حقوقــی کــه تأمیــن آن را نمی تــوان بــه «بخــش 
خصوصــی» واگــذار کــرد و بــرای تحقــق آن هــا الزم اســت نیازهــای اساســی از حیطــۀ مناســبات بــازار 
آزاد خــارج شــود. ایــن بخشــی از حقــوق بشــر اســت کــه بــه هنــگام بحران هــای اجتماعــی فراگیــر، نظیــر 
همه گیــری کرونــا، می توانــد به عنــوان «تدابیــر حمایتــی» عمل کنــد و تاانــدازه ای از دامنۀ   پیامدهــای ویرانگر 
اقتصــادی و اجتماعــی بحــران  بکاهــد. بحــران کرونــا به خوبــی نشــان داد کــه اید ه هــای نئولیبــرال و به تبــع 
آن، نــگاه تقلیل گرایانــه بــه موازیــن حقــوق بشــر تــا چــه انــدازه ســطحی و بــه  هنــگام بحران هــای جمعــی 
ــد ســایر حقــوق و  ــه مانن ــه خدمــات درمانــی» ب خطرنــاک، ناکارآمــد هســتند. «بهداشــت و دسترســی ب
آزادی هــای اقتصــادی و اجتماعــی نظیــر «حــق آمــوزش» یــا «تأمیــن اجتماعــی»، «کاال» نیســت و نبایــد در 
مناســبات «بــازار آزاد» بــرای آن بهایــی تعییــن شــود (همــان). واکســن ویــروس کرونــا نیز باید از مناســبات 

«بــازار آزاد» یــا منافــع شــرکت های دارویــی و ســرمایه گذاران بــورس  و... خــارج شــود. 
بــدون ایــن سیاســت اجتماعــی، بــا شــیوع کرونــا در ســطح جهانــی نمی تــوان مقابله کــرد. ســایر نیازهای 
پزشــکی کــه امــروز به عنــوان «کاال» بــه فــروش می رســد نیــز چنیــن وضعیتــی دارند. الزم اســت که دســتکش، 
ماســک ، الــکل و ســایر مــوارد موردنیــاز پزشــکی، بــا نظارت هــای دقیــق و دولتــی،  رایــگان در اختیــار همگان 
قــرار گیــرد. بــرای ایــن کار، دولت هــا بایــد به طــور مســتقیم در رونــد تولیــد کارخانه هــا و مراکــز صنعتــی 
دخالــت کننــد و ظرفیت هــای تولیــدی موجــود را در اختیــار نیازهــای واقعی کشــور قرار دهند. نبایــد فراموش 
کــرد کــه بــا «کاالیــی شــدن» خدمــات درمانــی یــا خصوصی ســازی  بخــش ســالمت جامعــه، امکانــی بــرای 
مقابلــه بــا بحران  هــا و اپیدمی   هــا وجــود نــدارد. بــا نقــض حــق ســالمت و دسترســی همگانــی بــه خدمــات 
درمانــی، ایــن خطــر وجــود دارد کــه بحران هایــی ازاین دســت، نه تنهــا در کوتاه مــدت جــان صدهــا هــزار، 
بلکــه میلیون هــا نفــر را بگیرنــد کــه حتــی بــرای چندیــن نســل پیامدهــای ویرانگــر اقتصــادی، اجتماعــی و 
سیاســی بــه همــراه بیاورنــد. بحــران کرونــا تنها بــا «حق برخــورداری از بهداشــت و ســالمت»، «حــق حیات» 
یــا حــق دسترســی رایــگان بــه خدمــات درمانی گره نخــورده اســت. مجموعۀ دیگــری از «حقــوق اقتصادی‑
اجتماعــی» وجــود دارد کــه در ایــن وضعیــت بحرانــی می تواند به مثابــه «تدابیر حمایتی‑ تکمیلی» عمل کند. 
حقوقــی کــه ایــن روزهــا بایــد بیــش از گذشــته مــورد توجــه فعــاالن سیاســی و اجتماعــی و کنشــگران حقــوق 
بشــری باشــد، حــق کار و تأمیــن اجتماعــی، امــکان حداقــل معیشــت، منــع تبعیــض و حمایــت از گروه هــای 

خــاص و امثــال آن در وضعیــت عــادی و بحرانــی، از حقــوق بشــر اســت (همــان). 
امــا متأســفانه طــی چهــار مــاه گذشــته، حــول ایــن مفاهیــم و مباحثــی کــه نقشــی اساســی در کنتــرل 
شــیوع کرونــا دارنــد، گفتمانــی اساســی شــکل نگرفتــه اســت. میلیون هــا نفــر در جهــان و هــزاران نفــر 
در ایــران شــغل خــود را ازدســت داده انــد و درآمــد بســیاری از افــراد کاهــش یافتــه اســت و ایــن مــوارد 
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ــب  ــا تصوی ــای مشــخص، ب ــا صــرف بودجه ه ــا الزم اســت ب ــژه اســت. دولت ه ــد بودجــۀ وی نیازمن
ــع  ــی، مناب ــاری و مال ــرکت های تج ــدان و ش ــترده از ثروتمن ــای گس ــذ مالیات ه ــازه و اخ ــررات ت مق
مالــی الزم را بــرای اســتخدام میلیون هــا نفــر فراهــم کننــد. اگــر کرونــا ادامــه یابــد، بــدون برنامه هــای 
ــد داشــت.  ــود نخواه ــق کار» وج ــن «ح ــرای تأمی ــی ب ــی، امکان ــه دار دولت ــترده  و دامن ــادی گس اقتص
همچنیــن در جهــت تحقــق «حــِق امــکان حداقــل معیشــت»، به مثابــه بنیادی تریــن حــق در مجموعــۀ 
حقــوق بشــر، انتظــار مــی رود کــه بــرای خانوارهــای بیشــتری کــه بــه زیــر خــط فقــر کشــیده می شــوند، 
دولت هــا براســاس تعهــدات حقــوق بشــری خــود، «حداقل هــای امکانــات معیشــت» را بــرای عمــوم 
مــردم به ویــژه در وضعیــت بحرانــی فراهــم کننــد. ایــن برنامــه نیــز بــدون دخالــت مســتقیم دولــت و 
نهادهــای عمومــی امکان پذیــر نخواهــد بــود. هم اکنــون ایــن افــراد حتــی ممکــن اســت بــه حداقل هــای 

امــکان معیشــت ازقبیــل غــذا، دارو، آب ســالم و... نیــز دسترســی نداشــته باشــند. 
منــع تبعیــض و حمایــت از گروه هــای خــاص، از دیگــر سیاســت های اجتماعــی اســت کــه بایــد در دورۀ 
بحــران مدنظــر قــرار گیــرد. پناه جویــان، بی خانمان هــا، گروه هــای اقلیــت   و ســایر طردشــدگان اجتماعــی، 
بــه هنــگام بحران هــای اقتصــادی یــا درمانــی آســیب پذیرتر هســتند. ایــن گروه هــا در دورۀ بحــران، بیشــتر از 
گذشــته ممکــن اســت در حاشــیه قــرار گیرنــد یــا حقــوق و آزادی هــای آن ها نادیده گرفته شــود. آشــکار اســت 
کــه خدمــات درمانــی و ســایر امکانــات عمومــی به طــور برابــر و منصفانــه در اختیــار گروه هــای حاشــیه ای 
قــرار نــدارد. در وضعیــت فعلــی، الزم اســت دولت هــا ســازوکارهای نظارتــی خــود را تقویت کننــد. دولت ها 
بایــد برنامه هــای مشــخصی به منظــور کاهــش تبعیض هــای حقوقــی یــا مــوارد خشــونت علیــه گروه هــای 
آســیب پذیر، نظیــر پناه جویــان یــا زنــان و کــودکانِ قربانــِی خشــونت های خانگــی، تهیــه و اجرا کننــد. واقعیت 
ایــن اســت کــه بــدون دخالــت و همــکاری ســازمان یافتۀ نیروهای پیشــرو، بدون تغییــر جــدی در رویکردهای 
اقتصــادی دولت هــا، پیامدهــای بحــران همه گیــری ویــروس کرونــا می تواند دســتاوردهای چندین نســل را از 

بیــن ببــرد و تجربــۀ  مشــابهی از فاشیســم را بــار دیگــر در برابــر چشــم جهانیــان قــرار دهد (همــان).

نتیجه گیری
اگــر می بایــد درســی از ایــن پیشــرفت در اقتصــاد سیاســی جهانــی بیاموزیــم، بــر دو نکتــه بایــد تأکیــد 
کــرد. اول، اهمیــت نظام هــای ســالمت و بهداشــت عمومــی، و دوم، اهمیــت حیاتــی اســتفاده از منابــع 
ــت  ــن درس، اهمی ــس، ١٣٩٩) و ای ــت (واروفاکی ــه اقلی ــا، ن ــع توده ه ــی در راســتای مناف ــی عموم مال
سیاســت اجتماعــی را برجســته می کنــد. نتایــج عملکــرد کشــورهای مختلــف در کنتــرل کرونــا تاکنــون، 
نشــان دهندۀ موفقیــت کشــورهایی اســت کــه سیاســت گذاری اجتماعــی قــوی ای دارنــد. نظــام بهداشــت 
ــی، و ازطــرف دیگــر، ســخت گیری دولتــی در اجــرای طــرح  همگانــی گســترده و نظــام رفاهــی حمایت
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ــال،  ــرای مث ــردد در روزهــای اول و طالیــی آغــاز شــیوع ویــروس. ب فاصله گــذاری فیزیکــی و کنتــرل ت
می تــوان از کشــورهایی چــون تایــوان، هنگ کنــگ و ســنگاپور نــام بــرد و درمقابــل، شکســت کشــوری 
کــه داعیــۀ «ترین»هــا در جهــان را دارد: آمریــکا؛ بیشــترین آمــار ابتــال و بیشــترین تلفــات در ســطح جهان 
از ویــروس کرونــا مربــوط بــه ایــن کشــور بــوده اســت کــه نــه نظــام بهداشــتی همگانــی دارد و نــه نظــام 
رفاهــی اساســی. جالــب اســت بدانیــم کــه آمریــکا، پیشــرفته ترین نظــام مراقبت هــای درمانــی را دارد و ٣۵ 
تــا ۴٠ درصــد، بیــش از ســایر کشــورهای صنعتــی در ایــن زمینــه هزینــه می پــردازد، امــا چــون  ایــن نظــام 
بــر توانایــی فــرد در پرداخــت هزینه هــا مبتنــی اســت (سیســتم درمانــی کامــًال خصوصــی و پولــی)، تنهــا 
کشــور صنعتــی بــدون نظــام درمانــی همگانــی اســت و دارای شــاخص های پاییــن ســالمت اســت (آیتزن 
و لیدهــام، ١٣٩٩). درمــورد بحــران ویــروس کرونــا، وضعیــت برخــی از کشــورهای اروپایــی هــم بهتر از 
آمریــکا نیســت. اکنــون مشــخص  شــده اســت کــه حــق با کســانی بــوده اســت کــه سیاســت های نئولیبرالی 
را ویرانگــر می دانســتند. نظام هــای ســالمت در جوامــع توســعه یافته نتوانســتند در آزمــون کرونــا ســربلند 
ــر مجموعــه دانش هــای ســالمت، پزشــکی و  ــا پرســش های ســختی در براب ــد. بحــران کرون ــرون آین بی
بهداشــتی قــرارداد. ســوئد باوجــود اینکــه کشــوری موفــق در سیاســت اجتماعــی اســت، بــا بی توجهــی بــه 

سیاســت قرنطینــه، به نســبت جمعیــت، باالتریــن میــزان مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا در جهــان را دارد!
ــع و  ــی به موق ــذاری فیزیک ــی سیاســت فاصله گ ــا، هم زمان ــرل کرون ــت در کنت ــی موفقی ــز اصل رم
ســریع و سیاســت اجتماعــی حمایتــی بــوده اســت. رمــز اصلــی موفقیــت کشــورهایی چــون تایــوان، 
هنگ کنــگ و ســنگاپور در کنتــرل شــیوع کوویــد ١٩ باوجــود همســایگی بــا چیــن، در گام اول، 
«آمادگــی» بــرای «واکنــش ســریع» و کنتــرل شــدید از همــان «ابتــدا» بــود: محدودیــت مســافرت های 
بازگشــتی از چیــن، فاصله گیــری اجتماعــی و ممنوعیــت قانونــی تجمعــات بــزرگ و قرنطینــۀ 
دقیــق و سفت وســخت، اطالع رســانی ســریع و لحظه به لحظــه از مــوارد ابتــال، آزمایــش رایــگان 
و به موقــع از همــۀ مــوارد مشــکوک و اجــرای سیاســت های حمایتــی و مالــی از کســب وکارها و 
مشــاغل، ازجملــۀ ایــن اقدامــات بــود. کنتــرل مؤثــر شــیوع ویــروس، یــک دورۀ زمانــی طالیــی اولیــه 
دارد کــه نبایــد ازدســت بــرود، امــا ایــن دوره بــرای بســیاری از کشــورها ازجملــه ایــران، کــره جنوبــی، 
ــف،  ــا انگیزه هــای مختل ــی پنهــان کاری ب ــل ســهل گیری و عــدم  آمادگــی و حت ــا به دلی ــکا و ایتالی آمری
ازدســت رفــت و ویــروس بــه  کل کشــور شــیوع پیــدا کــرد. می تــوان گفــت کــه درحــال حاضــر، کنتــرل 
ــر و نیروهــای کار و  ــی از اقشــار فقی ــی و مال شــدید و فاصله گــذاری فیزیکــی و سیاســت های حمایت
دیگــر مشــاغل و کســب وکارها، تجربــۀ مشــترک جهانــی بــرای شکســتن چرخــۀ ابتالســت. تجربیــات 
کشــورهای موفــق در کنتــرل شــیوع ویــروس ایــن پیــام را داشــت کــه ایــران بایــد طــرح فاصله گــذاری 
ــد.  ــرای تکمیــل آن اجــرا کن فیزیکــی را ادامــه دهــد و سیاســت های حمایتــی اقتصــادی و مالــی را ب
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بازســازی و انطباق پذیــری سیســتمی، ضــرورت دورۀ کروناســت. ویــروس کرونا مانند ویــروس آنفوالنزا، 
بعیــد اســت از صحنــۀ گیتــی محــو شــود. بنابرایــن، شکســت کرونــا به منزلــۀ نابــودی آن نیســت، بلکــه به منزلــۀ 
ارتقــاء سیســتم های انســانی بــرای انطبــاق و تــاب آوری جوامــع در برابــر آن اســت. منظــور از سیســتم، تمــام 
مجموعه هــای اجتماعــی در ســطح جهانــی، ملــی و محلــی اســت؛ از نهادهــای جهانــی، ملــی و محلــی گرفتــه 
تــا فرهنــگ در ســطوح مختلــف جهانــی و ملــی و محلــی، بخشــی از سیســتم هســتند. ویــروس کرونــا بــه مــا 
آموختــه اســت کــه بــه ماننــد هــر پدیــدۀ جدیــد دیگــری، انطباق پذیــری سیســتمی الزم اســت. درحــال حاضــر، 
ــی و سیاســت های  ــد. اطالعــات کاف ــج» می زنن ــا، «گی ــد پاندمــی کرون ــر وضعیــت جدی سیســتم ها در براب
منســجم و ابزارها و امکانات کافی (اعم از امکانات انســانی، فناورانه، پزشــکی و...) برای مقابله با وضعیت 
تهدیدآمیــز جدیــد وجــود نــدارد. فرهنــگ، به عنــوان بخشــی از سیســتم، بــه یادگیــری بیشــتری برای انطبــاق با 
وضعیــت جدیــد نیــاز دارد. بنابرایــن، سیســتم به منزلــۀ یــک کل و به منزلــۀ عناصــر متشــکل آن، نیازمنــد ارتقاء 
و انطباق پذیــری بــا وضعیــت جدیــد اســت. بایــد آموخــت و ارتقــاء داد. ســرمایه داری کــه بــر اقتصــاد جهانــی 
مســلط اســت، در اطراف واکنــاف جهــان، سیســتم های خدمــات اجتماعــی را تضعیــف کــرده اســت. کرونا به 
مــا نشــان داده اســت کــه نیازمنــد بازســازی و ارتقــاء سیســتم های خدمات اجتماعی هســتیم و دیگــر نمی توان 
بــا توســل بــه نظریــات انتزاعــی اقتصــادی، کــه درواقــع ایدئولــوژی طبقــات مســلط در اقتصادهــای جهانــی، 
ملــی و محلــی اســت، سیســتم های خدمــات اجتماعــی را بــا القــاب دهن ُپرکــن و گمراه کننــده ای چــون لــزوم 
ریاضــت اقتصــادی، خصوصی ســازی، ارتقــاء سیســتم بهــره وری و... تضعیــف کــرد. تضعیــف سیســتم های 
خدمــات عمومــی بــه معنــی تضعیــف حیــات انســانی و ایجــاد شــکاف های بــزرگ در جوامــع در ســطوح 

مختلــف اســت کــه پیامدهــای خطرناکــی دارد کــه ویــروس کرونــا یکــی از آن پیامدهاســت.
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مقدمه
فاجعــه، بحــران، بالیــا یــا خطــرات بــه وضعیــت اضطــراری ناشــی از خطــرات طبیعــی یــا اقدامــات 
ناشــی از انســان گفتــه می شــود کــه تغییــرات چشــم گیری را در وضعیــت جامعــه، آن هــم در یــک بــازۀ 
ــد از: مــرگ، آوارگــی، بیمــاری،  ــارز آن عبارت ان ــد مــی آورد. نمونه هــای ب ــاه پدی ــی کمابیــش کوت زمان
ســیل، زلزلــه و غیــره. برخــی از بالیــا و خطــرات طبیعــی یــا ناشــی از اقدامــات انســانی، ممکــن اســت 
ــف  ــی، تضعی ــی و اجتماع ــرمایه های طبیع ــی، کاهــش س ــه زیرســاخت های فیزیک موجــب آســیب ب
نهــادی و اختــالل در فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی شــود (رحیــم٢، ٢٠١٣). بحران هــا و بالیــا، 
در طــول تاریــخ و در ابتــدا به عنــوان اعمــال خدایــان درنظــر گرفتــه می شــدند. هنــوز هــم در بســیاری از 
جوامــع و براســاس بســتر و زمینــۀ فرهنگــی، تفســیرهای متعــددی از بحران هــای طبیعــی و غیرطبیعــی 
می شــود و ماننــد گذشــته، آن هــا را بــه خشــم خدایــان و ناسپاســی بشــر نســبت می دهنــد. صرف نظــر 

١. استادیار گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.
2. Raheem
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از رویکردهــای گوناگــون علــل و عوامــل فجایــع کــه مــورد بحــث ایــن مقالــه نیســت، می تــوان ازجملــه 
ــعه  ــوا و توس ــر آب وه ــدن، تغیی ــی ش ــت، صنعت ــش جمعی ــی را افزای ــای طبیع ــروز بحران ه ــل ب دالی
دانســت کــه در سراســر جهــان، مــردم دنیــا را به ســوی زندگــی در نواحــی پرخطــر ســوق داده و آن هــا را 

در معــرض خطــر قــرار داده اســت (ســنیال و روتــرای١، ٢٠١۶).
ــک،  ــوران آتشفشــان، بیماری هــای العــالج و اپیدمی ــه، ف ــد ســیل، زلزل بحران هــای طبیعــی مانن
ــک  ــال ها، گاه تک به ت ــی س ــواره در ط ــه هم ــتند ک ــتی هس ــی و زیس ــای طبیع ــی از بحران ه نمونه های
و گاه به هم پیچیــده و هم زمــان، بشــر را مشــغول خــود ســاخته اند. آمارهــای جهانــی نیــز حاکــی 
ــدۀ انســان  ــانی در زندگــی موجــود و معیشــت آین ــی و انس ــده ای از خطــرات طبیع ــای فزاین از رونده
اســت. در طــی چهــار دهــۀ گذشــته، حــوادث خطرناکــی ازجملــه زلزلــه، خشک ســالی، ســیل، طوفــان، 
آتش ســوزی و فــوران آتشفشــان باعــث ازبیــن رفتــن عمــدۀ زندگــی و معیشــت انســان و تخریب هــای 
زیــادی در زیرســاخت های اقتصــادی و اجتماعــی و محیط زیســت شــده اســت. ســاختار اجتماعــی و 
اقتصــادی یــک جامعــه، تعیین کننــدۀ اصلــی آســیب پذیری جمعیــت در برابــر تأثیــر حــوادث اســت. 
تأثیــرات فجایــع در بخش هــای انســانی و اقتصــادی ماننــد اشــتغال، تــوازن تجــارت، بازســازی 
اقتصــاد و نظــام ســرمایه گذاری حتــی بــرای ســال های بســیار پــس از وقایــع فاجعــه، همچنــان 
ــا ریســک  ــه ب ــدام در مواجه ــع دو اق ــواره در جوام ــن هم ــم، ٢٠١٣). بنابرای احســاس می شــود (رحی
و بحــران انجــام می شــود: اول، اجــرای برنامه هــای مختلــف در راســتای کاهــش ریســک و دوم، 
ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی ریســک و بحــران پیش آمــده؛ تالش هایــی کــه هــم در راســتای بازســازی 
یــا نوســازی ســازه ها و ســاختارهای فیزیکــی و هــم در راســتای رفــع اثــرات اجتماعــی و روانــی ناشــی 
از بحران هاســت. نمونه هایــی از آن را می تــوان در زمین لــرزۀ بــم (١٣٨٢) یــا ســیل در چندیــن اســتان 
ایــران در فروردیــن ســال ١٣٩٨ مشــاهده کــرد کــه بخشــی از مدیریــت بحــران، بــه بحــث بازســازی 
ــی آســیب دیدگان از  ــه بازتوان ــی و کمــک ب ــرات روان ــع اث ــه رف ســاختارها و ســکونتگاه ها و بخشــی ب
ــه ای رخ  ــد هنگامــی  کــه حادث منظــر اجتماعــی و روانــی اختصــاص یافــت. مطالعــات نشــان می دهن
می دهــد، نه تنهــا ســاختمان ها و زیرســاخت ها تخریــب می شــوند، بلکــه آثــار منفــی عظیمــی در 

ــرای، ٢٠١۶). ــانیال و روت ــل از س ــو٢، ٢٠١٣، به نق ــد (ژائ ــد می آی ــراد پدی ــی اف زندگ
بنابرایــن بــرای افــرادی کــه در مناطــق خطرنــاک ســاکن هســتند، غیــر از اقدامــات کاهــش ریســک 
ســاختاری، توســعه و ایجــاد اقدامــات غیرســاختاری نیــز حائــز اهمیــت اســت. در ایــن راســتا، توجــه 
بــه جنبه هــای اجتماعــی نیــز اهمیــت دارد. مدیریــت بحــران در یــک منطقــه از منظــر اجتماعــی، نیــاز 
بــه نیــروی عظیمــی دارد کــه بــه شــبکه های ارتباطــی میــان افــراد، ســطح اعتمــاد میــان آن هــا و مســئوالن 
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ــزان و حجــم ســرمایۀ اجتماعــی در آســیب دیدگان وابســته اســت. براســاس تحقیقــات موجــود،  و می
ســرمایۀ اجتماعــی در ســناریوهای قبــل و بعــد از بــروز بحــران، می توانــد در راســتای منافــع مشــترك كل 
جامعــه بســیج شــود و نقــش مهمــی را در مراحــل مختلــف چرخــۀ مدیریــت ریســك بالیــا و بحران هــای 
طبیعــی ایفــا نمایــد (کــه و کدیــگان١، ٢٠٠٨). امــا بیشــتر تحقیقــات مربــوط بــه بالیــا و بحران هــای 
طبیعــی، تاکنــون براســاس تأثیــر آن هــا بــر ســرمایۀ انســانی و فیزیکــی صــورت گرفتــه و بــر نقــش ســرمایۀ 

اجتماعــی در کاهــش خطــر و یــا اثــرات ناشــی از بحران هــای طبیعــی، تمرکــز کمتــری شــده اســت. 
در ایــن مقالــه، ضــرورت بررســی ســرمایۀ اجتماعــی و ربــط آن بــا جامعــۀ بحــران زده، از دو جهــت 
حائــز اهمیــت اســت: اول، توجــه کمتــر محققــان بــه کیفیــت متفــاوت ســرمایۀ اجتماعــی در وضعیــت 
ــال ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی میســر می شــود و شــاید مطالعــۀ آن در وضعیــت  ــه دنب بحرانــی کــه ب
فعلــی کشــور و مواجهــه بــا بحــران شــیوع ویــروس کرونــا، بیشــتر هــم ضــروری بنمایــد. دوم، ازحیــث 
ــا بحــران و کاهــش ریســک  کاربــرد ســرمایۀ اجتماعــی در قالــب اســتراتژی های مدیریتــی مواجهــه ب
ــران و  ــن مدی ــه پایی ــاال ب ــات از ب ــاً تصمیم ــی و غالب ــتراتژی های مدیریت ــذاری اس ــد اثرگ ــه می توان ک
سیاســت گذاران را در وضعیــت فعلــی، بهبــود ببخشــد. براین اســاس، ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه در 

طــی یــک فاجعــه و بحــران، ســرمایۀ اجتماعــی، چــه کارکردهایــی را بــه جامعــه ارائــه می دهــد.
بحران هــای طبیعــی ماننــد ســیل یــا بیمــاری و بشرســاخته ماننــد جنــگ، همــواره بــه ســرمایه های 
ــای  ــانند و در فعالیت ه ــیب می رس ــانی، آس ــۀ انس ــی جامع ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، فرهنگ فیزیک
اقتصــادی و اجتماعــی اختــالل ایجــاد می کننــد. به گونــه ای کــه همــواره الزم اســت تــا پــس از فاجعــه، 
جامعــه در راســتای بازســازی ایــن ســرمایه ها اقــدام کنــد. از میــان انــواع ســرمایه های انســانی، ســرمایۀ 
اجتماعــی در طــی بــروز بحــران، می توانــد کیفیــت و ترکیــب متمایــزی را در خــود نشــان دهــد و بــا 
کارکردهایــش بــه بازســازی جامعــه کمــک کنــد. در ایــن مقالــه، بــا ایــن ســؤال اصلــی مبنــی بــر اینکــه 
ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــادش، چــه کارکردهایــی در زمــان بحــران و به ویــژه بحــران بیمــاری کوویــد 
١٩ دارنــد، ابتــدا بــه مــروری بــر تجربــۀ کشــورهای بحران دیــده و کیفیــت ســرمایۀ اجتماعــی آن هــا و 
ــروز بحــران و ســپس، نکاتــی پیرامــون نقــش ســرمایۀ اجتماعــی در بحــران  کارکردهایــش در طــی ب
کرونــا خواهیــم داشــت. هــر ســه نــوع اصلــی ســرمایۀ اجتماعــِی درون گروهــی، بین گروهــی و پیونــدی 
ــادرت ورزنــد کــه عبارت انــد:  ــۀ ١٢ نــوع اقــدام مب ــه ارائ ــۀ مختلــف ب می تواننــد در ۴ ســطح و مرحل
جمــع آوری و انتشــار اطالعــات و مشــارکت بــرای آماده ســازی جامعــه بــرای مقابلــه بــا خطــر، اجــرای 
سیاســت های هشــداردهنده در جهــت آمــوزش و آگاهی  بخشــی درخصــوص خطــر، کمــک گرفتــن از 
ــع و آرامــش دادن  ــتراک گذاری مناب ــه اش ــی، ب ــای غیربوم ــایگان و هم گروه ه ــتان و همس ــرۀ دوس دای
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ــۀ  ــۀ حمایت هــای عاطفــی و احساســی، شــغلی و درآمــدی، ارائ ــه افــراد در نواحــی آســیب دیده، ارائ ب
ــرای آســیب  دیدگان. مســکن و ســرپناه ب

 سرمایۀ اجتماعی و کارکردهایش در مدیریت بحران
جامعــه، متشــکل از انــواع سرمایه هاســت؛ در طــی بــروز بحران هــا و بالیــای طبیعــی، ایــن ســرمایه ها 
تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. به زعــم داینــس١ (٢٠٠٢)، بالیــای طبیعــی انــواع ســرمایه های انســانی، 
اقتصــادی را تخریــب می کنــد، امــا ســرمایۀ اجتماعــی کمتریــن آســیب را متحمــل می شــود. آلدریــچ 
(٢٠١٢)، بــه نقــش حیاتــی ســرمایۀ اجتماعــی در بهبــود جامعــه بــه دنبــال یــک فاجعــه اشــاره دارد. 
مطالعــۀ وی نشــان می دهــد کــه جوامــع با ســطح باالیی از ســرمایۀ اجتماعــی، می توانند تعــداد قربانیان 
و تعــداد مهاجــران بــه خــارج از منطقــه را کاهــش دهنــد. عــالوه بــر ایــن، بــه انتشــار ســریع اطالعــات، 
ــرای  ــچ (٢٠١٢)، ب ــد. آلدری ــز کمــک می کنن ــع آســیب دیده نی ــی و فیزیکــی در جوام کمک هــای مال
توضیــح اهمیــت ســرمایۀ اجتماعــی در بهبــودی پــس از یــک بحــران، ایــن متغیــر آزمایش نشــده را در 
میــان حــدود ٣٩ محلــۀ توکیــو پــس از زلزلــه ســال ١٩٢٣، مــورد بررســی قــرار داد. یافته هــای او نشــان 
می دهــد کــه ســرمایۀ اجتماعــی، بیــش از اقدامــات معمــول و آن هــم بــه بهتریــن وجــه، دلیلــی اســت کــه 
نشــان می دهــد چــرا برخــی از مناطــق ســریع تر از ســایر مناطــق بهبــود می یابنــد. پیش ازایــن، نــاکاگاوا 
و شــاو٢ (٢٠٠۴) بــر اهمیــت ســرمایۀ اجتماعــی در بازیابــی جوامــع پــس از فاجعــه تأکیــد داشــتند 
و مــواردی را پــس از زلزلــۀ کوبــه ژاپــن و گجــرات هنــد، بــرای شــرح نقــش مهــم ســرمایۀ اجتماعــی 
نشــان دادنــد. ایــن مطالعــه در هــر دو مــورد، نشــان داد کــه محله هایــی بــا فعالیت هــای ازپیــش موجــود 
جامعــه و جوامعــی بــا ســطح باالتــر ســرمایۀ اجتماعــی، بازیابــی و بهبــود ســریع تری را تجربــه می کنند. 
همچنیــن، واچنــدورف و کنــدرا٣ (٢٠٠۴) دریافتنــد كــه پــس از فاجعــه، میــزان ســرمایۀ اجتماعــی و 
ــورا۴  ــت اســت. یامام ــز اهمی ــور حائ ــای جامعه مح ــاد گروه ه ــور ایج ــع و تخصــص به منظ ــم مناب ه
(٢٠١٠، به نقــل از صــدری و یوکوســوری۵، ٢٠١۶) نیــز، در مطالعاتــش نشــان داد کــه میــزان تأثیــر 
ســرمایۀ اجتماعــی بــر خســارات ناشــی از بالیــای طبیعــی اثرگــذار اســت. یافته هــای مهــم ایــن مطالعــه 
حاکــی از آن اســت کــه ســرمایۀ اجتماعــی، خســارات ناشــی از بالیــای طبیعــی را کاهــش می دهــد و 
خطــر یــک فاجعــۀ طبیعــی، باعــث می شــود کــه مــردم بــا یکدیگــر بهتــر و مناســب تر همــکاری کننــد و 

ازایــن رو، ســرمایۀ اجتماعــی بــرای جلوگیــری از بالیــای طبیعــی مؤثرتــر اســت.
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ماتبــور (٢٠٠٧، به نقــل از صــدری و یوکوســوری، ٢٠١۶)، چشــم انداز اســتفاده از ســرمایۀ 
اجتماعــی را در كاهــش تأثیــرات منفــی ناشــی از بالیــای طبیعــی در مناطــق ســاحلی را مؤثــر دانســته و 
آن را بــه ســه نــوع ســرمایۀ اجتماعــی (درون گروهــی، بین گروهــی و پیونــدی) مرتبــط می دانــد؛ به ویــژه 
در مثــال بنــگالدش. در یافته هــای مورفــی (٢٠٠٧) نیــز، دو نــوع واکنــش اضطــراری در مقیــاس محلــی 
بازشناســی شــده اســت: مســئولیت های دولتــی در ادارۀ شــهر و نوآوری هــا در ســطح جامعــه. ایــن دو 
ــه ای از مدیریــت اضطــراری را نشــان  ــا جنبه هــای جداگان ــه هــم وابســته هســتند، ام ســطح واکنــش ب
می دهنــد. همچنیــن یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه منابــع ســرمایۀ اجتماعــی (شــبکه هایی از 
روابــط قــوی و ضعیــف) بیشــتر می تواننــد بــه افزایــش مقاومــت جوامــع در برابــر خطــرات کمــک کننــد.

ــه از شــبکۀ  ــع اضطــراری و فاجع ــا ســرمایۀ اجتماعــی در مواق ــوان گفــت کــه نه تنه ــن می ت بنابرای
اجتماعــی بــرای پشــتیبانی مالــی در قالــب وام و هدیــه و باهــدف  ترمیــم دارایی هــا و نیــز بــرای ایجــاد 
منابــع غیرمالــی ماننــد کمــک بــه جســت وجو و نجــات، دفــع مــواد زائــد، ایجــاد پناهــگاه، مراقبــت از 
کــودکان طــی فراینــد بهبــود و حمایــت عاطفــی و اطالعاتــی اســتفاده می کنــد؛ بلکــه در مقاوم ســازی 
ظرفیت هــای جامعــه در راســتای کاهــش بهتــر ریســک نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. شــبکه ها و 
انجمن هــای اجتماعــی به عنــوان واحدهــای اساســی اجتماعــی در واکنــش بــه بالیــا، عمــل می کننــد. 
ازایــن رو، ســرمایۀ اجتماعــی یکــی از مهم تریــن جنبه هــای مدیریــت بالیــا در ســطح محلــی اســت. بــا 
تغییــر پارادایــم در مدیریــت بحــران از یــک رویکــرد مبتنــی بــر امدادرســانی١ بــه یــک رویکــرد کاهــش 
ــی از  ــوان مثال ــود. به عن ــز ب ــتر متمرک ــه بیش ــطح جامع ــع آن در س ــر مناف ــوان ب ــه٢، می ت ــر فعاالن خط
ــع الزم  ــن، اغلــب همســایگان و دوســتان هســتند کــه مناب ــد گفــت کــه ای شــبکه های اجتماعــی، بای
ــا حتــی ســازمان های  ــه ســازمان های دولتــی و ی بــرای بهبــودی پــس از فاجعــه را فراهــم می آورنــد، ن
ــان  ــد ســال اول طوف ــد کــه در چن ــان می کن ــارد پریــش بی ــاد. مشــاهدات کلیســای ســنت برن مردم نه
کاترینــا، اعضــای جامعــه بــا اتــکا بــه تالش هــای خــود و حمایت غیررســمی خانــواده و همسایگانشــان 

به جــای در انتظــار کمــک دولــت بــودن، بــه زندگــی برگشــتند (ســانیال و روتــرای، ٢٠١۶).
یکــی از انــواع ســرمایه های اجتماعــی کــه می توانــد بــه بهبــود پــس از بحــران جامعــه کمــک کنــد، 
ســرمایۀ اجتماعــی درون گروهــی اســت. براســاس ایــن نوع از ســرمایۀ اجتماعــی به هنگام بحــران، اغلب 
ایــن همســایگان و دوســتان هســتند کــه منابــع الزم بــرای بهبــودی پــس از فاجعــه را فراهــم می آورنــد و 
نــه ســازمان های دولتــی یــا ســازمان های مردم نهــاد. در نیواورلئــان، وقتــی بــرای بازگردانــدن منبــع بــرق 
در ایــن محلــه، ۵٠٠ امضــا الزم بــود، بیــش از ١٠٠٠ نفــر از ســکنۀ محلــه ویلــج دی لســت، تــا پایــان 
روز طومــاری را امضــا کردنــد و منتظــر خدمــات دولتــی نماندنــد (آلدریــچ، ٢٠١٠). البتــه همبســتگی و 
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رابطــۀ زیــاد درون گروهــی، اگرچــه اغلــب به نظــر می رســد تأثیــر مثبتــی بــر جامعــه دارد، امــا مــواردی 
نیــز وجــود دارد کــه تخلیــه یــا جابه جایــی پــس از حــوادث به علــت ایجــاد گسســت در شــبکۀ اجتماعــی 
درون گروهــی ، تأثیــرات عمیقــی بــر اعضــا داشــته اســت. درواقــع روابــط درون گروهــی شــدید در بیــن 
اعضــای جامعــه می توانــد بــه اختــالالت نگران کننده تــری بــرای اعضــای جامعــه در هنــگام تخلیــه و یــا 

جابه جایی هــای اجتماعــی محلــی منجــر شــود (نوریــس١، ٢٠٠٨).
ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی نیــز در مواقــع ضــروری، بســیار مهــم اســت و ســرمایۀ اجتماعــی 
درون گروهــی را تکمیــل می کنــد. مثالــی از ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی را می تــوان پــس از زلزلــۀ 
ســال ١٩٨۵ مکزیــک مشــاهده کــرد کــه در آن، تعــداد زیــادی از داوطلبــان غیربومــی بــرای كمــك بــه 
مناطــق آســیب دیده رفتــه بودنــد (ســانیال و روتــرای، ٢٠١۶). در شــیموکاواگوچورای ژاپــن، گســترش 
ــر از گروه هــای آتش نشــانی،  ــی غی ــا مشــاركت گروه های ــا اســتفاده از ســرمایۀ بین گروهــی ب شــبکه ب
ــورد كاهــش  ــه درم ــب، آگاهــی جامع ــروه ســالمندان انجــام شــد و بدین ترتی ــان و گ ــروه زن ــد گ مانن
ــه  ــازی جامع ــرای آماده س ــابهی ب ــد مش ــگالدش، رون ــت. در بن ــش یاف ــی افزای ــای طبیع ریســك بالی
ــرای  ــی ب ــان از رســانه های محل ــای طبیعــی مشــاهده شــد و داوطلب ــدات ناشــی از بالی ــورد تهدی درم
ــا جامعــه،  ــان به دلیــل ارتباطشــان ب ــور، ٢٠٠٧). ایــن داوطلب گســترش آگاهــی اســتفاده کردنــد (ماتب
جمــع شــده بودنــد. همچنیــن، ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی، به نظــر در فعالیــت غیرروزمــره ماننــد 

کاریابــی نیــز موفــق بــوده اســت (اســالم، ٢٠١۴).
ســرمایۀ اجتماعــی پیونــدی نیــز تــالش می کنــد کــه از ارتباطــات جامعــه بــا افــراد قدرتمنــد و مســئوالن 
حکومتــی و مقامــات مســئول اســتفاده نمایــد. در بخــش گونمــای ژاپن، مقامات محلــی و برخــی از اعضای 
ــان  ــورد طوف ــا درم ــه آن ه ــا ب ــد ت ــتفاده کردن ــه اس ــا جامع ــود ب ــازی خــوب خ ــه، از شبکه س خــاص جامع
قریب الوقــوع در منطقــه اطالع رســانی کننــد (ســانیال و روتــرای، ٢٠١۶). در شــیموکاواگوچورای ژاپــن دیده 
شــد كــه جامعــه ای بــا نــوآوری بهتــر، بــا كمــك ســرمایۀ اجتماعــی موجــود و دولــت محلــی، درمــورد وقــوع 
فاجعــه مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد. گروه هایــی از آتش نشــان ها تشــکیل شــدند و هنجارهایــی ایجــاد كردند 

و نســبت بــه جوامــع دیگــر، بــه روش بســیار بهتــری از فاجعــه نجــات یافتنــد (ماتبــور٢، ٢٠٠٧).
طبــق مطالعــات مختلــف، ســرمایۀ اجتماعــی می توانــد بــه بهبــود ســریع تر نیــز کمــک کنــد. درمــورد 
زلزلــۀ گجــرات، جوامعــی خــاص بــا پیوســتگی بهتــرِ افــراد تحــت تأثیــر، ســریع تر از کســانی کــه پیوســتگی 
کمتــری داشــتند، بهبــود یافتنــد (نوریــس، ٢٠٠٨). مثــال دیگــر، درمــورد جامعــه ای از تامیل نادو اســت که 
در ســال ٢٠٠۴ دچــار ســونامی اقیانــوس هنــد شــد. در ایــن جامعــه، اعتمــاد بیشــتری بــه دولــت و رهبــری 
وجــود داشــت و بســیار ســریع تر از جوامعــی کــه در آن اعتمــاد کمتــری بــود، بهبــود یافتنــد. مطالعــه ای 
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درمــورد زلزلــۀ ســیچوان چیــن نیــز نشــان می دهــد کــه ســرمایۀ اجتماعــی پیونــدی، برای بازســازی مســکن 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. درواقــع مشــاهده  شــده کــه در طــی مرحلــۀ بهبــودی، یــک عضــو 
جامعــۀ دارای شــبکۀ بزرگ تــر، می توانــد یارانــۀ مســکن بیشــتری را کســب کنــد کــه بــرای ســاخت مســکن 
موقــت و همچنیــن انتقــال مســتقیم پولــی و یارانه هــای مــادی پــس از وقــوع زلزلــه، مؤثرتــر اســت. همــۀ 

این هــا نیــز، بــرای ترمیــم و بازســازی خانه هــا مهــم هســتند (ســانیال و روتــرای، ٢٠١۶).
ــی ســرمایۀ اجتماعــی درون گروهــی، بین گروهــی و  ــای نقــش حیات ــر ١، چگونگــی ایف در تصوی
پیونــدی در مراحــل مختلــف چرخــۀ مدیریــت ریســک و بحــران، مشــخص اســت. بــرای ساده ســازی، 
ــه  ــی ک ــود. جای ــش، تســکین و بهب ــازی، واکن ــده اســت: آماده س ــیم  ش ــه تقس ــار مرحل ــه چه ــره ب دای
مرحلــۀ آماده ســازی قــرار دارد، همــۀ اقدامــات انجام شــده پیــش از وقــوع فاجعــه و به منظــور کاهــش 
ــور  ــار اطالعــات و مشــارکت به منظ ــع آوری و انتش ــد: جم ــی مانن ــرد؛ اقدامات ــر آن، انجــام می گی تأثی
آماده ســازی جامعــه بــرای مقابلــه بــا خطــر. همچنیــن اجــرای سیاســت های هشــداردهنده در جهــت 
آمــوزش و آگاهی بخشــی درخصــوص خطــر. ایــن مرحلــه نیازمنــد هــر ســه نــوع از ســرمایۀ اجتماعــی 

ــدی اســت. درون گروهــی، بین گروهــی و پیون

تصویر ١. ابعاد اثرگذار سرمایۀ اجتماعی در چرخۀ مدیریت بحران (منبع: سانیال و روترای، ٢٠١۶)
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در مرحلــۀ واکنــش، کمــک و نجات به هنگام خطر ازطریق فعالیت ســرمایۀ اجتماعی درون گروهی 
ــا اقداماتــی چــون: کمــک گرفتــن از دایــرۀ دوســتان و همســایگان و هم گروه هــای غیربومــی، یعنــی  ب
عملکــرد ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی، انجــام می پذیــرد. مرحلــۀ تســکین، بــه زمــان پــس از واکنــش 
ــع  ــه، به اشــتراک گذاری مناب ــن مرحل ــه می شــود و در ای ــی گفت ــۀ بازیاب ــان شــروع مرحل ــا زم ــوری ت ف
و آرامــش دادن بــه افــراد در نواحــی آســیب دیده ازطریــق دو ُبعــد ســرمایۀ اجتماعــی درون گروهــی و 
بین گروهــی انجــام می پذیــرد. مرحلــۀ بازیابــی یــا بهبــودی نیــز، زمانــی اســت کــه یــک جامعــه صــرف 
بهبــود اثــرات یــک فاجعــه می کنــد و ازطریــق ســه ُبعــد ســرمایۀ اجتماعــی، از حمایت هــای عاطفــی و 

احساســی، شــغلی و درآمــدی، مســکن و ســرپناه بــرای آســیب دیدگان برخــوردار می شــود.

سرمایۀ اجتماعی و کارکردهایش در بحران کووید ١٩
ــی، شــبکه های  ــدات اجتماع ــه تعه ــه، ب ــای جامع ــواع دارایی ه ــوان یکــی از ان ســرمایۀ اجتماعــی به عن
مشــاركت مدنــی ، هنجارهــای قــوی معاملــۀ متقابــل و همچنیــن بــه مجموعــۀ خاصــی از ارزش هــا یــا 
ــان اعضــای جامعــه اشــاره دارد. ســرمایۀ اجتماعــی،  ــاری می هنجارهــای غیررســمی مشــارکت و همی
شــامل مصادیــق متنوعــی ماننــد مشــارکت در فعالیت هــای تفریحــی، صحبــت با همســایگان و پیوســتن 
بــه احــزاب سیاســی و ســازمان های مردم نهــاد و... در جامعــه اســت و الگــوی کلــی زندگــی اجتماعــی و 
ســالمت مدنــی جامعــه، اســتحکام روابــط همســایگان و دوســتان و میــزان اعتمــاد و هنجارهــای متقابل 
ــای  ــز، نقــش و کارکرده ــد ١٩ نی ــر کووی ــر و همه گی ــد. در بحــران اخی ــو می کن ــان ســاکنان را بازگ می
ســرمایۀ اجتماعــی هــم از منظــر تعامــالت و هــم از منظــر شــبکۀ حمایتــی، خــاص و چشــم گیر اســت.

ــبک  ــا: س ــران کرون ــالت در بح ــت تعام ــی و کیفی ــای ارتباط ــی، فناوری ه ــرمایۀ اجتماع ‑ س
ــا باعــث شــده  ــاً اجتماعــی و بــر روابــط متقابــل مبتنــی اســت، امــا بحــران کرون زندگــی انســان، غالب
ــردم  ــی از م ــرد و بخــش عظیم ــی حضــوری شــکل بگی ــالت اجتماع ــابقه ای در تعام ــۀ بی س ــا وقف ت
ــه و  ــل یافت ــره، تقلی ــره به چه ــد. تعامــالت و ارتباطــات چه ــزوا و تعامــالت مجــازی روی  آورن ــه ان ب
ــای  ــیل فناوری ه ــتفاده از پتانس ــت، اس ــن وضعی ــده اســت. در ای ــیده ش ــده کش ــه ســطح مراقبت ش ب
ارتباطــی، اتصــال از راه دور، حتــی ازطریــق فیلــم، اگرچــه جای گزیــن ضعیفــی بــرای تعامــالت چهــره 
ــن در  ــا پیش ازای ــه ت ــد. پتانســیلی ک ــره اســت، درجــه ای از حضــور اجتماعــی١ را فراهــم می کن به چه
ــزای ســال ١٩١٨وجــود نداشــت و انســان در  ــری آنفوالن بحران هــای مشــابهی چــون شــیوع همه گی
تعامالتــش دچــار مشــکل بــود و قرنطینــه بــه معنــی واقعــی اش اتفــاق می افتــاد. امــا امــروزه اســتفاده 
از پتانســیل فناوری هــای ارتباطــی موجــب شــده تــا انســان در مواجهــه بــا بحــران کرونــا، ایــن انــزوای 

1. Social presence
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تحمیلــی را بــا ابزارهــای در اختیــارش مدیریــت کنــد و ســطح قرنطینگــی را بــه ســطح دنیــای واقعــی و 
نــه مجــازی تقلیــل دهــد.

‑ نکتــۀ دیگــر در اســتفاده از فناوری هــای ارتباطــی، پیامــد مثبــت آن و تعمیــق ســرمایۀ اجتماعــی 
ازطریــق کاربــرد آن هاســت. اســتفاده از فناوری هــای ارتباطــی، بــا کاهــش هزینــه و مدیریــت زمــان بــه 
حفــظ روابــط اجتماعــی کمــک کــرده و بــا افزایــش حجــم تعامــالت مجــازی و تکــرر آن هــا به واســطۀ 
بی هزینــه بــودن، حتــی از راه دور باشــد، بــر کیفیــت اعتمــاد، تعلــق و هنجارهــای متقابــل افــزوده و 
به بیــان  دیگــر، کیفیــت ســرمایۀ اجتماعــی را تقویــت کــرده اســت. افزایــش میــزان ســرمایۀ اجتماعــی 
به واســطۀ گســترش فناوری هــای ارتباطــی، بــر کارکردهــای حمایتــی و اطالع رســانی ســرمایۀ اجتماعــی 

در بحــران کرونــا افــزوده اســت (تلخیصــی از منبــع شــمارۀ ١٢).
ــی، یکــی از مظاهــر ســرمایۀ  ــا: شــبکه های حمایت ‑ نقــش شــبکه های حمایتــی در بحــران کرون
ــوند و  ــف می ش ــبکه ها تعری ــا و ش ــاد، هنجاره ــد اعتم ــی مانن ــا ویژگی های ــه ب ــتند ک ــی هس اجتماع
ــش  ــام و همکاران ــرت پاتن ــند. راب ــود می بخش ــه را بهب ــی جامع ــگ، کارای ــی هماهن ــا انجــام اقدامات ب
ــی  ــد. مثال های ــخن گفته ان ــراری س ــع اضط ــژه در مواق ــی به وی ــبکه های حمایت ــون ش (١٩٩٣)، پیرام
ــه  ــا کمــک ب ــه ســالمندان در مــوج گرمــای شــیکاگو در ســال ١٩٩۵ و ی ــد کمــک همســایگان ب مانن
ــگام قحطــی بــزرگ، نمونه هایــی ازاین دســت اســت.  ــه هن ــر در روســتاهای چیــن ب خانواده هــای فقی
می تــوان گفــت کــه از منظــر کارکــرد حمایتــی، ســرمایۀ اجتماعــی می توانــد بــه همیــاری و ارســال کمــک 
بــه گروه هــای آســیب دیده بپــردازد. یکــی از واکنش هــای چشــم گیر بــه بحــران کوویــد ١٩ نیــز ظهــور 
حمایت هــای مردمــی و داوطلبانــه بــه افــراد نیازمنــد در سراســر جهــان اســت. ایــن گروه هــای حمایتــی، 
کمک هــای متقابــل خــود را در ســطح جامعــه بســیج می کننــد و بــه افــراد منــزوی و آســیب دیده، چــه 
ــوان  ــران ‑تحــت عن ــط در ای ــش نه فق ــوع از واکن ــن ن ــر جســمی و چــه روحــی، می رســانند. ای ازنظ

کمک هــای مؤمنانــه‑ بلکــه در کشــورهای دیگــر نیــز دیــده  شــده اســت.
‑ نابرابــری ســرمایۀ اجتماعــی و اثرگــذاری آن در بحــران کرونــا: میــزان ســرمایۀ اجتماعــی 
ــری در حجــم  ــن نابراب ــه اســت. ای ــر شــکل  گرفت ــه ای نابراب در جوامــع و اجتماعــات مختلــف به گون
ســرمایۀ اجتماعــی جوامــع، بــر میــزان کیفیــت و کمّیــت شــکل گیری شــبکه های حمایتــی در بحــران 
کرونــا، اثرگــذار اســت. بــه ایــن معنــی کــه جوامعــی بــا ســرمایۀ اجتماعــی قوی تــر، بــه هنــگام همیــاری 
ــرف  ــه ِص ــوند. البت ــه می ش ــری، وارد صحن ــتر و یکپارچه ت ــوان بیش ــا ت ــز ب ــر نی ــت از یکدیگ و حمای
ــراد داوطلــب و مشــارکت کننده را  ــداد اف ــوان تع ــا، نمی ت ــار در بحــران کرون شــمارش گروه هــای همی
نشــان داد. ایــن نکتــه درمــورد ایــران کــه در آن، ســازمان و مؤسســۀ رســمی متولــی نظــارت و مدیریــت 
بــر ایــن گروه هــای همیــاری نیســت، بیشــتر هــم صحــت می یابــد. به طــور مثــال، گروه هــای همیــاری 
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ــالت، به صــورت  ــاجد مح ــیج و مس ــل بس ــاری ذی ــای همی ــگاهی، گروه ه ــان دانش ــکل از جوان متش
ــه مــی پردازنــد (تلخیصــی از منبــع شــمارۀ ١٣). ــه ارســال کمک هــای همیاران خودجــوش، ب

‑ شــکل های مختلــف ســرمایه، کامــًال مســتقل از یکدیگــر نیســتند، بلکــه وابســتگی متقابــل دارنــد 
و تقویت کننــدۀ یکدیگرنــد. به این ترتیــب، هرگونــه تغییــر در کمّیــت و کیفیــت انــواع ســرمایه، می توانــد 
ــا اثــر بگــذارد. به عنــوان  مثــال، ســرمایۀ اقتصــادی  بــر ســرمایۀ اجتماعــی و کیفیــت آن در بحــران کرون
ــه نتایــج گــزارش وزارت  ــزان نیســت. نگاهــی ب ــه یــک می (توســعه یافتگی) در اســتان های مختلــف، ب
اقتصــاد و دارایــی (١٣٩١)، نشــان می دهــد کــه شــاخص های حوزه هایــی چــون حــوزۀ بانکــی، بــورس، 
مالیــات، بیمــه، گمــرک، دولــت و غیــره، در اســتان های مختلــف کشــور برابــر نیســتند؛ اســتان های تهران 
و اصفهــان در رتبــۀ نخســت و اســتان های لرســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد در رتبــۀ آخــر قــرار دارنــد 
(ســخایی، ١٣٩٣). ایــن نابرابــری در میــزان ســرمایۀ اقتصــادی اســتان ها، بــه احتمــال زیــاد در میــزان 

ســرمایۀ اجتماعــی آن هــا نیــز اثرگــذار اســت و کیفیــت و کمّیــت آن را متفــاوت و نابرابــر می کنــد. 

جمع بندی و نتیجه گیری
مکمــل  پتانســیل،  یــک  به عنــوان  هــم  می توانــد  دولبــه  شمشــیری  به مثابــۀ  اجتماعــی  ســرمایۀ 
ــر اقدامــات مســئوالن  ــا برعکــس، در براب ــا بحــران باشــد ی ــه ب ــران مقابل ــی مدی سیاســت های اجرای
ــرمایۀ  ــت، س ــن واقعی ــم ای ــد. علی رغ ــه بیفزای ــق فاجع ــر عم ــد و ب ــم کن ــد عل ــه، ق ــی در منطق اجرای
اجتماعــی از منظــر پیامــد و کارکردهــای مثبتــش در جامعــه، بیشــتر مــورد توجــه اســت و به ویــژه در 
مراحــل پــس از بحــران نیــز، کارکردهــای مفیــدی را بــرای جامعــۀ بحــران زده بــه همــراه دارد (نــاکاگاوا 

و شــا، ٢٠٠۴؛ آلدریــچ، ٢٠١٢).
‑ ســرمایۀ اجتماعــی کارکردهــای متعــددی را بــه هنــگام بحــران ارائــه می دهــد و بــر کیفیــت جامعــۀ 
آســیب دیده اثــر می گــذارد. یکــی از انــواع ســرمایه های اجتماعــی کــه می توانــد بــه بهبــود پــس از بحــران 
جامعــه کمــک کنــد، ســرمایۀ اجتماعــی درون گروهــی اســت. در ایــن شــکل از کارایی ســرمایۀ اجتماعی، 
اغلــب همســایگان و دوســتان، منابــع الزم بــرای بهبــودی پــس از فاجعــه را فراهــم می آورنــد و چــون 
اعتمــاد فــردی نیــز در میــان گروه هــای دوســتان و اقــوام بیشــترین نمــود را دارد، به مثابــۀ نهــادی مردمــی، 
ــت  ــژه در وضعی ــی، به وی ــرمایۀ اجتماع ــن شــکل از س ــد. ای ــل می کنن ــدار عم ــا اقت ــد و ب ــر می افتن مؤث
ــا بحــران  ــه ب ــا در کشــور نیــز، قابلیــت خــود را نشــان داد. ســتاد ملــی مقابل بحــران اخیــر شــیوع کرون
کرونــا، فرمــان بســتن معابــر ورودی شــهرها و روســتاها١ را داد و برخــی از شــهرها و اســتان ها، بــا تکیــه 
 بــر ســرمایۀ اجتماعــی درون گروهی شــان، به طــور کامــل بــه ایــن دســتورات عمــل کردنــد و حتــی برخــی، 
١. در برخی از روستاها، ورود و خروج خودرو نیز کنترل شده و هنگام وارد شدن به داخل روستا به وسیلۀ یک دستگاه تراکتور، ماشین ها 

ضدعفونی و گندزدایی می شود (خبرگزاری ایرنا، فروردین ١٣٩٩).
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ــال، روســتاهای  ــد. به طــور مث ــد و اجرایــی کردن ــم را گرفتن ــر از ســتاد مذکــور، ایــن تصمی ــی زودت خیل
اســتان یــزد١ و یــا روستانشــینان بــوکان٢، بــا اقتــدار ایــن اقــدام را تأییــد کردنــد و انجــام دادنــد.

‑ همچنیــن شــکل ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی، به طــور مثــال در قالــب دریافــت کمک هایــی 
از سراســر کشــور، یــا ورود داوطلبــان بومــی و غیربومــی بــرای كمــك بــه منطقــۀ بحــران زده در وضعیت 
ــران و ورود گروه هــای مختلــف امدادرســانی  ــم در ای ــال دیگــر، فاجعــۀ ب ــد. مث ــی، عمــل می کن کنون
ــران  ــر در ای ــگام بحــران اخی ــه هن ــود کــه ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی را نشــان مــی داد. ب مردمــی ب
و شــیوع ویــروس کرونــا نیــز، پزشــکان و پرســتاران و ســایر اقشــار مــردم بودنــد کــه بــرای کمــک بــه 
ــی  ــای مردم ــن کمک ه ــب شــدند. همچنی ــز، داوطل ــدار قرم ــۀ هش اســتان های بحــران زده و در مرحل
ــوی  ــده، از س ــع ضدعفونی کنن ــد ماســک و مای ــتی مانن ــایل بهداش ــواع وس ــال ان ــب ارس ــه در قال ک
افــراد و گروه هــای کوچــک مردمــی و غیربومــی انجــام می شــود نیــز، حکایــت از ســرمایۀ اجتماعــی 

ــا بحــران دارد. ــه ب ــت آن در آماده ســازی و مواجه ــی و اهمی بین گروه
‑ ســرمایۀ اجتماعــی پیونــدی، ارتبــاط میــان مــردم در بحــران و مســئوالن و ســازمان های دولتــی را 
نشــان می دهــد و همان طــور کــه گفتــه شــد، بــر ســطحی از اعتمــاد نهــادی، شــکل می گیــرد. در بحــران 
کرونــا، در بســیاری از کشــورهایی کــه رابطــۀ مناســب و مبتنــی بــر اعتمــاد میــان مــردم و دولت مــردان 
وجــود نداشــت، ســطح اعتمــاد نهــادی و به تبــع آن، میــزان ســرمایۀ اجتماعــی پیونــدی نیــز، انــدک بــود. 
ــتاد  ــات س ــا و اقدام ــه توصیه ه ــی ب ــه بی توجه ــوان ب ــی می ت ــرمایۀ اجتماع ــوع س ــن ن ــای ای از مثال ه

مقابلــه بــا بحــران کرونــا در کشــور خودمــان پیرامــون ممنــوع بــودن ســفرهای نــوروزی اشــاره کــرد.
‑ امــا فــارغ از جایگاهــی کــه ســرمایۀ اجتماعــی و کارکردهایــش می توانــد در بحــران کرونــا داشــته 
باشــد، توصیه هــا و اقداماتــی هســت کــه درصــورت اجــرا، می تواننــد کارکردهــای ســرمایۀ اجتماعــی 

را در وضعیــت کنونــی اســتمرار بخشــند:
ــازی،  ــبکه های مج ــه ش ــاز اســت ک ــق، نی ــات موث ــال اطالع ــانی و ارس ــتای آگاهی رس ‑ در راس
رادیویــی و تلویزیونــی، همــواره اخبــار بحــران و پیشــرفت آن، همچنیــن اقدامــات انجام شــده در 
راســتای تحدیــد بحــران را بــه مــردم برســانند. اگرچــه گســترش فناوری هــای ارتبــاط مجــازی می توانــد 
ــادی از اطالعــات  ــر حجــم زی ــارت ب ــدم نظ ــر، ع ــد، از ســوی دیگ ــش ده حجــم تعامــالت را افزای
ــران زده و  ــردم بح ــتر م ــراس بیش ــد و موجــب ه ــان آور باش ــد زی ــود می توان ــر، خ ــق و غیرمعتب ناموث
کاهــش اعتمــاد ایشــان بــه نهادهــای متولــی شــود. پــس در ایــن راســتا، فعالیــت نهادهای متولــی مقابله 

ــۀ اطالعــات موثــق، می توانــد اقــدام مؤثــری باشــد. ــا در ســطح مجــازی و ارائ ــا بحــران کرون ب
‑ نکتــۀ دیگــر، اســتفاده از پتانســیل مشــارکت مردمــی و گروه هــای مذهبــی و جــوان اســت کــه در 
1. https://www.iribnews.ir/fa/news/2679047/ 
2. https://www.irna.ir/news/83723269/
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ــه جمــع آوری کمک هــای مردمــی  راســتای رفــع نیازهــای مناطــق بحــران زده، وارد عرصــه شــدند و ب
پرداختنــد. مثــال مشــخص آن نیــز، گــرد هــم آمــدن جوانــان در پایگاه هــای مردمــی و مســاجد اســت 
کــه ســعی دارنــد تــا در وضعیــت اقتصــادی اخیــر کــه بســیاری از کســب وکارها ممنوع الــکار هســتند، 
بســته های معیشــتی کوچکــی تهیــه کننــد و بــه خانوارهــای نیازمنــد و بحــران زده برســانند. ایــن مثــال، 
نشــان دهندۀ ســرمایۀ اجتماعــی بین گروهــی اســت و الزم اســت تــا بــا آگاهــی از ایــن پتانســیل، متولیــان 
امــر، بــرای عبــور از بحــران نیــز از آن بهــره بگیرنــد و آن را ســازمان دهی کننــد. لیکــن اهمیــت ایــن نــوع 
از ســرمایۀ اجتماعــی، متأســفانه در بیــن دولتمــردان به خوبــی شناخته شــده نیســت و در گفتمــان آن هــا 
کمتــر صحبــت از ایــن نــوع مشــارکت های مردمــی دیــده می شــود و بیشــتر بــر ردیف هــای بودجــه و 
اســتفاده از صندوق هــای ذخیــره و... تأکیــد می گــردد. درحالی کــه در ایــن وضعیــت، نیــروی عظیــم 
مردمــی در طیف هــای گوناگــون جوانــان و اقشــار مختلــف اجتماعــی به دلیــل تهدیــد ایــن ویــروس، 

انگیــزۀ فراوانــی بــرای کمک هــای مالــی و فعالیت هــای میدانــی و مردمــی دارد.
ــه  ــروز هرگون ــا ممانعــت از ب ــدی ب ــی پیون ــرمایۀ اجتماع ــش س ــد در راســتای افزای ــت بای ‑ دول
ناامیــدی، دل زدگــی و بی تفاوتــی اجتماعــی در میــان مــردم تــالش و اهتمــام ویــژه ای را اتخــاذ 
ــا مــردم و  ــۀ دولــت ب ــا فرهنگ ســازی، هــم گفت وگــوی مســتقیم و صادقان ــد. ایــن مســیر هــم ب نمای
اطالع رســانی کامــل از وضعیــت موجــود، امکان پذیــر اســت. انســداد خبــری، حتــی اگــر در نــگاه اول 
مثبــت باشــد و بــه مباحــث امنیــت ملــی کشــور کمــک کنــد، امــا ضربــۀ ســخت تری بــه همــراه خواهــد 
داشــت و آن، کاهــش اعتمــاد نهــادی و بــه دنبــال آن، کاهــش مشــارکت مردمــی و درمجمــوع، کاهــش 
ســرمایۀ اجتماعــی پیونــدی اســت. بنابرایــن ضــرورت دارد کــه در کنــار مالحظــۀ انــواع پتانســیل ها و 
ظرفیت هــای ســرمایۀ اجتماعــی در جوامــع محلــی، پژوهشــگران اهتمــام ویــژه ای بــه مطالعــۀ تأثیــرات 
ــی و  ــه به لحــاظ اجتماع ــف جامع ــای مختل ــار و گروه ه ــر اقش ــا ب ــروس کرون ــی ناشــی از وی اجتماع
اقتصــادی داشــته باشــند و اثــرات محدودیت هــای تــرددی را بــر خانواده هــا و وضعیــت معیشــت آنــان 
بررســی کننــد و بــا ترســیم ســناریوهای مختلــف درصــورت ادامــۀ رونــد موجــود، بــه برنامه ریــزان و 

ــد. ــه دهن ــنهاد های الزم را ارائ ــت گذاران پیش سیاس
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مقدمه 
ــر  ــادی درخصــوص تأثی ــا می  گــذرد، تحلیل هــای زی ــد ماهــی کــه از شــیوع ویــروس کرون در ایــن چن
ــه  ــان گرفت ــدۀ اقتصــاد جه ــر آین ــا ب ــان نگاشــته شــده اســت؛ از پیامدهــای کرون ــدۀ جه ــر آین ــا ب کرون
تــا تأثیــرات کرونــا بــر مؤلفه  هــای اجتماعــی و جمعیتــی و رفتــار زیســت محیطی شــهروندان و 
ــر  ــر آن ب ــه تأثی ــا ازجمل ــا برخــی پیامدهــای فرهنگــی کرون ــن زمینه  هــا ت سیاســت  های دولت  هــا در ای
جایــگاه دیــن در جامعــۀ پســاکرونا. بســیاری از ایــن تحلیل هــا بیــش از آنکــه ناشــی از واقعیت هــای 
جــاری جامعــه باشــد، برگرفتــه از ذهنیــت نویســندگان اســت؛ گرچــه برخــی تحلیل هــا نیــز ضمــن توجــه 

ــد. ــدۀ جهــان پرداخته ان ــر آین ــا ب ــرات کرون ــه بررســی تأثی ــه یافته هــای تجربــی ب ب
یکــی از ادعاهایــی کــه طــی ایــن مــدت مطــرح  شــده اســت، تأثیــر بحــران کرونــا بــر چهــرۀ دیــن و 
دگرگونــی آن اســت. البتــه اکثــر ایــن ادعاهــا صرفــاً نوشــته های ژورنالیســتی و بــدون شــواهد تجربــی 
بــوده اســت. به عنــوان  مثــال، بی بی ســی فارســی در یادداشــتی بــه قلــم یاســر میردامــادی در ١٧ 
فروردیــن ١٣٩٩ مدعــی شــده اســت «ویــروس عالم گیــر کرونــا در ایــران از قــم آغــاز شــد و کعبــه در 

١. دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، سرپرست مرکز افکارسنجی دانش جویان ایران (ایسپا).
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مکــه و حــرم امــام علــی در نجــف را خیلــی زود بــه تعطیلــی کشــاند و ســر آخــر باوجــود مقاومت هــا، 
حــرم فاطمــه معصومــه در قــم و حــرم رضــوی در مشــهد را نیــز از تعطیلــی بی نصیــب نگذاشــت و 
نمازهــای جمعــه، جماعــت و اجتماعــات مذهبــی را نیــز برهــم زد. ایــن رخدادهــا تردیدهــای گوناگونــی را 
در میــان بخــش گســترده ای از متدینــان بــه پــا کــرد. بخشــی از ایــن تردیدهــا از اینجــا ناشــی شــد کــه چگونــه 
حرم هــای امامــان شــیعه کــه دارالشــفا خوانــده می شــوند و متدینــان موقــع بحران هــا بــه آن پنــاه می برنــد، 
حــاال خــود بــرای پرهیــز از بیماری گســتری بســته می شــوند». یــا همیــن رســانه در روز ١٠ فروردیــن در 
یادداشــتی بــه قلــم حســن فرشــتیان مدعــی می شــود «ســیمپتوم تب لرزه هــای کرونــا فقــط پیکــر مبتالیــان را 
هــدف نخواهــد گرفــت، بلکــه بــر پایه هــا و ســتون های دیــن داری باورمنــدان لــرزه خواهــد افکنــد. به نظــر 
ــد  ــه مواجــه خواهن ــا چالش هــا و بحران هــای چندجانب ــاوران ب ــر، دین ب می رســد در چنیــن بحرانــی فراگی
شــد... بزرگ تریــن بحــران دینــی پیــش رو در مواجهــۀ دین بــاوران بــا باورهــای درونــی خویــش و در ایمان و 
بــاور معنــوی خویــش و نــگاه بــه خداونــد و نقــش وی، رابطــۀ رنج انســان یــا قــدرت خداوند خواهد بــود... 
نقطــۀ اوج ایــن بحــران در زمــان پیــک آن بــه چالشــی رودررو بــا ایمــان و مذهــب خواهــد پرداخــت». برخی 
بــا ایــن اســتدالل کــه مذهــب نتوانســت بــه حــل بحــران کرونــا در جهــان کمــک کنــد، آواز پیــروزی علــم بــر 
دیــن ســر داده و مدعــی شــده اند ایــن امــر ممکــن اســت حتــی بــه کاهــش تعــداد پیــروان و معتقــدان منجــر 
شــود. ایــن نوشــته ها بــا ایــن ادعــا کــه در مقابلــه بــا ویــروس عالم گیــر، دیــن نتوانســت کاری از پیــش ببــرد 
و حتــی در ایــران نیــز شــیوع از شــهر مذهبــی قــم شــروع شــد، بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کردنــد کــه همــگان 
منتظــر کشــف واکســن یــا شــیوۀ درمانــی بــرای مقابلــه بــا این ویــروس هســتند و در ایــن راهــکاری از عهدۀ 
دیــن ســاخته نیســت. به عبــارت  دیگــر، علــم را در مقابــل دیــن قــرار دادنــد و مدعــی هســتند کــه بــا تقویــت 
علــم، دیــن تضعیــف خواهــد شــد. ایــن رویارویــی البتــه از طــرف هــر دو گــروه علم گرایــان ســکوالر و 

دین گرایــان علم گریــز مطــرح شــده اســت.
البتــه رویارویــی علــم و دیــن در ادبیــات ایــن حــوزه داســتانی دیرینــه دارد. از زمــان فالســفۀ عصــر 
روشــنگری ایــن تقابــل مطــرح شــده اســت. فیلســوفان روشــن اندیش بــا تأکیــد بــر خــرد، گرایــش بــه طــرد 
اقتــدار ســنتی داشــتند. هــرگاه ایــن اندیشــمندان ارزش هــا و نهادهــای ســنتی را بررســی می کردنــد، غالبــاً 
آن ها را نابخردانه، یعنی برخالف سرشــت بشــری و بازدارندۀ رشــد و تحول انســان تشــخیص می دادند. 
رســالت فیلســوفان عملــی و دگرگونی خــواه جنبــش روشن اندیشــی، غلبــه بــر ایــن نظام هــای نابخردانــه 
ــار اصطــالح جامعه شناســی را  ــوان کســی کــه اولیــن ب ــزر، ١٣٧۴: ١٢). اگوســت کنــت به عن ــود (ریت ب
به کاربــرد، معتقــد بــود جهــان از مرحلــۀ رّبانــی و مابعــد طبیعــی عبــور خواهــد کــرد و بــه مرحلــۀ اثباتــی 
ــه  ــه انســان ها گرایــش ب ــه علــم اســت. در ایــن مرحل پــای خواهــد گذاشــت کــه شــاخصۀ آن، اعتقــاد ب
ایــن دارنــد کــه از جســت وجوی علت هــای مطلــق (خــدا یــا طبیعــت) دســت بردارنــد و به جــای آن بــر 
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مشــاهدۀ جهــان اجتماعــی و طبیعــی بــرای کشــف قوانیــن حاکــم بــر آن هــا تأکیــد ورزنــد (همــان، ١٨).
ماکــس وبــر باآنکــه ظهــور ســرمایه داری را بــه ریشــه های دینــی و آموزه هــای آیین پروتســتان نســبت 
داد، معتقــد بــود بــا ظهــور مدرنیتــه، ریشــه های مذهبــی آن خشــکانده خواهــد شــد و دنیــای مــدرن را 
«عصــر بــدون خــدا و پیغمبــر» می نامیــد کــه در آن، جریــان عــادی زندگــی روزمــره، دیــن را بــه مبــارزه 
دعــوت می کنــد (جلیلــی، ١٣٨٣: ۵٧). وبــر معتقــد اســت كــه عقالنیــت مــدرن بــر ایــن مبنــا اســتوار 
اســت كــه همــه  چیــز بــرای آدمــی قابل محاســبه اســت و تمــام ابعــاد زندگــی را انســان می توانــد مــورد 
ــی و  ــی وحدان ــا جهان بین ــن مبناســت كــه ب ــز مســلط شــود و همی ــه  چی ــر هم ــرار دهــد و ب ــق ق تحقی
ــده در همــۀ  ــد عقالنــی شــدن فزاین ــر مدرنیزاســیون را فراین ــی ناســازگار اســت. وب نظــام ارزشــی دین
عرصه هــای زندگــی و راززدایــی١ یــا افســون زدایی روزافــزون از جهــان تعریــف كــرده اســت. در ایــن 
جهــان نــوع خاصــی از كنــش اجتماعــی رشــد می کنــد كــه وبــر آن را كنــش عقالیــی معطــوف بــه هــدف 
می نامــد؛ یعنــی جهت گیــری عقالنــی نظامــی از اهــداف فــردی متمایــز كــه متضمــن محاســبۀ ســنجیدۀ 
فرصت هــا و پیامدهــای نــوع خاصــی از كنــش اســت (تامســون، ١٣٨١: ٣٨). وبــر در توصیــف معنــی 
عقل گرایــی جهــان مــدرن می نویســد: «معنایــش بیشــتر ایــن اســت كــه مــا می دانیــم یــا بــاور کرده ایــم 
ــرارآمیز  ــدرت اس ــچ ق ــه اصــوًال هی ــم ك ــت كنی ــم ثاب ــم می توانی ــه اراده كنی ــه به شــرط آنک ــه هرلحظ ك
ــم  ــه می توانی ــدارد. خالصــه اینک ــود ن ــد وج ــه كن ــی مداخل ــان زندگ ــه در جری ــدنی ك ــی نش و  پیش بین
ــی بخــش  ــر، علم گرای ــر، ١٣۶٨: ٧٨). ازنظــر وب ــم» (وب ــار كنی ــی مه ــزی را به وســیلۀ پیش بین هرچی
مهمــی از فراینــد دین زدایــی را رقــم  زده اســت کــه البتــه وی ازجملــه نظریه پردازانــی اســت کــه بــه ایــن 

فراینــد بــه دیــدۀ بدبینــی می نگریســت کــه جامعــۀ نویــن را بــه قفســی آهنیــن مبــدل کــرده اســت.
 بســیاری از نظریه پــردازان پدیــدۀ سکوالریزاســیون بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه بــا گســترش علــم، 
رونــد اهمیــت دیــن و اعتقــادات دینــی و به تبــع آن، مشــارکت دینــی رونــدی نزولــی خواهــد پیمــود. 
ــه دیــن نقــش  ــۀ توســل مــردم ب ــا کاهــش زمین ــاوری ب ــود فن ــروس معتقــد ب ــال، اســتیو ب ــوان  مث به عن
نیرومنــدی را در سکوالریزاســیون داشــته اســت. انباشــت تدریجــی معرفــت علمــی بــه مــردم قــدرت 
فهــم و تســلط بــر حیطه هایــی را می دهــد کــه روزگاری رازآلــود بودنــد، پــس  نیــاز و مجــال توســل بــه 
ــاوری، آتئیســت خلــق  ــم و فن ــد کــه عل ــد می کن ــروس تأکی ــه ب ــد. البت دیــن به تدریــج فروکــش می کن
نمی کنــد، بلکــه صرفــاً از بســامد و جدیــت دیــن داری می کاهــد. او بــر ایــن بــاور اســت کــه فنــاوری 
مــدرن بــه انســان یــک آگاهــی فناورانــه می بخشــد؛ یعنــی شــیوۀ خاصــی از اندیشــه کــه فــارغ از میــزان 

ــروس، ١٣٨٧). ــد (ب ــر قدســی آشــتی نمی یاب ــا ام ــی ب ادراکمــان از آن به راحت
بااین حــال در همــان جهــان غــرب نیــز ایــن نظریه هــا بــه بوتــۀ نقــد گذاشــته شــد. به عنــوان نمونــه، 

1. Demystification
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پیتــر برگــر کــه خــود در دهــۀ ١٩۶٠ از مدافعــان پرشــور تــز سکوالریزاســیون بــود، دو دهــه بعــد به کلــی 
منکــر وجــود جریــان سکوالریزاســیون (البتــه به جــز چنــد اســتثنا) شــد و تــا آنجــا پیــش رفــت کــه ضمن 
ــی را صــرف  ــای هنگفت ــا هزینه ه ــای ب ــه پروژه ه ــی ک ــات تحقیقات ــگاهیان و مؤسس ــه دانش ــه ب حمل
پدیــدۀ بنیادگرایــی می کننــد، چنیــن نوشــت: «آنچــه نــادر اســت پدیــدۀ بنیادگرایــی نیســت، بلکــه آگاهی 
ــران  ــان ای ــه درک آن مشــکل اســت روحانی ــده ای ک ــی اســت، پدی ــه ناقــص و ناکاف ــم ماســت ک و عل
نیســتند، بلکــه اســاتید دانشــگاهی آمریــکا هســتند کــه در ایــن زمینــه منفعــل عمــل کرده انــد... جهانــی 
کــه در آن زندگــی می کنیــم، به جــز چنــد اســتثنا، هماننــد گذشــته و حتــی در برخــی مناطــق بیشــتر از 
گذشــته دینــی اســت... چیــز غیرعــادی کــه نیــاز بــه تبییــن داشــته باشــد وجــود نــدارد. عواطــف عمیــق 
دینــی همــواره وجــود داشــته اند، ایــن فقــدان آن هاســت کــه نیازمنــد تبییــن اســت. بــرای جامعه شناســی 
ــی  ــی، یعن ــزۀ دین ــم اســت... انگی ــی ق ــدارس دین ــری از م ــیکاگو موضــوع جالب ت ــگاه ش ــن، دانش دی
ــزه مســتلزم  ــردن ایــن انگی ــوده اســت. ازبیــن ب ــه انســانیت ب ــرای معنــی ویژگــی جاودان جســت وجو ب
چیــزی شــبیه بــه دگرگونــی نــوع انســان اســت؛ ازایــن رو انگیــزۀ دینــی تاکنــون ازبیــن نرفتــه و در آینــدۀ 
نزدیــک هــم احتمــال ازبیــن رفتــن وجــود نــدارد... کســانی کــه در تحلیــل خــود از امــور معاصــر نقــش 

ــه مخاطــره می اندازنــد» (برگــر، ١٣٨٠). ــا ایــن کار خــود را ب دیــن را به حســاب نمی آورنــد ب
پدیده هایــی ماننــد کرونــا بلکــه شــدیدتر از آن، قبــل از ایــن نیــز وجــود داشــته، امــا هرگــز نتوانســته 
در ایمــان دین بــاوران خدشــه وارد نمایــد. نــه ویــروس پدیــدۀ جدیــدی اســت به گونه ای کــه نمی تــوان 
ــرای  ــر ب ــان مؤث ــا درم ــه ســاخت واکســن ی ــزی وجــود نداشــته و ن ــن چی ــن چنی ــرد پیش ازای ــا ک ادع
ــه  ــن گفت ــرده و پیش ازای ــح ک ــز تصری ــر نی ــه برگ ــور ک ــدی اســت. همان ط ــدۀ جدی ــروس پدی ــک وی ی
شــد، عواطــف عمیــق دینــی و جســت وجو بــرای معنــی ویژگــی جاودانــه انســانیت اســت. اگــر کرونــا 
ــا کاهــش  ــر بگــذارد، بیشــتر می تــوان درمــورد افزایــش دیــن داری تأمــل کــرد ت ــر دیــن تأثی بخواهــد ب
آن. به نظــر می رســد کرونــا بیــش از آنکــه دیــن را بــه چالــش بکشــد، باعــث بــه چالــش کشــیده شــدن 
علــم و تســلط انســان بــر طبیعــت شــده اســت. در ایــن  ارتبــاط بــه شــواهدی از نتایــج نظرســنجی های 

ــن اشــاره می شــود. ــا و دی انجام شــده درخصــوص کرون

یافته های نظرسنجی ها درخصوص تأثیر کرونا بر دین داری چه می گویند؟
ــادی  ــه ُبعــد اعتق ــد اســت، بیشــتر ب ــورد تأکی ــا آنچــه در اینجــا م ــاد متعــددی دارد، ام ــن داری ابع دی
دیــن داری و ُبعــد تجربــۀ دینــی و رابطــۀ انســان بــا خداونــد مربــوط اســت و ســایر ابعــاد دیــن داری را 
ــا  ــاد و ب ــان خیلــی زی ــا اطمین ــه جامعــۀ ایــران بپردازیــم، می تــوان ب ــرد. اگــر بخواهیــم ب ــر نمی گی در ب
اســتناد بــه نتایــج نظرســنجی ها و پیمایش هــای متعــدد اثبــات کــرد حداقــل در حــوزۀ دیــن داری فــردی 
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و رابطــۀ انســان بــا خداونــد، پیشــرفت علــم هرگــز نتوانســته در رابطــۀ فــرد ایرانــی بــا خداونــد خدشــه 
وارد نمایــد. آخریــن پیمایش هــای موجــود در کشــور حاکــی از آن اســت کــه کمــاکان و ماننــد گذشــته 
بیــش از ٩٠ درصــد مــردم ایــران بــه خــدا و معــاد اعتقــاد دارنــد. در ُبعــد رابطــۀ شــخصی انســان بــا 
خداونــد، بیــش از ٨۵ درصــد مــردم احســاس نزدیکــی بــه خداونــد می کننــد و بیــش از ٨۵ درصــد نیــز 
از کســانی کــه بــه پیامبــر و قــرآن توهیــن می کننــد بــه میــزان زیــادی متنفرنــد (یافته هــای پیمایــش ملــی 

ســنجش دیــن داری مــردم ایــران، ســازمان تبلیغــات اســالمی، ١٣٩۵).
نتایــج نظرســنجی مرکــز افکارســنجی دانش جویــان ایــران (ایســپا) کــه درخصــوص شــیوع ویــروس 
کرونــا در ســطح ملــی و در تاریــخ ٢۴ تــا ٢٧ فروردیــن ١٣٩٩ انجــام شــده اســت، نشــان می دهــد کــه 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «اهمیــت دیــن و خداونــد در ایــن مــدت شــیوع کرونــا بــرای شــما نســبت 
بــه قبــل چــه تغییــری کــرده اســت؟»، ۴٧ درصــد مــردم ایــران گفته انــد اهمیــت دیــن و خــدا در ایــن 
مــدت برایشــان بیشــتر از قبــل شــده و ۴٨/۴درصــد نیــز گفته انــد از ایــن نظــر تغییــری ایجــاد نشــده 
اســت. فقــط ٣/۵ درصــد مــردم گفته انــد اهمیــت دیــن و خداونــد برایشــان کمتــر از قبــل شــده اســت. 
ــل شــده  ــر از قب ــد اهمیــت دیــن و خــدا برایشــان کمت ــان گفته ان ۵/٣ درصــد مــردان و ١/٧درصــد زن
اســت. از میــان افــراد گــروه ســنی جــوان کــه نســل جدیــد هســتند و طبــق برخــی نظریــات، مســتعد 
تغییــر بیشــتری هســتند، ۴١/۵درصــد گفته انــد اهمیــت دیــن و خــدا برایشــان بیشــتر شــده و ۵٣/٢ 
ــده اســت.  ــر ش ــد کمت ــز گفته ان ــده اســت. ۵/۴ درصــد نی ــاد نش ــری ایج ــد تغیی ــز گفته ان درصــد نی
درمقابــل در گــروه ســنی بــاالی ۵٠ ســال ۴٨/۵ درصــد گفته انــد اهمیــت دیــن و خــدا برایشــان بیشــتر 

شــده و فقــط ١/۶ درصــد گفته انــد کمتــر شــده اســت. 
یکــی از مدعاهــای نظریــۀ سکوالریزاســیون ایــن اســت کــه بــا افزایــش ســطح تحصیــالت، پتانســیل 
ســکوالر شــدن و افــول دیــن داری بیشــتر وجــود دارد. نتایــج نظرســنجی نشــان دهندۀ آن اســت کــه در بیــن 
ــد اهمیــت دیــن و خــدا  ــز ٣۶/٧ درصــد گفته ان ــراد دارای تحصیــالت کارشناســی ارشــد و دکتــری نی اف
برایشــان بیشــتر از قبــل شــده، ۵٩ درصــد گفته انــد تغییــری نکــرده و فقــط ۴/٣ درصد گفته اند کمتر شــده 
اســت. عــدۀ دیگــر از نظریه پــردازان معتقدنــد رفــاه اقتصــادی، امنیــت فــرد را بــاال می بــرد و نیــاز بــه توســل 
ــه نیروهــای ماوراءالطبیعــه را کمتــر می کنــد. در باالتریــن ســطح اقتصــادی جامعــه طبــق نظرســنجی،  ب
٣۵/٩درصــد مــردم گفته انــد اهمیــت خــدا و دیــن برایشــان بیشــتر شــده، ۵٩٬۵ درصــد گفته انــد تغییــری 
نکــرده و ۴/۶ درصــد گفته انــد کمتــر شــده اســت. آنچــه مســلم اســت نبایــد از ایــن داده ایــن برداشــت را 
کــرد کــه کرونــا تأثیــر پایــدار بــر افزایــش دیــن داری نیمــی از مــردم داشــته و خواهــد داشــت، بلکــه حداقــل 
نشــان می دهــد رابطــۀ مــردم بــا خداونــد در ایــن مــدت نه تنهــا کمتــر نشــده، بلکه بیشــتر از قبل شــده اســت.

در ســؤال دیگــر ایــن نظرســنجی هشــت مــکان یــا فعالیتــی کــه در ایــام شــیوع کرونــا تعطیــل شــده 
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ــد کدام یــک  ــد ترجیــح می دهن ــرای پاســخ گویان ذکــر شــده و از پاســخ گویان خواســته شــده بگوین ب
از ایــن مکان هــا زودتــر بازگشــایی شــود. در ایــن ســؤال پاســخ گویان می توانســتند ٣ گزینــه را انتخــاب 
ــا مراکــز تجــاری و  ــی هم ردیــف ب ــی و زیارت ــج نظرســنجی نشــان می دهــد اماکــن مذهب ــد. نتای کنن
خریــد انتخــاب و ترجیــح ٢٧ درصــد کل نمونــه (٣٣ درصــد کســانی کــه حداقــل یــک پاســخ داده انــد) 
بــرای بازگشــایی و رفــع محدودیــت بــوده اســت و نکتــۀ درخــور  توجــه ایــن اســت کــه ایــن میــزان تقریباً 

بــه  نســبت مســاوی بیــن همــۀ گروه هــای جنســی، ســنی و تحصیلــی وجــود دارد.
نتایــج نظرســنجی مرکــز تحقیقــات صداوســیما کــه به صــورت ملــی در تاریــخ ٣١ فروردیــن و اول 
اردیبهشــت ١٣٩٩ انجــام شــده اســت نیــز، مؤیــد اهمیــت دیــن بــرای مــردم در دوران شــیوع کروناســت. 
در ایــن نظرســنجی از مــردم پرســیده شــده هرکــدام از مــوارد چقــدر در کاهــش اضطــراب آن هــا در دورۀ 
ــر اســت. یافته هــای نظرســنجی حاکــی از آن اســت کــه ٧٣٫۶ درصــد پاســخ گویان  ــا مؤث شــیوع کرون
گفته انــد دعــا و نیایــش بــه میــزان زیــادی در کاهــش اضطــراب آن هــا مؤثــر اســت. درحالی کــه مراجعــه 
بــه پزشــکان بــا ۴۴٫٢ درصــد و مراجعــه بــه روان شــناس و روان پزشــک بــا ٢٢٫٩ درصــد در رتبه هــای 
بعــد قــرار گرفته انــد. یعنــی ۴۴٫٢ درصــد گفته انــد مراجعــه بــه پزشــک و ٢٢٫٩ درصــد گفته انــد مراجعــه 
بــه روان شــناس و روان پزشــک بــه میــزان زیــادی باعــث کاهــش اضطــراب آن هــا می شــود. ماننــد همــۀ 
نظرســنجی ها و پیمایش هــای مرتبــط بــا دیــن در اینجــا نیــز زنــان بیشــتر از مــردان تحــت تأثیــر دیــن قــرار 
دارنــد. ۶۵٫٧ درصــد مــردان و ٧٩٫٧ درصــد زنــان گفته انــد دعــا و نیایــش بــه میــزان زیــادی باعث کاهش 
اضطــراب ناشــی از کرونــا می شــود. کمتریــن گــروه متأثــر از دعــا و نیایــش در دوران کرونــا دانش جویــان 

بــا ۵۵٫۶ درصــد اســت و بیشــترین آن متعلــق بــه زنــان خانــه دار بــا ٨١٫۶ درصــد اســت.
نتایــج به دســت آمده از نظرســنجی ملــی دیــدگاه شــهروندان دربــارۀ کرونــا کــه از ســوی پژوهشــگاه 
ــده  ــام ش ــتان ها انج ــز اس ــن ١٣٩٩ در مراک ــی فروردی ــای پایان ــات در روزه ــر و ارتباط ــگ، هن فرهن
اســت، نشــان می دهــد بیــش از نیمــی از ایرانیــان در روزهــای شــیوع بیمــاری کرونــا بیشــتر از قبــل بــه 
ــه  ــن گوی ــا ای ــه ۶٠/۵ درصــد پاســخ گویان موافقــت خــود را ب ــد؛ به طوری ک ــا می کنن درگاه خــدا دع
کــه «در ایــن شــرایط پیش آمــده بیشــتر از قبــل بــه درگاه خــدا دعــا می کنــم» اعــالم کرده انــد. تنهــا ٧/٩ 
درصــد آنــان بــا ایــن جملــه مخالــف بوده انــد. ١٧/٧ درصــد افــراد پاســخ گو نیــز در ایــن زمینــه نظــری 
بینابیــن داشــته اند. نتایــج ایــن نظرســنجی همچنیــن نشــان می دهــد زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــا 
ایــن گویــه (در ایــن شــرایط پیش آمــده بیشــتر از قبــل بــه درگاه خــدا دعــا می کنــم) موافق انــد. در بیــن 
گروه هــای ســنی، افــراد بــاالی ۴۵ ســال در قیــاس بــا ســایر گروه هــای ســنی بیشــترین میــزان موافقــت 
را در ایــن خصــوص داشــته اند. پاســخ گویانِ بــدون تحصیــالت دانشــگاهی نیــز در مقایســه بــا افــراد 
دارای تحصیــالت دانشــگاهی بیشــتر بــا تأثیرگــذاری وضعیــت کنونــی بــر میــزان دعــا کردنشــان موافــق 
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بوده انــد. در همیــن نظرســنجی ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه دعــا و نیایــش بیــش از هرچیــز 
دیگــری باعــث شــده اضطــراب و نگرانــی از مــردم دور شــود؛ به طوری کــه از بیــن گزینه هــای متعــدد، 

دعــا و نیایــش بــا ٣٧ درصــد در صــدر قــرار گرفتــه اســت.
ــعه یافته ترین  ــی از توس ــوان یک ــکا به عن ــردم آمری ــورد م ــو درم ــنجی پی ــۀ نظرس ــای مؤسس یافته ه
ــن  ــردم آمریکاســت. ای ــزد م ــا ن ــن در دورۀ کرون ــال دی ــدۀ حضــور فع ــز تأییدکنن ــا نی ــورهای دنی کش
نظرســنجی به کمــک گــروه پانــل پیــو در تاریــخ ١٩ تــا ٢۴ مــارس ٢٠٢٠ (١ تــا ۵ فروردیــن ١٣٩٩) 
بــا مشــارکت ١١ هــزار و ۵٣٧ نفــر از اعضــای گــروه پانــل اجــرا شــده اســت. بیــش از نیمــی از 
ــا  ــروس کرون ــان شــیوع وی ــرای پای ــار داشــتند کــه ب ــاالت  متحــده (۵۵ درصــد) اظه بزرگ ســاالن ای
دعــا کردنــد. ایــن عــدد بــرای مســیحیان ٧٣ درصــد و بــرای یهودیــان ٣۵ درصــد اســت. ٨۶ درصــد 
ــه انجــام  ــن کار را به صــورت روزان ــد، ای ــا دعــا کردن ــرای خاتمــۀ شــیوع کرون ــد ب از کســانی کــه گفتن
ــان (۶۵ درصــد) بیشــتر از مــردان (۴۴ درصــد)، سیاه پوســتان آمریکایــی (۶۶ درصــد)  ــد. زن داده ان
ــه جمهوری خواهــان  بیشــتر از سفیدپوســتان (۵٣ درصــد) و کســانی کــه به لحــاظ سیاســی خــود را ب
ــد (۴۶ درصــد)،  ــرات می دانن ــه خــود را دموک ــانی ک ــه کس ــد (۶۴ درصــد) نســبت ب ــک می دانن نزدی
بــرای حــل بحــران شــیوع ویــروس کرونــا دعــا کردنــد. بــا افزایــش ســن پاســخ گویان میــزان دعــا بــرای 
توقــف شــیوع کرونــا نیــز بیشــتر می شــود. ۶٧ درصــد افــراد بــاالی ۶۵ ســال گفتنــد کــه بــرای پایــان 
ویــروس کرونــا دعــا کردنــد. ایــن درحالــی  اســت کــه ایــن رقــم بــرای افــراد جــوان (١٨‑٢٩ ســال) 
٣۵ درصــد اســت. ۵٩ درصــد از کســانی کــه در نظرســنجی های قبلــی مرکــز تحقیقــات پیــو گفتنــد 
در مــاه حداقــل یــک یــا دو بــار در مراســم های مذهبــی شــرکت می کننــد، حضــور خــود در مراســم ها 
و تجمعــات مذهبــی را به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا کاهــش داده انــد. ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه 
به طــور کامــل از عبــادت جمعــی دور شــده باشــند، بلکــه ۵٧ درصــد از افــراد گفتنــد کــه مراســم های 

ــد. ــال کرده ان ــن دنب ــا به صــورت آن الی ــون ی ــق تلویزی ــی را ازطری مذهب

جمع بندی
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه بــرای بررســی تأثیــر کرونــا بــر پای بنــدی دینــی مــردم الزم اســت 
ــا پیمایش هــای  ــرد و ب ــرار گی ــورد ســنجش ق ــن داری م ــده، برخــی شــاخص های دی ــاه آین ــد م در چن
قبلــی مقایســه شــود تــا از ایــن طریــق، ســیر تحــوالت احتمالــی بهتــر مــورد بررســی و واکاوی قــرار 
گیــرد. امــا همیــن نتایــج فعلــی نیــز نشــان می دهــد تحلیل هایــی کــه ظهــور پدیده هــای موقتــی ماننــد 
شــیوع ویــروس کرونــا را باعــث بــروز تغییراتــی عمیــق در فرهنــگ جامعــه می داننــد، درک درســتی از 
فرهنــگ به طــور عــام و دیــن به طــور خــاص ندارنــد. نگارنــده منکــر وجــود تغییراتــی در نــوع و ســبک 
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ــژه  ــرات نســلی) به وی ــا، بلکــه به علــت تغیی ــه به دلیــل شــیوع کرون ــه ن ــۀ فعلــی (البت دیــن داری در زمان
ــاور اســت کــه هســتۀ ســخت دیــن داری  ــر ایــن ب در بیــن گروه هــای جوان تــر جامعــه نیســت، بلکــه ب
کــه همانــا اعتقــادات افــراد و رابطــۀ انســان بــا خداونــد اســت، بعیــد اســت در آینــدۀ بلندمــدت نیــز 
دچــار تغییــرات جــدی شــود. عــده ای شــاید معتقــد بــه کاهــش دیــن داری در دورۀ پســاکرونا نباشــند، 
امــا معتقدنــد دیــن داری عقالنی تــر خواهــد شــد و ســویه هایی کــه رنگ وبــوی خرافــه دارد، تضعیــف 
خواهــد شــد. به نظــر می رســد کرونــا ایــن تأثیــر حداقلــی را نیــز بــر روی دیــن داری نخواهــد داشــت. 
نتایــج پیمایش هــای دیــن داری در دهــۀ اخیــر حاکــی از آن اســت کــه برخــی تغییــرات در حــوزۀ 
ــد رعایــت شــرعیات و  ــادی مانن ــزان ابع ــه و کاهــش می ــن داری فقه مداران ــول دی ــد اف ــن داری، مانن دی
ــه  ــرات ربطــی ب ــن تغیی ــه درحــال رخ دادن اســت و ای ــر جامع ــات در نســل های جوان ت ــرک محرم ت

کرونــا نــدارد.
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مقدمه
فجایــع اجتماعــی همیشــه عواقبــی انســانی و اجتماعــی به بــار می آورنــد و انواعــی از تغییــرات و 
تحــوالت را برجــای می گذارنــد. اینکــه ایــن تحــوالت چــه سمت وســویی داشــته باشــند، پیونــد وثیقــی 
ــه بحــران اجتماعــی منجــر  ــع اجتماعــی چنانچــه ب ــه دارد. فجای ــوع فاجع ــه ای و ن ــا وضعیــت زمین ب
شــوند، ابعــاد وســیع تری از تغییــرات و تحــوالت را پدیــد می آورنــد. بحــران اجتماعــی وقتــی پدیــد 
می آیــد کــه نظــام اجتماعــی از هــم بپاشــد و نتوانــد مســائلی را کــه بــدان مبتالســت، مدیریــت نمایــد. 
درمــورد فاجعــۀ ناشــی از اپیدمــی کرونــا، نمی تــوان از بحــران اجتماعــی ســخن گفــت، خوش بختانــه 
ازهــم  پاشــید گی نظــام اجتماعــی وجــود نــدارد. بااین حــال، می تــوان گفــت کــه فاجعه هــای اجتماعــی 
همیشــه ســطحی از بازاندیشــی دربــارۀ جهــان و جامعــه و انســان و میــراث اجتماعــی و فرهنگــی اش 
را ســبب می شــوند. در ایــن مقالــه بــه موضــوع بازاندیشــی ناظــر بــه برخــی باورهــای دینــی در ایــرانِ 

ــردازم.   ــی می پ عصــر کرونای

١. استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی.
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طرح مسئله: نسبت فاجعه و اندیشه
باورهــا و اندیشــه ها تاریــخ دارنــد؛ در لمحــه ای زاده می شــوند و در لحظــه ای ممکــن اســت ازبیــن برونــد. 
باورهــا نیــز حیاتــی اجتماعــی دارنــد. در بســتر مســاعد اجتماعــی و فکــری، پــرورده و فعــال می شــوند و 
در بســترهای نامســاعد، تأثیــر و نفــوذ خــود را ازدســت می دهنــد و تضعیــف می شــوند یــا به کلــی بــه 
حاشــیه می رونــد. از منظــر جامعه شناســی معرفــت، می تــوان رونــد آمدوشــد باورهــا و فرازوفــرود آن هــا 
را بررســی کــرد. ظهــور و زوال اندیشــه های دینــی، جریان هــای عرفانــی، افــکار اســطوره ای، اتوپیاهــا، 

اندیشــۀ عقالنــی از موضوعــات جــذاب مــورد بحــث جامعه شناســان معرفــت اســت. 
تحــول اندیشــه های دینــی پــس از وقــوع فجایع طبیعی و اجتماعی در تاریخ تفکر دینی، امر ناشــناخته ای 
نیســت. به عنــوان  مثــال، میرچــا الیــاده از تحــول دیــن ُرمــی پــس از جنگ هــای کارتــاژی ســخن گفتــه اســت: 
«وقتــی دومیــن جنگ هــای کارتــاژی نزدیــک بــود موجودیــت دولــت رم را ازبیــن ببــرد،  دیــن ُرمــی به شــدت 
دچــار تغییــر و اســتحاله شــد [...] مســلماً پــس از مصائــب و ســختی های هولنــاک و رعب و هــراِس دومین 
جنــگ کارتــاژی،  رم به طــور مضاعفــی مجــذوب الوهیت هــای آســیایی شــد [...] پیامدهــای ایــن دو جنــگ 
و پیــروزی نهایــی قاطــع و چشــم گیر رم،  اجتناب ناپذیــر بــود. از یــک  ســو، تعــداد زیــادی از پناهنــدگان از 
همــۀ مناطــق ایتالیــا و نیــز بــردگان و اســیران خارجــی در رم جمــع شــدند. از ســوی دیگــر، بعضــی گروه هــا و 

دســته هایی از مــردم، به طــور فزاینــده ای از دیــن ســنتی جــدا شــدند» (الیــاده، ١٣٩۵: ١٨٢‑١٨٠).
ــس از  ــنتی پ ــی س ــر دین ــران در تفک ــی بح ــا حت ــئله مندی ی ــه مس ــت ک ــوان گف ــب، می ت بدین ترتی
وقــوع فجایــع، یکــی از پدیده هــای شناخته شــده در تاریــخ اندیشــه های دینــی اســت. درواقــع، یکــی از 
موضوعــات مهمــی کــه بعــد از اپیدمــی کرونــا در جامعــۀ مــا به نحــو ویــژه ای مطــرح شــد و مجموعــه ای 
ــان  ــوده اســت. برخــی از روحانی ــر روی افــکار دینــی ب ــار ایــن فاجعــه ب از بحث هــا را برانگیخــت، آث
ــد، برخــی  ــی برآمدن ــای دین ــاره ای باوره ــاع از پ ــه دف ــی، ب ــن اپیدم ــوع ای ــر وق ــی در اث ــان دین و عالم
ــان و  ــد و برخــی از متأله ــازی کنن ــی را بازس ــای دین ــه ها و باوره ــد برخــی از اندیش ــالش کردن ــز ت نی
ــا  ــد ت روشــن فکران دینــی و پیروانشــان از ایــن فرصــت در جهــت اصــالح اندیشــۀ دینــی بهــره گرفتن
نظــام الهیاتــی و دســتگاه فکــری خــود را ترویــج نماینــد و اندیشــۀ حریفــان را مــورد نقــد قــرار دهنــد.

ــش  ــران کم وبی ــن در ای ــان دی ــی و جامعه شناس ــران دین ــان متفک ــون در می ــه اکن ــی ک ــئلۀ مهم مس
مطــرح اســت، ایــن اســت کــه به راســتی،  اپیدمــی کرونــا بــر ســر باورهــای دینــی ایرانیــان چــه خواهــد 
ــه رونــد سکوالریزاســیون  ــا در ایــران ب ــا همان طــور کــه برخــی اذعــان کرده انــد، اپیدمــی کرون آورد. آی
مــدد می رســاند؟ آیــا در پــاره ای از اندیشــه های دینــی خللــی یــا بحرانــی رخ خواهــد داد؟  آیــا اشــکالی 
از فروپاشــی در برخــی نظام هــای الهیاتــی را شــاهد خواهیــم بــود؟ در ادامــه می کوشــیم بــر تأثیــرات 

اپیدمــی کرونــا بــر اندیشــۀ دینــی معاصــر متمرکــز شــویم.
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چارچوب نظری:  فرسایش باورهای سنتی و مألوف در وضعیت فاجعه آمیز
از فاجعــه  همچــون  دیگــر مفاهیــم  مطــرح  در علــوم  انســانی  تعاریــف  گوناگونــی  ارائــه  شــده  اســت . در 
اینجــا مــا تــالش  خواهیــم  كــرد بــا رجــوع  بــه  ادبیــات  ایــن  موضــوع ، بــه  مهم تریــن  تعاریــف  ارائه شــده  
اشــاره  كنیــم  و انــواع  آن  را به اجمــال  مــورد بحــث  قــرار دهیــم . كوآرانتلــی ١ در مقدمــه ای  كــه  بــر كتــاب  
فاجعــه  چیســت ؟ نوشــته  اســت،  می گویــد كــه  بررســی  تاریخــی  تحقیقــات  مربــوط  بــه  فاجعــه  نشــان  
می دهــد كــه  فاجعــه  در كارهــای  اولیــه  بیشــتر بــه  رویدادهــای  طبیعــی  اشــاره  داشــت  و در آثــار متأخرتر، 

بیشــتر بــر عناصــر اجتماعــی  تأكیــد می شــود (كوآرانتلــی ، ١٩٩٨: ١).
فریتــز در تعریــف  فاجعــه  می گویــد: «فاجعــه  رویــدادی  اســت  كــه  در زمــان  و مــکان  متمركــز 
می شــود و در آن،  یــك  جامعــه  یــا یکــی  از بخش هــای  آن ، آســیبی  فیزیکــی  و انقطاعــی  اجتماعــی  را از 
ســر می گذراننــد، به طوری کــه  همــه  یــا برخــی  از كاركردهــای  اساســی  جامعــه  یــا بخشــی  از آن  آســیب  
می بینــد» (کربــس، ١٩٩٨: ٣٢). اریکســون  دربــارۀ  فاجعه(هــا) چنیــن  ســخن  می گویــد: «آن هــا مســتلزم  
آســیب  زیــاد بــه  محیــط  مــادی  و اجتماعی انــد؛ آن هــا به طــور ناگهانــی  روی  می دهنــد» (همــان، ٣٣). در 
چنیــن  تعریف هایــی  بــر وقــوع  رویــدادی  طبیعــی  یــا اجتماعــی  به  عنــوان  عامــل  شــتاب دهنده  در برهــم  
زدن  نظــم  اجتماعــی  و ایجادكننــد ۀ  نابســامانی  اجتماعــی  و مختل كننــدۀ كاركردهــای  اصلــی  جامعــه  یــا 
یــك  واحــد اجتماعــی  تأكیــد می شــود. به  عبــارت  دیگــر، وجــود یــك  عامــل  شــتاب دهنده  و در پــی  آن ، 
ــه  تعریف هاســت . تعریــف  گــری  آ.  اختــالل  در عملکــرد نظــام  اجتماعــی  از مؤلفه هــای  اصلــی  این گون
ــا خرده  نظام هــای   ــز چنیــن  تعریفــی  اســت : «فاجعه هــا رویدادهــای  غیرمعمــول  در جوامــع  ی كرپــس  نی
بــزرگ  آن هــا (مثــل  مناطــق ، اجتماعــات ) اســت  كــه  مســتلزم  گسســت  اجتماعــی  و صدمــۀ  فیزیکی انــد. 
در ایــن  میــان ، ویژگی هــای  كلیــدی  تعریف كننــدۀ  این گونــه  رویدادهــا عبارت انــد از: ١) مــدت  ازپیــش  

اعالم شــدگی؛  ٢) میــزان تأثیــر؛ ٣) بــرد تأثیــر و ۴) مــدت  تأثیــر» (همــان، ٣٣‑٣۴).
پرفیــرف ٢ بــا مــرور تعریف هــای  مختلــف ، خــود نیــز تعریفــی  مشــابه  تعریف هــای  فــوق ارائــه  می كنــد. 
مؤلفه هــای  اصلــی  تعریــف  او در تعریف هــای  فــوق نیــز وجــود دارد: «فاجعــه  حالــت  یــا وضعیتــی  اســت  
كــه  موجــد بی ثباتــی  نظــام  اجتماعــی  می شــود كــه  ایــن  بی ثباتــی ، خــود را در مــوارد زیــر نمایــان  می ســازد: 
«بدكاركــردی  شــدن  یــا گسســت  پیوندهــا و ارتباطــات  بیــن  عناصــر نظــام  اجتماعی  یــا واحدهــای  اجتماعی  
(اجتماعــات ، گروه هــای  اجتماعــی  و افــراد)؛ تخریــب / انهــدام  جزئــی  یــا كلــی ؛ انباشــت  ســنگین  فیزیکــی  
و روان شــناختی  كــه  برخــی  از ایــن  عناصــر از آن  رنــج  می برنــد» و بدین ترتیــب ، انجــام  اقدامــات  فــوری  یــا 

فوق العــاده  بــرای  برقــراری  مجــدد ثبــات  ضــروری  می شــود» (پرفیــرف ، ١٩٩٨: ۶١‑۶٢).

1. Quarantelli
2. Porfiriev
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ــده،  ــف  آن  وارد آم ــه  و تعاری ــاب  فاجع ــری  درب ــه  مباحــث  نظ ــه  ب ــی  ك ــادات  گوناگون ــی  انتق در پ
ــت  بیشــتری  داده   ــی  اهمی ــل  ذهن ــز عوام ــای  اجتماعــی  و نی ــه  متغیره ــه  ب ــف  فاجع ــه  در تعری رفته رفت
شــده  اســت . مثــًال دومبروســکی ١ می گویــد کــه در اغلــب  تعریف هــا «هیــچ  تمایــزی  میــان  فاجعــه  و 
نتایجــش  وجــود نــدارد» (دومبروســکی ، ١٩٩٨: ٢١). او می گویــد: «فاجعه هــا موجــب  ایــن  تأثیــرات  
ــان، ٢١). تــالش   ــم» (هم ــه  می گویی ــدان  فاجع ــزی  هســتند كــه  ب ــرات  همــان  چی ــن  اث نمی شــوند. ای
دینــس  بــرای  ارائــۀ  تعریفــی  كــه  در آن،  مفاهیمــی  چــون  رویــداد و عامــل  نقــش  چندانــی  نداشــته  باشــند 
و فاجعــه  صرفــاً بــا مفاهیمــی  جامعه  شــناختی  تعریــف  شــود، نمونــه ای  از ایــن  نــوع  تعاریــف  اســت . 
دینــس  در تعریــف  فاجعــه  می گویــد: «فاجعــه  موقــع  به  لحــاظ  هنجــاری  تعریف شــده ای  در یــك  
اجتمــاع  اســت  كــه  تالش هــای  فوق العــاده ای  انجــام  می شــود تــا برخــی  منابــع  اجتماعــی  حفــظ  گــردد 
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــع  اجتماعــی ای  كــه  احســاس  می شــود وجودشــان  م ــرده  شــود؛ مناب ــره  ب و از آن  به
گرفتــه  اســت » (دنیــس، ١٩٩٨: ١١٣). او می گویــد در ایــن  تعریــف  هیــچ  ســخنی  از رویــداد و عامــل  
ایجادكننــدۀ  آن  (خــدا/ انســان ، طبیعــی / فناورانــه) بــه  میــان  نیامــده  اســت (همــان، ١١٣).  دینــس  بــر 
ایــن بــاور اســت  كــه  به جــای  مفهــوم  رویــداد، بهتــر اســت  مفهــوم  موقــع  را قــرار دهیــم ؛ چــون  مفهــوم  
ــان،  ــت  دارد (هم ــد دالل ــه  قصدمن ــدی  ازپیــش  تعیین شــده  و ن ــی  و پی آم ــر نوعــی  جبرگرای ــداد ب روی

.(١١۴
امــا آن  نــوع  تعاریــف  كــه  تــالش  می كننــد فاجعــه  را فقــط  برحســب  متغیرهــای  اجتماعــی  تعریــف  
كننــد، به  نظــر می رســد كــه  از دایــرۀ شــمول  مفهومــی  آن  می كاهنــد؛ همچنــان  كــه  رویکــرد بوم شــناختی  
الیــور اســمیت ٢ بــر اهمیــت  رابطــۀ  جامعــه  و محیــط  تأكیــد دارد (اســمیت، ١٩٩٨: ١٨۵). عوامــل  
بیــرون  از نظــام  اجتماعــی  همــواره  می تواننــد ایجادكننــدۀ فاجعه  دانســته  شــوند، خــواه  واقعــاً ایجادكنندۀ 
فاجعــه  باشــند یــا درنظــر مــردم  مســبب  فاجعــه  تعریــف  شــوند. الیــور اســمیت  در نقــد تعریف هایــی  كــه  
عوامــل  محیطــی  را نادیــده  می گیرنــد، می گویــد: «فاجعــه  در جوامــع  و نــه  در طبیعــت  روی  می دهــد، 
امــا جوامــع ، خــود درون  طبیعــت  قــرار دارنــد و ایــن  رابطــۀ متقابــل  ســازنده ، از پیش  ســاخته  نیســت ، 
بلکــه  فعــال  و مســتلزم  مجموعــه ای  از فرایندهــای  تعاملــی  اســت . بدیــن  معنــی، فاجعه هــا ذاتــی  جامعــه  
نیســتند، بلکــه  ذاتــی  روابــط  جامعــه ای‑ محیطی انــد. امــا روابــط  جامعــه ای  محیطــی  روابــط  بیــن  دو 
موجودیــت  متمایــز نیســت ، بلکــه  روابــط  میــان  دو موجودیتــی  اســت  كــه  به  طــور متقابــل  همدیگــر را 
می ســازند. ویژگی هــا و فرایندهــای  محیطــی  به طــور اجتماعــی  تعریــف  می شــوند و ســاخت  می یابنــد، 
درســت  همان طــور كــه  عناصــر اجتماعــی  مقتضــی  هویت هــا و تجلیــات  محیطی انــد (همــان، ١٨۶). 
براســاس  ایــن  رویکــرد، الیــور اســمیت  فاجعــه  را چنیــن  تعریــف  می كنــد: «فاجعــه  فراینــد/ رویــدادی  
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اســت  كــه  مســتلزم  تركیــب  عامــل  (عوامــل ) به طــور بالقــوه  مخــرب  ناشــی  از محیــط  طبیعــی ، محیــط  
تغییریافتــه  و / یــا محیــط  مصنــوع  و یــك  جمعیــت  اســت  كــه  در یــك  وضعیــت  به طــور اجتماعــی  و 
ــرآورده  كــردن   اقتصــادی  ایجادشــدۀ  آســیب پذیر  ظاهــر می شــود و در نتیجــۀ  آن ، نوعــی  انقطــاع  در ب
به طــور نســبی  مرســوم  نیازهــای  فــردی  و اجتماعــی  مربــوط  بــه  بقــای  مــادی ، نظــم  اجتماعــی  و معنــی 

احســاس  می گــردد» (همــان، ١٨۶؛ هافمــن و الیــور اســمیت، ١٩٩۴: ۴).
ایــن  تعریــف  پیچیــده  یکــی  از جامع تریــن  و دقیق تریــن  تعریف هــای  فاجعــه  اســت  و می توانــد در 
ایــن  بحــث  راهنمــای  مــا باشــد. به هرحــال، نــازك كاری  در تعاریــف  مفاهیــم  در همــۀ  رشــته های  علمــی  
ــم  اســت ،  ــا مه ــر اســت . آنچــه  در اینج ــی  پایان ناپذی ــر می رســد جریان ــش  وجــود دارد و به  نظ كم وبی

اتخــاذ تعریــف  و رویکــردی  اســت  كــه  بتوانــد پدیده هــای  موردنظــر را به  نحــو كارامــدی  تعییــن  كنــد.
بــاری، هــر بــار كــه  فاجعــه ای  روی  می دهــد و آدمــی  درگیــر فاجعــه  می شــود، پرســش هایی  نظیــر 
ــد.  ــر می کن اینکــه  چــرا فاجعــه  روی  داد و چــرا مــا قربانــی  فاجعــه  شــده ایم ، ذهــن  او را ســخت  درگی
ــد  ــن  كن ــده  تبیی ــده  و دریافته  ش ــل  شناخته ش ــور ازقب ــد را برحســب  ام ــور نوپدی ــل  دارد ام ــی  تمای آدم
ــه   ــان  اســت  ك ــی  اوضــاع  چن ــا گاه ــر اســت ، ام ــن  امکان پذی ــوارد ای ــیاری  م ــد. در بس ــح  ده و توضی
نمی تــوان  امــر نوپدیــد را به  آســانی  توضیــح  داد و تبییــن  كــرد. عــالوه بــر ایــن، در وضعیــت فاجعه آمیــز 
ــه حــل  ــاده ب ــای پیشــین و جاافت ــان باوره ــی می کوشــد براســاس هم ــی، آدم ــت بحران ــز وضعی و نی
امــور و مســائل خــود بپــردازد. امــا وقتــی  کــه از حــل مســائل جدیــد به کمــک باورهــای پیشــین ناتــوان 
ــدۀ  ــن  قانع كنن ــازه  مــی رود. تبیی ــاآرام  او ســراغ  تبیین هــای  ت ــد،  ذهــن  جســت وجوگر و خاطــر ن می مان
امــور بــه  آدمــی  آرامــش  می بخشــد و بــه  او اطمینــان  می دهــد كــه  كنتــرل  اوضــاع  در دســت  اوســت  و 
یــا دســت كم  راهــی  بــرای  تحقــق  كنتــرل  هرچــه  بیشــتر پیــش  پــای  او می نهــد و یــا از ایــن  كمتــر، بــه  او 
یــادآوری  می كنــد كــه  از گام  نهــادن  در چــه  مســیرهایی  پرهیــز كنــد تــا كنتــرل  اوضــاع  كمتــر از دســت  

ــح  می خواهــد. ــد و توضی ــن  می طلب ــه،  تبیی او خــارج  شــود. به  هرحــال  فاجع
میکائیــل  باركــن ١ بــر ایــن بــاور اســت  كــه  فاجعه هــای  منفــرد امــکان  كمتــری  را بــرای  بــه  چالــش  
كشــیدن  تبیین هــای  تاكنــون  موجــود فراهــم  می آورنــد، «امــا وقتــی  فاجعه هــا و پیامدهایشــان  متكثــر 
ــارزی  بدیهــی  می شــود» (بارکــن، ١٩٧۴: ٧٩).  باشــد، بی كفایتــی  شــیوه های  ســنتی  تبییــن  به  نحــو ب
بــه  چالــش  كشــیدن  شــیوه های  موجــود تبییــن  در فاجعه هــای  كم پیامــد یــا فاجعه هــای  منفــرد در 
ــای  فرهنگــی  واجــد  ــی  می شــود: «نظام ه ــای  فرهنگــی  خنث ــوارد به  وســیلۀ اینرســی  نظام ه بســیاری  م
ــد،  ــه  حفــظ  خــود دارن ــل  ب ــه  ممکــن  باشــد تمای ــی  ك ــا جای ــادی  ت ــای  اعتق ــۀ   نظام ه اینرســی اند؛ هم
ــد» (همــان، ٧٩). ازایــن رو، تحــت  حتــی وقتــی  کــه  نظام هــای  بدیــل  فهــم  بهتــری  را عرضــه  می كنن
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 تأثیــر اولیــۀ فاجعــه ، قربانیــان  به  طــور غریــزی  در صــدد تبییــن  وضــع  ناگوارشــان  برحســب  اعتقــادات  
ازپیــش  موجــود برمی آینــد، درســت  همچنــان  كــه  مــا همگــی  در پــی  ارتبــاط  برقــرار كــردن  بــا محــرك  
ناآشــنا ازطریــق  همانندســازی  آن  بــا دم دســت ترین  مقــوالت  آشــنا برمی آییــم» (همــان). نكتــۀ مهمــی  
كــه  میکائیــل  باركــن  بــدان  اشــاره  دارد ایــن  اســت  كــه  اگــر فاجعــه  ازنظــر گســتره  و دورۀ زمانــی  محــدود 
باشــد، تبیین هــای  ناكارامــد در گوشــه  و كنــار بــه  حیــات  خــود ادامــه  می دهنــد، امــا اگــر فاجعــه  هرچــه  
بیشــتر وســعت  بگیــرد و ازنظــر زمــان  و مــکان  دامنه دارتــر باشــد، ناكارامــدی  این گونــه  تبیین هــا بیشــتر 
ــه   آشــکار می شــود. درســت  مثــل  ناكارامــدی  پارادایم هــای  علمــی  در تبییــن  مســائل  و پاســخ گویی  ب
پرســش ها كــه  شــکل گیری  پارادایــم  جدیــد را ـ آن طــور كــه  تومــاس  كهــن  در ســاختار انقــالب  علمــی  
ــن   ــود، ای ــتر ش ــده  بیش ــوارد نقض كنن ــه  م ــازد. هرچ ــر می س ــرد ‑ضــروری  و اجتناب ناپذی ــرح  ك مط
ضــرورت  تشــدید می گــردد (بارکــن، ١٩٧۴: ٨١). باورهــا و اعتقــادات متناســب بــا وضعیــت قــوت 
ــا تضعیــف  ــادی در برجسته ســازی ی ــا تضعیــف می شــوند. بســتر اجتماعــی اهمیــت زی ــد ی می گیرن
باورهــا و افــکار دارد. گاهــی مجموعــه ای از عناصــر کنــار هــم قــرار می گیرنــد تــا یــک بــاور را بــه اوج 
قــوت اجتمــاع برســانند. هرقــدر کــه بــاوری مــورد توجــه و اقبــال بیشــتر مردمــان عصــر قــرار بگیــرد،  
ــش  ــور به نحــوی پی ــۀ ام ــرا برعکــس اســت و هم ــی ماج ــد. گاه ــدا می کن ــتری پی ــوذ بیش ــرو و نف نی
ــد و  ــن می برن ــاور را ازبی ــار یــک ب ــان جفت وجــور می شــود کــه اعتب مــی رود و مجموعــه  شــرایط چن
آن را در چشــم و نظــر مردمــان بی اهمیــت یــا حتــی انحرافــی و کاذب می نمایاننــد. وضعیــت فاجعــه  
و وضعیــت بحرانــی، مســتعد اعتبارزدایــی از باورهــا و اعتقــادات یــا اعتباربخشــی بــه آن هــا هســتند.

آزمونِ برخی باورهای آزمون  گریزِ دینی در عصر کرونایی
ــر تقســیم  ــد دســتۀ زی ــه چن ــوان ب ــری می ت ــی را از منظــر آزمون پذی به نظــر می رســد کــه باورهــای دین
کــرد: ١) باورهــای دینــی آزمون ناپذیــر١؛ ٢) باورهــای دینــی آزمون پذیــر٢ و ٣) باورهــای دینــی 
آزمون گریــز٣. یــک گــزاره ممکــن اســت ابطال پذیــر باشــد، امــا آزمون پذیــر نباشــد؛ مثــًال گــزارۀ جهــان 
ــی وجــود  ــای رقیب ــرا نظریه ه ــر اســت، زی ــزاره ای ابطال پذی ــده اســت، گ ــاز ش ــزرگ آغ ــار ب ــا انفج ب
ــر اســت و  ــن گــزاره آزمون ناپذی ــا ای ــد. ام ــح می دهن ــان را به نحــو دیگــری توضی ــد کــه آغــاز جه دارن
نمی تــوان در شــرایط تجربــی، انفجــار بزرگــی راه انداخــت و ایــن نظریــه را آزمــود. آزمــون یــک بــاور، 
در ذیــل ابطال پذیــری آن قــرار می گیــرد و ابطال پذیــری نیــز در ذیــل اطالع بخشــی. یــک بــاور ممکــن 
ــدی  ــوع صورت بن ــه ن ــری ب ــر نباشــد. ابطال پذی ــا ابطال پذی ــده۴ باشــد، ام اســت اطالع بخــش و آموزن
1. untestable beliefs
2. testable beliefs
3. non-testable
4. informational
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ــه انســان  ــاور ک ــن ب ــر اســت. ای ــاور ناظ ــی ب ــر ســنجش تجرب ــری ب ــوط اســت و آزمون پذی ــاور مرب ب
ــر اســت  ــه ابطال پذی ــای برخــی تعاریــف از ســیری ناپذیری، ن ــر مبن موجــودی ســیری ناپذیر اســت، ب
ــه ســخنان نداریــم.  ــا تأییــد این گون ــا شــواهد فیصله بخشــی در رد ی ــر. هیــچ برهــان ی ــه آزمون پذی و ن
ــز  ــر نی ــری، آزمون پذی ــر ابطال پذی ــه عــالوه ب ــی هســتند ک ــا، گزاره های ــن گزاره ه ــم، مطلوب تری در عل
باشــند. گزاره هــای ابطال پذیــر، از گزاره هــای ابطال ناپذیــر قوی تــر دانســته می شــوند و گزاره هــای 

آزمون پذیــر از گزاره هــای ابطال پذیــرِ آزمون ناپذیــر، قوی تــر تلقــی می شــوند.
امــا هــم در معرفــت روزمــره و هــم در معرفــت دینــی، گزاره هــای زیــادی وجــود دارنــد کــه 
آزمون ناپذیرنــد. اگــر بحــث را بــر باورهــای دینــی متمرکــز نماییــم، بایــد بگوییــم کــه برخــی از باورهــای 
دینــی به هیچ نحــو آزمون پذیــر نیســتند. آن هــا ممکــن اســت در منظومــۀ باورهــای دینــی بســیار مهــم 
باشــند، امــا ماهیتــاً امــکان آزمون پذیــری در زیســت این جهانــی را ندارنــد. البتــه، ایــن نــوع باورهــا در 
نــزد برخــی معرفت شناســان موجه انــد و در نــزد برخــی نیــز ممکــن اســت غیرموجــه باشــند. بحــث مــا 
در اینجــا ناظــر بــه موجــه بــودن یــا ناموجــه بــودن آن هــا نیســت. علــم دربــاب ایــن باورها ســاکت اســت 
و صالحیــت رد یــا تأییــد آن هــا را نــدارد. به عنــوان مثــال، بــاور دینــی بســیار مهــِم وقــوع رســتاخیز، 
ــه اســت  ــی اســت. همین گون ــر در بســتر زیســتِ این جهان ــا آزمون ناپذی ــی محــوری ام ــاور دین یــک ب
ــر و برخــی آن را  ــاور را ابطال پذی ــن ب ــه برخــی چنی ــان. البت ــنده و مهرب ــه وجــود خــدای بخش ــاور ب ب
ابطال ناپذیــر می داننــد. در ایــن مــورد هــم بیــن فیلســوفان دیــن اختالف نظــر هســت. بنــا بــه نظــر جــان 

ــاور ابطال ناپذیــر اســت (بارکــن، ١٩٧۴: ١۶٨). هیــک، ایــن ب
برخــی از باورهــای دینــی نیــز در بســتر زیســت این جهانــِی آدمــی، آزمون پذیرنــد. به عنــوان  مثــال، 
ــی  ــاس برخ ــد، براس ــی می کن ــب آدم ــعادتمندانه تری نصی ــی س ــی، زندگ ــه زیســت دین ــه اینک ــاور ب ب
ــًال اگــر بهزیســتی انفســی١ و آرامــش  ــد. مث ــدا می کن ــن از ســعادت، قابلیــت آزمــون پی تعاریــف معّی
و معنــی داری و شــکیبایی بیشــتر در مصائــب و دردهــا را از مؤلفه هــای زندگــی ســعادتمندانه درنظــر 
ــرار  ــد ق ــورد تأیی ــاور را م ــن ب ــات روان شــناختی ای ــۀ تحقیق ــه مجموع ــم ک ــم بگویی ــم، می توانی بگیری
ــد.  ــن داران، زندگــی ســعادتمندانه تری دارن ــا غیردی ــن داران در مقایســه ب می دهــد کــه درمجمــوع، دی

یافته هــای علمــی ممکــن اســت مؤیــد یــا مبطــل ایــن قبیــل باورهــای دینــی باشــند.
امــا بســیاری از باورهــای دینــی درعیــن ســخن گفتــن دربــاب امــور تجربــی و آزمون پذیــر، به نحــوی 
ــوع  ــن ن ــا ســلب می شــود. ای ــری آن ه ــکان آزمون پذی ــًال ام ــان، عرضــه و تفســیر می شــوند کــه عم بی
باورهــای دینــی، از چالش برانگیزتریــن نــوع باورهــای دینی انــد. مدافعــان و عرضه کننــدگان این گونــه 
م و تشــکیک ناپذیر می نگرنــد. نــه خــود آنــان و نــه  باورهــا معمــوًال بــه آن هــا به عنــوان باورهایــی مســلّ

1. Subjective Well-being
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مخاطبانشــان (یعنــی مصرف کننــدگان باورهــای دینــی و معتقــدان بــه آن هــا) هرگــز انتظــار ندارنــد کــه 
کســی در درســتی ایــن باورهــا شــک روا دارد. ایــن نــوع باورهــا اغلــب از قــول منبعــی مقــدس و قطعــی 
ذکــر می شــوند و همچــون اندیشــه ای مطلقــاً درســت و معتبــر ارائــه می گردنــد. در درون اجتماعــات 
دینــی، حتــی اگــر کســی شــکی در درســتی ایــن باورهــا داشــته باشــد، چه بســا بــه خــود اجــازۀ تشــکیک 
در آن هــا را نمی دهــد و گــه گاه تشــکیک در آن هــا بــا واکنشــی تنــد و جــدی مواجــه می شــود. ازایــن رو، 
در چنیــن بســتری ایــن نــوع باورهــای دینــی،  بــدون چون وچــرا پذیرفتــه می شــوند و تبلیــغ و ترویــج 
می گردنــد. چنانچــه برخــی شــواهد در برخــی شــرایط، علیــه درســتی ایــن باورهــا باشــند، ایــن شــواهد 
نیــز به گونــه ای تفســیر می گردنــد کــه در اعتبــار آن باورهــا خللــی وارد نشــود. بــه ایــن نــوع از باورهــا، 
باورهــای آزمون گریــز می گوییــم. اندیشــۀ علمــی دســت کم مؤیــد ایــن نــوع باورهــای دینــی نیســت و 
ذهنــی کــه به نحــو علمــی تربیــت  شــده اســت، نمی توانــد بــا ایــن نــوع باورهــا کنــار بیایــد. امــا ایــن نــوع 

باورهــا به لحــاظ هویتــی و روان شــناختی در نــزد باورمندانشــان اهمیــت دارنــد.
به عنــوان  مثــال، در مصاحبه هــای ســفر اربعیــن١، داســتان مــردی را یکــی از همشــهریانش روایــت 
کــرد کــه ناظــر بــه چنیــن پدیــده ای بــود. او بیمــاری قلبــی جــدی ای داشــت و پزشــک او را از ســفر بــه 
کربــال منــع کــرده بــود. امــا مــرد بیمــار نپذیرفتــه بــود و گفتــه بــود از ایــن ســفر شــفا خواهــد گرفــت. اما 
او در شــهر کربــال فــوت شــد و هم محلی هــای وی گفتنــد کــه شــفای او در همیــن بــوده و او نجــات 
یافتــه اســت. بــاور دینــی ســنتی ایــن اســت کــه در چنیــن زیارتــی فــرد شــفا می یابــد. بــاور علمــی کــه از 
زبــان پزشــک مطــرح شــد، ایــن اســت کــه بیمــار قلبــی نبایــد بــه چنیــن ســفری بــرود؛ زیــرا به احتمــال  
زیــاد، آســیب می بینــد. امــا نتیجــه هرچــه باشــد، به نفــع بــاور دینــی ســنتی تفســیر می شــود. در چنیــن 
وضعیتــی بــا شــرایطی از اندیشــه مواجه ایــم کــه امــکان آزمــون بــاور را ازبیــن می بــرد؛ زیــرا هرچــه رخ 

دهــد، بــاور موردنظــر تأییــد می شــود.

چالش مراکز مقدس؛ شفادهنده یا بیمارکننده 
در فاجعــۀ کرونــا، یکــی از این گونــه باورهــای آزمون گریــز دچــار چالــش جــدی شــد و در مســیر فرســایش 
اعتقــادی قــرار گرفــت. بــاور همگانــی و عمومی شــدۀ اکثریــت دیــن داران ایــن بــود کــه مراکــز و اماکــن 
ــد و  ــه می کردن ــدس مراجع ــز مق ــن مراک ــه ای ــران ب ــری از زائ ــه کثی ــتند. روزان ــدس شــفابخش هس مق
بســیاری از آنــان خواهــان شــفای بیمــاری  خــود یــا عزیزانشــان بودنــد. در برخــی از متــون دینــی آمــده 
اســت کــه تمــاس فیزیکــی بــا ایــن مکان هــا در شــفادهی نقــش ایفــا می کنــد. در دیــن داری عامیانــه نیــز، 
مــردم دیــن دار بــر چنیــن بــاوری بوده انــد و قائــل بــه تمــاس فیزیکــی بــا ایــن مکان هــای مقــدس بوده انــد. 
١. توفیق داشتم در تحقیقات مربوط به پیاده روی اربعین در سال ١٣٩۶ همراه با همکار گرامی ام محقق ارجمند، داود حسینی هاشم زاده، به 

سفر کربال بروم و در پیاده روی نجف‑کربال شرکت کنم و به کمک همکارم، بالغ بر ٣٠ مصاحبه با زائران انجام دهم.
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امــا در اپیدمــی کرونــا، خطــر ســرایت بیمــاری ازطریــق تمــاس بــا مکان هــای مقــدس بــه چالــش 
ــی و تعطیــل  ــدل شــد و وزارت بهداشــت و نیروهــای دولتــی خواهــان بســته شــدن مراکــز دین روز ب
شــدن زیــارت اماکــن مقــدس شــدند. از ســوی دیگــر، برخــی از متولیــان اماکــن مقــدس به شــدت بــا 
بســته شــدن ایــن اماکــن و تعطیلــی زیــارت مخالفــت کردنــد و مدعــی شــدند کــه این اماکن شــفابخش 
هســتند نــه بیمارکننــده؛ ایــن تقابــل نیروهــای بهداشــتی و پزشــکی، از یــک  ســو، و برخــی از نیروهــای 
دینــی، از ســوی دیگــر، رســانه ای شــد و در ســطح ملــی مطــرح گردیــد و بــه مشــغلۀ ذهنــی بســیاری 
از افــراد جامعــه بــدل گردیــد و وارد آگاهــی مــردم شــد. ســرانجام، بعــد از مدتــی مقاومــت، اماکــن 
مقــدس بســته شــدند و زیــارت آن هــا تعطیــل شــد. حتــی مکان هــای مقدســی چــون مســجدالحرام، 
مســجدالنبی در عربســتان، حــرم امــام علــی (ع) در نجــف، حــرم امــام رضــا (ع) در مشــهد و حــرم 

حضــرت معصومــه (س) در قــم نیــز بســته شــدند.
ــا بعــد از  ــد نمی کــرد. ام ــودۀ دیــن دار در شــفادهندگی ایــن مراکــز تردی ــل از ایــن واقعــه، ت ــا قب ت
اپیدمــی کرونــا بحــث دربــاب شــفادهندگی ایــن مراکــز یــا انتقــال بیمــاری ازطریــق زیــارت آن هــا بــاال 
گرفــت. در ســطح عــوام، برخــی اقــدام بــه لیســیدن ایــن مکان هــای مقــدس کردنــد تــا نشــان دهنــد کــه 
از ایــن مراکــز نبایــد بیمــی بــه خــود راه داد و تردیــد در ایــن مــورد بــه معنــی عــدم خلــوص اعتقــادی 
خواهــد بــود. امــا در ســطح روحانیــان و عالمــان دینــی نیــز تفســیرهای جدیــدی مطــرح شــد و برخــی 
از کارگــزاران دینــی کوشــیدند بــاور بــه شفابخشــی مراکــز مقــدس را بــا بــاور بــه لــزوم رعایــت قواعــد 
ــۀ مشــهد، تمــاس جســمی  ــز همچــون امام جمع ــد. برخــی نی و اصــول بهداشــتی همســاز نشــان دهن
ــاً  ــز اساس ــان نی ــی از روحانی ــتند. برخ ــدس ندانس ــن مق ــن اماک ــفادهندگی ای ــۀ ش ــی را الزم و فیزیک
شفابخشــی را فقــط بــا خواســت خداونــد و قوانیــن خدانهــاده مرتبــط دانســتند و از ایــن ســخن گفتنــد 
کــه ســنت های الهــی بــر جهــان حاکــم اســت و نبایــد بــه اندیشــۀ نقــض قوانیــن هســتی توجــه کــرد و 

خواهــان نادیــده گرفتــن ســنت های الهــی شــد.
بدین ترتیــب، در رونــدی از گفت وگوهــا، بــاوری دینــی کــه تــا پیش ازایــن از آزمــون می گریخــت، 
ناخواســته مــورد آزمــون قــرار گرفــت و ایــن پرســش جــدی مطــرح شــد کــه چگونــه مراکــزی کــه تــا 
پیــش از اپیدمــی کرونــا شــفابخش تلقــی می شــدند، اکنــون بایــد بســته شــوند؛ زیــرا می تواننــد عامــل 
ســرایت بیمــاری شــوند. پرســش های مشــابهی در عالــم مســیحیت و در برخــی کشــورها نظیــر کــره 
ــۀ مســیحی  ــک فرق ــران ی ــه رهب ــوی ک ــی در شــهر دگ ــک مراســم دین ــرا در ی ــز رخ داد؛ زی ــی نی جنوب
برگــزار کردنــد، کرونــا بــه تعــداد زیــادی از افــراد منتقــل شــد و بحــث و مناقشــه و درگیــری در آنجــا 
نیــز بــاال گرفــت. مقاومــت برخــی کارگــزاران مســیحی در برخــی از کلیســاهای دنیــا وضــع مشــابهی بــا 
آنچــه در ایــران می گذشــت پدیــد آورد. این همــه ســبب شــد کــه دســت کم برخــی از باورهــای دینــی 



٣۴٠ | کرونا و جامعه ایران

ــان  ــد و دســت کم در اذه ــرار گیرن ــون ق ــورد آزم ــا م ــی کرون ــت خــاص اپیدم ــز در وضعی آزمون گری
بخشــی از مــردم دراین بــاره تشــکیک روا داشــته شــود. رســانه های مجــازی نیــز مجــال بــس بیشــتری 
بــرای ایــن فرســایش اعتقــاد١ پدیــد آوردنــد. نکتــۀ بســیار مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه تمامــی مطالــب 
ــی اســت.  ــن داران ایران ــدی بخشــی از دی ــدۀ باورمن ــوع یــک احتمــال در آین ــه وق ــاً ناظــر ب فــوق صرف
ــی در  ــاب فرســایش برخــی باورهــای دین ــا را به ســوی پژوهشــی تجربــی درب ــه م ازایــن رو، ایــن مقال
عصــر کرونایــی و عصــر پســاکرونایی فــرا می خوانــد؛ فرسایشــی کــه محتمــل اســت پــس از وقــوع 

اپیدمــی کرونــا رخ داده باشــد.

نتیجه گیری
ــی رواج  ــد. گاه ــاوت دارن ــف، وضــع متف ــی مختل ــت اجتماع ــری در وضعی ــای فک ــا و نظام ه باوره
می یابنــد و گاهــی دچــار زوال می شــوند. وضعیت هــای فاجعه آمیــز، معمــوًال بســتر مســاعدی را بــرای 
تحــول در اندیشــه های ســنتی و مألــوف فراهــم می کننــد. برخــی باورهــا را فــرا می آورنــد و برخــی 
باورهــا را فــرو می کشــند. وقتــی از منظــر معرفت شناســی باورهــای دینــی بــه آن هــا می نگریــم، می توانیــم 
باورهــای دینــی را بــه ســه دســتۀ آزمون ناپذیــر، آزمون پذیــر و آزمون گریــز تقســیم کنیــم. باورهــای دینــی 
آزمون ناپذیــر به دلیــل اینکــه هیــچ نســبت مســتقیمی بــا امــور این جهانــی ندارنــد و مســتلزم داوری دربــارۀ 
امــور این جهانــی نیســتند یــا مســتلزم مداخلۀ مســتقیم در امــور این جهان نیســتند، در وضعیــت فاجعه بار 
معمــوًال دچــار فرســایش نمی شــوند. باورهــای دینــی آزمون پذیــر نیــز به دلیــل اینکــه به نحــوی از انحــا 
ــز،  ــی آزمون گری ــا باورهــای دین ــز نمی شــوند. ام ــوًال چالش برانگی ــد، معم ــکان محــک خــوردن دارن ام
ــی  ــه در امــور این جهان ــر نوعــی مداخل ــا دال ب ــی ی ــارۀ امــور این جهان ــه داوری درب از یــک  ســو، ناظــر ب
ــه محــک زدن آن هــا نیســتند. ایــن نــوع  ــه ایــن باورهــا حاضــر ب هســتند و از  ســوی دیگــر، معتقــدان ب
باورهــای دینــی در وضعیــت فاجعه بــار اجتماعــی ممکــن دچــار اوج گیــری یــا زوال و فرســایش بشــوند. 
به عنــوان  مثــال، باورهــای هــزاره ای در برخــی وضعیت هــای فاجعه بــار رشــد می کننــد و براســاس آن هــا، 
ــه شفابخشــی  ــاور ب ــران معاصــر، ب ــر می رســد در ای ــون به نظ ــد. اکن ــد می آی ــزاره ای پدی ــای ه جنبش ه
مکان هــای مقــدس دچــار چالــش شــدید شــده و یحتمــل در عصــر پســاکرونایی دچــار زوال نســبی 
خواهــد شــد. ایــن مدعــا درحقیقــت موضــوع جالبــی بــرای پژوهش هــای تجربــی در آینــده خواهــد بــود 

و بــدون پژوهــش تجربــی نمی تــوان بــا اطمینــان از این گونــه تحــوالت ســخن گفــت.

1. erosion of beleif
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۱  
دنیــای امــروز را بیــش از آنکــه اعــداد و ارقــام بســازند و بیــش از آنکــه مــا بفهمیــم، قصه هــا می ســازند؛ 
قصه هایــی کــه از دوران کودکــی شــنیده ایم و یــا تــا بزرگ ســالی تکــرار کرده ایــم و یــا اکنــون می بینیــم. 
ــون اســت  ــم و ســریال و تلویزی ــر فیل ــا را، تصاوی ــن روایت ه ــا، روایــت اســت و بهتری قالــب قصه ه
کــه بــه ارمغــان مــی آورد. غلبــۀ قالــب روایتــی از انســان امــروز، انســان شهرنشــینی اســت کــه بــر بیشــتر 
مشــکالت خویــش فائــق می آیــد و کمتــر مســئله ای اســت کــه بــرای او مانــع رونــد زندگــی اش باشــد. 

انســانی کــه بحران هــای کوچــک و بــزرگ را پشــت ســر می گــذارد.
ســریال آناتومــی گــری٢، یکــی از مثال هــای خــوب بــرای انســان مــدرن شهرنشــین اســت کــه هــرروز 
ــر آن مشــکل  ــوان ب ــوارد، می ت ــا روانــش دچــار مشــکل شــود و در بســیاری م ممکــن اســت جســم ی
ــرات  ــق از اث ــا اســتفادۀ دقی ــا ب ــد، ام ــرای انســان حــذف نمی کن ــن ســریال بحــران را ب ــه کــرد. ای غلب
پنهــان بــرای آمــوزش٣ بــرای مخاطــب، بیمارســتان را محــل رفع ورجــوع مشــکالت او نشــان می دهــد؛ 

١. دبیر و معاون نظارت و برنامه ریزی ستاد فرهنگ شورای عالی انقالب فرهنگی.
2. Grey’s Anatomy
3. Hidden Education Effect



٣۴۴ | کرونا و جامعه ایران

ــمتی از  ــده اســت. قس ــار ش ــون در آن گرفت ــا اکن ــد، ام ــرار می کن ــی گاه از آن ف ــه گاه و ب ــکالتی ک مش
ــاال در  ــده، ح ــان داده ش ــان نش ــوان محــل درم ــه به عن ــتانی ک ــان اســت؛ بیمارس ــاب ایم ــریال درب س
بن بســت گرفتــار آمــده و بــه هنــگام مــرگ، کلیســایِ کوچــک بیمارســتان بــه محــل رازونیــاز بــا خالــق 
هســتی، تصویــر می شــود. حــاال شــفا نــه از دســت کادر درمانــی، کــه از جایــی دیگــر و فراســوی تــوان 
بشــر درخواســت می شــود. نــگاه همــۀ ادیــان آن اســت کــه در مهلکه هــا و فجایــع، ایمــان بــروز پیــدا 
می کنــد. ایمــان، یعنــی همــان دیــن داری واقعــی کــه مــا بــه آن اصالــت می دهیــم. ایمــان در بحران هــا 
بــروز پیــدا می کنــد و مهم تریــن مهلکــه، جایــی اســت کــه انســان در کشــاکش مــرگ و زندگــی اســت.

موقعیــت کرونــازدۀ مــردم جهــان، مهلکه ای اســت کــه در آن گرفتــار شــده اند و در گیرودار زندگی هســتند. 
اینجاســت کــه ایمــان معلــوم می شــود. چــه درگیــری ای باالتــر از ایــن کــه مــردم ایــران حــدود ســاعت ١۴ 
منتظرنــد تــا ســخن گوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، آخریــن آمــار مبتالیــان و متوفیــان 
بیمــاری کرونــا را اعــالم کنــد. باالتــر از آن، خبرگزاری هــا لحظــه  به لحظه مشــغول مخابــرۀ مرگ ومیر ناشــی از 
ایــن بیمــاری از اقصــا نقــاط جهــان هســتند. هــم اخبار افغانســتان همســایه و هــم اســپانیا و کانــادایِ ینگه دنیا 

مخابــره می شــود، هــم احتمــال فــوت ٣٠٠ هــزار نفــر در آفریقــا مطابــق اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی.
مــرگ، قصــۀ مــرگ و روایــت مــرگ، گریزناپذیــر شــده و دیگــر بــا تصاویــر نمی تــوان انســان ها را قانــع 
کــرد کــه بیشــتر زندگــی می کننــد. جامعــۀ ایــران نیــز بــا ایــن فضــا روبه روســت؛ جامعــه ای کــه طــی یکصد 

ســال گذشــته نشــان داده تجلیــات دینــی بســیاری دارد و فرهنــگ دینــی نیــز در آن، قــوی و غنی اســت.
هم زمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا و کاهــش تــردد مــردم، فضــای مجــازی ‑از خبرگزاری هــا تــا 
شــبکه های اجتماعــی‑ بــار دیگــر بــه عرصــۀ عمومــی و مدنــی بــرای گفت وگــو تبدیــل شــد. همچنیــن 
ــی انتقــادی در  ــه و جماعــت، مباحث ــل شــدن مشــاهد مشــرفه، امامزاده هــا، نمازهــای جمع ــا تعطی ب
حــوزۀ فرهنــگ دینــی مبادلــه شــد. بــا توجــه بــه ضریــب تأثیــر حــوزۀ دیــن در عرصــۀ عمومــی جامعــۀ 
ــا افزایــش  ــه گرفتــن مــردم از دیــن ت ایرانــی، گمانه زنی هایــی در ایــن خصــوص مطــرح شــد. از فاصل
ســرعت عرفــی شــدن جامعــۀ ایــران. ســؤال نوشــتار ایــن اســت کــه آیــا افــکار عمومــی جامعــۀ ایــران نیز 
بــا ایــن مباحــث همــراه بــود و یــا همــراه شــد یــا ایــن قبیــل مباحــث کــه پربســامد هــم هســتند، جایــگاه 

چندانــی در میــان افــکار عمومــی پیــدا نکردنــد.
ــه از ســال  ــای فضــای مجــازی اســت ک ــن ســؤال، بررســی داده ه ــه ای ــای پاســخ ب یکــی از راه ه
١٣٩۶ و بــا اوج گیــری فضــای انتخابــات ریاســت جمهــوری، تحــت عنــوان داده کاوی١ مطــرح 
شــد. یافته هــای گزارشــی٢ در ایــن خصــوص نشــان می دهــد کــه فقــط چهاردرصــد موضوعاتــی کــه 

1. Data Mining

٢. این گزارش را سامانۀ رهنما تهیه و ارائه کرده است.
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ــی  ــارۀ موضوعــات دین در شــبکه های اجتماعــی مثــل تلگــرام و اینســتاگرام مطــرح شــده اســت، درب
اســت و ٩۶ درصــد، هیــچ ارتباطــی بــا آموزه هــای دینــی نــدارد. داده هــا نشــان می دهــد کــه کاربــران 
انگلیســی زبان، ١٠٫۵ درصــد مباحــث خــود را بــه آموزه هــای دینــی و کرونــا اختصــاص داده انــد. بحــث 
قم هراســی نیــز کــه مقــداری در اوایــل بــاب شــد، ٩ درصــد اســت و مبحــث مخالفــت افــراد مذهبــی 

بــا دســتورهای پزشــکی، ۶ درصــد اســت. 
امــا در همیــن حــوزۀ دیــن هــم، فقــط یــک موضــوع مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت. موضوعــات دینــی کــه 
در شــبکه های اجتماعــی مطــرح  شــده، عبــارت اســت از: ضعــف بشــر (۶ درصــد)، آخرالزمــان و ظهــور 
(٣٢ درصــد)، دعــا و توســل (٢٧ درصــد)، ابتــال و آزمایــش و عــذاب الهــی (٢١ درصــد) و تقابــل علــم و 
دیــن (١١ درصــد). همچنیــن ۶٨ درصــد پیام هــا در حــوزۀ دیــن، منفــی و ٣٢ درصــد، مثبــت بــوده اســت. 
پربســامدترین و برجســته ترین پیــام مثبــتِ منعکس شــده در شــبکه های اجتماعــی ایرانــی، مقالــۀ اســتاد 
تاریــخ دانشــگاه مــک گیــل کانــادا در مجلــۀ گلــوب انــد میــل اســت کــه می گویــد: «تــا به امــروز فــرد مذهبی 
نبــودم و بــه دیــن معمــوالً نــگاه تحقیرآمیــز داشــتم. تنهــا نمــاد دینــی در اطرافــم، حجــاب زنــان مســلمان 

محلــۀ ماســت، امــا االن در عصــر ویــروس کرونــا احســاس می کنــم تنهــا بــا دعــا آرامــش می گیــرم».
راه معتبــر دیگــر بــرای درک افــکار عمومــی، رجــوع بــه نظرســنجی ها و مــرور یافته هــای آن هاســت. 
بازتــاب فرهنــگ دینــی را در یافته هــای نظرســنجی می تــوان مشــاهده کــرد. در نظرســنجی ملــی 
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، ســؤال این گونــه طــرح  شــده اســت کــه «شــما در ایــن شــرایط 
پیش آمــده آیــا بیشــتر از قبــل دعــا می کنیــد؟». از میــان پاســخ گویان، ۶٠٫۵ درصــد موافــق بودنــد کــه 
بیشــتر از قبــل دعــا می کننــد، ١٧٫٧ درصــد بینابیــن بــوده و تنهــا ٧٫٩ درصــد گفتنــد کــه مــا مخالفیــم 

و دعــا کردنمــان کمتــر شــده اســت.
ســؤال دیگــر ایــن بــوده اســت کــه «شــرایط و مســائل به وجودآمــده باعــث شــده کــه ســؤال اعتقــادی 
جدیــدی برایــم پیــش بیایــد؟». ٣۴ درصــد اعــالم کردنــد کــه ســؤاالت جدیــدی برایشــان پیــش نیامــده 
ــد کــه ســؤاالت جدیــد اعتقــادی برایشــان پیــش  آمــده و ٢٣ درصــد  ــد کردن اســت. ٢۵ درصــد تأیی
هــم، بینابیــن بوده انــد. در ایــن ســؤال ها کســانی کــه تحصیــالت دانشــگاهی دارنــد، بیشــتر مخالفــت 
ــه ای اســت کــه در بیشــتر  ــر ســواد دارنــد، راحت تــر می پذیرنــد. ایــن نکت می کننــد و آن هایــی کــه کمت

ــود. ــاهده می ش ــا مش پیمایش ه
مطالعــۀ ملــی مرکــز افکارســنجی دانش جویــان ایــران (ایســپا) هــم نشــان می دهــد کــه بــرای ٣٫۵ 
درصــد از پاســخ گویان، اهمیــت خــدا کمتــر شــده اســت، ۴٨٫۴ درصــد گفته انــد کــه تغییــری نکــرده 
اســت و ۴٧ درصــد گفته انــد کــه اهمیــت خــدا برایشــان بیشــتر هــم شــده اســت. ســؤال دیگــری در 
ایــن نظرســنجی ملــی مطــرح شــده اســت: «اگــر اماکــن بخواهــد بــاز شــود شــما ترجیحتــان ایــن اســت 
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ــه  ــد ک ــر، ٣٢٫۶ کســانی بودن ــد حرم هــای مطه ــد؟». ٢٧٫٢ درصــد گفته ان ــه کــدام اماکــن بروی ــه ب ک
فقــط همیــن گزینــه را انتخــاب کردنــد. ١٧٫٧ درصــد هــم اعــالم کردنــد کــه بــه مســاجد می رونــد و 
آن هایــی کــه فقــط مســاجد را انتخــاب کردنــد، ٢۵٫٢ درصــد بودنــد. پــس مطابــق مباحــث انضمامــی 
می تــوان فهمیــد کــه افــکار عمومــی جامعــۀ ایــران نســبت بــه فرهنــگ دینــی و تأثیــر و تأثــر آن از فضــای 
ــگان و بخشــی از  ــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا برخــی از فرهیخت ــوده اســت. ام ــه ب ــازده، چگون کرون
مســئوالن و یــا تعــدادی از متدینــان در چنیــن مواقعــی، احســاس نگرانــی می کننــد و یــا جامعــه را ازنظر 

ــد. ــه زوال می دانن دینــی روب
در ایــن نوشــتار بــه یــک مســئلۀ سیاســتی اشــاره می شــود. مســئله ایــن اســت کــه دســتگاه 
سیاســت گذار، یــا به صــورت نوشــتار و یــا در گفتــار، «دیــن حداکثــری» را بــرای جامعــه به صــورت 
مســتمر مطــرح می کنــد. امــا دیــن در صحنــۀ جامعــه چگونــه اســت؟ آیــا آنچــه در جامعــه هســت و یــا 
بــوده و یــا روزی خواهــد بــود، دیــن حداکثــری و رفتارهــای دینــی ســرآمدان دیــن اســت؟ پاســخ بــه این 
ســؤال را بایــد در روایــت از دیــن مــردم جســت وجو کــرد. رضــا میرکریمــی در فیلــم یــک حبــۀ قنــد کــه 
قصــۀ مــرگ و زندگــی اســت، ابتــدا زندگــی را نشــان می دهــد کــه شــادی و شــور زندگــی جریــان دارد و 
بــا یــک حبــه قنــد در مهلکــۀ مــرگ قــرار می گیــرد و نــه خــود متوفــی، کــه تمــام اطرافیــان آن فــرد درگیــر 
می شــوند. پس زمینــۀ فیلــم میرکریمــی، «ایمــان» اســت. در صحنــه ای از فیلــم، دختــر از مــادر اجــازۀ 
انجــام کاری را می گیــرد و مــادر انجــام آن را مشــروط بــه نمــاز خوانــدن دختــر می کنــد. دختــر ســریع 
چــادر را می انــدازد روی ســرش و نمــاز را چنــان تنــد و دراصطــالح دینــی، «کالغ گونــه» می خوانــد کــه 
بیننــده متعجــب می شــود. امــا نمــاز مــردم عــادی همیــن اســت و بــا نمــاز عــارف و ســالک متفــاوت 

اســت. در برابــر آن دیــن حداکثــری، دیــن حداقلــی جــاری اســت. 
ــزار ســاختۀ ابوالحســن داوودی اســت. در  ــور ه ــان، عشــق، موت ــم ســینمایی ن ــر، فیل ــال دیگ مث
ایــن فیلــم، زنــی آرایشــگر و بــا آرایــش غلیــظ و بــه دنبــال ماهــواره در چالــش ُبــرد تیــم ملــی فوتبــال 
می گویــد کــه بــرای پیــروزی تیــم ملــی فوتبــال صلــوات نــذر کــرده اســت. این هــا مثال هــای تصویــری 
از دیــن داری حداقلــی اســت کــه لزومــاً تقابــل دیــن داری و بی دینــی نیســت. تحقیقــات مختلــف طــی 
ســال های گذشــته، نشــان از برخــی تغییــرات در نحــوۀ دیــن داری مــردم دارد؛ امــا به هیچ وجــه نشــان 
از عرفــی شــدن جامعــۀ ایــران نیســت. در دورۀ کرونــا نیــز گرچــه بنــا بــه ضرورت هــای فاصله گــذاری 
ــوع و حتــی ســبک زندگــی  ــا افــکار و فرهنگ هــای متن فیزیکــی، اماکــن مذهبــی بســته شــد؛ مــردم ب
مختلــف، دعــا و رازونیــاز بــا معبــود را انجــام داده انــد. شــاهد آن، تصاویــری اســت کــه مــردم مختلفــی 

را در شــب های احیــاء، در حــال دعــا و عبــادت نشــان مــی داد.



      
۱  

مقدمه
آیــا بحــران کرونــا کــه میــزان دوام آن در آینــده، «نامعلــوم و مبهــم» اســت، بــر رفتــار بــاروری شــهروندان 
و درنتیجــه، نــرخ رشــد جمعیــت ایــران اثرگــذار اســت؟ در ایــن ُجســتار کوتــاه، قصــد پاســخ بــه ایــن 
ســؤال را داریــم. پاســخ مقدماتــی ایــن اســت کــه بحــران کرونــا، بــر عوامــل محدودکننــدۀ زمینــه ای و 
ســاختاری پیشــین (اقتصــادی و اجتماعــی) کــه موجــب کاهــش ســطح بــاروری شــده اند، بــار می شــود 
ــا  و شــدت تأثیــرات ایــن زمینه هــا و عوامــل را افزایــش می دهــد. ایــن عوامــل ســاختاری در پیونــد ب
تغییــر ارزش هــای فرهنگــی، پیــش از بحــران کرونــا اثرگــذار بــوده و نــرخ بــاروری را کاهــش داده انــد.

امــا بحــران کرونــا، بــا تشــدید رکــود اقتصــادی، کاهــش ازدواج و افزایــش نگرانــی و نااطمینانی نســبت 
بــه آینــده، تأثیــری جــدی بــر رفتــار بــاروری داشــته و ســطح بــاروری را کاهــش خواهــد داد. عــالوه بــر 
ایــن، گفتمــان ســالمتی و بهداشــت کــه در دورۀ کرونــا به شــدت تقویــت شــده اســت (نــک: مــوج ششــم 
نظرســنجی شــهرداری تهــران درمــورد پیامدهــای کرونــا، ١٣٩٩)، ایــن تلقــی را ایجــاد می کند که بــارداری 
و رجــوع بــه مطــب پزشــک و بیمارســتان می توانــد بــرای ســالمتی خطرنــاک باشــد. به این ترتیــب، 

١. دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه.
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بی اعتمــادی و نااطمینانــی بــه آینــده (نامعلــوم) تحــت تأثیــر کرونــا، کــه بــر نااطمینانی هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی گذشــته بــار شــده اســت، عاملــی عمــده در تغییــر رفتــار بــاروری مــردم در ســال ١٣٩٩ خواهــد 

بــود و بــه احتمــال زیــاد، نــرخ بــاروری و نــرخ رشــد جمعیــت، بــاز هــم کاهــش خواهــد یافــت.
گفتــه شــد کــه کاهــش بــاروری پیــش از کرونــا نیــز وجــود داشــته اســت. بنابرایــن در ابتــدا بــه روندهــای 
کاهــش نــرخ بــاروری و نــرخ رشــد جمعیــت در ایــران طــی ســه دهــۀ گذشــته می پردازیــم. از ســال ١٣٧٠ 
تــا امــروز، تحــوالت عمیــق و گســترده ای در رفتــار بــاروری خانواده هــای ایرانــی رخ داده اســت. نــرخ رشــد 
جمعیــت از حــدود ٣٫٩١ درصــد در دهــۀ ١٣۵۵‑١٣۶۵ بــه ١٫٢۴ درصــد در دورۀ ١٣٩٠‑١٣٩۵ کاهــش 
یافتــه اســت و میــزان بــاروری کل نیــز از حــدود ٧ فرزنــد بــرای هــر زن، بــه ١٫٨ فرزنــد در ســال ١٣٩٠ کاهش 
ــاروری جای گزینــی،٢/١ فرزنــد بــرای هــر  ــا ب ــاروری جمعیــت ی یافــت. درحالی کــه ســطح جای گزینــی ب
زن اســت. اساســی ترین عامــل کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت، کاهــش نــرخ بــاروری بــوده کــه طــی ٣٠ ســال 
گذشــته، معــادل ٧٠ درصــد بــوده اســت. در آمــار ســال ١٣٩۵، میــزان بــاروری تاحــدی بــاال رفــت و بــه عــدد 
نزدیــک جانشــینی، یعنــی ٢٫٠١ رســید. امــا بنــا بــر آخرین آمارهــای ثبت احــوال، تعداد تولــد در ســال ١٣٩٨، 
١٧٠ هــزار مــورد کمتــر از ســال ١٣٩٧ بــوده و در ســال ٩٧، تعــداد تولــد ١٢٠ هــزار مــورد کمتــر از ســال 
٩۶ بــوده اســت. تعــداد تولدهــای ســال ٩٧ در مقایســه بــا ســال ٩۴، نشــان دهندۀ کاهــش ٢٠٣ هــزار و ٧١٠ 
نفری اســت. همچنین میزان موالید از حدود ٢٠ در هزارنفر جمعیت در ســال ٩۴ در کاهشــی محســوس، 
بــه ١۶٫٧ در هــر هزارنفــر جمعیــت در ســال ٩٧ رســید. نــرخ رشــد جمعیــت ایــران از ١٫٢٩ درصــد در ســال 

١٣٩٠، بــه ١٫٢۴ در ســال ١٣٩۵ و در ســال ١٣٩٨، بــه زیــر ١ درصــد افــول کــرده اســت. 

روند باروری کل در استان های کشور طی سال های ١٣۵۶ تا ١٣٩٠
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آن طــور کــه حامــد برکاتــی، مدیــر کل دفتــر ســالمت جمعیــت، خانــواده و مــدارس وزارت 
بهداشــت، خبــر می دهــد، «درســال ١٣٩٨، رشــد جمعیــت کشــور بــرای اولیــن  بــار در تاریــخ ایــران 
ــد  ــرخ رش ــع آن، کاهــش ن ــاروری و به تب ــرخ ب ــول ن ــن اف ــیده اســت». ای ــر از یک درصــد رس ــه کمت ب
ــی  ــات عال ــته، مقام ــای گذش ــی روزه ــه ط ــوده اســت ک ــوردار ب ــت برخ ــدری از اهمی ــت، به ق جمعی
ــن  ــارۀ ای ــه ای درب ــر کشــور از تشــکیل کمیت ــد و وزی ــاب آن ســخن گفته ان ــاوب درب ــام به طــور متن نظ
موضــوع در وزارت کشــور خبــر داده اســت. مســئله ایــن اســت کــه بــا ایــن نــرخ بــاروری پاییــن، نه تنهــا 
ــاروری،  ــرخ ب ــده، کاهــش هــم خواهــد یافــت. کاهــش ن ــود؛ بلکــه در آین جمعیــت ثابــت نخواهــد ب
مســائل و مشــکالت مختلفــی را در پــی خواهــد داشــت: پیــری جمعیــت در آینــده و مســائل اقتصادی، 
بهداشــتی‑ درمانــی و اجتماعــی آن ؛ مســائل اقتصــادی مربــوط بــه کمبــود نیــروی کار در آینــده، کاهــش 
وزن ژئوپلیتیکــی و قــدرت ملــی ایــران و مســائل امنیتــی و...، پیامــد کــم شــدن نــرخ رشــد جمعیــت 

ــود.  ــدۀ میان مــدت و بلندمــدت خواهــد ب ــران در آین ای
ــارۀ تحــوالت جمعیتــی در کانون هــای  ــا بــه ایــن دالیــل، از اوایــل دهــۀ ١٣٩٠، نگرانی هــا درب بن
کارشناســی و مدیریتــی کشــور فراگیــر شــد تــا اینکــه در ســال ١٣٩٣، بــه ابــالغ سیاســت های جدیــد 
ــد یــک سیاســت های  ــواده، ١٣٩٢). براســاس بن ــی منتهــی شــد (مرکــز تحقیقــات زن و خان جمعیت
ــی برســد. از آن ســال  ــرخ بیش ازحــد جای گزین ــه ن ــا ب ــد ت ــد افزایــش یاب ــاروری بای ــرخ ب ــی، ن جمعیت
ــد و  ــود نیام ــاروری به وج ــش ب ــادی افزای ــی و اقتص ــی، رفاه ــتی، قانون ــات سیاس ــا الزام ــون ام تاکن
ــه داشــته و  ــاروری ادام ــرخ ب ــد کاهشــی ن ــا ســال ٩۵، رون ــود اندکــی ت ــل باوجــود بهب ــن دلی ــه همی ب
ــه شــد، در ســال ٩٨ تشــدید شــده اســت. سیاســت های جمعیتــی نه تنهــا محقــق  همان طــور کــه گفت

نشــده؛ بلکــه رونــدی معکــوس را نیــز شــاهد هســتیم.

شکاف آرزو و واقعیت
امــا چــرا سیاســت  افزایــش بــاروری محقــق نشــده و بــاروری کاهــش یافتــه اســت؟ پاســخ کوتــاه ایــن 
اســت کــه سیاســتی عملیاتــی نبــوده اســت و تنهــا در حــد بیانیــه ای کلــی باقــی مانــده اســت. در کاهــش 
نــرخ بــاروری در ایــران، هــم عوامــل ســاختاری و هــم عوامــل فرهنگــی اثرگــذار بوده انــد. ایــن دو دســته 
عوامــل، بــر همدیگــر اثــر متقابــل دارنــد و درنهایــت کاهــش بــاروری را موجــب شــده اند؛ برخــی از 
عوامــل ســاختاری عبارت انــد از: مســائل و مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی (کــه موجــب بــاال رفتــن 
ــزان  ــدآوری، کــم شــدن ازدواج و افزایــش طــالق، افزایــش می ــر در ازدواج و فرزن ســن ازدواج، تأخی
تجــرد، افزایــش ســال های وابســتگی فرزنــدان بــه خانــواده و... می شــود)؛ فقــدان یــا کاهــش ســطح 
سیاســت های اجتماعــی مرتبــط بــا حمایــت از خانــواده و فرزنــدآوری و...؛ همچنیــن طــی چنــد دهــۀ 
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گذشــته، زمینه هایــی چــون افزایــش شهرنشــینی، افزایــش تحصیــالت و ورود زنــان بــه بــازار کار و... 
نیــز تغییــرات فرهنگــی (ماننــد ســبک زندگــی مصرفــی، رواج گفتمــان بــدن و ســالمتی و...) را موجــب 

شــده کــه در کاهــش نــرخ بــاروری مؤثــر بــوده اســت.  
اگرچــه هــر دوی ایــن عوامــل اثرگــذار هســتند، طبــق نتایــج تحقیقــات انجام شــده، عامــل اصلــی 
در کاهــش بــاروریِ کمتــر از ســطح جانشــینی، عوامــل ســاختاری هســتند و نــه عوامــل فرهنگــی. گفتیم 
بــاروری کمتــر از ســطِح جانشــینی (٢٫١ فرزنــد بــرای هــر زن) و نــه بــاروری به طــور کلــی؛ چــون اگــر 
وضعیــت ســاختاری هــم مســاعد باشــد، به دلیــل تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی، دیگــر بعیــد اســت که 
داشــتن بچه هــای زیــاد، یــک رونــد عمومــی شــود. به هرحــال، براســاس تحقیقــات انجام شــده، تعــداد 
ــرخ ســطح جانشــینی اســت١  ــی همــان ن ــد، یعن ــا ٣ فرزن ــی، ٢ ت ــدان دلخــواه خانواده هــای ایران فرزن
ــه نشــان می دهــد کــه اگــر سیاســت های جمعیتــی در  ــاد، ١٣٩٠ و ١٣٩١). ایــن یافت (رازقــی نصرآب
حــد تبلیــغ باشــد (کــه فعــًال هســت؛ چــون بــا سیاســت اجتماعــی متناســب نشــده اســت)، ایــن تبلیــغ 
ــان سیاســت های  ــی هم ــدآوری یعن ــوازم و زمینه هــای فرزن ــه ل ــران الزم نیســت، بلک ــۀ ای ــرای جامع ب
اجتماعــی، ضــروری اســت. به دلیــل فراهــم نبــودن همیــن لــوازم و زمینه هــا و باوجــود آرزو و خواســت 
ــدان  ــا فرزن ــاروری ی ــن کل ســطح ب ــا در ســال ٩۵، میانگی ــد، ام ــا ٣ فرزن ــه داشــتن ٢ ت ــا ب خانواده ه
ــزان  ــد، از می ــا ١/٢ فرزن ــه ازای هــر زن، ١ ت ــی ب ــوده اســت؛ یعن ــرای هــر زن ب ــد ب واقعــی، ١/٨ فرزن
ــر می شــد، کشــور  ــرای هــر زن ُپ ــد ب ــوده اســت. اگــر شــکاف ١/٢ فرزن ــر ب خواســت خانواده هــا کمت
ــت  ــد. عل ــزوده می ش ــت اف ــد جمعی ــرخ رش ــه ن ــت نداشــت، بلک ــی جمعی ــا مشــکل جای گزین نه تنه
ــر از آرزو و  ــاروری کمت ــار ب ــد و رفت ــن ارزش هــای مــردم درمــورد تعــداد فرزن ــی ایــن شــکاف بی اصل
خواســت آن هــا، موانــع ســاختاری (اقتصــادی‑ اجتماعــی) بــوده اســت. مجموعــه ای از موانــع 
ــد  ــد عقالنــی تصمیــم بگیرن اقتصــادی و اجتماعــی باعــث شــده اســت کــه خانواده هــا در یــک فراین
کــه فرزنــد کمتــری داشــته باشــند؛ هرچنــد کــه میــل بــه فرزنــد بیشــتری داشــته باشــند. موانــع فرهنگــی 
و ارزشــی در کاهــش بــاروری در گام دوم، اثرگــذاری دارنــد. درواقــع، تمایــل کمتــر جوانــان بــه ازدواج 
و ســپس فرزنــدآوری، کنشــی عقالنــی اســت در بســتری از موانــع اقتصــادی، اجتماعــی و مدیریتــی. 
ــا آن زمینه هــای ســاختاری و سیاســت های اجتماعــی و اقتصــادی متناســب به وجــود نیامــد و  ام
سیاســت های کلــی جمعیــت، در حــد یــک بیانیــۀ کلــی باقــی مانــد و حتــی در یــک اقــدام سیاســی از 
طــرف مجلــس نهــم، طــرح «افزایــش نــرخ بــاروری و پیش گیــری از کاهــش رشــد جمعیــت کشــور» 
بــه تصویــب نماینــدگان رســید کــه براســاس آن، تبلیــغ بــرای کاهــش فرزنــد و عقیم ســازی در ایــران 
ممنــوع می گشــت و كلیــۀ اقدامــات مربــوط بــه ســقط جنیــن، عقیم ســازی، وازكتومــی و توبکتومــی بــا 

١. سطح جای گزینی برای جمعیت، نرخ باروری ٢/١ فرزند برای هر زن است.
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ــاد راه حــل  ــئله و ایج ــای بررســی اساســی مس ــب، به ج ــد! به این ترتی ــه رو می ش ــس روب ــازات حب مج
بــرای آن، مســائل جمعیتــی کشــور بــه میــدان بــازی سیاســی تبدیــل شــد! درحالی کــه می شــد از مســیر 
قانون گــذاری اســتفاده کــرد و بــه مــردم یــاری رســاند تــا بتواننــد خواستشــان (٢ فرزنــد و بیشــتر) را 
ــر  ــتِ کمت ــردم و واقعی ــن خواســت م ــی شــکاف بی ــد زمینه هــای اصل ــد. قانون گــذاری بای محقــق کنن
از خواستشــان را، کــه عمومــاً زمینه هــای اقتصــادی و اجتماعــی و بهداشــتی و درمانــی بودنــد، آمــاده 

می کــرد تــا مــردم خــود ایــن شــکاف را ُپــر کننــد.
در سیاســت کشــورهای مختلــف درمــورد افزایــش جمعیــت، سیاســت های حمایتــی از خانــواده 
و زنــان در صــدر آن قــرار دارنــد. سیاســت هایِ تشــویقی جمعیتــی افزایــش بــاروری الزم، امــا کافــی 
نبوده انــد؛ بــه همــراه سیاســت جمعیتــی، بایــد ســطح رفــاه عمومــی و امنیــت اقتصــادی و اجتماعی باال 
بــرود تــا سیاســت های تشــویقی اثرگــذار باشــند (لــوکاس و پــاول، ١٨٣١). طــی دوره هایــی در اروپــا 
(ازجملــه در کشــورهای یونــان، پرتقــال، اســپانیا و ایرلنــد) و همچنیــن در آمریــکا، درنتیجــۀ رکــود و 
بحــران اقتصــادی و افزایــش بیــکاری، باوجــود سیاســت های تشــویقی، نــرخ بــاروری کاهــش یافتــه و 
آمــار ســقط  جنیــن بــاال رفتــه اســت. بنابرایــن بی اعتمــادی بــه آینــده و رشــد بیــکاری در اروپــا، باعــث 
پیش گیــری از بــارداری شــده اســت و در دســترس بــودن وســایل پیش گیــری کمتریــن تأثیــر را داشــته 
اســت؛ در اروپــا، فرانســه موفق تریــن سیاســت های تشــویق بــاروری را داشــته اســت و نــرخ بــاروری 
را تــا ســطح ٢٫١ فرزنــد بــرای هــر زن بــاال بــرده و ثابــت نگــه داشــته اســت. در فرانســه سیاســت های 
افزایــش بــاروری، درواقــع بــر حمایــت از اقشــار پاییــن و متوســط بــه پاییــن جامعــه متکــی بــوده اســت. 
ــن  ــرای والدی ــی و آموزشــی ب ــی، شــغلی، مالیات ــی، محافظت ــن کشــور حمایت هــای گســتردۀ مال در ای
ــی کشــور را صــرف ایــن  ــد ناخالــص مل ــت، حــدود ۵ درصــد از تولی اعمــال شــده و می شــود و دول
امــور می کنــد. در بســیاری از کشــورهای اروپایــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم، سیاســت های افزایــش 
بــاروری در چارچــوب سیاســت بهبــود رفــاه عمومــی، کاهــش نابرابــری اجتماعی و گســترش بهداشــت 
عمومــی بــوده اســت. به عبــارت  دیگــر، سیاســت جمعیتــی در چارچــوب سیاســت اجتماعــِی مبتنــی بــر 
افزایــش رفــاه و کاهــش فقــر بــوده اســت. امــا در ایــران، سیاســت های جمعیتــی بــا تمهیــدات گســتردۀ 
ــزان ازدواج و افزایــش  ــوده اســت و رکودهــای اقتصــادی و کاهــش می رفاهــی و اجتماعــی همــراه نب
طــالق و کاهــش حجــم اقتصــاد خانوارهــا، علــت اصلــی کاهــش بــاروری کمتــر از ســطح جانشــینی 
بــوده اســت. سیاســت جمعیتــی نبایــد فقــط در قالــب گفتــار و تبلیغــات در صداوســیما طــرح شــود، 
بلکــه بایــد در روال هــا و قوانیــن جامعــه خــود را نشــان دهــد کــه در ایــران، فقــط در حــد بیانیــۀ تبلیغــی 

بــوده کــه نه تنهــا اثــری نداشــته، کــه شــاید اثــر منفــی نیــز داشــته اســت.
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کرونا و کاهش نرخ باروری
ــری  ــا چــه تغیی ــح داده شــد، بحــران کرون ــاروری کــه توضی ــرخ ب ــۀ ســاختاری کاهــش ن ــن زمین در ای
ایجــاد خواهــد کــرد؟ پاســخ ایــن اســت کــه بحــران کرونــا بــر عوامــل ســاختاری گفته شــده کــه جهتشــان 
ــه  ــه ای کــه ب ــن علت هــای زمین ــر ای ــا ب ــار می شــود. بحــران کرون ــران اســت، ب ــاروری در ای کاهــش ب
تصمیــم افــراد بــرای کمترفرزنــدی منجــر شــده، بــار می شــود و شــدت اثــر آن هــا را افزایــش می دهــد. 
کرونــا از دو ســو، یعنــی زادوولــد و مرگ ومیــر بــر رشــد جمعیــت اثــر منفــی خواهــد گذاشــت. البتــه 
ــا  ــد رخ دهــد. ام ــاد، می توان ــر زی ــا تأثی ــی ت ــر جزئ ــر محاســبه کردنی نیســت و از تأثی ــن تأثی ــزان ای می
بیماری هــای همه گیــر در طــول تاریــخ، تأثیــرات تعیین کننــده ای را در تغییــرات جمعیتــی داشــته اند. 

ــاروری انســان ها اثــر گذاشــته اند.  ــار ب ــر رفت ــر داده انــد و ب حجــم جمعیــت را تغیی
ــل ایجــاد زمینه هــای کاهــش  ــروس به دلی ــن وی ــوان گفــت کــه ای ــد ١٩ می ت درمــورد بیمــاری کووی
بــاروری، اثرگــذار اســت: ١. رکــود اقتصــادی را تعمیــق می بخشــد و میــزان ازدواج را کاهــش می دهد. ٢. 
به دلیــل وضعیــت بیمــاری در بیمارســتان ها، تصمیــم زوج هــا بــرای فرزنــدآوری را بــه عقــب می انــدازد؛ 
عالوه بــر اینکــه گســترش بیــکاری و کاهــش بودجــۀ خانــواده، ایــن رفتــار عقالنــی را بــر خانــواده تحمیــل 
می کنــد کــه بــر خواســت خــود مبنــی بــر فرزنــدآوری حداقــل فعــًال چشــم بپوشــند. طــی هشــت ســال 
گذشــته، میــزان ازدواج ۴٠ درصــد کاهــش یافتــه اســت. پیش بینــی می شــود در ســال جــاری نیــز کاهــش 
ــا بیشــتر شــود. طــی ســال های گذشــته،  نــرخ ازدواج به دالیــل زمینــه ای و به ویــژه به علــت بحــران کرون
علــل ســاختاری کاهــش بــاروری نه تنهــا تضعیــف نشــده، بلکــه تقویــت هــم شــده اند: رشــد بیــکاری 
ــی و سیاســت گذاری  ــدآوری، کاهــش حمایت هــای دولت ــر در فرزن ــن ســن ازدواج و تأخی ــر رفت و باالت

اجتماعــی، باالتــر رفتــن هزینه هــای مراقبت هــای دوران بــاروری و زایمــان و... . 
ــا و تبعــات آن در توقــف  ــا بحــران کرون ــی می شــود کــه در ســال ١٣٩٩، ب ــب، پیش بین به این ترتی
ازدواج هــا و نگرانــی خانواده هــا از فرزنــد آوری، شــوکی جدیــد بــه نــرخ رشــد جمعیــت وارد شــود و 
حتــی دچــار فرورفتگــی در هــرم جمعیتــی شــویم. محمدمهــدی تندگویــان، معــاون ســامان دهی امــور 
جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، بــا اشــاره بــه تأثیــر کرونــا در کاهــش ازدواج هــا و فرزنــد آوری، از 
ــن  ــد وی، اگــر در ای ــه تأکی ــا ب ــر داد. بن ــۀ دوم ســال ١٣٩٩ خب ــد در نیم ــار تول کاهــش چشــم گیر آم
ــز  ــه یک ســوم نی ــرای آن اندیشــیده  نشــود، شــاید آمــار تولد هــا در مقاطعــی ب برهــۀ زمانــی چــاره ای ب
کاهــش یابــد. تأثیــر بحــران کرونــا، در مرحلــۀ اول، اقتصــادی اســت و ایــن تأثیــر در مرحلۀ دوم، کنشــی 
ــترده ای  ــق و گس ــناختی عمی ــرات جمعیت ش ــر دو تأثی ــه ه ــد ک ــل می کن ــراد تحمی ــر اف ــی را ب عقالن
ــا پایــان ســال جــاری ادامــه یابــد، به احتمــال  زیــاد نــرخ  خواهنــد داشــت. اگــر بیمــاری کوویــد ١٩ ت
ــاروری،  ــار ب ــر رفت ــاروری، در ســال جــاری کاهــش محسوســی خواهــد یافــت. ایــن کاهــش و تغیی ب
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هــم به دلیــل رکــود اقتصــادی بیشــتر و افزایــش فشــار معیشــتی بــر خانواده هــا، کاهــش میــزان ازدواج 
و حتــی افزایــش طــالق اســت و هــم به دلیــل گفتمــان بهداشــتی و پزشکی شــده ای کــه به طــور وســیع 
ــت  شــده اســت و  ــش تقوی ــان ســالمتی و بهداشــت، بیش ازپی ــن گفتم ــرش شــده اســت. ای قابل پذی
ــار  ــل، رفت ــه همیــن دلی ــد. ب ــه کنشــی غیرمعمــول تبدیــل می کن ــاروری و زایمــان در بیمارســتان را ب ب

ــدا کــرده اســت. ــا، محاســبات پیچیده تــری از اقتصــاد و فرهنــگ پی ــاروری در دورۀ کرون ب

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه تحقیقــات گذشــته، عوامــل ســاختاری کاهــش بــاروری، مهم تــر بوده انــد و تغییــر 
ارزش هــای فرهنگــی، به عنــوان عنصــر تکمیل کننــده عمــل کــرده  اســت؛ یعنــی جامعــه به ســمت تغییــر 
در ارزش هــا، تمایــالت و رفتارهــای فرزنــدآوری براســاس تغییــرات اجتماعی‑اقتصــادی حركت کرده 
اســت. بنابرایــن زمینــه و راهبردهــای ســاختاری بایــد تاحــدی آمــاده باشــند تــا راهبردهــای فرهنگــی 
ــه و راهبردهــای  ــارت  دیگــر، زمین ــاروری اثربخشــی الزم را داشــته باشــند. به عب در افزایــش ســطح ب
ســاختاری بایــد تاحــدی آمــاده باشــند تــا راهبردهــای فرهنگــی و ازجملــه ترویــج ســبک زندگــی مبتنــی 
بــر افزایــش فرزنــد اثربخشــی داشــته باشــند. الزامــات و راهبردهــای ســاختاری تقویــت انگیزه هــای 
بــاروری درواقــع زمینه هــای کاهــش موانــع ســاختاری بــاروری را متذکــر می شــود. باوجــود تغییــرات 
فرهنگــی و ارزشــی زیــادی کــه در جامعــۀ ایرانــی رخ  داده اســت، یافته هــای تحقیقــات نشــان می دهــد 
کــه مــادر شــدن و فرزنــدآوری بــرای زنــان و دختــران ایرانــی اهمیــت اساســی دارد. بــرای نســل جــوان 
ــدآوری  ــد، فرزن ــروی می كن ــد پی ــای جدی ــا و رفتاره ــری از ارزش ه ــر نســل دیگ ــش از ه ــه بی ــز ك نی
ارزشــمند اســت (پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، ١٣٩٢؛ رازقــی نصرآبــاد، ١٣٩٠، ١٣٩١، 
١٣٩٣). بنابرایــن الزم اســت تــا زمینه هــای ســاختاری فراهــم شــود تــا نســل های جــوان بتواننــد بــه 
ــای اقتصــادی و بهداشــتی و  ــند. زمینه ه ــق بخش ــاروری تحق ــۀ ازدواج و ب ــای خــود در زمین ارزش ه
درمانــی اهمیــت زیــادی دارنــد و دولــت بایــد در ایــن حوزه هــا بــه والدیــن کمــک کنــد. ایــن اســتدالل 
ــد، بایــد تمــام هزینه هــای  درســت نیســت کــه چــون والدیــن خــود بچــه دار شــدن را انتخــاب کرده ان
آن را هــم متقبــل شــوند. بچــه دار شــدن ســود اقتصــادی مســتقیمی بــرای والدیــن نــدارد، درحالی کــه 
ــرد؛ بنابرایــن جامعــه بایــد  ــد ســود فراوانــی می ب ــا به دســت آوردن شــهروندانی ســالم و مفی جامعــه ب
خــود را در هزینه هــای اقتصــادی بچه هــا ســهیم بدانــد و بنابرایــن دولــت نبایــد بــا اســتدالل بــار مالــی 
داشــتن طرح هــای حمایــت از خانواده هــا، آن هــا را کنــار بگــذارد. سیاســت های ســاختاری در راســتای 

افزایــش ازدواج و فرزنــدآوری عبــارت اســت از: 
١. افزایــش اشــتغال و توانمندســازی و حمایــت از جوانــان بــرای ازدواج؛ آمارهــا نشــان می دهــد 
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ــان  ــرم ســنی ســال ١٣٩۵ نش ــا را دارد. ه ــی دنی ــاختارهای جمعیت ــن س ــی از جوان تری ــران یک ــه ای ک
می دهــد کــه متولــدان دهــۀ ۶٠، بیــش از هــر ســاختار ســنی در طــول تاریــخ ایــران هســتند؛ متولــدان 
دهــۀ ۶٠ و اوایــل دهــۀ ٧٠ کــه بســیاری از آن هــا تحصیل کــرده و البتــه بیــکار هســتند و اکنــون خواهــان 
ــه زمــان اشتغالشــان  شــغل و مســکن و منزلــت اجتماعی انــد. جمعیــت دهــۀ شــصت در دهــۀ نــود ب
ــتِ در ســن اشــتغال  ــر از جمعی ــا نف ــر میلیون ه ــکاری گریبان گی ــا در حــال حاضــر، بی ــیده اند. ام رس
ــا فقــط  ــر، ١٣٩۶). ام ــزاری مه ــل هســتند (خبرگ ــا، فارغ التحصی ــه بســیاری از آن ه کشــور اســت ک
جمعیــت دهــۀ ۶٠ نیســتند کــه بــا مســائل عدیــده ای ماننــد بیــکاری و درآمد ناکافــی و مســکن و ازدواج 

مواجه انــد. جوانــان دهــۀ ٧٠ را نیــز بایــد بــه ایــن جمعیــت افــزود.
٢. حمایــت از مــادران و زوج هــا و تقویــت نظــام حمایــت بهداشــتی و اجتماعــی از خانواده هــا 
و مــادران و برنامه هــای عملــی جهــت پیاده ســازی سیاســت اجتماعــی حمایــت از زنــان (اختصــاص 
تســهیالت مناســب بــرای مــادران به ویــژه در دوران بــارداری و شــیردهی؛ حمایــت دولــت از مــادران 
ــواده؛ ایجــاد و تقویــت مهدکودک هــای دولتــی به کمــک شــهرداری ها  ــرای ترکیــب کار و امــور خان ب
بــا شــهریۀ مناســب جهــت نگهــداری کــودکان زیــر شــش ســالِ زنــان شــاغل؛ الغــای قوانینــی کــه انگیــزۀ 
بــاروری را کاهــش می دهنــد؛ ارتقــا ســطح بهداشــت و مراقبت هــای رایــگان دوران بــارداری کــه باعــث 
ــاردار  ــه ب ــاغلی ک ــان ش ــه زن ــهیالت ب ــای تس ــود؛ اعط ــا می ش ــاروری در خانواده ه ــزۀ ب ــت انگی تقوی
ــام  ــت نظ ــدآوری، تقوی ــت فرزن ــت در جه ــویقی از ســوی دول ــی و تش ــای حمایت ــوند؛ برنامه ه می ش
تأمیــن اجتماعــی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبت هــای پزشــکی در جهــت ســالمت بــاروری و 

فرزنــدآوری، حمایت هــای مســتقیم بــرای کاهــش هزینــۀ فرزنــد و فرزنــدآوری.
 ٣. کاهــش هزینــۀ آمــوزش و تحصیــالت فرزنــدان، کمک هــای نقــدی بــه مــادران در دوران 
بــارداری و شــیردهی، زایمــان مجانــی و عــدم پرداخــت هزینــۀ زایمــان (زایمــان طبیعــی و ســزارین)، 
ــراوالد در اســتفاده از  ــه خانواده هــای پ تســهیالت در امــر پذیرایــی در مهدهــای کــودک، تخفیــف ب
وســایل حمل ونقــل عمومــی، تخفیف هــای مالیاتــی و... . البتــه به همــراه سیاســت اجتماعــی مبتنــی 
بــر حمایــت از خانواده هــا، بایــد ســطح رفــاه عمومــی و امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی بــاال بــرود تــا 

سیاســت های تشــویقی و حمایتــی در فضــای «امنیــت اقتصــادی» اثرگــذار باشــند.
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طرح مسئله
ــی و  ــم در بدبخت ــش نولیبرالیس ــهم و نق ــارۀ س ــیاری را درب ــتارهای بس ــا و ُجس ــا، گفتاره ــن روزه ای
ــته  ــی وابس ــام علم ــر و نظ ــن تفک ــه ای ــتری ک ــکون و آســیب های بیش ــع مس ــاکنان رب ــی س بی  خانمان
ــا فعــاالن محیط زیســت و  ــان ت ــم. از اقتصاددان ــه آن در پــی خواهــد داشــت، شــنیده ایم و خوانده ای ب
ــا  سیاســت مداران و بســیاری از کســانی کــه در اردوگاه جنــاح چــپ قــرار دارنــد یــا حتــی آن هــا کــه ب
دنیــای مــدرن و پســامدرن فعلــی مشــکل دارنــد و حتــی آن هــا کــه در جنــاح محافظــه کار قــرار دارنــد، 
به نحــوی ایــن انتقــاد را طــرح می کننــد. بــرای آن هــا لیبرالیســم و نولیبرالیســم علمــی و آموزشــی، بیــش 
از آنکــه رهایی بخــش باشــد، در خدمــت بنگاه هــای اقتصــادی و همبســته های آن هــا، یعنــی بنگاه هــای 
ــۀ آن هــا، نولیبرالیســم فعلــی کــه در ادامــۀ فضــای فکری‑ارزشــی و اقتصــادی  قــدرت اســت. به گفت
ــد و نیروهــای  ــار زن ــای پیشــین را کن ــا و رقب ــزرگ دوم توانســت دیگــر ایدئولوژی ه پــس از جنــگ ب
ــی خاصــه اســالم، یهــود و مســیحیت را در خدمــت اهــداف اقتصــادی و جهانی ســازی خــود  مذهب
به خدمــت گیــرد، اینــک خــود اصلی تریــن عامــل بی ثباتــی و بی عدالتــی و توســعۀ بینــش ابزارانگارانــه 

١. دانشیار گروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
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بــه طبیعــت و انســان و به حاشــیه رانــدن ارزش هــای متعالــی بشــری در جهــان اســت؛ عاملــی کــه حتــی 
هشــدارهای مکــرر حافظــان محیط زیســت و نوع دوســتان جهانــی و مراقبــان بهداشــتی نیــز نتوانســت 
میــل غلبه گرایانــه و منفعت خواهانــۀ آن را کــم کنــد. این هــا بخشــی از نقدهایــی اســت کــه مخالفــان 

نولیبرالیســم ایــن روزهــا بــر زبــان می آورنــد. 
شــیوع ویــروس کرونــا از چیــن، یعنــی کشــوری کــه نمــاد به کارگیــری سیاســت های نولیبرالیســتی بــر 
بدنــۀ حکومتــی اقتدارگــرا و بازارســاز اســت، بــه مقطعــی تاریخــی بــرای تجمیع صداهــای بلنــد و کوتاه علیه 
نولیبرالیســم اواخــر قــرن بیســتم و تمــام دو دهــۀ اخیــر قــرن بیســت ویکم تبدیــل شــد تــا ســمفونی ای بــزرگ، 
قدرتمنــد و ایــن بــار همه جانبــه و فراگیــر را علیــه آن بــه صــدا درآورد. همه گیــری ویــروس در تمامــی قاره ها و 
کشــورها و متعاقــب آن، به تعلیــق درآمــدن حیــات فیزیکــی و اقتصــادی و اداری و بیــکار شــدن میلیون ها نفر 
در سراســر جهــان کــه در چارچــوب بینش  هــای همیــن اقتصــاد امرارمعــاش می کردنــد، اجماعــی نســبی را 
بــرای گــذر از دورۀ لیبرالیســم جدیــد و نولیبرالیســم آموزشــی فراهــم آورده اســت. اما نولیبرالیســم به چه معنی 
عامــل فجایــع بــزرگ دهه هــای اخیــر بــوده و هســت و تا چــه حد دعــاوی ناقــدان در تغییر محتوای آموزشــی 
مبتنی بــر نولیبرالیســم موجــه اســت؟ برای پاســخ به این دو پرســش، پــس از ذکر مختصات کلی نولیبرالیســم 
در دهه هــای اخیــر بــا تمرکــز بــر نیمــۀ دوم قــرن بیســتم و دو دهــۀ اخیــر، الزم اســت به نقــش هدایتگرانۀ نظام 
علــم و آمــوزش، خاصــه آمــوزش عالــی از ســوی نولیبرالیســم اشــاره داشــته باشــیم و ســپس، داوری خــود را 

دربــارۀ تفــاوت نظــام علــم و آمــوزش در جهــان پســاکرونا بــا قبــل از آن بیــان داریــم.

 نولیبرالیسم آموزشی، ایدئولوژی شیطانی یا ِخرد تکامل یافتۀ بشر
ــز خــود از  ــه تمای ــۀ بشــر ب نیمــۀ نخســت قــرن نوزدهــم و شــاید تمــام ایــن قــرن، دورۀ التفــات آگاهان
ــود؛ التفاتــی کــه توفیق هــای حاصل آمــده را ناشــی  تمامــی اعصــار پیشــین، خاصــه از دورۀ باســتان، ب
از رشــد عقــل در تاریــخ و خــروج آدمــی از مرحلــۀ صغــارت می دانســت. در ایــن دوران بــه لطــف دو 
جبهــۀ قدرتمنــد فکــری، یکــی ایده آلیســِم روشــنگرانۀ آلمانــی و دیگری لیبرالیســم انگلیســی، انقالب های 
ــد؛ انقالب  هایــی کــه یــک  ســویۀ آن،  ــد آم ــم و دانــش و فرهنــگ و اقتصــاد پدی بزرگــی در عرصــۀ عل
تقویــت جامعــۀ مدنــی و آزادی هــای سیاســی و حقوقــی بــود و ســویۀ دیگــر آن، رشــد بی ســابقۀ اقتصــاد 
کشــورها و دولت‑ملت هایــی بــود کــه براســاس ایدئولــوژی هویت  ســاز مــدرن، قانــون اساســی خــود را 
تدویــن می کردنــد. براینــد کلــی ایــن دو ســویه در تمــام قــرن نوزدهــم و اندکــی از قــرن بیســتم، صلحــی 
نســبی بــود. ایــن صلــح بــه نحــو خیره کننــده ای به نفــع گســترش نظــام علــم و آمــوزش ‑اعــم از عمومــی 
و عالــی‑ تمــام شــد تــا آن حــد کــه دانشــگاه های بســیاری تأســیس شــد و فناوری هــای متنــوع و 
پیشــرفته ای درنتیجــۀ گســترش علــوم، ســاخته شــد. بااین حــال، فضــای رقابتــی ناشــی از ایدئولوژی هــا 
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در نیمــۀ اول قــرن بیســتم، ســر از دو جنــگ بــزرگ درآورد. ایــن دو جنــگ، به نوعــی زمینــۀ مناســبی را 
بــرای تخلیــه و ارضــاء ایدئولوژی هــای بزرگــی فراهــم آورد کــه در تمــام یــک قــرن گذشــته، تئوریــزه شــده 
و بــه علــوم و فناوری هــای جدیــد مجهــز شــده بودنــد. بــه ایــن معنــی، پایــان جنــگ دوم، پایــان نمادیــن 

ایدئولوژی هــای سیاســی، نــژادی، زبانــی و دینــی اروپــا و آمریــکا هــم بــود.١ 
در ایــن فضــای خســته از ایدئولوژی هــای مصیبت  بــار، پیشــنهاد ائتالفــی همه گیــر بــر مقولــه ای 
غیرایدئولوژیــک، یعنــی اقتصــاد و جهانــی  شــدن آن، توانســت خیلــی زود اذهــان را متوجــه خــود ســازد 
ــر  ــه  اتفاق نظ ــود ب ــای خ ــردن برنامه ه ــش ب ــتای پی ــای اداری و دانشــی و سیاســی را در راس و نظام ه
برســاند. بــا تأســیس بانــک جهانــی یــا همــان بانــک بین المللــی توســعه و ترمیــم٢ در ســال ١٩۴۵ و 
تصویــب آن در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال ١٩۴٧، چهــار شــعبۀ آن: یعنــی مؤسســۀ 
بین المللــی توســعه٣، مؤسســۀ مالــی بین المللــی۴، آژانــس تضمیــن ســرمایه گذاری چندجانبــه ای۵، 
مرکــز بین المللــی بــرای حل وفصــل منازعــات ســرمایه گذاری۶ کــه امــروزه در هیئــت ســازمان تجــارت 
ــای  ــبرد برنامه ه ــرای پیش ــد، ب ــکیل می دهن ــون وودز» را تش ــد و ارکان «برت ــت می کنن ــی٧ فعالی جهان
ــر ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی،  ــا تغیی ــا کشــورهای مختلــف ب ائتــالف جدیــد تشــکیل شــدند ت
آموزشــی و مدیریتــی خــود، بــا اهــداف اقتصــاد سیاســی جدیــد همــراه شــوند و برنامه هــای توســعه را 
گام بــه گام بــه اجــرا درآورنــد. در ایــن چارچــوب، روابــط میــان دولت هایــی کــه سیاســت ناسیونالیســتی 
پیشــین را کنــار گذاشــته بودنــد، براســاس الگویــی مشــترک از توســعه تعریــف شــد و دولت هــا موظــف 
شــدند برنامه هــای آموزشــی متعــددی را بــرای همراه ســازی کنشــگران اجتماعــی بــا برنامه هــای 
توســعه، از یــک  ســو، و تأمیــن پشــتوانه های علمــی و دانشــی نظــام اقتصــادی مذکــور، ازســوی دیگــر، 
ــه کــه فوکــو هــم  ــد. بدین ترتیــب برخــالف لیبرالیســم کالســیک، نولیبرالیســم آن گون ــه اجــرا درآورن ب
بــدان اشــاره کــرده اســت، بــه نقــش کلیــدی امــا کنترل شــدۀ دولت هــا در پیشــبرد برنامه هــای توســعۀ 
ــۀ فردریــش   ــی کــه به گفت ــد؛ رقابت ــرای «رقابــت» فراهــم می کنن ــه را ب ــا زمین ــرال اذعــان دارد. آن ه لیب
هایــم، «فراینــد کشــف» اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه رقابــت کمــک می کنــد تــا رهبــران از پیشــروان متمایز 
شــوند. بــه  ایــن منظــور الزم اســت تــا در کنــار نقــش دولــت، نظــام آموزشــی نیــز، چگونــه رهبــر شــدن 

را بــه محصــالن بیامــوزد و زمینــه را بــرای رشــد شــخصیتی آن هــا فراهــم کنــد. 

١. در این ماجراها، حکایت خاورمیانه اندکی متفاوت است.
2. IBRD
3. IDA
4. IFC
5. MIGA
6. ICSID
7. WTO
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در همیــن راســتا بــود کــه بانــک جهانــی، وام هــای زیــادی را بــه کشــورهای درحــال  توســعۀ عضــو 
بانــک و صنــدوق بین المللــی پــول، بــرای اجــرای پروژه هــای رفاهــی، بهداشــتی، عمرانــی و آموزشــی 
اعطــا کــرد تــا فراینــد همســویی آن هــا بــا فرایندهــای تعریف شــدۀ جهانــی تســریع شــود. نمونــه ای از 
ــران یکــی از  ــران دهه هــای چهــل و پنجــاه مشــاهده کــرد. ای ــوان در ای ایــن سیاســت گذاری ها را می ت
ــر از  ــی کمت ــازۀ زمان ــود و در ب ــی ب ــاس بین الملل ــه در مقی ــن برنام شــاخص ترین الگوهــای اجــرای ای
ــال  ــیاری را به دســت آورد. س ــی و اداری بس ــای اقتصــادی و آموزش ــال توانســت توفیق ه بیســت س
١٣۴٢، شــاه ایــران کــه بررســی های کارشناســانۀ تغییــر نظــام اداری، اقتصــادی، فرهنگــی و آموزشــی 
ایــران را حداقــل از پنــج ســال قبــل آغــاز کــرده بــود، از تمامــی مراکــز دانشــگاهی کشــور خواســت تــا 
ــر آمــوزش  ــد؛ الگویــی کــه ب ــم کنن نظــام آموزشــی خــود را براســاس الگــوی آمــوزش آمریکایــی تنظی
ــود. ایــن الگــو،  ــی ب ــه توســعۀ اقتصــادیِ طبقــۀ متوســِط خواهــان دموکراســی مبتن ــرالِ معطــوف ب لیب
ــۀ دولت هــا، از وجــود حکومت هــا  چنان کــه گفتــه شــد، ضمــن تأکیــد بــر اقتصــاد آزادِ بــدون مداخل
و دولت هــای متمرکــزی حمایــت می کنــد کــه زمینــه را بــرای اجــرای برنامه هــای توســعه و راه انــدازی 
ــر اجــرای دقیــق و  کارخانه هــا و ایجــاد بازارهــای مناســب بــرای ســرمایه گذاران فراهــم می کننــد و ب

ــد. ــوی برنامه هــای آموزشــی و فرهنگــی نظــارت دارن موبه م
ایــن الگــوی آموزشــی، مقتضــی پرورشــی متناســب بــا روحیــۀ آزادانــه، خالقانــه و ابتــکاری 
محصــالن بــرای تعریــف حوزه هــای جدیــد کارآفرینــی و فعالیــت اقتصــادی، از یــک  ســو، و آموزشــی 
مبتنی بــر فراگیــری علــوم جدیــد بــرای اســتفاده از فناوری هــای پیشــرفته، از ســوی دیگــر، بــود. روی 
ــوم از مجــرای تحقیقــات پیشــرفته و مشــارکت در  دیگــر ســکۀ ایــن الگــوی دانشــگاهی، توســعۀ عل
پروژه هــای علمــی بــزرگ جهــان و دســت یابی بــه دانــِش ســاختن آن فناوری هــا بــود کــه بــرای کشــور 
عقب مانــدۀ ایــران توجــه بــه ایــن وجــه، مســتلزم فراهــم کــردن زمینه هــای زیرســاختی و آموزشــی وجــه 
نخســت بــود. درهرصــورت ایــن وجــه نیــز بــا تأخیــری یک دهــه ای در دهــۀ پنجــاه مــورد توجــه قــرار 
ــگاه ها  ــی از دانش ــوم و برخ ــطح وزارت تازه تأســیس عل ــری در س ــات مؤث ــج اقدام ــت و به تدری گرف

ازجملــه تهــران، صنعتــی آریامهــر، پهلــوی شــیراز و... در دســتور کار قــرار گرفــت.
ــات  ــا از خدم ــتر دولت ه ــری بیش ــه «کناره گی ــتم ازجمل ــرن بیس ــی ق ــۀ پایان ــه ده ــای س تصمیم ه
ــت»، «کاهــش  ــردن دول ــترده و کوچــک ک ــازی گس ــی» و «خصوصی س ــت اجتماع ــی و مدیری عموم
نقــش دولــت و مداخله هــای آن در اقتصــاد»، «پاییــن آوردن هزینه هــای رفاهــی و اجتماعــی دولت هــا» 
و «اعتمــاد بــه ســازوکار بــازار»، توانســت بــه فعالیت هــای بین المللــی ایــن رویکــرد شــتاب بیشــتری 
ــد و  ــق ش ــوروی محق ــی ش ــد از فروپاش ــم بع ــرد نولیبرالیس ــی رویک ــتاب اصل ــال، ش ــد. بااین ح ده

توانســت در تمــام ســه دهــۀ اخیــر بــه گفتمــان غالــب جهــان تبدیــل شــود.
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علی رغــم اقدامــات بســیار زیــادی کــه بــرای تغییــر ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی و علمــی ایــران 
در دو دهــۀ چهــل و پنجــاه شمســی انجــام گرفــت، به دلیــل تغایرهــای میــان ایــن سیاســت آموزشــی و 
اقتصــادی بــا ســاختار پیشــین جامعــۀ ایــران و چندقطبی هــای گســتردۀ مراکــز قــدرت و همچنیــن عــدم 
نیــل بــه الزمــۀ ایــن برنامــه، یعنی گســترش طبقــۀ متوســط آزاد و خــالق و کارآفریــن، و مغایــرت این امر 
ضــروری بــا سیاســت کنتــرل شــدید اجتماعــی و امنیتــی در حکومــت پهلــوی و دخالت هــای بیرونــی، 
ــروزی انقــالب ســال ١٣۵٧ (١٩٧٩م.) و اندکــی پــس ازآن، انقــالب فرهنگــی ســال  ــا پی باالخــره ب
ــۀ برنامه هــای  ١٣۵٨، تمامــی برنامه هــای آموزشــی و سیاســت های فرهنگــی و علمــی پیشــین به مثاب
طاغوتــی و ایدئولــوژی شــیطانی نگریســته شــد و در یــک برنامــۀ انقالبــی دوســاله، بنیــاد آن زیــرورو 
گشــت؛ هرچنــد بقایــای آن بــرای نظــام دانشــگاهی و حتــی اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی کشــور 
باقــی مانــد. ایــن نــگاه بدبینانــه، چهــل ســال بعــد بــا شــیوع ویــروس کرونــا قوتــی صدچنــدان در عرصــۀ 
ــم اقتصــادی و  ــه نولیبرالیس ــرض ب ــای معت ــا و تحلیل ه ــی نگاه ه ــت و توانســت تمام ــی یاف بین الملل
آموزشــی و علمــی را بــه  اتفاق نظــری مقطعــی بــرای آغــاز یــک پایــان و شــروع جریانــی دیگــر برســاند. 
ســه ســال قبــل، روزنامــۀ دنیــای اقتصــاد بــه تاریــخ ١٣٩۵/٨/۶ در یادداشــتی از امیرحســین خالقــی 
بــا عنــوان «نئولیبرالیســم بــه زبــان ســاده»، رابطــۀ مصائــب دنیــای جدیــد بــا نولیبرالیســم را چنیــن تقریــر 
کــرد: «چنــدی پیــش در مقالــه ای در گاردیــن آمــده بــود؛ آن چیســت کــه باعــث بحــران مالــی فراگیــر 
ســال ٢٠٠٨، فقــر گســتردۀ کــودکان، تنهایــی و انــزوای گســتردۀ مــردم، ازبیــن رفتــن محیط زیســت و 
گســترش حاکمیــت ســرمایه و بهره کشــی در ســطح جهــان شــده اســت؟ چه چیــزی اســت کــه حتــی 
بــه صحنــه آمــدن چهره هایــی مثــل ترامــپ را هــم بایــد بــه آن نســبت داد؟ نویســنده، ایــن شــر اعظــم! را 
«نئولیبرالیســم» معرفــی می کنــد و ایــن واژه را کم وبیــش متــرادف بــا دشــنام بــه کار می بــرد. بــه  کار بــردن 
«نئولیبرالیســم» در معنایــی منفــی و همچــون علــت اصلــی همــۀ مشــکالت بشــر امــروز البته بســیار رایج 
اســت و روزی نیســت کــه منتقــدان از حاکمیــت نظــم «نئولیبــرال» و ســیطرۀ پنهــان «نئولیبرالیســم» بــر 
زندگــی انســان ها صحبــت نکننــد؛ گفتــه می شــود کاالیــی شــدن همــۀ ابعــاد زندگــی بشــر، مصرف گرایی، 

نابرابــری گســترده و بهره کشــی های گســترده از پیامدهــای ایــن ایدئولــوژی شــیطانی! اســت». 
سیاســی  و  اقتصــادی  نظام هــای  منفــی  خصیصــۀ  بیشــتر  نولیبرالیســم  فــوق،  تقریــر  طبــق 
دولت هاســت کــه از جانــب مخالفــان بــر زبــان آورده می شــود. ایــن ســویۀ ســلبی، واژۀ نولیبرالیســم 
ــه کــه در پاندمــی  ــد؛ درســت همان گون ــد و دربــاب آن ســخن می گوی ــع فســاد» می بین را معــادل «منب
کوویــد ١٩ ماه هــای اخیــر، واژۀ نولیبرالیســم دقیقــاً بــرای توصیــف همــان نــگاه بــه کار بــرده شــد. طبــق 
ــرای «توصیــف  ــان دانشــگاهیان چپ گــرا ب ــن واژه در دهــۀ ١٩٧٠ در می ــل الیزابــت شــرمر، ای تحلی
و تقبیــح تــالش سیاســت گذاران، کارشناســان اندیشــکده ها و صنعتگــران اواخــر قــرن بیســتم بــرای 
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ــازار آزاد» مــورد  ــه اصالحــات سوســیال دمکرات ها و پیاده ســازی بی تعــارف سیاســت های ب ــه ب حمل
اســتفاده قــرار می گرفــت؛ اســتعمالی کــه بیشــتر ناظــر بــه دشــنامی پرمضمــون بــود. به دیگــر ســخن، 
ــادر  ــه  ذهــن متب ــان را ب ــی، نومحافظــه  کاری و اصالحــات بازاربنی ــن واژه، الفاظــی چــون پول گرای ای
می ســازد و در کلیــت به عنــوان کلیــدواژه ای بــرای معرفــی مجموعــه سیاســت  های بازارمحــورِ همه جــا 
حاضــری اســتفاده می شــود کــه مســئول همــۀ مشــکالت اجتماعــی، سیاســی، بوم شــناختی و اقتصــادی 
اســت. به گفتــۀ دنیــل اســتدمن، «ایــن لفــظ بیش ازحــد به عنــوان مختصــری معــادل همــۀ دهشــت  های 

ــه کار مــی رود». ــا جهانی ســازی و بحران هــای مکــرر مالــی ب مرتبــط ب
علیــه  بنیادگرایــان  و  ســنت گرایان  و  مارکسیســت ها  و  چپ هــا  از  بســیاری  دســته،  ایــن  در 
نولیبرالیســم هم آوازنــد و بــا طــرح شــاکله های متنوعــی از «عدالــت» و بومی گرایــی غیرمــدرن و 
پســامدرن! و یــا طراحــی الگوهــای دیگــری از توســعه و پیشــرفت، عرصــۀ نقــد را رهــا نمی کننــد؛ خــواه 
ایــن نقدهــا ریشــه در بررســی های علمــی و کارشناســانه داشــته باشــد و خــواه در تسویه حســاب های 
سیاســی و اقتصــادی و شــخصی. ایــن نــزاِع غیرمدنــی در کشــورهایی کــه فاقــد شــفافیت ســاختاری و 
اجتماعــی هســتند، بغرنج تــر جلــوه می کنــد و به جــای تصحیــح وضعیــت و بهبــود اوضــاع، وضــع را 
بدتــر می کنــد.١ اجــازه دهیــد بحثمــان دربــارۀ نولیبرالیســم را بــه ُبعــد علــم و آمــوزش اختصــاص دهیــم 
و ببینیــم اینــک کــه شــیوع کرونــا ویــروس بهانــه ای بــرای تجمیــع نقدهــا بــه آمــوزش نولیبرالیســتی شــده 

اســت، ایــن نقدهــا بــه کــدام مواضــع و مفاهیــم نظــر دارد.

نولیبرالیسم آموزشی و بحران کرونا
طبــق انتظــار، آمــوزش نولیبــرال بایــد بــه توســعۀ اقتصــاد آزاد خدمــت کنــد. بــه ایــن معنــی، بایــد علــم 
و آمــوزش و فنــاوری را در خدمــت توســعۀ اقتصــاد رقابتــی و تجــارت آزاد قــرار داد. ایــن مأموریــت 
به لحــاظ محتــوا بــر توســعۀ بینــش محصــالن و تجهیــز آن هــا بــه آخریــن یافته هــای علمــی و فنــاوری، و 
به لحــاظ فــرم و صــورت، بــر رابطــۀ آزاد مراکــز آمــوزش عالــی و بنگاه هــای تجــاری و اقتصــادی مبتنــی 
ــه ایدئولوژی هــای  ــرا به جــای خدمــت ب ــه ایــن معنــی، ایــن الگــوی آموزشــی، آزاد اســت؛ زی اســت. ب
ــی و  ــی، مل ــۀ محل ــد مخاطــب خــود را در جامع ــه می توان ــی، آزادان ــژادی و قوم ــی و ن سیاســی و دین
بین المللــی انتخــاب کنــد و براســاس نــوع و حجــم تقاضــای بیرونــی، دانــش خــود را افزایــش دهــد. 
بــرای ایــن کار الزم اســت هیــچ الگــوی دقیــق و واحــدی بــرای مدیریــت دانشــگاه ها، جــز همیــن قاعــدۀ 
ــا نوعــی تکثــر و تنــوع مدیریــت دانشــگاهی  کلــی وجــود نداشــته باشــد. به دیگــر ســخن، در اینجــا ب

١. مسلماً سابقۀ منفی کودتای ژنرال پینوشه علیه آلنده در شیلی و کودتای جمعه سیاه علیه مصدق در قضاوتی نمادین که دربارۀ نولیبرالیسم 
روا داشته می  شود، نقش دارد. درهرصورت، امروزه بار منفی این واژه به قدری زیاد است که بسیاری از طرف داران این رویکرد و بازار آزاد 

ترجیح می دهند برای توصیف خود از عبارت های دیگری استفاده کنند.
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متناســب بــا تقاضاهــای محلــی و بیرونــی روبــه رو هســتیم؛ تقاضاهایــی کــه گاه ســفارش دهندگان را 
بــه فراینــد مدیریــت دانشــگاه ها نیــز وارد می کنــد. در ایــن چارچــوب، کار مدیــران و رئیــس دانشــگاه، 
واســطه گری میــان دپارتمان هــا و بــازار بیرونــی اســت و نــه بیشــتر. ایــن مالتی یونیورســیتی (آن گونــه 
کــه کالرک ِکــر در کتــاب کاربردهــای دانشــگاه می گویــد)، دانشــگاهی بی کانــون اســت؛ بــه ایــن معنــی 
ــا و  ــذارد دپارتمان ه ــردد و می گ ــزی ای نمی گ ــوری و مرک ــی مح ــۀ کانون ــوژی و نقط ــرد ایدئول ــه گ ک
اعضــای هیئــت  علمــی آزادانــه و به نحــو کامــًال متنــوع و متکثــر (بی آنکــه از الگویــی واحــد پیــروی 
ــی  ــا تقاضاهــای بیرون ــا را متناســب ب ــد و فناوری ه ــازار مصــرف دانش هــای خــود را بیابن ــد)، ب کنن
ــم و  ــل، عل ــری دارد؛ درعم ــد آزادی ظاه ــعار و فراین ــد در ش ــد هرچن ــن فراین ــا ای ــد. ام ــعه دهن توس
ــرار می دهــد و  ــاوری و آمــوزش عالــی را در خدمــت قدرت هــای اقتصــادی و تجــاری و نظامــی ق فن
لــذا در کلیــت و درنهایــت، آزادگــی آن را به نفــع بــازار آزاد ســلب می کنــد؛ چــون ایــن رویکــرد به جــای 
الــزام بنیادیــن بــه حقیقــت، بــه اصــل عمل گرایانــه (پراگماتیــک) کســب رتبــه و رتبه بنــدی حاصــل از 
دریافــت پروژه هــای بیشــتر و افزایــش درآمــد اختصاصــی ملــزم اســت. بدیــن معنــی، حقیقــت تابعــی از 
انگیزه هــای بیرونــی توســعۀ نظــام دانــش اســت. در ایــن چارچــوب، از آنجــا کــه مســئولیت اجتماعــی 
نظــام دانــش، همانــا ایفــای تعهــد بــه طبقــۀ متوســِط کثرت خــواه و بنگاه هــای اقتصــادی و تجــاری و 
شــرکت های بــزرگ و متوســط صنعتــی اســت، لــذا حقیقــت و تعهــد بــه آن، اگرنــه در درجــۀ ســوم، 
مســلماً  در رتبــۀ نخســت قــرار نــدارد؛ دغدغــه ای کــه به  نحــوی از انحــاء در الگــوی موردنظــر کانــت، 

فیلســوف آلمانــی پایــان قــرن هجدهــم، صورت بنــدی شــده اســت.
مخالفــان نولیبرالیســم آموزشــی حســب اتفاقــات بــزرگ و کوچــک دهــۀ اخیــر و به ویــژه بحــران 
ــا،  ــدۀ آن ه ــد. به عقی ــر می دانن ــدۀ اخی ــع فلج کنن ــی فجای ــام را مقصــر اصل ــن نظ ــا، ای ــر کرون عالم گی
نــزول کیفیــت آمــوزش علــوم درنتیجــۀ ولــع بیش ازحــد نظــام ســرمایه داری بــه منفعــت مالــی، فقــدان 
مســئولیت نظــام علــم و دانــش و فنــاوری بــه توســعۀ پایــدار و همه جانبــه، تقلیــل خدمــات علــم بــه 
رشــد ســرمایه، بی تفاوتــی ایــن نظــام بــه تخریــب گســتردۀ محیط زیســت و شــکاف های متعــدد 
اجتماعــی و تســریع در فراینــد رشــد طبقــۀ ممتــاز کم جمعیــت امــا به شــدت ثروتمنــد، رشــد فردگرایــی 
ــتۀ  ــازد، و همبس ــن می س ــی را ناممک ــت طبیع ــه رقاب ــه هرگون ــیانه ای ک ــن و وحش ــای خش و رقابت ه
ــان  ــم را پنه ــای نولیبرالیس ــه پلیدی ه ــی ای ک ــی و تبلیغات ــام فرهنگ ــی نظ ــم، یعن ــام عل ــب کار نظ فری
می کنــد و به کمــک روایــت خاصــی از علــم و فنــاوری، تصویــری (ایمــاژی) دروغیــن از بهبــود زیســت 
بشــر ارائــه می دهــد، همگــی باعــث شــده تــا جامعــه در کلیتــی دروغیــن بــه نظــام علــم و فنــاوری و 
آمــوزش عالــی خوش بیــن باشــد و شــعارهای پرطمطــراق امــا توخالــِی ناظــر بــه مســئولیت اجتماعــی 
ایــن نظــام را بــاور کنــد؛ حال آنکــه ایــن نظــام جــز تخریــب بیشــتر و بی مســئولیتی مضاعــف نتیجــه ای 
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ــازار  در بــر نداشــته اســت. به گفتــۀ مخالفــان، در نولیبرالیســم نظــام علــم و کل جامعــه در خدمــت ب
اســت، حال آنکــه بــازار بایــد در خدمــت جامعــه باشــد و جامعــه بــرای بــه خدمــت گرفتــن بــازار، از 
نظــام علــم کمــک گیــرد. به بــاور اینــان، نولیبرالیســم چنــان آموزش وپــرورش، بهداشــت، هنــر، فنــاوری 
و امثالهــم را بــه خدمــت گرفتــه اســت کــه گویــی همگــی بــرای یــک بــازار کارا و مفیــد شــکل یافتــه و 
طبقه بنــدی شــده اند. به گفتــۀ جــان کمپبــل، نولیبرالیســم طبقــات فرودســت و فرادســت و متوســط را 
ــای اصــل اقتصــاد، به نحــو نمادیــن همــۀ آن هــا را در یــک  ــا درنهایــت، برمبن ــرد ت ــه خدمــت می گی ب
زنــدان دســته بندی کنــد؛ بدیــن نحــو کــه طبقــۀ فرودســت را زندانــی کنــد، طبقــۀ فرادســت را مالــک 

ــه خدمــت گیــرد. ــوان کارمنــدان و نگهبانــان زنــدان ب زندان هــا کنــد و طبقــۀ متوســط را به عن
ایــن نــگاه منفــی مخالفــان بــه نولیبرالیســم آموزشــی کــه حداقــل بــه مــدت ســه دهــه، گفتمــان غالب 
آمــوزش عالــی جهــان بــوده و هســت، می توانــد دو معنــی داشــته باشــد: ١. آمادگــی جهــان بــرای گــذر 
از یــک پارادایــم بــه پارادایمــی دیگر‑مشــروط بــه آنکــه پارادایــم جدیــد عالوه  بــر خوبی هــای پارادایــم 
ــه  ــار باشــد و ٢. فشــاری تجمیع شــده کــه نولیبرالیســم را ب ــان هــم برکن پیشــین، از نقایــص آن گفتم
بازبینــی اصــول و آموزه هــای خــود وادار خواهــد کــرد. کرونــا ویــروس، خــواه ابربحرانــی موقتــی باشــد 
ــات  ــت حی ــه درنهای ــدی ای ســاخته اســت ک ــا را متوجــه ناکارآم و خــواه نباشــد، چشــم ها و گوش ه
اقتصــادی و تجــاری و روابــط فیزیکــی آدمیــان را بــه تعلیــق درآورده اســت؛ ناکارآمــدی ای کــه مخالفــان 
نولیبرالیســم، ایــن جریــان و نظــام علمــی همبســتۀ آن را مســئول اول و آخــر آن می داننــد. پاســخ هــم، 
ــت،  ــزرگ در عرصــۀ سیاســت، مدیری ــی ب ــد شــاهد تحوالت ــه کــه باشــد، بای ــن دو گزین هریــک از ای
ــوارد  ــن م ــا همــۀ ای ــی باشــیم؛ چــون نظــام علمــِی پشــتیبان نولیبرالیســم ب ــه و روابــط بین الملل جامع
ارتباطــی وثیــق دارد و تغییــر در نظــام علمــی و فنــاوری و آموزشــی، تمامــی همبســته های آن را متحــول 
می کنــد. امــا آیــا نولیبرالیســم، ایــن نقدهــا و هجمه هــا را می پذیــرد و مســئولیت بحــران اخیــر و 
ــا آن را خــارج از حیطــه و کنتــرل فعالیــت و مســئولیت خــود  بحران هــای دیگــر را متقبــل می شــود ی

می دانــد و خــود را نیــز قربانــی ایــن ماجراهــا فــرض خواهــد کــرد؟
فــارغ از اینکــه لیبرالیســم چنیــن مســئولیتی را بپذیــرد یــا نپذیرد، بحران اخیر ســبب شــده تــا جهانیان 
عالوه بــر اندیشــۀ جــدی بــر نقــش اقتصــاد و ســرمایه در تنظیــم مناســبات بین المللــی و قــدرت آن در 
ــن  ــرای خــروج از ای ــالش ب ــک ت ــره و این ــزرگ سیاســی و علمــی و غی ــن بنگاه هــای ب به خدمــت گرفت
هژمونــی متصلــب، بــرای نخســتین بــار به دلیــل دردی مشــترک و ضــرورت تالشــی همه جانبــه و فراگیــر 
بــرای دفــع آن، «ایــدۀ جهــان» را در فهرســت تأمــالت و تفکرات خود و اندیشــمندان و متفکرانشــان قرار 
دهنــد؛ موضوعــی کــه می توانــد عامــل پیونــد ملت هایــی باشــد کــه از احساســی مشــترک تغذیــه می کنند. 
ایــن احســاس، بیــش از همــه، بــه  ضــرورت فراتــر رفتــن از اقتصــاد به عنــوان کانــون محــوری فعالیت ها و 



علم و آموزش نولیبرال در جهان پساکرونا | ٣۶٧

روابــط کوچــک و بــزرگ اشــاره دارد و درمقابــل، شــئونی از زندگــی را بــرای انســان ها برجســته می ســازد 
کــه گویــی در هژمونــی نولیبرالیســم فرامــوش شــده بودنــد. بــه یــاد بیاوریــم ارزش هــای اخالقــی ای را کــه 
کانــت براســاس ایــدۀ تکلیــف بــرای نفــس تکلیــف مقــرر داشــت و یــا ایمان گرایــی ای کــه ادیــان شــرقی 
ــم شــئون مختلفــی از  ــاد بیاوری ــه ی ــن ب ــد. همچنی ــی دار می کردن ــان را معن ــا آن  زندگــی آدمی ــی ب و غرب
وجــود آدمــی کــه در زمانــۀ اخیــر بــه خــرد ابــزاری تقلیــل یافتــه و همچــون زمیــن تشــنه منتظــر فریادرســی 
ــا طبیعــت  ــاره یابــد؛ احســاس هایی کــه ب ــا تغییــر روابــط و مناســبات، مجــال ظهــوری دوب ــا ب اســت ت
گــره خــورده و می توانــد گونــۀ دیگــری از مواجهــه بــا طبیعــت را رقــم بزنــد. طبیعــی اســت در اوضــاع 
ــه نظــام اقتصــادی،  ــد به جــای خدمــت صــرف ب ــی می توان ــاوری و آمــوزش عال ــم و فن ــی، نظــام عل آت
بــه هنــر و بهداشــت و توســعۀ انســانیت و اخــالق هــم توجهــی آزادانــه داشــته باشــد. کاش روزی بشــر 
حیــات خــود را بــر آرمــان حقیقــت و ایــدۀ آزادی بنــا می ســاخت؛ آزاد از هرگونــه هژمونــی بیرونــی، خــواه 
سیاســی باشــد یــا اقتصــادی و یــا حتــی دینــی و نــژادی و زبانــی. امــا مگــر حقیقــت، آن گونه که فیلســوفان 
علــم و جامعه شناســان معرفــت گفته انــد، چیــزی جــز تصــورات ذهنــی ماســت؟ خوش بختانــه رئالیســم 
انتقــادی پاســخی مثبــت دارد؛ پاســخی کــه تــالش دارد مــا را از ســوژگی مطلــق مــدرن و از ابژگی مطلقی 
کــه ذهــن را تســلیم عیــِن بیرونــی می ســازد، رهــا کنــد و الیه هــای متعــدد معرفــت و عیــن را بــه خاطرمــان 

آورد تــا مبــادا زندگــی را بــه تک ســاحتی هژمونیــک بکاهیــم. 
از همــۀ ایــن مــوارد کــه بگذریــم، نولیبرالیســم به طــور جــدی در معــرض ایــن نقــد قــرار دارد کــه آیــا 
ــۀ  ــم به مثاب ــز همچــون نظــام عل ــا آن را نی ــم اســت ی ــه ای فی نفســه مه ــرای وی مؤلف ــی ب ســالمت جهان
ابــزار می نگــرد. به عقیــدۀ مخالفــان، بازیگــران کلیــدی بهداشــت جهانــی همچــون ســازمان  های غیردولتی، 
صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی، کمک هــای علمــی و فناورانــۀ خــود را بــرای کنتــرل بیماری هــا 
براســاس اولویت هــای ســرمایه گذارانۀ خــود تنظیــم می کننــد و توزیــع اقــالم و امکانــات و فناوری هــای 
بهداشــتی و پزشــکی را برحســب اولویــت مقــرر انجــام می دهنــد. این نــگاه بدبینانه، حتی فعالیت ســمن ها 
و ســازمان های غیردولتــی را هــم در راســتای منفعــت اقتصــادی شــرکت های بــزرگ و متوســط تجــاری 
تحلیــل می کنــد؛ تحلیلــی کــه البته بــرای آن، مثال نقض هــای فــراوان وجــود دارد؛ چنان که نولیبرالیســت ها 
ایــن فضــا را بخشــی از مکانیســم آزاد و غیراقتصــادی حیــات زمانــۀ خــود می داننــد. بااین حــال مخالفــان 
نولیبرالیســم انتظــار دارنــد دولت هــا به جــای واگــذار کــردن ایــن قبیــل امــور بــه بخش هــای غیردولتــی و کم 
کــردن هزینه هــا و تعهــدات، مســئولیت جــدی آن هــا را قبــول کننــد تــا مبــادا نظــام ســالمت جهانــی در قبال 
تکانه هــای بزرگــی چــون ویــروس کرونــا درهــم ریــزد؛ ورودی ای کــه مســتلزم ســنخ متفاوتــی از نظــام علــم 

و فنــاوری اســت و بــه فراینــد کاهــش شــکاف های اجتماعــی کمکــی مؤثــر می کنــد.
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نتیجه گیری
نظــام علــم و فنــاوری جهــانِ فعلــی و مکانیســم آموزشــی ایــن نظــام، به اذعــان نظریه پــردازان علــم و 
ــاً  در خدمــت نولیبرالیســم اقتصــادی اســت. امــا آیــا در  آمــوزش از منظــر جامعه شناســی علــم، عمدت
نتیجــۀ ناکارآمدی هــای بهداشــتی و مدیریتــی و اخالقــی و انســانی اخیــر، به خصــوص تکانــۀ بزرگــی 
کــه جهــان در جریــان شــیوع ویــروس کرونــا شــاهد آن بــود، انقالبــی علمــی در راه اســت و فیلســوفان 
و جامعه شناســان و نظریه پــردازان علــم مختصــات پارادایمــی جدیــدی را بــه مــا نشــان خواهنــد داد؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش همچنــان بایــد انتظــار کشــید تــا مبانــی نظــری ایــن تحــول، خــواه در خــود 
نظــام نولیبــرال و خــواه بیــرون آن، تبییــن و فراهــم شــود. درهرصــورت ضربــه ای محکــم بــر ایــن بدنــه 
وارد شــده و تمامــی ظرفیت هــای انتقــادی پیشــین بــه خدمــت تحلیــل ماجــرا آمده انــد تــا رخ داد بــزرگ 
هــزارۀ اخیــر را از منظــری علمــی تحلیــل کننــد. جهــان کنونــی چنــان در شــوک اســت کــه هنوز نتوانســته 
به درســتی دریابــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت و علــم و فنــاوری و آمــوزش بایــد کدامیــن موضــع را اختیار 
کنــد. شــاید در آینــده ای نه چنــدان دور راهــی به ســوی رهایــی از چنبــرۀ قــدرت اقتصــادِ بــازار آزاد کــه 
شــکل دهندۀ پارادایــم علمــی غالــب فعلــی اســت بــاز شــود، شــاید هــم نولیبرالیســم اقتصــادی و علمــی 
بتوانــد زخم هــای خــود را التیــام بخشــد. درهرصــورت، چشــم امیــد همــۀ مــا تنهــا بــه ظرفیت هــای 
درونــی و رهایی بخــش موجــود در نظــام علــم و فنــاوری اســت؛ همــو کــه هــم درد اســت و هــم درمــان. 
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مقدمه
ــی،  ــی و بین الملل ــر شــدن معضــالت محیط زیســتی و تعارضــات مل ــا وخیم ت ــر ب طــی ســال های اخی
شــاهد بحران هــای بســیاری بوده ایــم. فــارغ از مشــکالت بهداشــتی، معیشــتی، حمایتــی و ســالمتی 
ــران  ــدر بح ــود. هرچق ــل می ش ــز مخت ــودکان نی ــرورِش ک ــد، آموزش وپ ــاد می کنن ــا ایج ــه بحران ه ک
ــد. ایــن آســیب نه تنهــا در  گســترده تر و پیچیده تــر باشــد، کــودکان، آســیب آموزشــِی بیشــتری می بینن
آمــار تکان دهنــدۀ کــودکان محــروم از تحصیــل (از هــر ۵ کــودک و نوجــوان، یــک کــودک محــروم از 
تحصیــل وجــود دارد: گــزارش شــمارۀ ۴٨ یونســکو، ٢٠١٨)، بلکــه در بحــران یادگیری ای کــه امروزه به 
بزرگ تریــن چالــش جهانــی بــرای آمــاده ســاختن کــودکان و نوجوانــان بــرای زندگــی، کار و شــهروندی 
فعــال تبدیــل  شــده، خــود را نشــان می دهــد. ایــن روزهــا یونیســف آمــار و ارقــام تکان دهنــده ای ارائــه 
می دهــد (یونیســف، ٢٠١٩؛ یونســکو، ٢٠٢٠): تنهــا در ٣۵ کشــور بحــران زده، آمــوزش ٧۵ میلیــون 
دانش آمــوز بیــن ســه تــا هجده ســاله مختــل شــده اســت؛ کودکانــی کــه در هنــگام بحــران بــه مدرســه 

١. استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، عضو گروه روان شناسی بالینی، عضو پیوستۀ گروه آموزش وپرورش و مطالعات برنامۀ درسی.

٢. کارشناس ارشد رشتۀ آموزش وپرورش.
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ــای  ــه در کالس ه ــوند، به طوری ک ــوردار نمی ش ــبی برخ ــی مناس ــت آموزش ــوًال از کیفی ــد معم می رون
٧٠ نفــری آن هــم بــا آموزگارانــی کــه صالحیــت ندارنــد، بــه تحصیــل می پردازنــد؛ تقریبــاً ۶١٧ میلیــون 
کــودک و نوجــوان در سراســر دنیــا قــادر نیســتند حداقــل ســطوح مهــارت در ریاضیــات و خوانــدن را 
ــت  ــد؛ ٧٢ درصــد از کل جمعی ــا در مدرســه حضــور دارن ــه دوســوم آن ه ــد، درحالی ک به دســت آورن
ــن آمارهــا نشــان  ــر شــده اند و...؛ ای ــا متأث ــل کرون ــان از بســته شــدن مــدارس به دلی ــوزان جه دانش آم
می دهــد کــه کــودکان محــروم از تحصیــل یــا بــه دور از آموزش هــای کیفــی و مناســب، بــه معنــی آینــدۀ 

ازدســت رفتۀ بشــریت هســتند؛ مســئله ای کــه در ایــن مقالــه می خواهیــم بــه آن بپردازیــم.

بحران و جایگاه آموزش وپرورش
ــا خســارت های مالــی و جانــی منجــر  ــه ازبیــن رفتــن زیرســاخت های یــک اجتمــاع ی وضعیتــی کــه ب
ــامل  ــود و ش ــده می ش ــران نامی ــد، بح ــاد کن ــل ایج ــاع تداخ ــرد آن اجتم ــه در عملک ــود به طوری ک ش
ــد، جانســون و دویدســون، ٢٠١٠): بحران هــای طبیعــی، بحران هــای ســاختۀ  ــس، ٢٠١٨؛ لیزرال (ن
دســت بشــر و بحران هــای پیچیــده می شــود. بحران هــای پیچیــده، بحران هایــی انســانی هســتند کــه 
از ترکیــب ناآرامی هــای انســانی و طبیعــی یــا چنــد بحــران (مثــًال بحــران اقتصــادی و سیاســی) ایجــاد 
ــش  ــور چشــم گیری افزای ــه را به ط ــر ناشــی از فاجع ــرات ویرانگ ــی اث ــن بحران های می شــوند. این چنی
می دهنــد و معمــوًال مــدت زمــان بیشــتری طــول می کشــند. عــالوه بــر مشــکالت ســالمت پاندمیــک، 
اختــالل فعالیت هــای اقتصــادی به دلیــل کوویــد ١٩، تــا ٣٢ درصــد از تجــارت جهانــی را کاهــش داده 

اســت (ســازمان تجــارت جهانــی، ٢٠٢٠).
گســترۀ تأثیــرات پاندمیــک کوویــد ١٩ بــر نظام هــای آموزشــی و یادگیــری و ســالمت کــودکان و 
ــان  ــی حــق برخــورداری کــودکان و نوجوان ــد. ایــن بحــران جهان ــه روز افزایــش می یاب ــان روزب نوجوان
بین آژانســی  شــبکۀ  می انــدازد.  به خطــر  به طورجــدی  ایمــن  و  باکیفیــت  فراگیــر،  آمــوزش  از  را 
آموزش وپــرورش در بحــران (٢٠٢٠) ازجملــه تغییــرات حاصــل از ایــن بحــران را: نیــاز بــه مداخــالت 
آموزشــی خالقانــه و نوآورانــه؛ نیــاز بــه دســت یافتــن بــه مهارت هــای تــازۀ کارکنــان آموزشــی بــا توجــه 
بــه تغییــرات اعمال شــده در روال فعالیت هــا؛ بــروز نیازهــای تــازه کــه یکــی از آن هــا، ظهــور والدیــن 
رفــع  به منظــور  انعطاف پذیــری  لــزوم  همچنیــن  و  آموزش هاســت  در  معلمــان  دســتیار  به عنــوان 

ــد. ــر می کن ــوزگاران، ذک ــران و آم نیازهــای فراگی
در بحــران، نهادهــای اجتماعــی کــه بــه اعضــای جامعــه احســاس روزمر گــی، ســاختار و تعامــل 
ازطریــق کنش هــای تکرارشــونده را می دهنــد، آســیب می بیننــد؛ نهادهایــی کــه ازطریــق آن هــا زندگــی 
ســامان دهی می شــود و کنش هــای مشــخصی بــه افــراد ارائــه می شــود. آنچــه هاســل باث و کلینیکــوس 
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(به نقــل از ابدالنــور، هاســل باث و کلینیکــوس، ٢٠١٧) ســه ســتون نهادهــا ‑یعنــی ایده آل هــا، 
ــن  ــد، دچــار آســیب می شــود. در چنی ــه کنش هــا‑ می نامن گفتمان هــا و تکنیک هــای ســاختار دادن ب
ــی و  ــاس روزمر گ ــدن احس ــده ای در بازگردان ــش تعیین کنن ــد نق ــرورش می توان ــی، آموزش وپ وضعیت
ــر  ــای اقتصــادی‑ اجتماعــی دیگ ــرا ســریع تر از نهاده ــاع داشــته باشــد؛ زی ــراد اجتم ــه اف ســاختار ب
ــران صــورت  ــس از بح ــه پ ــه بالفاصل ــریعی ک ــی از مداخــالت س ــد. یک ــه کار کن ــروع ب ــد ش می توان

ــی اســت. ــرورش عموم ــروع آموزش وپ ــرد، ش می گی
بنــا بــه گــزارش یونیســف بــا عنــوان «آموزش وپــرورش در بحــران بــرای بازســازی جامعــه» (١٩٩٩)، 
ایــن بحــران همین طــور می توانــد فرصتــی را بــرای دگرگونــی آموزش وپــرورش به منظــور شــمول 
همــگان، بهبــود کیفیــت، بازســازی و آفرینندگــی ایجــاد کنــد؛ فرصتــی کــه در وضعیــت معمــول ممکــن 
نمی بــود؛ چــون «آموزش وپــرورش نهــادی اســت کــه نســبت بــه تغییــر مقــاوم اســت، هرچندکــه خــود 
مجهــز بــه قدرتمندتریــن ابــزار بــرای ایجــاد تغییــرات چشــم گیر اســت» (پیگــوزی، ٢٠٠۶: ٣). بــا توجــه 
بــه تصدیــق آموزش وپــرورش به عنــوان نهــاد اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه در بازتولیــد شــهروندان تــازه 
و راهبــران آینــده اش، نــگاه بــه بحــران تغییــر می کنــد؛ به طوری کــه هــر «وضعیــت بحرانــی» را فرصتــی 
بــرای تغییــر فــوری خواهیــم دانســت: درواقــع می تــوان ادعــا کــرد کــه بحــران شــروع تغییــر در نظــام 

ــد. ــاده تر می کن ــی را س آموزش
ــی  ــا غایــب اســت، فعــاالن غیردولت ــی ضعیــف ی ــۀ بحــران هنگامی کــه بوروکراســی دولت در میان
ــیدن  ــام رس ــد و از به انج ــال کنن ــوزش را اعم ــداوم آم ــرای ت ــت الزم ب ــا حمای ــد ت ــو می افتن ــه تکاپ ب
ــرای  ــران، ٢٠٠٨). ب ــودکان در بح ــوق ک ــۀ حق ــد (کمیت ــان یابن ــودکان اطمین ــرای ک ــوزش ب حــق آم
ــری از  ــور پیش گی ــودکان به منظ ــوزش ک ــرای آم ــه ب ــای فوق برنام ــا فعالیت ه ــن اســت ب ــال، ممک مث
آســیب، حمایــت کننــد یــا بــه رشــد شــناختی، عاطفــی و اجتماعــی آن هــا کمــک برســانند. ســازمان های 
یاری دهنــده بــه این گونــه مداخــالت خودشــان، «آموزش وپــرورش در بحــران» لقــب داده انــد. حمایــت 
انســانی از کــودکان در بحــران ازطریــق آموزش وپــرورش باعــث ســاختار یافتــن و شــکل گرفتــن زندگی 
آن هــا می شــود. هنگامــی  کــه هرآنچــه در اطــراف آن هاســت دچــار هرج ومــرج و آشــوب اســت، 
مــدارس و ارتبــاط بــا آن هــا می توانــد مأمــن امنــی بــرای کــودکان و خانواده هایشــان باشــد. همان گونــه 
کــه گــزارش ســازمان ملــل (١٩٩۶) به درســتی اشــاره می کنــد، از آنجایــی  کــه آموزش وپــرورش قلــب 

یــک جامعــۀ پایــدار اســت، حفــظ آن در زمــان بحــران یکــی از الزام هــای ضــروری اســت.

آموزش وپرورش در بحران
ــه قابلیت هــای اشاره شــده در  ــد ب ــع شــود و بتوان ــر واق ــرورش در بحــران، مؤث ــرای آنکــه آموزش وپ ب
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بخــش پیــش در میانــۀ بحــران دســت یابــد، بایــد در هنــگام اجــرا حافــظ کرامــت انســانی دانش آمــوزان 
بین آژانســِی  شــبکۀ  باشــد.  آن هــا  انســانی  حقــوق  تحقق بخــش  و  کارکنــان  ســایر  و  معلمــان  و 
آموزش وپــرورش در بحــران، حداقــل اســتانداردهای آموزش وپــرورش را تدویــن کــرده تــا در هنــگام 
 .(١٣٩۴ ،INEE) اجــرای مداخــالت آموزش وپــرورش در بحــران به عنــوان راهنمــا عمــل کنــد
فراینــد تدویــن ایــن حداقــل اســتانداردها در ســال های ٢٠٠٣‑٢٠٠۴ طــی فراینــد مشــاوره های 
ــا فهرســتی از مخاطبــان مــورد بحــث و توافــق قــرار گرفــت و  مشــارکتِی محلــی، ملــی و منطقــه ای ب
از ســوی گروهــی هم تــراز مــرور شــد. بیــش از ٢٢۵٠ نفــر از ۵٠ کشــور بــه تدویــن نخســتین نســخۀ 

ــد.  اســتانداردها کمــک کردن
ــای  ــای یافته ه ــر مبن ــال ٢٠٠٩‑٢٠١٠، ب ــران در س ــرورش در بح ــی آموزش وپ ــبکۀ بین آژانس ش
فراینــد  اســتانداردها،  کاربــران  از  دریافت شــده  توصیه هــای  و  بعــدی  ارزیابی هــای  از  حاصــل 
ــه تحلیــل  ــا ب ــه روز کــردن اســتانداردهای حداقلــی را آغــاز کــرد. بیــش از هــزار نفــر از سراســر دنی ب
بازخوردهــا دربــارۀ کتــاب راهنمــا و تقویــت مطالــب بــا مضامیــن مرتبــط پرداختنــد. بــا توجــه بــه تکثــر 
دســت اندرکاران و کارشناســانی کــه در تهیــۀ اســتانداردها نقــش داشــته اند، راهنمــای اســتانداردهای 
ــوان  ــه وضعیــت عــادی‑ به عن ــرای آموزش وپــرورش ‑آمادگــی، پاســخ گویی، بازگشــت ب حداقلــی ب
جامع تریــن منبــع بــرای درک وضعیــت بحــران و ســاختار آموزشــی ارائه شــده در بحــران عمــل می کنــد. 

ایــن اســتانداردها در پنــج حیطــه جــای می گیرنــد:
استانداردهای بنیانی

 شــامل تحلیــل، هماهنگــی و مشــارکت اجتماعــی اســت. بــا رعایــت ایــن اســتانداردها در همــۀ 
بخش هــا، شــیوۀ پاســخ گویی و مداخلــۀ مــا کل گرایانــه خواهــد بــود. در ایــن مجــال کوتــاه مــا 
به خصــوص بــه مشــارکت دانش آمــوزان خواهیــم پرداخــت. مشــارکت، فراینــد ســهم دادن بــه دیگــری در 
تصمیم گیری هایــی اســت کــه زندگــی او و اجتماعــش را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد (هــارت، ١٩٩٢). 
کــودکان از میزانــی کــه صدایشــان بــر رونــد اتفاقــات تأثیــر می گــذارد آگاه هســتند، هرچنــد کــه ماهیت و 
درجــۀ تاثیری گــذاری آن هــا بســته بــه زمینــه ای کــه در آن هســتند باهــم متفــاوت اســت. هــارت (١٩٩٢) 
ــا شــهروندی» از  ــودکان: از نشــانه گذاری ت ــوان «مشــارکت ک ــا عن ــرای یونیســف ب ــزارش خــود ب در گ

نردبــان مشــارکت نــام می بــرد کــه شــامل ٨ پلــه و دو بخــش عــدم مشــارکت و مشــارکت اســت.
١. به کارگیــری، عنــوان پایین تریــن پلــۀ نردبــان مشــارکت اســت. اگــر کــودکان از رونــد مداخــالت 
گاه نیســتند، آن هــا به کار گرفته  آمــوزش در بحــران هیــچ درکــی ندارنــد و بنابرایــن از اعمــال خود در آن نیز آ
شــده اند. گاهــی چنیــن به کارگیــری ای، حاصــل عــدم آگاهــی بزرگ ســاالن از قابلیت هــای کــودک اســت.

٢. تزییــن، دومیــن پلــه از نردبــان اســت و زمانــی اتفــاق می افتــد کــه مداخــالت آمــوزش در بحــران جنبــۀ 
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نمادیــن پیــدا می کنــد. کــودک به دلیــل تنــوع برنامه هــا در آنجــا حضــور دارد و نــه بــرای علــتِ برنامــه. دلیلــی 
کــه تزییــن یــک پلــه باالتــر از به کارگیــری آمــده، ایــن اســت کــه کــودک تمایــل بــه شــرکت در برنامــه دارد.

ــی  ــودک صدای ــه ک ــر ب ــه درظاه ــی رود ک ــه کار م ــی ب ــف زمان های ــرای توصی ــانه گذاری، ب ٣. نش
داده شــده، امــا هیــچ انتخابــی، یــا قــدرت انتخــاب بســیار کمــی، بــه او داده شــده تــا نظــرات خــودش 
ــا گروه هــای فوق برنامــه  ــد. شــاید یکــی از بهتریــن مثال هــا، انجمن هــای دانش آمــوزی ی را تدویــن کن
یــا پژوهــش کنونــی مــا باشــد. چنیــن حالتــی حاصــل تالقــی شــناخت بعضــی ایده هــای مترقــی در امــر 

آمــوزش، ولــی عــدم درک کامــل آن هاســت.
۴. اختصــاص داده شــده امــا مطلــع، زمانــی اتفــاق می افتــد کــه پیش نیازهــای زیــر تحقــق یافتــه 
باشــند: الــف. کــودکان از مقاصــد مداخــالت آموزش وپــرورش در بحــران درک الزم را به دســت 
ــه  ــی دار و ن ــی معن ــوند؛ ج. نقش ــت آگاه ش ــی اس ــور چه کس ــدۀ ام ــه تصمیم گیرن ــد؛ ب. از اینک آورن
تزیینــی در فراینــد آموزشــی داشــته باشــند؛ د. بعــداز آنکــه موضــوع مداخلــه و یادگیــری در بحــران بــه 

ــد. ــه کنن آن هــا شــرح داده شــد، در آن مشــارکت داوطلبان
۵. مــورد مشــورت قرارگرفتــه و مطلــع؛ گاهــی پــروژه یــا آموزشــی از ســوی معلم و دیگر بزرگ ســاالن 
در بحــران آغــاز می شــود؛ درحالی کــه کــودکان از فراینــد و مســائل آن آگاهــی دارنــد و مــورد مشــورت 
قــرار می گیرنــد. بــرای مثــال، کــودکان بهتــر از هرکــس دیگــر، از همســاالنی کــه موفــق بــه حضــور در 
مدرســه نشــده اند یــا مــورد آزار و اذیــت قــرار می گیرنــد، مطلــع هســتند. هرچنــد ممکــن اســت آمــوزش 
دربــارۀ خشــونت به دســت بزرگ ســاالن آغــاز شــود و ادامــه یابــد؛ کــودکان بهتریــن افــراد بــرای نظــر دادن 

دربــارۀ شــیوه های اعمــال خشــونت در مدرسه شــان و راه هــای مقابلــه بــا آن هســتند.
۶. آغازگــری بــا بزرگ ســال و تصمیم گیــریِ مشــترک بــا کــودک، ششــمین پلــه از نردبــان مشــارکت 
اســت؛ زیــرا هرچنــد موضوعــات و مداخــالت را معلــم و دیگــر بزرگ ســاالن آغــاز می کننــد، 

ــرد. ــا کــودکان انجــام می گی ــری ب ــد یادگی ــارۀ رون ــری درب تصمیم گی
٧. آغازگــری و هدایــت بــا کــودک؛ هــزاران مثــال از بازی هایشــان وجــود دارد کــه طــی آن، بچه هــا 
ــر  ــه بســتر برایشــان مســاعد باشــد، ه ــرگاه ک ــق بخشــیده اند. ه ــه متصــور شــده اند تحق ــزی را ک چی
کودکــی قــادر اســت در گــروه بــه همــکاری بپــردازد. هرچنــد مثال هــای بســیار کمــی در ایــن زمینــه 
وجــود دارد، گاه فعالیت هــای هنــری، ادبــی یــا ورزشــی را بــه خاطــر می آوریــم کــه مــا و دوســتانمان 
باهــم آغــاز و بــه انجــام رســاندیم. آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه معلــم و دیگــر بزرگ ســاالن در 
ایــن فعالیت هــا دخالــت نکننــد و بــه آن جهــت ندهنــد؛ متأســفانه به نظــر می رســد کــه مــا بزرگ ســاالن 

قــادر نیســتیم به خوبــی بــه خودآغازگــری کــودکان پاســخ مناســب دهیــم.
٨. آغازگــری بــا کــودک و تصمیم گیــریِ مشــترک بــا بزرگ ســال، پروژه هــا و یادگیری هایــی 
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ــه باشــند بســیار نادرنــد. برنامــۀ  درســی رویشــی شــاید  کــه در باالتریــن ســطح مشــارکت قــرار گرفت
ــا کــودک اســت  یکــی از مثال هــا از ایــن نحــوه از مشــارکت باشــد کــه طــی آن، آغازگــری یادگیــری ب
ــف  ــرای توصی ــورها ب ــۀ روح بخــش در بعضــی از کش ــردازد. کلم ــهیل آن می پ ــه تس ــال ب و بزرگ س
متخصصــی بــه کار مــی رود کــه قــادر اســت پتانســیل درون کــودکان را تحقــق بخشــد. چنیــن افــرادی 

ــد. ــاال می برن ــر را ب ســطح مشــارکت فراگی
محیط دسترسی و یادگیری

ــرای  ــزان کــه ب ــه همــان می ــی دار متمرکــز اســت. ب ــر فرصت هــای آموزشــی ایمــن و معن ــن حــوزه، ب ای
دانش آموزانــی کــه احســاس امنیــت و مــورد اســتقبال واقــع شــدن در مدرســه را ندارنــد، نتایــج منفــی 
ایجــاد می شــود، بــرای مدرســه و کارکنــان آن نیــز، چنانچــه دانش آمــوزان احســاس امنیــت و خوشــایندی 
ــار می آیــد. هنگامــی  کــه کــودکان در محیــط مدرســه احســاس  ــه ب نداشــته باشــند، پیامدهــای جــدی ب
امنیــت و راحتــی نکننــد، خــراب کاری علیــه دارایی هــای مدرســه افزایــش می یابــد، رفتارهــای نابهنجــار 
ــاال مــی رود، تعارضــات بیــن گروه هــای همســاالن بیشــتر می شــود و کیفیــت  ــان مدرســه ب ــه کارکن علی
یادگیــری پاییــن می آیــد (مایــر، ٢٠٠٧)؛ شــایع ترین پاســخ میــان کودکانــی کــه احســاس عــدم امنیــت 
می کننــد، بســتن خودشــان بــه روی دیگــران اســت کــه در محیــط مدرســه بــه خاموشــی فراگیــر نســبت بــه 
هرآنچــه در حــال اتفــاق افتــادن اســت منجــر می شــود. نشــریۀ شــمارۀ ١۶ ســری عمل هــای آموزشــی کــه 
بــا همــکاری آکادمــی بین المللــی آمــوزش و دفتــر بین المللــی آمــوزش یونســکو منتشــر شــده اســت، ١٠ 

مســئلۀ اساســی را بــرای ایجــاد امنیــت فیزیکــی و روانــی در فضاهــای یادگیــری عنــوان می کنــد:
١. محیــط اســتقبال کننده؛ کــودکان بصــری هســتند و در فضاهایــی کــه راحــت، امــن و لذت بخش 
ــد کــه  ــه فضــای آموزشــی، کششــی را احســاس کن ــد نســبت ب هســتند شــکوفا می شــوند. کــودک بای
صــورت مــادرش بــا لبخنــد و چشــم های مهربانــش دارد. فضــای آمــوزش و یادگیــری، بــا برانگیختــن 
حــس کنجــکاوی و بازیگوشــی آن هــا، و نگــرش مثبــت و مشــتاق کارکنــان بــرای آن ها خوشامدگوســت. 

روالمنــدی و مرتــب بــودن فضــا نیــز بــرای آن هــا پیــام امنیــت می دهــد.
٢. امنیــت؛ کــودکان احســاس امنیــت را از رفتارهــای نامحســوس بزرگ ســاالن دریافــت می کننــد. 
هنگامــی  کــه یــک بچــه مــورد تهاجــم قــرار می گیــرد و بــه او بی توجهــی می شــود، همــۀ کــودکان 
احســاس خطــر می کننــد: «اگــر مــن اذیــت شــوم چــه؟». زمــان بــرای کــودکان در هنــگام احســاس خطــر 
هماننــد ابدیــت می گــذرد. داشــتن قوانیــن محکــم اجــازه می دهــد کــه بزرگ ســال به ســرعت نســبت بــه 

موقعیــت پاســخ دهــد. ایجــاد امنیــت در فضاهــای مجــازی نیــز بــه همیــن نســبت اهمیــت دارد.
٣. شناســایی کــودکان مشــکل دار؛ مؤثرتریــن راه بــرای شناســایی کودکانــی کــه دچــار مشــکل اند، 
ــا  ــار» اســت. کودکــی کــه ازنظــر دانشــگاهی ی ــۀ رفت ــزان انحــراف او از الگــوی «خــط پای مشــاهدۀ می
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ــه توجــه ســریع دارد کــه کودکــی کــه مریــض اســت.  ــاز ب عاطفــی دچــار مشــکل شــده، همان قــدر نی
ــد و نگــرش متفاوتــی دارنــد. ایــن  ــه شــیوه ای متفــاوت عمــل می کنن در هــر گــروه ســنی، کــودکان ب
ــه  ــی اســت ک ــا کاف ــار تنه ــۀ رفت ــی خــط پای ــرای ارزیاب ــم. ب ــار می نامی ــۀ رفت ــا را خــط پای خصیصه ه

ــری تعامــل داشــته باشــند. ــوزان در موقعیــت یادگی ــا دانش آم ــان ب کارکن
۴. آشــنا کــردن دانش آمــوز و والــد؛ ابتــدای ســال تحصیلــی افــراد را نســبت بــه راه هایــی آشــنا کنیــد 
ــی  ــن کار را در طــی ســال تحصیل ــد و ای ــت و خوشــایندی مدرســه کمــک کنن ــه امنی ــد ب کــه می توانن
ــارۀ رونــد  ــه آن هــا درب ــاط باشــید و ب ــا والدیــن در ارتب ــگام بحــران ب تکــرار کنیــد. به خصــوص در هن

آموزشــی اطمینــان خاطــر دهیــد.
ــه و مدرســه اســت.  ــای همــکاری بیــن خان ــاط، مبن ــه و مدرســه؛ تعامــل و ارتب ۵. همــکاری خان
یکــی از راه هــای ارتبــاط، یادداشــت هفتگــی معلــم بــرای خانــواده اســت. ایــن یادداشــت شــامل مســائل 
ــری، انضباطــی و دیگــر مســائل کالســی اســت و از کلمــات دوســتانه و مثبــت در آن اســتفاده  یادگی
ــۀ کارگاه هــای  ــم و ارائ ــد و معل ــد نمی شــود. جلســه های وال ــام کــودک خاصــی در آن قی می شــود و ن

آمــوزش والدیــن نیــز، همــکاری بیــن مدرســه و خانــه را بهبــود می بخشــد.
۶. بحــران در اجتمــاع؛ هــرگاه بحرانــی رخ دهــد، الزم اســت بــه دانش آمــوزان اطالعــات واقعــی 
داده شــود. ایــن بــه کــودک ایــن اطمینــان را می دهــد کــه مدرســه یــک جزیــرۀ امــن در مقابــل خطرهــای 
احتمالــی اســت. هرگــز گفت وگــو بــا دانش آمــوزان دربــارۀ یــک تــراژدی را دســت کم نگیریــد. 
کــودکان هماننــد بزرگ ســاالن، چارچــوب مرجعــی از تجــارب عاطفــی یــا عقالنــی بــرای درک وقایــع 
ناخوشــایند ندارنــد و پاســخ اولیــۀ آن هــا بــه تــراژدی شخصی ســازی آن اســت. آن هــا به طــور خــودکار 
ــرس  ــت ت ــن شخصی ســازی به عل ــاد. ای ــد افت ــا خواه ــرای آن ه ــابهی ب ــاق مش ــه اتف ــد ک ــر می کنن فک
ــرار  ــودک ق ــار ک ــی در اختی ــارۀ بحــران اطالعات ــه درب ــی  ک ــناخته ها. هنگام ــرس از ناش آن هاســت؛ ت
می دهیــم، امــر ناشــناخته برایــش شــناخته می شــود. گرفتــن اطالعــات تأثیــر آرامش بخــش دارد. نبایــد 
ــد  ــد کــرد. مدرســه از دی ــر دریافــت خواهن ــوزان اطالعــات را از جــای دیگ ــه دانش آم تصــور کــرد ک
کــودک معتبرتریــن منبــع اطالعــات اســت و جایــگاه قدرتمنــدی را در زندگــی او دارد. رفته رفتــه 
مدرســه می توانــد بــه  جایــی تبدیــل شــود کــه فــارغ از اتفاقــات بیرونــی، پناهــی امــن و قابل اتکاســت.

ــد.  ــاردار برخــورد کن ــا بحــران، خونســرد و مه ــه ب ــد در مواجه ٧. مدیریــت بحــران؛ مدرســه بای
ــا بحــران تشــکیل شــود کــه قــادر باشــد ســریع و مؤثــر عمــل  ــه ایــن منظــور بایــد گــروه مواجهــه ب ب
کنــد. دانش آمــوزان، نحــوۀ پاســخ دهی مدرســه بــه بحــران را به عنــوان سنجشــی از امنیــت بلندمــدت 
خودشــان در مدرســه می نگرنــد. در هــر قدمــی کــه مدرســه در هنــگام بحــران برمــی دارد، معلمــان و 

ــد. ــان بایــد آرامــش، مهارمنــدی، اعتمــاد به نفــس و یگانگــی خــود را حفــظ کنن دیگــر کارکن
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٨. انضبــاط مدرســه؛ انضبــاط مدرســه کلیــد امنیــت در مدرســه اســت. ســاده ترین قوانیــن، انضبــاط 
ــام  ــد، پی ــاور دارد و اجــرا می کن ــی را ب ــد. هنگامــی  کــه مدرســه ای قوانین ــزی می کنن مدرســه را پایه ری
محکمــی دربــارۀ امنیــت مدرســه بــه بدنــۀ دانش آمــوزان می فرســتد. اجــرای تمــام قوانیــن، حتــی آن هایی 
ــود.  ــه ش ــد جــدی گرفت ــان بای ــام کارکن ــد، از ســوی تم ــت می آین ــری بی اهمی ــرای یادگی ــر ب ــه به نظ ک
کــودکان هنگامــی می آموزنــد کــه قوانیــن را جــدی بگیرنــد کــه بزرگ ســاالن بــر اجــرای کوچک تریــن 
آن، تــداوم از خــود نشــان دهنــد. یکــی از اصلی تریــن دالیــل شکســت نظــام قوانیــن مدرســه ناهماهنگی 
ــان  ــن کارکن ــه بی ــوزان می دهــد ک ــه دانش آم ــام را ب ــن پی ــن اســت؛ چــون ای ــان در اجــرای قوانی کارکن

مدرســه دربــارۀ مقــرارت اتفاق نظــر وجــود نــدارد و دانش آمــوزان نیــز می تواننــد مخالفــت کننــد.
٩. ســوءمصرف مــواد غیرقانونــی و هرزه نــگاری اینترنتــی؛ نحــوۀ جلوگیــری و آموزش ســوءمصرف 
ــان را جــذب خــودش  ــه نوجوان ــان شــیوه ای باشــد ک ــه هم ــد ب ــی بای ــر مســائل این چنین ــواد و دیگ م

ــه از زندگــی. ــه چیــزی ایزول می کنــد: ادغام شــده در زندگــی هــرروزۀ آن هــا و ن
١٠. ایجــاد انگیــزه در دانش آمــوزان؛ یکــی دیگــر از راه هــای مؤثــر بــرای ایمــن نگــه  داشــتن مدرســه 
و بنــا نهــادن فضــای پذیــرا، مشــتاق نگــه  داشــتن دانش آمــوزان نســبت بــه یادگیــری اســت. دانش آمــوزان 
باانگیــزه مالکیــت یادگیــری و مدرســه را حفــظ می کننــد. بهتریــن راه ایجــاد انگیــزه، حمایــت از انگیــزۀ 

درونــی کــودک و به رســمیت شــناختن خواســتۀ اوســت.
آموزش و یادگیری

ایــن بخــش روی عناصــر مهمــی کــه موجــب آمــوزش و یادگیــری مؤثــر می شــوند تمرکــز دارد و کیفیــت 
آمــوزش و یادگیــری در آن جــای می گیــرد. برنامــۀ درســی به عنــوان «طرحــی بــرای یادگیــری» در ایــن 
ــی،  ــد: ســوپرا (بین الملل ــه اجــرا درآی ــی ب ــرد و ممکــن اســت در ســطوح مختلف ــه جــای می گی حیط
ــرو  ــاد)، میک ــزو (مدرســه، نه ــا)، م ــه و الگو ه ــا در ســطح جامع ــی ی ــی، ایالت ــرو (مل ــی)، ماک تطبیق
(کالس، گــروه)، نانــو (فــرد) (تاگومــا، فــرون و لیــم، ٢٠١٨؛ آکــر، ٢٠١٠)؛ هرچــه مقیــاس بزرگ تــر 
باشــد، لحــاظ کــردن دیگــر برنامه هــا و مؤلفه هــا بــرای موفقیــت مداخــالت یادگیــری اهمیــت 
ــردازد و  ــت می پ ــه فعالی ــرو ب ــطح ماک ــران در س ــرورش در بح ــد داشــت. آموزش وپ ــتری خواه بیش
ــۀ درســی  ــر برنام ــی اســت. ه ــی و محل ــۀ درســی مل ــا برنام ــای آن در رفت وبرگشــت ب ــۀ مؤلفه ه هم
می توانــد مؤلفه هــای گوناگونــی را شــامل شــود، امــا مســائل پیش آمــده در طراحــی و اجــرای برنامــۀ 
درســی بــه مــا آموختــه کــه هرچــه تعــداد مؤلفه هــای مدنظرگرفتــه بیشــتر باشــد، بهبــود موردنظــر در 
ــد،  ــر تحقــق می یابــد؛ چــون همــۀ مؤلفه هــا حــول منطــق آموزشــی مــا گــرد می آین برنامــۀ درســی بهت
ــای  ــه زنجیر ه ــادام ک ــر م ــر زنجی ــب، ه ــود و بدین ترتی ــد ب ــجم خواهن ــر و منس ــا یکدیگ ــداوم ب در ت
کــر، ٢٠١٠؛ آکــر،  دیگــر متناســب بــا آن بســته شــده باشــد، مؤثــر واقــع می شــود و باقــی می مانــد (آ
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ــران از  ــه فراگی ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــکاران، ٢٠١٨). ب ــا و هم ــل از تاگوم ٢٠٠٣، ٢٠١٣، به نق
ــن  ــد و تمری ــری، رش ــده اند و یادگی ــه ش ــان احاط ــواده و اجتماعش ــم، خان ســوی همکالســی ها، معل
شخصیتی شــان در زمینــه ای اجتماعــی اتفــاق می افتــد. ایــن افــراد همگــی بــا فراگیــر تعامــل دارنــد و 

.(2019 ،OECD) او را در مســیرش یــاری می کننــد
آموزگاران و سایر پرسنل آموزشی

 اســتانداردهای ایــن حــوزه، اداره و مدیریــت منابــع انســانی در زمینــۀ آموزش وپــرورش را تحــت 
پوشــش قــرار می دهــد و از آنجایــی  کــه معلــم نقــش واســطه و تســهیلگر را در یادگیــری فراگیــران دارد، 
به عنــوان یکــی از اساســی ترین مؤلفه هــای تحقق دهــی بــه آموزش وپــرورش در بحــران عمــل می کنــد. 
ــده دار می شــوند.  ــدی را عه ــان نقــش جدی ــن در بحــران، معلم ــه شــیوه های نوی ــوزش ب ــۀ آم در زمین
مفروضــۀ اساســی کــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه بــرای اینکــه یادگیــری فراگیــران در روش هــای بدیع تر 
ــز بایــد تاحــدودی در شــیوه های یاددهــی و یادگیری شــان از ایــن شــیوه ها  ــد، معلمــان نی افزایــش یاب
ــد، احتمــاًال در  اســتفاده کــرده باشــند. از آنجایــی  کــه بیشــتر معلمــان خــود بدیــن شــیوه نیاموخته ان
ــه پژوهشــگران  ــی ک ــن رو، یکــی از راه های ــد داشــت. ازای ــرای کالسشــان مشــکل خواهن اجــرای آن ب
تربیت معلــم بســیاری بــر آن اهمیــت قائــل هســتند، دادن فرصتــی بــه معلمــان بــرای آموختــن بــه ایــن 
ــری، ١٩٩٩). لیتــل  ــد، اســت (کمیل شــیوه، پیــش از آنکــه حتــی بخواهیــم در کالس آن را اجــرا کنن
(٢٠٠٠، به نقــل از بنســون، ٢٠١١) اســتدالل می کنــد کــه در وهلــۀ نخســت، ایــن غیرمنطقــی اســت 
کــه از معلمــان بخواهیــم شــیوۀ آمــوزش یــا برنامــۀ آموزشــی ای را اســتفاده کننــد هنگامــی  کــه خودشــان 
به خوبــی نمی داننــد کــه آن چیســت و دوم اینکــه، معلمــان بایــد همــان ســبک و شــیوه ای از آمــوزش را 
در فراینــد آمــوزش خــود بــه کار ببرنــد کــه از فراگیــر می خواهنــد. ازایــن رو، وی پیشــنهاد می کنــد کــه 

شــیوۀ آمــوزش معلمــان در بحــران بــا شــیوۀ آمــوزش فراگیــر در بحــران مــوازی باشــد.
سیاست آموزشی

ــه در  ــن مؤلف ــز دارد و مهم تری ــرا تمرک ــزی و اج ــا، برنامه ری ــال آن ه ــر روی سیاســت گذاری ها، ِاعم ب
آن، «پاســخ گویی» در هنــگام بحــران اســت. پاســخ گویی، از روابــط بیــن معلــم و شــاگرد در کالس 
درس آغــاز می شــود. هرچقــدر در روابــط کالســی عمــل متقابــل معلــم نســبت به شــاگرد بیشــتر باشــد، 
ــر  ــه شــاگرد بیشــتر منتقــل می  شــود. ســامان دهی مــدارس و نظــام آموزشــی ب ــم ب یادگیری هــا از معل
ــور، ٢٠٠۵).  ــار بیشــتری می دهــد (الم ــد، ب ــاق می افت ــه آنچــه در کالس اتف ــل ب ــای اصــول تقاب مبن
هرچــه نظــام آموزشــی نســبت بــه اعمــال خــودش بیشــتر پاســخ گو باشــد، احتمــال ادغــام یــک نــگاه 

ــود. ــر خواهــد ب ــازه در عمــل آموزشــی، ســامان دهی و سیاســت گذاری بازت ت
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بحث و نتیجه گیری
یکــی از مهم تریــن یافته هــا در ایــن پژوهــش، عــدم تقابــل اســتانداردهای حداقلــی آموزش وپــرورش در بحــران 
بــا مفهــوم محوریــت کــودک در یادگیــری اســت. دلیــل ایــن امــر در مشــارکتی بــودن مداخــالت بشردوســتانه به 
هنــگام بحــران اســت. ایــن رویکــرد مشــارکتی حاصــل تغییــر پارادایمــی در مداخــالت بشردوســتانه بــوده کــه 
از چارچــوب هیوگــو بــرای عمــل (در ســال ٢٠٠۵) آغــاز شــد (هیلهورســت، ٢٠١٨)؛ ایــن تغییــر پارادایمــی 
ــزرگ در  ــک چرخــش ب ــه، ی ــتانۀ تاب آوران ــای بشردوس ــه کمک ه ــتانه ب ــیک بشردوس ــای کالس از کمک ه
ــر بحــران، جوامــع آن هــا و  ــارۀ ذات بحــران، مــردِم تحــت تأثی ــود کــه فعــاالن بین المللــی درب روایت هایــی ب
کمــک داشــتند. هیلهارســت (٢٠١٨) ایــن پارادایــم را اســتوار بــر مــردم، اجتماعــات و جوامــِع تحــت تأثیــر 
می دانــد؛ چــون آن هــا قادرنــد ظرفیــت الزم بــرای ســازگاری و بهبــود از وقایــع و بحران هــای تراژیــک را از خــود 
بــروز دهنــد. به این ترتیــب، بحــران نــه یــک انقطــاع تمــام و کمــال، بلکــه تــداوم تــالش مــردم بــرای اســتفاده 
از منابعشــان جهــت ســازگاری اســت. بــه همیــن دلیــل در تمامــی فراینــد مداخلــه، نقــش کلیــدی و محــوری 
بــه نگــرش افــراد محلــی و آســیب دیدگان نســبت بــه بحــران و نیازهــای آن هــا داده می شــود. ایــن پارادایــم کــه 
به نوعــی محوریــت مداخــالت بشردوســتانه را بــه افــراد متأثــر از بحــران می دهــد بــا پارادایــم آموزشــی ای کــه 
محوریــت فراینــد یادگیــری را بــه دانش آمــوز می دهــد، نزدیــک اســت. بنابرایــن بــه  دور از انتظار نخواهــد بود که 
حیطه هــای مؤثــر در مداخــالت آموزش وپــرورش در بحــران بــا آموزش وپــرورش کودک محــور هم راستاســت.
بنابرایــن بــا اقــدام در حیطه هــای مداخــالت آموزش وپــرورش در بحــران قــادر خواهیــم بــود بــرای 
ایجــاد بســترهای آمــوزش یادگیرنده محــور مؤثرتــر عمــل کنیــم؛ بــاال بــردن مشــارکت کــودکان بــا توجــه 
بــه هشــت پلــۀ ارائه شــده در مداخــالت آموزشــی، اطمینــان یافتــن از ایمنــی فضــای جدیــد یادگیــری، 
درنظــر گرفتــن همســاالن، معلــم، خانــواده و اجتمــاع به عنــوان مؤلفه هایــی از برنامــۀ درســی و فراینــد 
یادگیــری، آمــوزش معلمــان بــه شــیوه ای کــه انتظــار داریــم در بحــران بــه دانش آمــوزان آمــوزش دهنــد و 

پاســخ گو بــودن بــه دانش آمــوزان و خانواده هــا در قبــال مداخــالت آموزشــی انجام گرفتــه.
هرچنــد در هنــگام بحــران تــالش بــرای مشــارکت همــه، به خصــوص دانش آمــوزان، در طراحــی مداخالت 
آموزشــی به نظــر غیرضــروری و کندکننــدۀ فراینــد کمک رســانی می آیــد؛ الزم اســت کــه دســت اندرکاران بخــش 
آمــوزش تمــام تــالش خــود را بــه کار بندنــد تــا فضایــی را بــرای حضــور کــودکان در تصمیم گیری هــا ایجــاد 
کننــد. هنــگام طراحــی مداخــالت بایــد توجــه و تأکیــد بــر زبان، فرهنــگ و هنر محلی باشــد. این امور پشــتوانه 
و منبعــی هســتند کــه فراگیــران بــه اتــکای آن هــا از خــود یادگیــری نشــان می دهنــد. در مداخالتــی کــه طراحــی 
می شــود، افــراد مجــری اعــم از معلــم، مدیــر و کارکنــان الزم اســت در شــیوۀ مداخلــۀ خــود بــه مهــارت و درک 
مناســبی رســیده باشــند و بــه خانــواده، همســاالن و اجتمــاع به عنوان مؤلفه هــای دخیل و کمک کننــده در برنامۀ 
درســی بنگرنــد و بــا تمــام تــالش جهــت ایمن ســازی فضــای تــازۀ آموزشــی و پاســخ گویی بــه آن هــا بکوشــند.
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مقدمه
ــر از مرزهــای کشــورهای شــرقی و  ــروس فرات ــد ١٩ در شــرق آســیا و ســپس انتشــار وی ــا شــیوع کووی ب
همه گیــری در ســطح جهانــی و در مرحلــۀ پاندمــی بیمــاری، دنیــای کرونــازده بــا فاجعــه ای بــزرگ مواجــه 
شــد. در بحبوحــۀ ایــن بحــران و پاندمــی شــدن ویــروس کوویــد ١٩ آمــوزش نیــز بی نصیــب نمانــد و در 
کشــورهای مختلــف سیســتم آموزشــی وارد مرحلــۀ جدیــدی شــد و بــا چالشــی نوظهــور روبــه رو گشــت. 
در ایــران نیــز از اوایــل اســفند ١٣٩٨، در ابتــدای تــرم دوم ســال تحصیلــی، آموزش وپــرورش بــا بحرانــی 
پیش بینــی  نشــده و بــا وجوهــی ناشــناخته دســت وپنجه نــرم می کــرد کــه بایــد برای اتمــام ســال تحصیلی در 
تمامــی مقاطــع آموزشــی تصمیــم ســریع، مفیــد و کاربــردی می گرفــت. تعطیلــی مــدارس و نبــود برنامه ای 
بلندمــدت بــرای آمــوزش در مــدارس، بــرای آموزش وپــرورِش ناآمــاده معضلــی حل نشــدنی به نظــر می آمــد؛ 
تعطیلــی ای کــه هفتگــی و گــه گاه روزانــه اعــالم می شــد، بــرای مدتــی معلمــان، دانش آمــوزان و سیســتم 
آموزشــی مــدارس را در حالــت ســردرگمی قــرار داد. چشــم انداز ســال تحصیلــی مبهــم و نامشــخص به نظر 

می آمــد و هنــوز هــم مشــخص نیســت مــدارس چه زمانــی بــه روی معلمــان و دانش آمــوزان بــاز شــود.

١. کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، معلم دورۀ ابتدایی.
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تعطیــالت زیــاد پاییــز و زمســتان ســال قبــل را اضافــه کنیــم کــه مــدارس بارهــا به دلیــل آلودگــی 
هــوا، بــرف و ســیل تعطیــل شــده بودنــد. به این ترتیــب دانش آمــوزان، آمــوزش مــداوم و درســتی 
ــه دار شــدن  ــت و ادام ــن وضعی ــا ای ــوده اســت. ب ــراه ب ــا انقطــاع هم ــد و مســیر آموزششــان ب ندیده ان
ــروس  ــن وی ــال اوج گرفت ــی احتم ــایی و پیش بین ــخ بازگش ــودن تاری ــدارس و مشــخص نب ــی م تعطیل
ــبکۀ  ــاد» (ش ــام «ش ــه  ن ــی ب ــه ای اجتماع ــا برنام ــر آن داشــت ت ــرورش را ب ــا، وزارت آموزش وپ کرون
اجتماعــی دانش آمــوزی) را معرفــی کنــد و معلمــان بــدون آشــنایی بــا محیــط پیام رســان «شــاد» و نحــوۀ 
ــه تدریــس شــدند و دانش آمــوزان خــود را از ایــن  اســتفاده از آن، در ایــن محیــط مجــازی موظــف ب
طریــق می بایســت پی گیــری می کردنــد. مــن نیــز از همیــن طریــق بــا دانش آموزانــم در ارتبــاط بــودم و 
وظیفــۀ آمــوزش را پیــش می بــردم. طــی ایــن دوره، پیوســته بــه معایــب و مزایــای ایــن سیســتم آموزشــی 
فکــر می کــردم. به نظــرم رســید کــه پیام رســان مورداســتفاده بایــد بتوانــد نیازهــا، عناویــن و محتــوای 
کتــب درســی را پوشــش دهــد و مطابــق بــا نظریــات روان شناســان تربیتــی و برنامه ریــزان درســی باشــد 

تــا بتــوان بــه اهــداف کلــی و رفتــاری تدریــس و یادگیــری دســت  یافــت.
ــا  ــه ب ــای آموزشــی اســت ک ــس» بخشــی از فعالیت ه ــری، «روش تدری ــوزش و یادگی ــد آم در فراین
ــد  ــهیل رون ــوب و تس ــتر مطل ــاد بس ــدف آن، ایج ــد و ه ــاق می افت ــم در کالس درس اتف حضــور معل
یادگیــری اســت. روش تدریــس معمــوًال ســه ویژگــی اصلــی دارد: ١. وجــود تعامل بین معلــم و یادگیرنده 
(نــه یــک جریــان یک طرفــه)؛ ٢. وجــود اهــداف ازقبــل تعیین شــده (اهــداف کلــی، اهــداف رفتــاری و 
طــرح درس) و ٣. ایجــاد فرصــت مناســب و آســان بــرای یادگیــری. هــدف یادگیــری نه تنهــا بــا تدریــس 
ــئله، ادب و  ــح او، نحــوۀ حــل مس ــار صحی ــم و شــیوۀ رفت ــه معل ــد، بلک ــاق می افت ــاب اتف ــب کت مطال
احتــرام، ارتباطــات بین فــردی و کنتــرل اضطــراب کــه غالبــاً بــا مشــاهده کســب می شــوند، از دیگــر مــوارد 
مهــم یادگیــری و آمــوزش اســت. تدریــس بنــا بــه تعریــف فــوق، تحــت تأثیــر عوامــل متعــدد محیطــی و 

روانــی افــراد قــرار دارد. ایــن عوامــل می توانــد هــم بــر معلــم و هــم بــر دانش آمــوز اثرگــذار باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن تعریــف از تدریــس و نقــش اساســی محیــط حضــوری و بــا توجــه بــه نظریــات 
روان شناســان تربیتــی از مفاهیــم یادگیــری و تدریــس، اپلیکیشــن شــاد و هــر برنامــۀ مجــازی دیگــری 
ــا می توانــد زمینه ســاز تدریــس و یادگیــری  بــرای تدریــس، چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟ و آی
موردنظــر باشــد؟ بــا توجــه بــه تعطیلــی ناخواســتۀ مــدارس و ســوق دادن سیســتم آموزشــی بــه فضــای 
مجــازی، چــه مشــکالتی پیــش روی آمــوزش اســت؟ در ایــن مقالــه قصــد دارم بــه مشــکالت پیش روی 
معلمــان و آمــوزش دورۀ ابتدایــی در وضعیــت قرنطینــۀ عمومــی بپردازم. ســعی دارم از تجربۀ شــخصی 

خــودم و همکارانــم طــی ایــن مــدت بهــره ببــرم و بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــم.
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مشکالت فنی و انسانی آموزش مجازی
بــا توجــه بــه نافرجــام مانــدن تالش هــا بــرای تهیــۀ اپلیکیشــن «ســیناروبیک» جهــت اســتفاده در 
ــود نرم افــزاری قــوی کــه  ــه، نب روزهــای تعطیــل مثــل ســیل و آلودگــی هــوا و دیگــر حــوادث غیرمترقب
زیرســاخت های الزم را جهــت رفــع نیازهــای تدریــس علمــی و مناســب دارا باشــد و بتوانــد پاســخ گوی 
نیازهــای آموزشــی باشــد، احســاس می شــد. چه بســا اگــر مســئوالن ذی ربــط در همــان زمــان و فرصــت 
ــوزان و پژوهش هــا  ــا اســتفاده از نظــرات معلمــان، کارشناســان و دانش آم ــل از بحــران ب مناســب و قب
و نظریــات روان شناســان تربیتــی در صــدد رفــع ایــرادات اپلیکیشــن ســینا برمی آمدنــد، امــروزه بــا ایــن 
نقایــص زیرســاختی فنــی و انســانی مواجــه نبودیــم. نبــود اپلیکیشــنی مناســب و کاربــردی در برهــۀ زمانــی 
فاصله گــذاری اجتماعــی، کارشناســان آمــوزش کشــور را بــر آن داشــت تــا در فرصتی محدود، اپلیکیشــنی 

کاربــردی را در ١۶ فروردیــن ٩٨ تهیــه کننــد و در اختیــار معلمــان و دانش آمــوزان قــرار دهنــد.
نرم افــزار طراحی شــده از ســوی آموزش وپــرورش کــه بــا نــام اختصــاری «شــاد» شــناخته می شــود، 
در ابتــدا بــا اســتفاده از اپلیکیشــن های داخلــی قابل اســتفاده بــود و بــرای اســتفاده بایــد یکــی از 
ــمند  ــن هوش ــپ» در تلف ــا «آی گ ــه» ی ــکا»، «بل ــل «روبی ــی مث ــان های اجتماع ــن های پیام رس اپلیکیش
ــی  ــاد را معرف ــتقل ش ــخۀ مس ــرورش نس ــن وزارت آموزش وپ ــخ ٢١ فروردی ــد. در تاری نصــب می ش
ــا  ــه اپلیکیشــن های خارجــی مرســوم در کشــور و ب ــا محیطــی بســیار شــبیه ب و عرضــه نمــود. شــاد ب
ــان  ــات روان شناس ــن نظری ــر گرفت ــدون درنظ ــر و ب ــواردی ضعیف ت ــاید در م ــا و ش ــان قابلیت ه هم
ــا اشــاره خواهــد شــد، طراحــی و عرضــه شــده اســت.  ــه آن ه ــه ب ــزان درســی، کــه در ادام و برنامه ری
ــا اســتفاده از سیســتم  ــا عضویــت دانش آمــوزان کــه ب ــال اســت ب ــم در شــاد، دارای یــک کان هــر معل
ــه ایــن اپلیکیشــن معرفــی و احــراز هویــت می شــوند. ایــن ســبک احــراز  مرکــزی مــدارس «ســناد» ب
ــد از  ــی کــه مجبورن ــرای دانش آموزان ــژه ب ــوده اســت، به وی ــه رو ب ــا مشــکالتی روب ــز ب هویــت خــود نی
تلفــن همــراه دوســتان یــا اقــوام خــود اســتفاده کننــد. ایــن کانــال قابلیــت تبدیــل شــدن بــه گــروه را دارد 
تــا دانش آمــوزان به صــورت آن الیــن و هم زمــان در کالس شــاد به صــورت صوتــی یــا ارســال تصاویــر 

ــد. ــازی شــرکت کنن ــای کالس مج در فعالیت ه
و  معلمــان  بــود،  شــاد  اپلیکیشــن  طراحــی  مشــغول  آموزش وپــرورش  وزارت  روزهایــی کــه 
دانش آمــوزان بــا اســتفاده از اپلیکیشــن های اجتماعــی موجــود، پیگیــر امــورات آموزشــی بودنــد 
ــد،  ــده بودن ــی  ش ــوزش طراح ــز آم ــی ج ــا هدف ــه ب ــی، ک ــبکه های اجتماع ــن ش ــایی های ای و از نارس
گاهــی داشــتند. اپلیکیشــن شــاد نیــز تفــاوت چندانــی بــا آن هــا نــدارد. ارســال فیلــم تدریــس و پاســخ  آ
ــری، پاســخ گوی اجــرای اصــول علمــی تدریــس  ــی و تصوی دانش آمــوزان به صــورت فایل هــای صوت
نبــود. بنــا بــه پیشــنهاد نویســنده و براســاس مصاحبــه بــا همــکاران و همچنیــن تجربــۀ کاری در فضــای 
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مجــازی، نرم افــزاری می توانســت جواب گــوی بخــش بزرگــی از مشــکالت تدریــس و آمــوزش به نحــو 
ــد و  ــاهده کنن ــم را مش ــری معل ــده و تصوی ــوزان به صــورت زن ــۀ دانش آم ــه هم ــری باشــد ک مطلوب ت
ــه  ــد. در ایــن  صــورت، تعامــل دوجانب ــدۀ خــود ببین ــز همــۀ دانش آمــوزان را در صفحــۀ گیرن ــم نی معل
ــوزان  ــی دانش آم ــی و روان ــاالت انگیزش ــود، ح ــرا ب ــرح درس قابل اج ــداف ط ــت، اه ــکل می گرف ش
ــگام انجــام  ــود و حــاالت عاطفــی دانش آمــوز هن ــود، تشــویق و انگیــزش قابل انتقــال ب قابل رؤیــت ب
ــود و انجــام  ــر ب ــز امکان پذی ــم نی ــری مشــاهده ای از معل ــود و یادگی تکالیــف قابل رؤیــت و بررســی ب

ــد. ــان تر می ش ــر و آس ــاب دقیق ت ــور و غی حض
عــالوه بــر ایــن مســائل، به لحــاظ زیرســاختی، اینترنــت پرســرعت مشــکلی دیگــر اســت کــه سیســتم 
شــاد را بــا ُکنــدی انتقــال اطالعــات مواجــه کــرده اســت. ســرعت پاییــن اینترنــت و نابرخــورداری متــوازن 
تمــام نقــاط کشــور از آن، فراینــد آمــوزش همگانــی را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. ایــن عــدم تــوازن در 
مناطــق مختلــف یــک اســتان و حتــی نقــاط مختلــف بخش روســتایی نیــز مشــاهده می شــود. دانش آموزان 
کالس مــن در خانه هــای روســتایی و در اطــراف شــالیزارها و بیشــه های اطــراف مدرســه زندگــی می کننــد 
کــه ســرعت اینترنــت یکســانی ندارنــد؛ بعضــی از دانش آمــوزان از ســرعت اینترنــت مناســب برخوردارند و 
بعضــی از آنتن دهــی و کنــدی اپلیکیشــن شــاد گالیه منــد هســتند. دانش آمــوزان مناطــق ییالقــی گیــالن مثــل 
اولســبالنگا از ییالقــات منطقــۀ ماســال، ســرعت اینترنــت بســیار کــم و در بعضــی نقــاط، بــدون اینترنــت 
هســتند. نابرخــورداری تمــام نقــاط کشــور و حتــی بخش هــای یــک شهرســتان چالشــی اســت کــه معلمــان 
یــک کالس بــا آن مواجه انــد و همیــن نابرخــورداری تمامــی افــراد یــک کالس از ســرعت اینترنــت، دلیــل 
حاضــر نشــدن بخشــی از دانش آمــوزان در ســاعت کالس آن الیــن شــده اســت. در نقــاط نزدیــک بــه مرکــز 
اســتان و روســتاهای نزدیــک بــه شــهرهای بــزرگ، ســرعت اینترنــت پاســخ گوی نیــاز برنامــۀ شــاد اســت. 
عــالوه بــر یکســان نبــودن ســرعت اینترنــت، بــا توجــه بــه وضعیــت معیشــتی جامعــۀ درگیــر کرونــا و گرانی 
اینترنــت در ایــران، توانایــی خریــد شــارژ اینترنــت بــرای بعضــی از خانوارهــا مشــکل و گاه ناممکــن اســت.

در مــواردی خانــوادۀ دانش آمــوز تمکــن مالــی الزم جهــت خریــد تلفــن هوشــمند را نــدارد و 
نمی توانــد نســبت بــه آمــوزش مجــازی دانش آمــوز خــود اقدامــی کنــد کــه ایــن امــر موجــب «نابرابــری 
دیجیتــال» شــده اســت کــه درنهایــت احســاس تبعیــض و بی عدالتــی آموزشــی را در والدیــن ایجــاد 
نمــوده و باعــث بدبینــی آن هــا بــه  نظــام آموزشــی شــده اســت؛ یــک نفــر از دانش آمــوزان کالس مــن، 
تلفــن هوشــمند نــدارد و تــا به امــروز هیچ گونــه فعالیــت آموزشــی نداشــته اســت و پیک هــای تمرینــی 
ــرای او  ــز ب ــم نی ــوزان تقســیم می کن ــن دانش آم ــۀ شــخصی چــاپ و بی ــا هزین ــار و ب ــاه دو ب ــه در م ک
کاربــردی نــدارد؛ چــون تدریــس درس هــای جدیــد را دریافــت نکــرده و والدیــن او نیــز بــا ایــن ســؤال 

ــرا چــه می شــود؟». ــا فق ــه رو هســتند کــه «آمــوزش م بی پاسخشــان روب
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بــا شــیوع بیمــاری و افزایــش بیــکاری و قطع درآمد، بســیاری از خانوارهای فقیر، فشــار مالی و اقتصادی 
مضاعفــی را تحمــل می کننــد و ایــن یکــی از عوامــل مهــم محیطــی تأثیرگــذار بــر وضعیــت روانــی والدیــن و 
کــودکان اســت؛ اقتصــاد در آمادگــی ذهنــی، توجــه، اشــتیاق و انگیــزه، تــالش و روحیــۀ دانش آمــوزان جهــت 
تحصیــل و یادگیــری مؤثــر اســت. همان طــور کــه آبراهــام مازلــو می گویــد، بــرای رشــد به ســوی کمــال و 
یادگیــری اولیــن قــدم برطــرف شــدن نیازهــای اولیــه و ایمنی اســت. امنیت بهداشــتی، غذایی، جانــی و روانی 
پایــه و شــالودۀ رشــد فرزنــدان و موفقیــت در تحصیــل اســت کــه بــا وضعیت اقتصــادی کنونی در بســیاری از 
خانــواده اوضــاع، مطلــوب نیســت و بــا مشــکالت مالــی دســت  به گریبــان هســتند کــه ضــرورت نیــاز عامــل 

انســانی، یعنــی معلــم در امــر تدریــس و در کنــار دانش آمــوز را هویــدا می کنــد.
یکــی دیگــر از اعضــای خانــوادۀ آمــوزش کشــور، جامعــۀ عشــایری اســت کــه در ایــن فصــل از ســال، 
زمــان کــوچ عشــایر اســت. دلهــرۀ کرونایــی ایــن دانش آموزان و مشــخص نبــودن وضعیت تحصیلــی آن ها، 
در محیط هایــی اســت کــه ارتبــاط اینترنتــی برقــرار نمی شــود و امــکان اتصــال بــه کالس آن الیــن بســیار 
ســخت و شــاید ناممکــن باشــد. تلفن هــای هوشــمند بــرای برخــی از والدیــن دانش آمــوزان عشــایر به دلیــل 
ســبک  زندگی شــان کاربــردی نداشــته اســت و بــه همیــن دلیــل، آشــنایی الزم بــرای اســتفاده از سیســتم های 
عامــل گوشــی های هوشــمند را ندارنــد. در خانواده هایــی کــه ســطح تحصیــالت والدیــن پاییــن اســت نیز، 
ــن  ــد. در چنی اســتفاده از تلفن هــای هوشــمند و اپلیکیشــن های مجــازی برایشــان مشــکل ایجــاد می کن
خانواده هایــی معمــوًال هــر دو والــد مجبــور بــه کار در بیــرون از خانــه هســتند کــه ســبب می شــود در زمــان 

شــروع کالس هــای آن الیــن، امــکان حضــور فرزندانشــان در کالس هــا میســر نباشــد.
در مــوارد بســیار دیگــری نیــز مشــاهده می شــود کــه والدیــن هر دو شــاغل هســتند یا تلفن هوشــمند 
ــار والــد شــاغل اســت کــه در ایــن صــورت، دانش آمــوز در ســاعات کالســی آن الیــن غیبــت  در اختی
غیرموجــه دارد. به طــور مثــال، اســتان گیــالن در فصــل بهــار زمــان کار ســخت در شــالیزار اســت و در 
اکثــر مــوارد هــر دو والــد بیــرون از خانــه در زمیــن کشــاورزی مشــغول کار هســتند. در مناطــق دیگــر 
نیــز همیــن وضعیــت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد یــا هــر دو والــد کارمنــد باشــند یــا کارگــر یــا 
بــازاری. بــا عنایــت بــه عــرف جامعــه مبنــی بــر کنتــرل و حفاظــت فرزنــدان در مقابــل فضــای مجــازی 
ــن خــود اســتفاده  ــن والدی ــد و از تلف ــن شــخصی ندارن ــوزان تلف ــب دانش آم ــت، اغل ــای اینترن و دنی
ــد  ــه کار می کنن ــرون از خان ــد بی ــر دو وال ــه ه ــی ک ــرای خانواده های ــود ب ــۀ خ ــن به نوب ــه ای ــد ک می کنن
مشــکل آفرین شــده اســت و بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی معلمــان در برگــزاری کالس هــای آن الیــن 
ــا شــانزده باشــد، حضــور  ــد از ســاعت هشــت  ت ــرورش بای ــون وزارت آموزش وپ ــا قان ــق ب ــه مطاب ک

ــه رو کــرده اســت. ــا مشــکل روب دانش آمــوزان در کالس آن الیــن را ب
از طرفــی در دســترس بــودن دائــم تلفــن هوشــمند یــا رایانــۀ متصــل بــه اینترنــت می توانــد آســیب زا 
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ــی از  ــا انبوه ــای جســت وجوگر ب ــات در موتوره ــدن اوق ــت و گذران ــرر از اینترن ــتفادۀ مک ــد. اس باش
اطالعــات و تازگی هــا، شــرکت در کالس هــای آن الیــن مجــازی، جســت وجو در فضــای جهانــی 
ــرگرم کننده  ــن س ــای آن الی ــق و بازی ه ــام تحقی ــف و انج ــه بعضــی از تکالی ــرای پاســخ ب ــت ب اینترن
ــد  ــود می توان ــه خ ــود ک ــا ش ــا و رایانه ه ــت و تلفن ه ــه اینترن ــوزان ب ــاد دانش آم ــبب اعتی ــد س می توان
مشــکالت جســمی و روانــی بــه دنبــال داشــته باشــد. کنتــرل اســتفاده از اینترنــت نیــز بســته بــه ســبک 
ــت  ــت و موفقی ــتفاده از اینترن ــیب های اس ــاوت اســت و آس ــا متف ــروری خانواده ه ــی و فرزندپ تربیت

ــی بســتگی دارد. ــن ســبک های تربیت ــه ای ــی مجــازی ب تحصیل
شــیوۀ فرزندپــروری در بعضــی خانواده هــا بــه ســبک بی توجــه١ اســت. ایــن والدیــن خــود را 
ــد ســایر جنبه هــای زندگــی فرزندانشــان  ــد و احســاس می کنن ــر نمی کنن ــا زندگــی فرزندانشــان درگی ب
ــرد،  ــتند (بیابان گ ــاوت هس ــان بی تف ــای فرزندانش ــه فعالیت ه ــر از خــود آن هاســت و نســبت ب مهم ت
١٣٩٢). آن هــا اپلیکیشــن شــاد را نصــب نمی کننــد و اساســاً پیگیــر امــور تحصیلــی و تکالیــف درســی 
فرزنــدان خــود نیســتند. اکثــر کالس هــای همکارانــم بــا مــواردی بــه این ســبک، گرچــه معــدود، روبه رو 
ــده اســت و دانش آمــوزان  ــر و معلمــان، بــدون نتیجــه مان ــوده اســت و علی رغــم پی گیری هــای مدی ب

ــد. ایــن خانواده هــا بــدون فعالیــت تحصیلــی، تــرم را ســپری می کنن
در خانواده هایــی کــه ســبک فرزندپــروری ســهل گیرانه٢ اســت، والدیــن در زندگــی فرزندان خــود زیاد 
دخالــت می کننــد، امــا ممنوعیــت و محدودیــت اندکــی بــرای آن هــا قائــل می شــوند. ایــن والدیــن اغلــب 
اجــازه می دهنــد کودکانشــان هــرکاری می خواهنــد انجــام دهنــد و راه خــود را برونــد؛ زیــرا آن ها معتقدند 
ترکیبــی از حمایــت و تأمیــن نیازهــای کــودک و نداشــتن محدودیــت، وی را خــالق و بــا اعتمــاد به نفــس 
بــار خواهــد آورد (همــان). فرزنــدان حاصــل از چنیــن ســبک فرزندپــروری هیچ گونــه فرمان بــرداری و 
تمکیــن از والدیــن ندارنــد. بــه همیــن دلیــل، دانش آمــوزان ایــن خانواده هــا در کالس هــای آن الیــن، در 
شــروع کالس اعــالم حضــور می کننــد و بــه کار یــا بــازی شــخصی خــود مشــغول می شــوند و در آخــر 
کالس نیــز جهــت اعــالم حضــور در کالس شــرکت می کننــد و معلــم توانایــی کنتــرل حضوروغیــاب 
تمامــی اعضــای کالس بــا چنیــن نرم افــزاری را نــدارد. مشــکل دیگــر ایــن دانش آمــوزان، انجــام نــدادن 
ــه انجــام تکالیــف می کننــد کــه  ــور ب ــا والدیــن را مجب ــا انجــام نمی دهنــد ی تکالیــف کالســی اســت؛ ی
ــن  ــن دانش آمــوزان از عــدم تمکی ــن ای ــل  رســیدگی نیســت. والدی ــزار شــاد قاب ــز در نرم اف ــن مــورد نی ای
بچه هایشــان در انجــام تکالیــف شــکایت دارنــد؛ درصورتی کــه در زمــان حضــور در مدرســه مجبــور بــه 

انجــام تکالیــف در کالس و همچنیــن حضــور تمام وقــت در مدرســه  بودنــد.
ــای  ــل کالس ه ــد، تداخ ــر باش ــک نف ــش از ی ــدان محصــل بی ــداد فرزن ــه تع ــی ک در خانواده های
1. Neglectful
2. Indulgent
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آن الیــن باعــث ســردرگمی دانش آمــوزان شــده اســت؛ اکثــر خانواده هــا قــادر بــه تهیــۀ دو دســتگاه تلفــن 
هوشــمند بــا نــرخ بــاالی گوشــی های هوشــمند موجــود در بــازار نیســتند و بــه همیــن دلیــل، کالس هــای 
آن الیــن را ازدســت می دهنــد و بــا فیلم هــای تدریــس معلــم بــه امــور درســی خــود می پردازنــد. عــالوه 
بــر ناآشــنا بــودن والدیــن بــا نرم افزارهــا و قابلیت هــای تلفن هــای همــراه یــا سیســتم رایانــه ای خانگــی، 
ــا و تدریــس  ــر اســتفاده از نرم افزاره ــی ب ــان شــاغل مبن ــرای معلم ــود دوره هــای ضمــن خدمــت ب نب
ــه همیــن  مجــازی، خــود یکــی از دالیــل مشــکالت پیــش روی «شــاد» و آمــوزش مجــازی اســت؛ ب
دلیــل، نیــاز بــه واحدهــای درســی تخصصــی درمــورد اســتفاده از نرم افزارهــا و تدریــس مجــازی در 

ــود. ــاس می ش ــدت احس ــم به ش ــای تربیت معل دوره ه

مشکالت یادگیری و روش های تدریس
ــرح  ــات مط ــادی را براســاس پژوهــش و نظری ــتقیم زی ــای آموزشــی مس ــی، روش ه ــان تربیت روان شناس
کرده انــد. ایــن روش هــای آمــوزش مســتقیم بــه دو دســتۀ کلــی تقســیم می شــوند: در یــک دســته از 
روش هــا، معلــم مســتقیم در فراینــد آمــوزش تأثیرگــذار اســت و فعالیــت اصلــی آمــوزش برعهــدۀ معلــم 
اســت؛ در دســتۀ دیگــر، روش هــای مســتقیم بــدون دخالــت مســتقیم معلــم اســت، امــا ازلحــاظ مبانــی 
نظــری و پایه هــای تجربــی از اندیشــه های زیربنایــی آمــوزش مســتقیم پــی روی می کنــد (ســیف، ١٣٨٧). 
ــه، روش همشــاگردی، روش دانش آموز‑محــوری و ســخنرانی را  شــیوه هایی چــون تدریــس دوجانب
می تــوان از روش هــای مســتقیمی دانســت کــه فعالیــت اصلــی برعهــدۀ معلــم اســت و در کالس و در 

ــد. ــاق می افت ــم اتف ــوز و معل ــن دانش آم ــل بی تعام
ــری صــورت  ــت کمت ــا دخال ــا ب ــم ی ــت معل ــدون دخال ــه ب ــوزش مســتقیم ک یکــی از روش هــای آم
می گیــرد بــه آمــوزش برخــط١ شــهرت یافتــه اســت. آمــوزش برخــط یــا آمــوزش الکترونیکــی، یادگیــری 
اینترنتــی، یادگیــری شــبکه ای، یادگیــری مجــازی و کالس درس مجــازی٢ نیــز نــام گرفتــه اســت. ایــن نــوع 
آمــوزش به عنــوان «اســتفاده از اینترنــت بــرای دسترســی بــه مــوارد یادگیــری؛ تعامــل بــا محتــوا، معلــم و 
ســایر یادگیرنــدگان و دریافــت حمایــت در ضمــن فراینــد یادگیــری، به منظــور کشــف دانــش، ســاختن 
معنــی شــخصی و آموختــن از تجربــۀ یادگیــری تعریــف  شــده اســت» (همــان). اکثــر منتقــدانِ ایــن روش 
بــر ایــن باورنــد کــه آمــوزش مجــازی نمی توانــد جای گزیــن آمــوزش مســتقیم بــا دخالــت معلــم شــود. 
به عقیــدۀ گیــج و برالینــر (به نقــل از ســیف، ١٣٨۴)، نتایــج پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه ایــن روش 
بــرای یادگیــری مهارت هــای خــاص (مـــثل اســتفاده از ماشین حســاب یــا بعضــی فرمول هــای ریاضــی) 

و نیــز آمــوزش جبرانــی و آمــوزش اضافــی (افــزون بــر آمــوزش کالســی) بســیار ارزشــمند اســت.
1. Online education
2. Virtual classroom
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روان شناســان حــوزۀ تربیتــی، تدریــس را فراینــدی تعاملــی می داننــد کــه بــه حضــور معلــم و دانش آمــوز 
نیــاز دارد. اکثــر شــیوه های تدریــس روان شناســان تربیتــی بــر حضــور در کالس مبتنــی اســت. اشــارۀ برونر به 
«سکوســازی»، ویگوتســکی بــه «منطقــۀ تقریبــی رشــد و تدریــس دوجانبــه»، آزوبــل بــه «یادگیری معنــی دار و 
ســخنرانی معلــم»، ژان پیــاژه بــه «نقــش تســهیلگر معلــم» و بندورا بــه «یادگیــری مشــاهده ای و الگوبــرداری»، 
همگــی دال بــر حساســیت و نقــش اساســی تعامــل میان دانش آمــوز و معلم اســت. اغلب نظریات آمــوزش و 
یادگیــری، انتقــال پــاره ای از معلومــات و متــون کتــاب به ذهن های غیرفعــال دانش آمــوزان را جریــان یادگیری 
در تدریــس نمی داننــد؛ بلکــه تدریــس را فراینــدی دوجانبــه می داننــد و عقیــده دارنــد کــه دانش آمــوز فعاالنــه 
دانــش خــود را شــکل می دهــد. در ایــن فراینــد نقــش معلم، تعامل و تســهیل فراینــد یادگیری اســت. یادگیری 
نه تنهــا بــا مطالعــۀ متــون کتــاب شــکل می گیرد، بلکــه بســیاری از یادگیری ها خــارج از کتــاب و با حضــور در 
کالس درس میســر می شــود. یادگیــری «ســبک های تأملــی و عمقــی تفکــر»، یادگیــری «اســتقامت در انجــام 
تکالیــف»، چگونگــی «اســناد دالیــل موفقیــت و شکســت بــه منابــع»، «توانایــی حل مســئله»، نحوۀ گفتــار و 
بیــان و ارتباطــات بین فــردی، همگــی به صــورت یادگیــری مشــاهده ای و در تعامــل بــا جمــع اتفــاق می افتــد 
کــه جبــران آن ازطریــق فضــای مجــازی امکان پذیــر نیســت و اپلیکیشــن شــاد راه حــل مناســبی را بــرای تأمین 
ایــن نیازهــا ارائــه نــداده اســت. فضــای ســایبری و لگاریتم هــای سیســتم های هوشــمند، رایانه هــا و تلفن هــا 
فــارغ از احســاس و تفکــرات و وجــوه عاطفــی و انســانی معلــم و همکالسی هاســت؛ درحالی کــه اغلــب 

نظریــات و پژوهش هــای روان شناســی بــر جنبه هــای عاطفــی و تعاملــی آمــوزش تأکیــد دارنــد.
عــالوه بــر ایــن، در نظریــۀ اجتماعی‑فرهنگــی، یادگیــری در بســتر اجتمــاع و در تعامــل بــا دیگــران 
ــه آن  ــه ب ــدی ک ــاع اســت و فراین ــی اجتم ــد: خاســتگاه روان آدم ــد. ویگوتســکی می گوی ــاق می افت اتف
شــکل می دهــد، «ارتبــاط» اســت  (ســیف، ١٣٧٨). او بــر ایــن بــاور اســت کــه رشــد شــناختی کــودک 
عمومــاً بــه مردمــی وابســته اســت کــه در دنیــای او زندگــی می کننــد. دانش هــا، اندیشــه ها، نگرش هــا 
و ارزش هــای فــرد در تعامــل بــا دیگــران تحــول می یابــد. او در نظریــه اش بــه اصطــالح منطقــۀ تقریبــی 
ــا ســطح  ــی ی ــن ســطح کنون ــاوت بی ــد، تف ــی رش ــۀ تقریب ــور او از منطق ــد. منظ ــاره می کن ــد١ اش رش
ــه ای از تکالیفــی  ــه دامن رشــد واقعــی کــودک و ســطح رشــد بالقــوۀ اوســت؛ منطقــۀ تقریبــی رشــد ب
ــاالن  ــا به کمــک بزرگ س ــد، ام ــا برنمی آی ــام آن ه ــدۀ انج ــی از عه ــودک به تنهای ــه ک ــود ک ــه می ش گفت
یــا دوســتان ماهرتــر از خــود قــادر اســت آن هــا را انجــام دهــد. به عقیــدۀ ویگوتســکی، رشــد شــناختی 
زمانــی بــه حداکثــر می رســد کــه یادگیــری در منطقــۀ تقریبــی رشــد و در تعامــل اجتماعــی صــورت 
گیــرد. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه منطقــۀ تقریبــی رشــد، تکالیفــی هســتند کــه کــودک هنــوز 

آن هــا را یــاد نگرفتــه اســت، امــا آمادگــی یادگیــری آن را دارد.

1. The zone of proximal development
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ــن نتیجــه  ــه ای ــزار شــاد و محدودیت هــای آن، ب ــا نرم اف ــه تدریــس مجــازی و آشــنایی ب ــا رجــوع ب ب
می رســیم کــه معلــم در تدریــس مجــازی نمی توانــد موفــق بــه شــناخت یادگیــری واقعــی دانش آموزانــش 
شــود تــا اینکــه آن هــا را به ســمت یادگیری هــای بالقــوه رهنمود کنــد. بنا بر ایــن نظریۀ شــناختی‑اجتماعی، 
ــره ماننــد معلــم و  درصــورت شناســایی منطقــۀ رشــد دانش آمــوز و اینکــه یادگیــری در تعامــل افــراد خب
همکالســی ماهرتــر در بســتر ارتبــاط و گفت وگــو رخ می دهــد، در فضــای مجــازی نــه امــکان شــناخت 
یادگیــری واقعــی دانش آمــوز امکان پذیــر اســت، نــه بســتر ارتباطــی و اجتماعــی جهــت سکوســازی و رشــد 
بــه منطقــۀ تقریبــی رشــد یــا همان یادگیــری بالقــوه وجــود دارد. نظریۀ ویگوتســکی را نظریــۀ دیالکتیک نیز 
ــا دانش آمــوز اســت. تحقــق  ــا دانش آمــوز و دانش آمــوز ب ــم ب ــاط معل ــر ضــرورت ارتب ــد کــه دال ب می نامن
ایــن ارتبــاط در «شــاد»، به دلیــل مشــکالت فنــی و انســانی کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره شــد، میســر نیســت.
 آزوبــل در نظریــۀ یادگیــری کالمــی بــه «معنــی دار» بــودن یادگیــری تأکیــد می کنــد. معنــی بــه وجــود 
نوعــی قرینــه یــا معــادل ذهنــی بــرای یادگیری هــا در ســاخت شــناختی یادگیرنــده وابســته اســت. وقتــی 
 کــه مفهــوم، قابــل  ارتبــاط دادن بــا مفاهیمــی باشــد کــه ازپیش در ســاخت شــناختی فــرد وجود دارنــد، آن 
مفهــوم معنــی دار اســت. به ســخن دیگــر، مطالــب معنــی دار بــه مطالــب یادگرفتــۀ قبلــی مربوط می شــوند، 
ــور  ــوند، به ط ــه می ش ــی وار آموخت ــورت طوط ــه به ص ــی ک ــا مطالب ــی دار ی ــب غیرمعن ــه مطال درحالی ک
پراکنــده و بــدون ارتبــاط بــا یکدیگــر در ذهــن انباشــته می گردنــد. بنابرایــن، اگــر یادگیرنــده بتواند مطالب 
جدیــد را بــه مطالبــی کــه پیش تــر آموختــه اســت، مرتبــط ســازد، یادگیــری او به نحــو معنــی داری انجــام 
می گیــرد، امــا اگــر اطالعــات جدیــد را بــر اثــر تکــرار و تمریــن حفــظ کنــد، بــدون اینکــه ارتبــاط آن هــا را 

بــا مطالبــی کــه پیش تــر آموختــه اســت بیابــد، یادگیــری او طوطــی وار خواهــد بــود. 
ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــارت اســت از: ایج ــری عب ــی دار، یادگی ــری معن ــۀ یادگی ــه در نظری ــه شــد ک گفت
مطالــب جدیــد و ســاخت شــناختی یادگیرنــده. بنابرایــن معلــم بــرای تحقــق یادگیــری معنــی دار، قبــل 
از شــروع تدریــس بایــد دانســته ها و ســاخت شــناختی دانش آمــوز در رابطــه بــا درس تــازه را بدانــد تــا 
بتوانــد به وســیلۀ یادگیــری کالمــی معنــی دار، اطالعــات جدیــد را بــا دانســته های پیشــین بــه هــم زنجیــر 
کنــد. در کالســی بــا پانــزده یــا بیســت دانش آمــوز، معلــم بــا بیســت ســاخت و هــرم شــناختی متفــاوت 
روبه روســت کــه بایــد ســاخت شــناختی همــۀ آن هــا را بســنجد، درصــورت کمبــود دانســته های ســاخت 
ــد و ســپس  ــه کن ــرای طــرح موضــوع درســی جدیــد، پیــش ســازمان دهنده های الزم را ارائ شــناختی ب
بــا توجــه بــه ســطح یادگیــری پیــش ســازمان دهنده ها از ســوی دانش آمــوزان و ســنجش مجــدد هــرم 
ــد. فضــای مجــازی و  ــا ســاخت شــناختی آماده شــده تدریــس کن ــد را مطابــق ب شــناختی، درس جدی
اپلیکیشــن «شــاد» جهــت تحقــق ایــن امــر، محــدود جلــوه می کنــد و توانایــی بــرآورد ایــن نیــاز معلــم و 
دانش آمــوز را نــدارد و تدریــس به اجبــار براســاس ســاخت هــرم شــناختی دانش آمــوز شــکل نمی گیــرد 
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ــا همــان  ــدا می کنــد و انگیــزش درونــی ی و به ســمت یادگیــری ســطحی و حفــظ طوطــی وار ســوق پی
ــد، دیگــر حاصــل نخواهــد شــد. درصورتی کــه  احســاس خــوب و رضایــت خاطــر از یادگیــری جدی
انگیــزش درونــی و رضایــت خاطــر درونــی ایجــاد نشــود، ادامــۀ رونــد یادگیــری و اســتقامت در فراینــد 

تحصیلــی و انجــام تکالیــف و فعالیت هــای مربــوط بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.
ــی دارد.  ــا پیشــرفت تحصیل ــت ب ــاط مســتقیم و مثب ــردی اســت کــه ارتب ــی درون ف ــزش، حالت انگی
انگیــزش، فراینــد برانگیختــن و نگهــداری رفتــار هدف گراســت (شــانک، به نقــل از کریمــی، ١٣٩۵). 
هماننــد یادگیــری، انگیــزش نیــز به طــور مســتقیم قابل مشــاهده نیســت، بلکــه از شــاخص های رفتــاری 
نظیــر بــه کالم آوردن، انتخاب هــای تکلیــف و فعالیت هــای هدف گــرا اســتنباط می شــود. دانش آموزانــی 
کــه بــرای یادگیــری برانگیختــه شــده اند، بــه آمــوزش توجــه بیشــتری می کننــد و در فعالیت هایــی نظیــر 
ــر  ــؤاالت درگی ــیدن س ــده و پرس ــر آموخته ش ــش پیش ت ــه دان ــط دادن آن ب ــات، رب ــی اطالع ــرور ذهن م

ــد. ــا مطالــب دشــوار مواجــه می شــوند، تــالش بیشــتری صــرف می کنن می شــوند و وقتــی ب
معلمــان بــه دو روش می تواننــد ایجــاد انگیــزه کننــد؛ ایجــاد انگیــزش درونــی و انگیــزش بیرونــی. 
انگیزه هــای بیرونــی را معمــوًال می تــوان به وســیلۀ دادن ســتاره، نمــرۀ خــوب، برچســب و ژتــون، 
حــذف مشــق، حــذف نمــرات منفــی ایجــاد کــرد. درخصــوص انگیــزش درونــی، می تــوان بــه رضایــت 
ــری  ــم و یادگی ــی معل ــار کالم ــا رفت ــتر ب ــه بیش ــرد ک ــاره ک ــری اش ــوب از یادگی ــاس خ ــر و احس خاط
بــرای یادگیــری ایجــاد می شــود. حــال بــا ایــن تعــارف از انگیــزش، معلــم ازطریــق فضــای مجــازی و 
اپلیکیشــن های ناکارآمــد چگونــه می توانــد میــزان انگیــزش دانش آمــوز را بســنجد؟ معلــم قــادر نیســت 
تقویت کننده هــای دانش آمــوزان و ســطح انگیــزش آن هــا را تشــخیص دهــد و بــرای افزایــش آن اقــدام 
 کنــد. بــا توجــه بــه نبــود تعامــل بهینــه در فضــای مجــازی، معلمــان جز مــوارد اندکــی چون تشــویق های 
نوشــتاری و صوتــی کــه آن  راهــم نمی تــوان براســاس اصــول علمــی تقویــت کــرد، راه مناســب دیگــری 
ندارنــد. معلمــان نمی تواننــد تأثیــری بــر منابــع اســناد (علت یابــی شکســت یــا موفقیــت در انجــام امــور 
تحصیلــی) داشــته باشــند. آن هــا همچنیــن در فضــای محــدود و ســرد دنیــای مجــازی توانایــی ایجــاد 
ــا حــرکات  ــاط چشــمی و انتقــال عواطــف ب ــی، دادن ژتــون و ســتاره، اســتفاده از ارتب انگیــزش درون
ــن صــدا، ایجــاد محرومیت هــای به موقــع، تشــویق کالمــی و رفتــاری بجــا  صــورت و بــدن، تغییــرات تُ
و ســریع را ندارنــد. آمــوزش مجــازی جــز در پــاره ای محــدود از مــوارد مـــثل تشــویق کالمــی به صــورت 
ــرل  ــرای ایجــاد، افزایــش و کنت ــدارد، در دیگــر مــوارد ب ــر چندانــی ن ــر کــه آن هــم اث ــا تصوی صــوت ی
ــا کــم  ــان ب ــرور زم ــر می رســد به م ــدارد. به نظ ــن ن ــرای گفت ــی ب ــوزان حرف حــاالت انگیزشــی دانش آم
شــدن انگیــزۀ دانش آمــوزان در کالس هــای مجــازی، رغبــت آن هــا بــرای تــالش و پشــتکار و تحصیــل 

کمتــر و کمتــر شــود و آمــوزش از هــدف اصلــی خــود دور گــردد.
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ــزش در او  ــن اســت باعــث کاهــش انگی ــا ممک ــوز نه تنه ــاهدۀ دانش آم ــدم مش ــل و ع ــود تعام نب
شــود، بلکــه ایــن نبــود رابطــه و مشــاهده گری دانش آمــوز می توانــد بــر دیگــر مســائل روانــی و شــناختی 
او اثرگــذار باشــد. مشــاهدۀ دانش آمــوز هنــگام انجــام تکالیــف درس جدیــد بســیار مهــم اســت. میــزان 
اضطــراب، اســترس، رنــگ پوســت، عــرق کــردن دســتان، حالــت چشــم ها، خنــده یــا بغــض، رضایــت 
یــا تــرس، همــۀ ایــن ویژگی هــا بازخــورد مناســبی بــرای معلــم جهــت تســهیل فراینــد یادگیــری و رفــع 
ــن مشــکالت در کالس مجــازی بســیار  ــع ای ــوزان اســت. رف ــه دانش آم نواقــص تدریــس و کمــک ب
ســخت اســت و تاحــدودی ناممکــن می نمایــد؛ زیــرا معلــم شــیوه و حالــت بچه هــا در زمــان انجــام 
ــت  ــوًال عکــس اســت، جه ــه معم ــری ک ــف را به صــورت تصوی ــط تکالی ــد و فق ــف را نمی بین تکالی
ســنجش میــزان یادگیــری در اختیــار دارد. نحــوۀ ســنجش میــزان یادگیــری در کالس هــای آن الیــن شــاد 
حــاوی کاســتی های بســیاری اســت، معلــم فقــط امــکان برگــزاری آزمون هــای کتبــی و شــفاهی را دارد 
کــه نمی توانــد ســنجۀ کافــی بــرای ســنجش و ارتقــا پایــه باشــد. طــرح درس هــا و روش هــای تدریــس 

نظــام آموزشــی کشــور نیــز بــرای کاربــرد در تدریــس مجــازی کارایــی ندارنــد.
جدیــد بــودن تدریــس مجــازی مشــکالت زیــادی را در روش تدریــس معلمــان ایجــاد کــرده اســت. 
ــدی حیطه هــای  ــل طبقه بن ــال، براســاس طبقه بندی هــای علمــی مث طــرح درس علمــی کــه به طــور مث
شــناختی بلــوم١ و مخصــوص تدریــس مجــازی باشــد و تمامــی حیطه هــای شــناختی و رفتــاری 
ــه ای را در  ــج دقیق ــد طــرح درس چهل وپن ــم بای ــذا معل ــدارد. ل ــوز را پوشــش دهــد، وجــود ن دانش آم
زمانــی کوتــاه در یــک فایــل تصویــری، کــه بایــد هزینــۀ بــاال و مشــکالت ســرعت اینترنــت در منطقــۀ 
مدرســه را درنظــر بگیــرد، بــه اجــرا درآورد. عــالوه بــر ایــن، معلــم بایــد طبــق یــک روش تدریــس بــرای 
ــن  ــده گرفت ــن خــود، نادی ــد کــه ای ــاوت، تدریــس کن ــری متف ــا ســبک های یادگی ــوزان ب ــۀ دانش آم هم
ــا گذشــت زمــان در رونــد تحصیلــی  حقــوق دانش آمــوزان دارای تفاوت هــای فــردی اســت. گرچــه ب
در فضــای مجــازی و بــا بــاال رفتــن تجــارب معلمــان تاحــدودی از مشــکالت روش تدریــس مجــازی 
کاســته شــده اســت، آن چیــزی کــه مشــخص اســت معلم هــا از شــاخ وبرگ تدریــس می زننــد تــا 
بتواننــد در زمانــی انــدک، اهــداف اصلــی درس را آمــوزش دهنــد کــه بــا توجــه بــه نظریات روان شناســی 
تربیتــی، باعــث یادگیــری موردنظــر نمی شــود. مطالــب و عناویــن دروس نیــز در دورۀ ابتدایــی براســاس 
ــوط  ــا دروســی مرب ــوم ی ــل عل ــب دروس آزمایشــگاهی مث تدریــس مجــازی طراحــی نشــده اند. مطال
ــوری و  ــس دروس تئ ــر تدری ــالوه ب ــد. ع ــاد مانده ان ــدون راه حــل در ش ــز ب ــی نی ــای بدن ــه فعالیت ه ب

ــز در کالس هــای آن الیــن جایگاهــی ندارنــد. آزمایشــگاهی، فعالیت هــای پرورشــی نی
مــدارس عــالوه بــر آمــوزش و تدریــس کتــب درســی، نســبت بــه اهــداف تربیتــی نیــز اقــدام می کننــد 

1. Bloom
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کــه تأثیــر مهمــی در حیــات فکــری، شــخصیتی و تحصیلــی دانش آمــوزان دارد. اردوهــا، مســابقات 
فرهنگــی هنــری، مســابقات ورزشــی، گروه هــای تئاتــر و نمایــش، گروه هــای ســرود، حلقه هــای 
کنــدوکاو، جشــنواره های علمــی ماننــد طــرح جابــر بن حیــان، همگــی از فعالیت هــای مهــم و 

ــده اند. ــع ش ــت واق ــورد غفل ــن م ــه در کالس آن الی ــوزان اســت ک ــۀ دانش آم موردعالق

فرصت ها و دستاوردها
کالس هــای مجــازی و آن الیــن بــرای بهبــود عملکــرد بعضــی از دروس و مهارت هــای خــاص، مناســب 
اســت؛ همچنیــن بــرای تقویــت و دروس جبرانــی و تکمیلــی در کنــار تدریــس معلــم و مدرســه کارایــی 
دارد. اســتفاده از کالس هــای آن الیــن بــا حضــور اولیــا و دانش آمــوزان در یــک محیــط مجــازی باعــث 
ــبک  ــن س ــودن ای ــد ب ــن جدی ــود. همچنی ــه می ش ــوزان و مدرس ــای دانش آم ــن اولی ــل بی ــش تعام افزای
آمــوزش، باعــث جلب توجــه و ایجــاد اشــتیاق در بیــن بســیاری از دانش آموزانــی می شــود کــه از ســبک 
ســنتی و یکنواخــت مــدارس دلــزده شــد ه اند. بــا توجــه بــه موقعیت پیش آمــده، جــا دارد مقامات آموزشــی 
کشــور بــا درنظــر گرفتــن نظــرات معلمــان، دانش آمــوزان، نظریــات علمــی روان شناســی تربیتــی و تجربۀ 
ارزشــمند به دســت آمده، نســبت بــه رفــع نواقــص و مشــکالت اپلیکیشــن «شــاد» کــه بتوانــد نیازهــای 
تدریــس را به نحــو بهتــری بــرآورده کنــد، اقــدام کننــد تــا در مواقــع ضــروری مثــل آلودگــی هــوا، بارش های 
جــوی و دیگــر حــوادث غیرمترقبــه و بحران هــا و در کنــار کالس هــای مدرســه، جهــت ارتبــاط بیشــتر بــا 

معلمــان و تمرین هــای بیشــتر و پی گیــری تکالیــف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
در عصــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، نیــاز به کالس های آموزشــی برخط ضروری اســت؛ کالس هایی 
بــا داشــتن زیرســاخت های الزم و اپلیکیشــن های مناســب بــا محیــط مطلــوب و بــا امکانــات ضــروری 
ــات و پژوهش هــای  ــان و روش هــای تدریــس علمــی براســاس نظری ــدۀ نیازهــای معلم ــه برطرف کنن ک
روان شناســان یادگیــری باشــد؛ امــری کــه ســایر کشــورهای جهــان از ســال ها قبــل بــه آن توجــه داشــته  و 
بــا بسترســازی مناســب نســبت بــه رفــع نواقــص و کمبودهــای آن و طراحــی اپلیکیشــن های مناســب اقــدام 
کرده انــد. بــرای ســاخت اپلیکیشــن بایــد پژوهش هــا و نظریــات روان شناســی تربیتــی را درنظــر گرفــت، 
ســاخت اپلیکیشــنی براســاس اپلیکیشــن های ارتبــاط اجتماعــی، ضروریــات تدریــس معلــم و دانش آموزان 
را برطــرف نمی کنــد. امــا پیــش از ســاخت این اپلیکیشــن، افزایش پهنای باند اینترنت و پوشــش سراســری 
ســرعت اینترنــت در کشــور و ارائــۀ یارانــۀ اینترنــت بــه خانواده هــای دانش آمــوزان کم درآمــد جهت اســتفادۀ 

همه گیــر در راســتای تحقــق عدالــت آموزشــی، الزامــی اســت.
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اپیدمــی کرونــا، وجــوه مختلــف زندگــی انســان اعــم از ســالمت، اقتصــاد، سیاســت، معنویــت، اخــالق، 
دیــن و معرفــت را در سراســر دنیــا تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت؛ تأثیراتــی کــه پیامدهــای آن در 
ــروس،  ــن وی ــر ای ــه تحــت تأثی ــی ک ــا و عملکردهای ــان می شــود. برخــی از تصمیم ه ــده بیشــتر نمای آین
به ویــژه در حــوزۀ دیــن صــورت گرفتــه اســت، پیامدهایــی منفــی و گاه جبران ناپذیــر بــه همــراه داشــته 
اســت کــه می تــوان بخــش عمــدۀ آن را ناشــی از نابالندگــی فکــری و مســئولیت ناپذیری فــردی و اجتماعی 
ــوان  ــوغ فکــری و بازنگــری باورهــا، به عن ــا ضــرورت بل ــم ت ــن ُجســتار برآنی ــراد به شــمار آورد. در ای اف
شــرط ضــروری پیش گیــری از بازتکــرار ایــن خطاهــا، و نیــز ضــرورت ارتقــای ظرفیــت اندیشــندگی و 
مســئولیت پذیری جامعــۀ مدنــی را تبییــن و تشــریح کنیــم و نقــش کلیــدی نظــام آموزشــی را در رشــد و 

پــرورش مهــارت تفکــر انتقــادی به عنــوان مبنــای مســئولیت پذیری در جامعــۀ مدنــی نشــان دهیــم.
ــار خــود و  ــال و رفت ــا و اعم ــا، بینش ه ــد، نگرش ه ــا، عقای ــه باوره بازنگــری و بازاندیشــی راجــع ب
دیگــری، بــه پیرایــش آن هــا از خطــا، جهالــت، تعصــب و جزمیــت، از یک ســو، و ارتقــای آن هــا به ســمت 

١. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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عقالنیــت و انســانیت، از ســوی دیگــر، کمــک می کنــد. ذره ای میکروســکوپی بــه نــام کرونــا بســتر ایــن 
بازنگــری و بازاندیشــی را بــرای بشــر فراهــم کــرده اســت. تصمیم هــا و عملکردهــای فــردی، اجتماعــی و 
فرهنگــی کــه تحــت تأثیــر کرونــا در سراســر دنیا صــورت گرفته، آن قدر گســترده اســت که فرصتی اســتثنائی 
را بــرای بازاندیشــی و بازنگــری کنش هــا و واکنش هــا و مبانــی معرفتــی آن هــا فراهــم کــرده اســت. در ایــن 
ــه در  ــا و واکنش هــای صورت گرفت ــا مشــاهدۀ کنش ه ــا ب ــی فراهــم  شــده ت ــزوای خودخواســته، فرصت ان
مواجهــه بــا کرونــا (چــه از ســوی خودمــان و چــه از ســوی دیگــران) درخصــوص آن ها بیندیشــیم و درســتی 
ــه ایــن  ــه را مــورد ســنجش و داوری قــرار دهیــم. ب ــا نادرســتی تصمیم هــا و عملکردهــای صورت گرفت ی
منظــور الزم اســت توانایــی اســتفاده از عقــل خــود را کســب کرده باشــیم تــا بتوانیم مســتقالنه و منتقدانه به 
معیــاری جهــت ســنجش تصمیم گیری هــا، کنش هــا و واکنش هایمــان رجــوع کنیــم و باورهــا و عقایدمــان 

را به مثابــه مبانــی اتخــاذ تصمیم هــا و رفتارهایمــان بــه بوتــۀ نقــد و داوری بگذاریــم.
ــه تصمیــم و عمــل مســئوالنه  ــم و سرپرســت، کــه ب توانایــی اندیشــیدنِ انتقــادی و مســتقل از قّی
منجــر خواهــد شــد، امــری ضــروری بــرای زیســت عقالنــی و اخالقــی در ســاحت اجتمــاع اســت. هــر 
فــردی بایــد یــاد بگیــرد بیندیشــد و از قــوۀ تفکــر خــود، آزادانــه، مســتقالنه و برکنــار از تأثیــر تمایــالت 
شــخصی خــود اســتفاده کنــد و آزاد از تأثیــر محیــط و اجتمــاع و رأی و نظــر دیگــری، رأی و نظــر خــود 
را ابــراز کنــد و براســاس آن تصمیــم بگیــرد و عمــل کنــد. توانایــی مذکــور به هیچ وجــه بــه معنــی رأی 
و عمــل دل بخواهانــه نیســت؛ زیــرا صرفــاً درصورتــی به عنــوان تصمیــم یــا عمــل درســت و مســئوالنه 
لحــاظ می شــود کــه از ســوی «عقــل مشــترک» و «وجــدان اخالقــی» جامعــه، به عنــوان دو معیــار مهــم 

در ســنجش و داوری اعمــال و رفتــار، تأییــد شــود.
ــه هنــگام بــروز پدیده هــای تأثیرگــذار اجتماعــی چــون  هــر شــهروند بالغــی بــرای اینكــه بتوانــد ب
كرونــا از ســردرگمی در تصمیم گیــری در امــان بمانــد و توانایــی ارزیابــی و داوری درســت را كســب 
كنــد، الزم اســت از پیــروی مقلدانــه و مریدانــه دســت بکشــد و بــه اســتقالل فكــری دســت پیــدا كنــد 
و به بیــان کانــت، جســارت پیــدا کنــد کــه فهــم خــود را بــه کار بگیــرد. الزمــۀ ایــن کار، بهره گیــری از 
ــار جهان شــمول جهــت داوری و ســنجش  ــی» اســت کــه دو معی «عقــل مشــترک» و «وجــدان اخالق
باورهــا، عقایــد، تصمیم هــا و دعــاوی گوناگــون اســت. معیــار عقــل از ســوی علــم و دانــش پشــتیبانی 
می شــود و معیــار اخــالق بــا خــرد جمعــی ســازگار اســت. اگــر هــر بــاور، تصمیــم و عملــی را برکنــار از 
گوینــده و کننــدۀ آن، در تــرازوی عقــل و اخــالق بســنجیم، به راحتــی آن را نخواهیــم پذیرفــت و حتــی 
اگــر نتوانســتیم صحــت یــا ســقم آن را مشــخص كنیــم، دســت کم آن را اپوخــه می کنیــم و در حالــت 

تعلیــق نگــه می داریــم تــا زمانــی كــه بــه  درســتِی آن پــی ببریــم.
بازبینــی و داوری عقالنــی و اخالقــی باورهــا و کردارهــای دینــی و ســنجش کنش هــا و واکنش هــای 
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ناشــی از آن هــا در تــرازوی مســئولیت اخالقــی و اجتماعــی و تــالش بــرای تصمیم گیری براســاس عقل و 
منطــق، امــکان زیســت عقالنــی، اخالقــی و انســانی را در جامعــۀ مدنــی فراهــم می کنــد و از تبعات منفی 
ــا  ــوان ایــن ارزیابــی را درمــورد کرون ــز می کاهــد. اینــک می ت ناشــی از اتخــاذ تصمیم هــای مخاطره آمی
ــه انجــام رســاند.  ــه اســت، ب و تصمیم هــا، کنش هــا و واکنش هایــی کــه درخصــوص آن صــورت گرفت
ــان  ــده، رأی متصدی ــن پدی ــا ای ــه ب ــا در مواجه ــا و عملکرده ــایع ترین تصمیم ه ــن و ش ــی از بارزتری یک
ســالمت جامعــه بــر لــزوم فاصله گیــری فیزیکــی‑ اجتماعــی و عــدم شــکل گیری هرگونــه تجمــع ‑اعــم 
از دینــی و غیردینــی– بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری و کنتــرل آن بــود. در مقابــل ایــن تصمیــم کــه 
بــه پشــتوانۀ علــم و عقــل صــورت گرفــت، از ســوی بخشــی از جامعــه، اعتــراض، مقاومــت و تخطــی بــه 
وقــوع پیوســت کــه باعــث به خطــر افتــادن جــان افــراد جامعــه و گســترش بیمــاری شــد.١ برخــی مدعیــان، 
گرفتــار انــواع خطاهــا و مغالطه هــا شــدند کــه بازبینــی باورهــا، عقایــد و کردارهــای دینــی را بــرای پرهیز 

از بازتکــرار خطاهــا و مصــون مانــدن از پیامدهــای تلــخ ناشــی از آن هــا، ضــروری ســاخته اســت. 
در ریشــه یابی مبانــی معرفتــی ایــن مقاومت هــا، مخالفت هــا و اعتراض هــا، بــا باورهایــی مواجــه 
شــدیم مبنــی بــر اینکــه شــیعیان در برابــر ویــروس مصــون هســتند؛ اماکــن مذهبــی شــفابخش اند و بــه 
ویــروس آلــوده نمی شــوند؛ عــدم شــرکت در مراســم مذهبــی، شکســتی بــرای دیــن به شــمار مــی رود؛ 
عــدم حضــور در اماکــن زیارتــی بی احترامــی بــه ائمــه اســت؛ حضــور در اماکــن زیارتــی بــا رعایــت 
ــان اســت.  ــه امام ــی ب ــی و بی احترام ــتکش، بی ادب ــتفاده از ماســک و دس ــل اس ــردی مث بهداشــت ف
ازایــن رو، ایــن مدعیــان دیــن داری بــه تشــویق مــردم بــرای شــرکت در مراســم دینــی پرداختنــد. عــالوه 
بــر ایــن، شــاهد عملکــرد افــرادی بودیــم کــه ســینه  چــاک کردنــد و بــا توهــِم دفــاع از دیــن بــه حــرم 

حضــرت معصومــه (س) یــورش بردنــد، درِ آن را شکســتند و وارد آنجــا شــدند.
امــا آنچــه در واقعیــت امــر رخ داد، ایــن بــود کــه كســانی كــه در مقابــل تعطیلــی برنامه هــای مذهبــی 
و اماكــن دینــی مقاومــت و معترضانــه اقــدام بــه شــرکت در تجمعــات مذهبــی کردنــد و دیگــران را نیــز 
ــد و باعــث گســترش بیشــتر  ــه خطــر انداختن ــد، جــان خــود و دیگــران را ب ــن کار تشــویق نمودن ــه ای ب
ایــن بیمــاری شــدند. ازایــن رو جــا دارد در اینجــا بپرســیم آیــا ایــن مدعیــان دیــن داری براســاس عقــل و 
مســئولیت اخالقــی خــود تصمیم گیــری کرده انــد. بــاور آن هــا بــه اینکــه اماكــن زیارتی شــفابخش هســتند 
و امــکان نــدارد بــه ویــروس كرونــا آلــوده شــوند، ناشــی از چــه بــوده اســت؟ درحالی کــه علــم می گویــد 
بــرای ویــروس فرقــی نمی کنــد در كابــاره باشــد یــا مســجد، هرجــا باشــد آنجــا را آلــوده و بســتر انتقــال 
بیمــاری می کنــد، چه چیــزی باعــث چنیــن بــاور جاهالنــه ای شــده اســت؟ آیــا ایــن مدعیــان دیــن داری بــه 
پیامــد عملکردشــان در بــه خطــر انداختــن جــان هم نوعانشــان فكــر می کننــد؟ آیــا مســئولیت اخالقــی 

١. البته اجرای دیرهنگام این تصمیم از سوی مسئوالن و عدم قرنطینۀ شهر قم که منشأ شیوع کرونا بود نیز به شیوع بیماری دامن زد.
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ــن  ــی ای ــوان در ناتوان ــن پرســش ها را می ت ــه ای ــد؟ پاســخ ب ــن جــان انســان ها می پذیرن خــود را در گرفت
دســته از افــراد در اندیشــیدن اســتقاللی و عــدم برخــورداری آن هــا از درک عقالنــی امــور جســت وجو 
کــرد. درواقــع چنیــن باورهایــی غیرعقالنــی، غیرعلمــی و غیراخالقــی هســتند و چنیــن عملکردهایــی 
غیرمســئوالنه، متوهمانــه و مدعیانــه به شــمار می رونــد؛ زیــرا به لحــاظ نظــری، علــم برخــالف آن هــا رأی 
ــی، برخــالف  ــد و به لحــاظ عمل ــد نمی کن ــا را تأیی ــرد و اخــالق آن ه ــا را نمی پذی ــل آن ه ــد، عق می ده
ــن  ــت ای ــوان گف ــن رو می ت ــتند. ازای ــی هس ــان آدم ــظ ج ــراد در حف ــی اف ــی و اجتماع ــئولیت اخالق مس
رفتارهــا از ســوی کســانی ابــراز و اجــرا شــدند کــه توانایــی بهره منــدی شایســته از عقــل خــود را نداشــتند 
و از بلــوغ و اســتقالل فکــری محــروم بوده انــد. بســیاری از آن هــا بــا ِاتــکا بــر تقلیــد و پیــروی از دیگــری، 
و نــه براســاس عقــل و منطــق و مســئولیت پذیری فــردی و اجتماعــی، دســت بــه ایــن اعمــال زدنــد. آن هــا 
بــا اعمــال جاهالنــۀ خــود، جــان هم نــوع خــود را بــه خطــر انداختنــد و رنــج هم نــوع خــود را بــه همــراه 
آوردنــد. آنچــه ارزیابــی و داوری بــاور و عملکــرد ایــن افــراد را بااهمیــت می ســازد، ایــن اســت کــه آن هــا 
مدعیــان دیــن داری هســتند و خــود را حافظــان دیــن قلمــداد می کننــد و اتفاقــاً در توجیــه کارهــای خود به 
روایــات و احادیــث دینــی هــم ارجــاع می دهنــد. امــا درواقــع اینــان کســانی هســتند کــه باوجــود اینکــه بــه 
بلــوغ جســمی رســیده اند، از بلــوغ فکــری محــروم مانده انــد. اینــان ترجیــح داده انــد به جــای فکــر کــردن 

اســتقاللی، مقلــد و مریــد باقــی بماننــد و از کســان دیگــری تبعیــت کننــد.
اهمیــت تفکــر انتقــادی و پرهیــز از تقلیــدِ بــدون تعقــل در اینجــا بیش ازپیــش روشــن می شــود؛ 
چــون الزمــۀ پرهیــز از رأی و عمــل جاهالنــه، برخــورداری دیــن داران از توانایــی اندیشــیدن و داوری 
کــردن اســت. بنابرایــن ضــرورت دارد کــه یــک دیــن دار در عیــن دیــن داری، از روحیۀ نقد و پرسشــگری 
برخــوردار باشــد و هــر آنچــه را بــه نــام دیــن بــه او عرضــه می کننــد، به راحتــی نپذیــرد. چنیــن جســارتی 
فهــم معقــول و منطقــی از دیــن را گســترش می دهــد و مانــع اشــاعۀ فهــم جاهالنــه از دیــن و گســترش 
خرافــات می شــود. تک تــک دیــن داران بایــد تــالش کننــد بــه مرحلــه ای از دیــن داری دســت پیــدا کننــد 
کــه بتواننــد بــا تکیــه  بــر خــرد خــود و پرهیــز از تقلیــد جاهالنــه، فهــم دینــی خــود را ارتقــا دهنــد و 
بــه هنــگام وقایــع و رخدادهــای اجتماعــِی مرتبــط بــا دیــن، بــا اتخــاذ تصمیم هــای عقالنــی و مبتنــی 
ــه پیشــبرد جامعــۀ مدنــی کمــک کننــد. کســانی کــه اجــازه می دهنــد دیگــران  ــر مســئولیت اخالقــی ب ب
ــم و سرپرســت خــود لحــاظ  ــد، آن هــا را قّی ــد و رأی صــادر کنن ــم بگیرن به جایشــان بیندیشــند، تصمی
ــان  ــر این ــته اند. ب ــه داش ــته نگ ــی خودخواس ــی و نابالغ ــت، در کودک ــر کان ــود را به تعبی ــد و خ کرده ان
فــرض اســت کــه خــود را از ایــن وضعیــت جاهالنــه بــه درآورنــد و عقــل خــود را بــه کار گیرنــد و از 
ایمــان صــرف، بــدون تعقــل و نقــد بپرهیزنــد و شــک و پرسشــگری دینــی را محتــرم بشــمارند و در یک 

کلمــه بــه اســتقالل فکــری دســت پیــدا کننــد.
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اینــک بــا ایــن پرســش مهــم مواجــه می شــویم کــه چــه علــل و عواملــی باعــث می شــود جامعــه ای 
از بلــوغ فکــری و توانایــی ارزیابــی و داوریِ معقــول امــور محــروم بمانــد و چگونــه می تــوان بــه 
ارتقــای عقالنیــت در جامعــه کمــک کــرد و بــروز و ظهــور جهالــت و خرافــات را در جامعــه بــه حداقــل 
ــن  ــا ای ــل و عوامــل متعــددی را برشــمرد، ام ــوان عل ــن پرســش می ت ــه ای ممکــن رســاند. در پاســخ ب
ُجســتار از منظــری فلســفی، صرفــاً بــه علــت مبنایــی و ریشــه ای صغــارت و نابالغــی فکــری در جامعــه 
ــم،  ــه اهــل فــن همــان حــوزه می ســپارد. ازنظــر صاحــب ایــن قل ــردازد و تبییــن ســایر علــل را ب می پ
نظــام آموزشــِی مقلدپــرور علــت مبنایــِی محــروم مانــدن بخــش بزرگــی از جامعــه از بلوغ فکری اســت. 
اینکــه افــراد یــک جامعــه، به طــور عــام، و دیــن داران، به طــور خــاص، نتواننــد بــه هنــگام بــروز و ظهــور 
رخدادهــای اجتماعــی‑ فرهنگــی و سیاســی، بــه تصمیم هــای عاقالنــه و مبتنــی بــر مســئولیت پذیری 
دســت پیــدا کننــد، نشــان از ضعــف عملکــرد نظــام آموزشــی آن جامعــه دارد؛ ضعفــی کــه خــود را بــا 
تأکیــد بــر اطاعــت و تقلیــد به جــای تفکــر انتقــادی و مســتقالنه نشــان داده اســت. رویکرد غالــب نظام 
آموزش وپــرورش فعلــی، بــر اطاعــت و پیــروی مبتنــی اســت کــه نه تنهــا از روحیــۀ پرسشــگری و نقادانــۀ 
دانش آمــوزان اســتقبال نمی کنــد، بلکــه بــا تأکیــد بــر اطاعــت و تقلیــد، مانــع رشــد تفکــر انتقــادی و 
مســتقل در آن هــا می شــود. ازایــن رو اصــالح نظــام آموزشــی، راه حلــی مبنایــی اســت کــه باعــث ظهــور 

ارادۀ آزاد، مســتقل، معقــول و مبتنــی بــر مســئولیت پذیری می شــود.
ــا عــدم ارتقــای عقالنیــت در جامعــه دارد. نقــش  ــرورش، نقشــی محــوری در ارتقــا ی آموزش وپ
مهــم و کلیــدی آموزش وپــرورش در بلــوغ فکــری جامعــه بــر کســی پوشــیده نیســت. ازطریــق یــک نظام 
آموزشــِی مطلــوب می تــوان عقالنیــت را در جامعــه ارتقــا داد. بنابرایــن بــرای اینکــه افــراد یــک جامعــه 
بتواننــد بــه بلــوغ فکــری دســت پیــدا کننــد، الزم اســت بــه آمــوزش مطلــوب دسترســی داشــته باشــند. 
همان طــور کــه می دانیــم آدمــی در بــدو تولــد به لحــاظ عقالنــی صرفــاً از اســتعداد عقالنیــت برخــوردار 
اســت. اســتعداد مذکــور بــا بلــوغ جســمی توســعه می یابــد، امــا صرفــاً ازطریــق آموزش وپــرورش رشــد 
ــورت  ــواده ص ــط خان ــن و در محی ــق والدی ــوزش ازطری ــن آم ــی از ای ــد. بخش ــدا می کن ــل پی و تکام
می گیــرد و بخشــی از آن ازطریــق جامعــه و به واســطۀ رســانه و فضــای مجــازی تأمیــن می شــود. 
ــرورش اســت. در  ــه  نظــام آموزش وپ ــوط ب ــد آن مرب ــد و هدفمن ــی، محــوری، نظام من ــا بخــش اصل ام
ــدوار  ــه امی ــه رشــد و تکامــل عقــل در جامع ــوان ب ــرورش مناســب، می ت چارچــوب نظــام آموزش وپ
شــد. آدمــی آن چیــزی اســت کــه تربیــت می شــود و آمــوزش داده می شــود. ازایــن رو الزم اســت نظــام 
آموزش وپــرورش بــا تکیــه  بــر روش هــا و پژوهش هــای علمــی معتبــر و بــا اســتفاده از تجربه هــای موفــق 
ــد نســلی  ــرد. اگــر نظــام آموزش وپــرورش بتوان ســایر کشــورها، تربیــت نســل جدیــد را به عهــده بگی
خــوب را تربیــت کنــد، نســل های بعــدی بــه پشــتوانۀ نســل قبــل، از رشــد و تکامــل مناســب بهره منــد 
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خواهنــد شــد. اگــر نظــام آموزشــی محوریــت تربیــت را بر تربیت نســلی برخــوردار از روحیۀ پرسشــگری، 
عقالنیــت انتقــادی و مســئولیت پذیری اخالقــی و اجتماعــی بگــذارد، شــاهد نســلی خواهیــم بــود کــه بــه 
هنــگام بــروز وقایــع و رخدادهــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، ازجملــه پدیــدۀ کرونــا، تصمیم هــای 
عاقالنــه خواهــد گرفــت و اعمــال مســئوالنه انجــام خواهــد داد. بنابرایــن آموزش وپــرورش بایــد تأکیــد 
خــود را بــر تربیــت چنیــن نســلی بگــذارد تــا مانــع تصمیم هــای جاهالنــه و اعمــال غیرمســئوالنه از ســوی 
اکثریــت جامعــه گــردد و نســلی مســئولیت پذیر تربیــت کنــد کــه براســاس عقــل و منطــق و نــه جهــل و 
خرافــات، رفتــار و کــردار خــود را تنظیــم می کننــد. ایــن مهــم بــه انجــام نمی رســد مگــر اینکــه افــراد یــک 
جامعــه، اندیشــیدن را از کودکــی بیاموزنــد و یــاد بگیرنــد منتظــر قیــم نماننــد و در تمــام مراحــل زندگــی 
(اعــم از فــردی و اجتماعــی) بــدون وابســتگی بــه دیگری مســئولیت اجتماعــی و اخالقی خــود را بپذیرند 

و براســاس عقــل و منطــق تصمیــم بگیرنــد و عمــل کننــد.
ــئولیت پذیری  ــه دور از مس ــای ب ــش و واکنش ه ــاهد کن ــا، ش ــدۀ کرون ــفانه درخصــوص پدی متأس
اخالقــی و اجتماعــی بودیــم. چنیــن مواجهه هایــی، چــه درمــورد کرونــا و چــه در ســایر امــور اجتماعی، 
ــر  ــداده اســت. اگ ــی انجــام ن ــئولیت خــود را به خوب ــی مس ــام آموزشــی کنون ــه نظ نشــان از آن دارد ک
ــی و  ــعۀ علم ــرفت و توس ــل پیش ــوان عام ــارت به عن ــم و مه ــوزش عل ــر آم ــالوه ب ــی، ع ــام آموزش نظ
ــا و ریشــۀ تکامــل  ــوان مبن ــراد به عن ــی اف ــی و اخالق ــر رشــد عقالن ــی، محوریــت کار خــود را ب صنعت
جامعــۀ مدنــی بگــذارد، افــرادی تربیــت خواهنــد شــد کــه عــالوه بــر اینکــه بــه هنــگام بــروز و ظهــور 
پدیده هــا و رخدادهــای اجتماعــی، توانایــی اتخــاذ تصمیــم درســت و عمــل منطبــق بــا عقالنیــت را 
خواهنــد داشــت، نســل بعــد از خــود را نیــز براســاس همیــن شــیوه تربیــت خواهنــد کــرد. چنیــن نظــام 
آموزشــی ای نســلی را تربیــت خواهــد کــرد کــه مســئولیت پذیری و احتــرام بــه حقــوق ســایرین را وظیفــۀ 

ــدان عمــل خواهــد کــرد. خــود به شــمار خواهــد آورد و از ســر وظیفه شناســی ب
ــر اطاعــت و  ــی ب ــا روش مبتن ــرورش م ــام آموزش وپ ــب در نظ ــم، روش غال ــه گفتی ــور ک همان ط
ــد هســتند و تــوان بهره منــدی  تقلیــد اســت. ازایــن رو افــرادی را تربیــت می کنــد کــه اطاعت پذیــر و مقلّ
از قــوۀ تفکــر را بــه هنــگام مواجهــه بــا پدیده هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی ندارنــد و بــا شــانه 
خالــی کــردن از بــار مســئولیت اخالقــی و اجتماعــی خــود، تحــت تأثیــر رأی و نظــر دیگــران، کنــش و 
واکنش هــای خــود را تنظیــم می کننــد. اگــر از آن هــا بپرســید چــرا چنیــن تصمیمــی گرفتیــد، به نــدرت 
بــا پاســخی مســتدل، منطقــی و مبتنــی بــر مســئولیت پذیری مواجــه می شــوید. آن هــا غالبــاً رأی و نظــر 
دیگــران را معیــار رأی و نظــر خــود قــرار می دهنــد و از آوردن دلیــل و اســتدالل منطقــی بــرای عملکــرد 
خــود ناتوان انــد. چنیــن مواجهــه ای به خصــوص در امــور مرتبــط بــا دیــن بســیار شــایع اســت. آن قــدری 
کــه افــراد براســاس روایــات و احادیثــی تصمیــم می گیرنــد کــه اگــر مــورد بررســی و پژوهــش تاریخــی 
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ــا  ــیاری از آن ه ــذب بس ــتی و ک ــوند، نادرس ــنجیده ش ــل و اخــالق س ــرازوی عق ــد و در ت ــرار بگیرن ق
ــه  ــد. حال آنکــه اگــر نظــام آموزشــی اندیشــیدن را ب ــه عقــل خــود رجــوع نمی کنن روشــن می شــود، ب
کــودکان آمــوزش دهــد و بســتر رشــد و پــرورش آن را فراهــم کنــد، افــرادی را وارد جامعــه خواهــد کــرد 
کــه بتواننــد بــه نحــو اغلبــی در مراحــل مختلــف زندگــی خــود، تصمیــم درســت و عقالنــی بگیرنــد و 
بــرای تشــخیص درســتی و نادرســتی تصمیمــی کــه می گیرنــد و کاری کــه انجــام می دهنــد، بــه دیگــران 
وابســته نباشــند. ازایــن رو نظــام آموزشــی بایــد تــالش کنــد افــرادی را تربیــت کنــد کــه از ایــن توانایــی 
برخــوردار باشــند کــه براســاس عقــل و مبتنــی بــر مســئولیت اخالقــی و اجتماعــی، رأی و نظــر خــود را 

صــادر کننــد و رفتــار و کــردار خــود را تنظیــم نماینــد.
همان طــور کــه می دانیــم عقــل، ُبعــد اصلــی و محــوری وجــود انســان اســت کــه انســانیت او از آن 
سرچشــمه می گیــرد. ازایــن رو برخــورداری آدمــی از شــخصیتی معقــول و مســتقل، وضعیــت انســانی 
ــرام می گــذارد، مســئولیت  ــه قانــون احت ــه ب او را شــکل می دهــد؛ وضعیتــی کــه در آن، شــخص آزادان
اخالقــی و اجتماعــی خــود را درنظــر می گیــرد و براســاس آن، نظــر و عمــل خــود را تنظیــم می کنــد. 
پــس، نظــام آموزشــی بــه نســبتی کــه بتوانــد بــرای رشــد و تکامــل ُبعــد عقالنــی، اخالقــی و انســانِی 
ــد، در تربیــت شــهروندانی وظیفه شــناس، مســئولیت پذیر،  جامعــۀ مخاطــب خــود ســرمایه گذاری کن
قانون مــدار و پایبنــد بــه اصــول عقالنــی و اخالقــی، موفــق خواهــد بــود؛ شــهروندانی کــه یــاد بگیرنــد 
ــر آن  ــد تأثی ــد، مســئول اند و موظف ان ــروز می دهن ــه ب ــی ک ــد و رفتارهای ــه می گیرن ــی ک در تصمیم های
را بــر دیگــران و بــر جامعــه لحــاظ کننــد. ازایــن رو ضــرورت دارد کــه نظــام آموزشــی بــا محوریــت قــرار 
دادن ارتقــای انســانیت و توســعۀ عقالنیــت، فرهنــگ شــهروندی را در جامعــه نهادینــه کنــد و جامعــه 
ــای  ــاذ تصمیم ه ــد در اتخ ــتقل و توانمن ــوردار از اراده ای آزاد، مس ــرادی برخ ــترش اف را به ســمت گس
درســت و عاقالنــه و عملکردهــای نیکــو و مســئوالنه هدایــت کنــد. بااینکــه ســوق دادن جامعــه بــه ایــن 
ســمت، وظیفــه ای همگانــی اســت و نهادهــای اجتماعــی‑ سیاســی و فرهنگــی هریــک در ایجــاد آن 
نقــش دارنــد، امــا نقــش اصلــی بــه عهــدۀ نظــام آموزشــی اســت کــه می توانــد بــا ســرمایه گذاری بــر روی 
رشــد و تکامــل ُبعــد اخالقــی، عقالنــی و انســانی افــراد جامعــه، نســلی مســئولیت پذیر و قانون مــدار را 

تربیــت کنــد و جامعــه را به ســمت مطلــوب هدایــت کنــد.
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مقدمه
ویــروس کرونــا، آســیبی عالم گیــر و پیش بینــی  ناپذیــر بــود کــه بــر مــردم ایــران و جهــان عــارض شــد؛ 
رویــدادی پرآســیب کــه در تاریــخ معاصــر، کم نظیــر و یــا بی نظیــر بــوده اســت. زیان هــای اجتماعــی‑

اقتصــادی و جانــی و روانــی ایــن ویــروس، پرشــمار اســت. نشــانه های نمادیــن و القاگــرِ ایــن ویــروس، 
ــرم» تبدیــل خواهــد شــد و ازاین پــس  محــرک ایــن بــاور جدیــد اســت کــه برتافتــن بیمــاری بــه  نوعــی «نُ
نبایــد خــود را بــا وضعیتــی عــادی، روبــه رو ببینیــم. بعــد از ایــن، رفتارهــای خودمراقبتــِی ســخت گیرانه 
بــه بخشــی از رفتارهــای مــا بــدل خواهــد شــد و «وســواس» کنتــرل را بــه رفتــاری هنجاری و فقــدان این 
وســواس را بــه بی مباالتــی و اهمــال کاری تبدیــل خواهــد کــرد. شــاید بعــد از ایــن بایــد قضاوتــی دیگــر 
درخصــوص حــاالت َپنیــک، ترس هــا و نگرانی هــای اغراقــی، خود بیمــار  پنــداری و اختالل هــای 
مرضــی،  حساســیت های  اســکیزویید،  پویشــی  دفاع هــای  فاجعه گرایــی،  سایکوســوماتیک، 

١. دکتری تخصصی روان شناسی، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
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ظنین گرایی هــای  ســایکوپاتیک،  شــبه  طردگرایی هــای  و کــرداری،  هیســتری خویی های گفتــاری 
پارانوییــد، نوســانات بیــم و امیــد، در نوســان های خلقــی و نظایــر آن هــا داشــت؛ و همین طــور شــدت 
ــه، عایق ســازی و جداســازی  ــکار، عقلی ســازی، توجی و بســامد و فراگیــری ســازوکارهای دفاعــِی ان
و دوپاره ســازی، واپس زنــی و عکس العمــل  ســازی و ابطال ســازی و نظایــر آن هــا را نشــانه های 
درغلتیــدن بــه حــاالت مرضــی ندانســت و از روبــه رو شــدن بــا افــراد ســرخورده و درمانــده و نومیــد 
و افســرده و دچــار افــکار منفــی علیــه خــود، متعجــب نشــد. در چنیــن مــواردی کــه رویــداد آســیب زا، 
غافلگیرانــه بــر افــراد و جوامــع وارد می شــود و آن هــا را درگیــر می کنــد و تعادلشــان را برهــم می زنــد، 
ــی  ــراد و جوامــع متحمــل تعارض هــای درون روان جــدای از آســیب های ناشــی از شــیوع بیمــاری، اف
و برون روانــی دیگــری در چالــش بــا خــود و یــا چالــش بــا دیگــران نیــز خواهنــد شــد. ایــن چالش هــا 
احساســات و افــکار منفــی مضاعفــی می آفرینــد و افــراد و جوامــع را بــه رفتارهــای تأملــِی تجدیدنظــر 

ــد. ــه غیرخــود وادار می کن ــه علی ــه در خــود و تعرض جویان طلبان

تعارض درون روانی ناشی از شوک
وقتــی فــرد در اثــر شــوک آســیب زنندۀ رویــدادی تنــد و پیش بینــی نشــده، معطــوف بــه درون شــود و 
خــود را مؤاخــذه نمایــد و مقصــر بشناســد و به حســاب ایــن تقصیــر و گنــاه و جــرم، خــود را مذمــت 
کنــد و در صــدد مجــازات خــود برآیــد، میزانــی از احســاس شــرم و گنــاه را در خــود و نســبت بــه خــود، 
تجربــه خواهــد کــرد. مثــًال چــرا مراقــب نبــودی، فکــر نکــرده بــودی و احتمــال نــداده بــودی، آمــاده 
نبــودی و کاری کارآمــد بــرای برون رفــت از گرفتــاریِ ناشــی از عارضــه بــه منصــۀ ظهــور نرســانیدی؟ 
ایــن پرســش های بازجویانــه و متهم ســازانه، همبســتۀ بــا انتظــارات و یــا معلــول انتظاراتــی اســت کــه 
ــد. ممکــن  ــا را غیرواقعــی می بین ــه اســت و اینــک آن ه ــا در خویــش برانگیخت ــرد از خویــش دارد ی ف
اســت فــرد درنظــر آورد کــه تصوراتــی کــه از احســاس آمادگــی پیشــینی در خــود داشــته، نیندیشــیده و 
فریبنــده بــوده و بــه همیــن دلیــل، بــه غفلت زدگــی مضاعــف دچــار شــده اســت. احســاس می کنــد در 
خــود، اعتمــاد به نفــس کاذبــی رقــم  زده و نوعــی همه توانــی در خیــاالت خویــش از خویــش پرورانیــده و 
به دســت خویــش داده بــوده؛ متصــور شــده بــود تــوان رویارویــی دارد و اینــک مشــاهده می کنــد چنیــن 
اعتقــاد و اعتمــاد و اعتنایــی بــه خــود بــرای ایفــای نقــش مقابله جویانــه، بی جهــت بــوده و بی صداقتــی 
ــارِ  نســبت بــه خــود، ورزیــده و ایمنــی دروغیــن بــه خــود داده اســت. بی جهــت و بی حســاب بــه رفت

وظیفه مدارانــۀ خــود بــاور نمــوده اســت. 
درنتیجــۀ ایــن وضعیــت، احتمــاًال در تعارضــی درون روانــی و اخالقــِی پس رویــدادی درمی غلتــد؛ 
پارادوکســی ناشــی از دو مقدمــۀ منطقــی و یــک اســتنتاج روان شــناختِی درســت و ناگزیــر؛ او (خــودِ 
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ــه  ــرد) ب ــودِ ف ــن (خ ــد؛ م ــل می کن ــش عم ــف و تعهدات ــه وظای ــه ب ــود ک ــی داده ب ــن ایمن ــه م ــرد) ب ف
ــه وظایفــش عمــل نکــرده اســت و مــن  ــم کــه او ب ــون می بین ــودم؛ اکن ــی، ایمــن ب ایــن وظیفــۀ حمایت
ســاده انگارانه قــدردان پیشــینِی عمــل او بــودم و به حســاب عمــل او بــه نقشــی کــه داشــت، بــر امــور 
ــه» پذیرفتــم و حــق آن  ــا «انکارگرایان ــه» ی دیگــر متمرکــز بــودم؛ ایــن نادانــی مــن بــود کــه «خوش بینان
ــبِ خودفریــب کاری را  ــم؛ فری ــن خطــا شــرمنده باشــم؛ چــون خــود، خــود را فریفت ــر ای اســت کــه ب
خــوردم کــه اصــول توافقــی و اخالقــی را نامرئــی داشــت و از آن هــا غفلــت ورزیــد. پارادوکــس روانــی 
اخالقــی از اینجــا آغــاز می شــود کــه بی درنــگ بــه خــود خواهــد گفــت: امــا مگــر می شــد بــه تعهداتــی 
کــه داشــتم، بی اعتنــا بمانــم و از تحســین خــودِ وظیفه شــناس و اعتمــاد به خــود بازایســتم؛ و بــاز بــه 

خــود می گویــد: حــاال کــه از عمــل متعهدانــه بازنایســتادم، چــه طرفــی بســتم؟

تعارض برون روانی ناشی از شوک
امــا وقتــی فــرد در اثــر شــوک تنــد حادثــه، بــه بیــرون معطــوف شــود و غیــر خــود را مــورد مخالفــت و 
انتقــاد قــرار دهــد و در صــدد اثبــات دالیــل خویــش در متهــم کــردن غیــر باشــد و به حســاب آن اتهــام، 
غیــر خــود را شــماتت کنــد و آمــادۀ واکنــش  معترضانــه شــود، به جــای احســاس شــرم و گنــاه ناشــی از 
تعــرِض درون روانــی، احســاس تنفــر و انزجــار نســبت بــه غیــر در وی تجربــه خواهــد شــد. مثــًال چــرا 
ــد  ــد کــه آماده ان ــد و متعهــد نشــده بودن ــه بودن ــد، برنامــه ای نداشــتند، مگــر نگفت فکــری نکــرده بودن
ــم  ــدر وه ــه شــدیدتر و شــوم تر از آن، ان ــاری ک ــدزا و فاجعه ب ــر شــوک بحــران زا و تهدی ــر ه و در براب
ــا مقابلــۀ مؤثــر بــر آن فائــق خواهنــد آمــد و آن را شکســت خواهنــد داد؟  نیایــد، کارآمــدی دارنــد و ب
ایــن پرســش هایِ از ســر تعجــب نیــز همبســته و معلــول انتظاراتــی اســت کــه فــرد از غیــر خــودِ مرتبــط 
ــه  » نســبت ب ــاوریِ و مســئول داشــته و در خویــش درونــی کــرده و اینــک، ایــن پرورده هــای «نظام‑ب
ــا خــود خواهــد گفــت: آن هــا پیش تــر  غیــر در خــود را نوعــی «اعتمــادِ انــکاری» می بینــد. احتمــاًال ب
هــم ، چنیــن تعهــدی نشــان نــداده بودنــد؛ مــن خوش خیاالنــه تعهــدات آن هــا را جــدی گرفتــه بــودم. 
تصــوری کــه از ادراک آمادگــِی غیــرِ موظــف و مکلــف، امــا غیرمتعهــد در خــود درونــی کــرده بــودم، 
نیندیشــیده و فریبنــده بــود. چنیــن اعتقــاد و اعتمــاد و اعتنایــی بــه غیــرِ مســئول، اّمــا مســئولیت ناپذیــر، 
بــه خیــال فعلیت دهــی بــه نقش هایــی کــه خــود در اختیــار گرفتــه و پیشــاپیش پــاداش و جایــگاه و شــأن 
مقامــش را هــم دریافــت کــرده؛ ســاده انگارانه بــوده و مــن مقهــور صداقــت ظاهــری و ظاهرســازانه و 

ظاهرگرایانــه شــده ام. ایمنــی در کار نیســت. بی حســاب، حســاب بــرای غیــر بــاز کــردی. 
در ایــن وضعیــت نیــز، تعارضــی برون روانــی پدیــد می آیــد و پارادوکــس اخالقــی فــرد را درگیــر 
می کنــد. ایــن پارادوکــس اخالقــی نیــز در اثــر نتیجــه ای اســت کــه از دو مقدمــۀ منطقــی و درســت و 
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ناگزیــر اســتنتاج می شــود. او (غیــر مــن) بــه مــن و مــا ایمنــی مــی داد کــه بــه وظایفــش در پاســداری 
مســئوالنۀ اقتصــادی و رفاهــی و اجتماعــی و جســمانی و روانــی از مــن و مــا عمــل خواهــد کــرد؛ و 
مــن و ماننــد مــن، پیشــاپیش بــه او مــزد مضاعفــی می دادیــم و بــه تحقــق وعده هایــش امیــدوار بودیــم، 
امــا حــاال کــه رویــداد پیش بینــی ناشــدۀ ســربزنگاهی تجربــه ای امتحانــی پیــش رویــش نهــاده، کارکــرد 
مؤثــری پیــش و پــس رو نیســت. پیش تــر بــا خــود می گفتیــم توپچــی کــه یــک عمــر پــول آمادگــی بــرای 
ــز  ــن همــه  چی ــا دررفت ــد، اّم ــوپ را درمی کن ــه وقتــش ت ــان نمی دهــد و ب ــرد، ام ــوپ درکــردن می گی ت

ازجملــه مســئوالن را دیدیــم، ولــی دررفتــن تــوپ را ندیدیــم. اعتمــاد نابجــا بــوده اســت.
در ایــن نتیجه گیــری احتمالــی، او (غیــر مــن) کــه می توانــد هــر مصداقــی ازجملــه دیگــران و حتــی 
ــی و خارجــی را هــم پوشــش دهــد، اصــول هنجــاری در وجــوه  سیاســت مداران و دولت هــای داخل
ــد، نقــض  ــه و آن هــا را کــه توافق هــای بین االذهانی ان ــده گرفت ــی را نادی ــی و حقوق اجتماعــی و اخالق
نمــوده اســت. انتظــار ایــن بــوده کــه آن غیــر، حفاظــت از مــن و مــا را بــر هــر امــر دیگــری اولویــت دهــد 
ــا او (غیــر مــن و مــا) حــاال، ترجیحــات و  و ترجیحــش ســالمت جســم و جــان مــن و مــا باشــد، اّم
ترجیع بندهــای دیگــری را می نمایانــد. ایــن، خــالف تعهــدات و نقــض هنجارهــای اخالقــی دوجانبــه 
اســت. او (غیــر مــن و مــا) بــا معطــوف شــدن بــه اولویت هــای سیاســی و اقتصــادی اش مــرا در زمینــۀ 

عینــی و عمــق فاجعــه و اوج و عــود بیمــاری بــه امــان چه کســی رهــا کــرده اســت؟
پارادوکــس اخالقــی و روانــی از آنجــا آغــاز می شــود کــه بی درنــگ بــا خــود خواهــد گفــت ناگزیری 
و قاعــدۀ جامعــۀ مدنــی آن بــود کــه مــن و مــا طــرف قراردادهــای اجتماعــی و اخالقــی باشــیم، چــاره ای 
در برتافتــن حقــوق غیــر کــه متقابــل اســت، نبــود و بــه ســخت رویی هــم کــه شــده، الزم اســت انــدازۀ 
تحمــل را بــاال بــرد و درهرصــورت بــه تعهــدات طرفینــی پای بنــد بــود و مــن و مــا بودیــم و بــه همیــن 
ــر، عصبانــی  ــه وظایــف غی دلیــل هــم ایــن حــق ماســت کــه از برنتافتــن تعهــدات و عمــل نکــردن ب
ــیده  ــش کش ــه چال ــا را ب ــیم؛ چــون هنجاره ــش بکش ــه چال ــرض باشــیم و او را ب ــه او معت باشــیم و ب
اســت، امــا مــن و مــا کــه بارهــا عمــل کــردن بــه تعهداتمــان نادیــده انگاشــته شــده اســت، نبایســتی بــه 
درس گیــری از تجربه هــا، عمــل نمــودن بــه وظایــف را بــه گــرو می گرفتیــم تــا شــاهد تحقــق تعهــدات 
بــه شــکل متقابــل باشــیم و بدتــر از آن، نبایســتی مقابلــه به مثــل می کردیــم و بــا پیش دســتی، از عمــل 

دوجانبــۀ هنجــاری انصــراف می دادیــم.

پدیدآیی جراحت روانی
ایــن دوگانــۀ تعــارض انگیزشــی و اخالقــی کــه گفتــه آمــد، تفســیری برداشــت گرایانه از زخــم و جراحتی 
اســت کــه ممکــن اســت بــر ســازمان روانــی افــراد و گروه هــا وارد آیــد و فــرد و گــروه  را بــا خــود یــا 
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ــی١» هیجــان  ــا را دچــار ناهماهنگــی شــناختی ســازد. «جراحــت روان ــد و آن  ه ــر کن ــر خــود درگی غی
ــاد  ــر بنی ــه ای کاری ب ــرد و ضرب ــد ک ــه خواه ــی و نهادین ــه، درون ــا جامع ــرد ی ــایندی را درون ف ناخوش
اعتمادگــری وارد مــی آورد و ناایمنی هــای ُپربیــم از آســیب ها و شکســت های پیاپــی را بــه بــار مــی آورد. 
ــه  ــد؛ زخمــی کــه ناشــی از خیانــت ب ــر منــش آدمــی مفهوم ســازی کرده ان جراحــت روانــی را زخمــی ب
عدالــت از ســوی منبعــی در قــدرت در وضعیتــی پرمخاطــره (شــای٢، ٢٠١۴) پدیــد آمــده باشــد. لیتــز٣ 
ــتلزم  ــه مس ــد ک ــف کرده ان ــی تعری ــۀ رویدادهای ــی را به مثاب ــز جراحــت روان ــکاران (٢٠٠٩) نی و هم
ارتــکاب خیانــت، شکســت در جلوگیــری از وقــوع رویــدادی ناگــوار و یــا انجــام اعمالــی اســت کــه 
اعتقادهــا و انتظارهــای اخالقــی فــرد را به شــدت نقــض می کننــد. به زعــم لیتــز و همــکاران (٢٠٠٩)، 
جراحــت روانــی باعــث پارگــی و شــکاف در پیوندهــای اجتماعــی و ایجــاد تغییــرات منفــی در رونــد 
ــۀ  ــه در بحبوح ــربازانی ک ــرای کهنه س ــود. ماج ــردی می ش ــای ف ــالل در عملکرده ــی و اخت ــد روان رش
ــه و پاک ســازانۀ جنگــی در پارادوکــس و «دیلمــا»ی اخالقــی دفــاع از نیروهــای  عملیــات غلبه گرایان
خــودی و مقابلــه بــا دشــمن و غلبــه بــر دشــمن و رفــع خطــر احتمالــِی دشــمن، از یــک ســو، و کشــتن 
توجیه شــده و مشــروعیت داده شــدۀ زنــان و ســالمندان و کــودکان در هنگامــۀ جنگــی و ویرانگری هــای 
تشــدیدیافته، از ســوی دیگــر، بــه راه دوم گــردن می نهنــد و بعدهــا به واســطۀ ایــن تجربــۀ محوناشــدنی 
و همســفر اجبــاری فــرد تــا بــه پایــان عمــر، بــه احســاس نقــض  هنجارهــای انســانی و اخالقــی دچــار 
می آمدنــد و بالطبــع، از شــر افــکار منفــِی آن عمل هــای غیرانســانی و غیراخالقــی نیاســوده و بــه 
ســرزنش گرایی روزافــزون علیــه خــود و ندامــت از اَعمــال پیشــین و بدبینــی نســبت بــه عملکرد گذشــتۀ 
خویــش روی می آوردنــد؛ ایــن زمینــه، بنیــاد مفهومــی شــکل گیری ایــن ســازۀ خــاص روانــی و اخالقــی 
و اجتماعــی و سیاســی اســت. ایــن ندامــت و بدبینــی، از زمینــۀ انعــکاس آیینــه ای بی اعتمــادی و 

طردکنندگــی دیگــرانِ نزدیــک و دور نیــز تشــدید می شــده اســت.
ایــن پدیــده در عیــن مشــابهت اولیــه بــا بیمــاری PTSD، واگرایــی مفهومــی بــارزی از آن دارد و 
برخــالف PTSD، اساســاً بیمــاری روانــی نیســت. در PTSD، تــرس و شــوکی روانــی وجــود دارد کــه 
بــه بهــت  و حیــرت و احســاس گنــاه انجامیــده اســت، حادثــه ای کــه او را متأثــر و تنهــا ســاخته و دچــار 
تعــارض از مانــدن خــود و مــردن دیگــری نمــوده اســت. گرایــش بــه ســرزنش خــود در ایــن اســترس 
بعــدِ حادثــه، ناشــی از تعــارض انگیزشــی و پویشــی در تکاپــوی بقاســت. احســاس گنــاه از زنــده مانــدن 
ــدادی اســترس زا در کار اســت  ــز روی ــی نی ــزان درگذشــته اند. در جراحــت روان خــود درحالی کــه عزی
امــا در آن، ســازمان شــخصیتی فــرد درگیــر نقــض هنجارهــا و ارزش هــا و آرمان هــا و دل بســتگی ها و 

1. Moral injury
2. Shay
3. Litz
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تعهــدات می شــود. زخمــی اســت کــه از ناحیــۀ خــود و یــا از رهگــذر دیگــری بــر باورهــا، اعتمادهــا و 
توافق هــای طرفینــی وارد آمــده و مســائل «تعــارِض احکامــی» آفریــده اســت. آســیبی اســت بــر ســاختار 
ــردی،  ــا میان ف ــردی و ی ــری درون ف ــای اعتمادپذی ــد. فراخن ــی می کن ــم زخم ــه روان را ه ــا ک هنجاره
آســیب  می بینــد و محــدود می شــود. اعتمــاد و امیــد و ســرمایۀ اجتماعــی صدمــه می بینــد و احســاس 

گنــاه یــا تنفــر پدیــد می آیــد.
ــاور دارنــد  و  ــه هنجارهــا ب ــا کســانی صــادق اســت کــه ب جراحــت روانــی درخصــوص کســی و ی
از نقــض آن هــا در رنج انــد و بنابرایــن افــراد ضداجتماعــی، ســایکوپات ها و شــبه ســایکوپات ها، 
ســندرم های ماکیاولــی و قلــدر و ســتیزه گر و پرخاش جــو و ســلطه گرهای اجتماعــی و شــخصیت های 
ضدعاطفــِی اقتدارگــرا را درگیــر نمی کنــد. ایــن گــروه از افــراد بــا هــر نابــکاری در خــود و در غیــر خــود 
ســازش می کننــد و انعطــاف نشــان می دهنــد. جراحــت روانــی، به ویــژه در ارتبــاط بــا قــدرت سیاســی 
معطــوف کســانی از غیــرِ خــود می شــود کــه مطابــق قاعده هــای گفتــه ناگفتــۀ حقوقــی و اجتماعــی و 
قراردادهــای توافقــی نوشــته نانوشــتۀ عرفــی و اخالقــی، مســئولیت جــان و معــاش مــردم و رعیــت را 
(در گذشــته های رعیت مدارانــه در جایــگاه راعــی)؛ و وظیفــۀ تأمیــن رفــاه جانــی و روانــی و اجتماعــی 

مــردم و شــهروندان را (در جامعــۀ مــدرن در مقــام نماینــدۀ مســئول مــردم) برعهــده دارنــد.
ــار  در اســاطیر یونانــی، آنــان کــه مســئولیت محافظــت و مراقبــت از جــان مــردم را دارنــد و اختی
گاممنــون، آشــیل، هکتــور) هریــک بــه روش هــای  وجــودیِ آن هــا را در یــد مطلــق خویــش گرفته انــد (آ
ــد و تعهــدات آشــکار و ضمنــی خــود را  ــار می آورن ــه ب ــد و فاجعــه ب سکتاریتســی خــود عمــل می کنن
دمــادم نقــض می کننــد (شــای، ٢٠١۴). پدیــدۀ جراحــت روانــی، هنگامــی دســت می دهــد کــه فــرد 
نتوانــد رویــدادی بیرونــی را در داخــل و قالــب شــاکله های ســاختاری و وجــودی اش هضــم و جــذب 
ــا در تکاپوهــای پویشــی  ــرد شــناختی) و ی ــوا ســازد (در رویک ــام و همن ــا در خــود ادغ ــد و آن ه نمای
دفاعــی، توجیــه کنــد (در رویکــرد روان پویشــی) و درنتیجــه، ناســازگاری و بی تعادلــی دســت دهــد و 

یــا تعــادل پیشــین اعــاده نشــود. 

شوک ناشی از ویروس کرونا
ــاد  ــه انقی ــی ب ــه ای در چشــم برهم زدن ــر جامع ــرد. آحــاد ه ــر ک ــع را درگی ــۀ جوام ــا هم ــروس کرون وی
پراحاطــۀ بیمــاری درآمدنــد و تعــادل خویــش را ازدســت دادنــد. در ایــن بی تعادلــی پیش بینــی  ناپذیــر 
عمومــی ، نگاه هــا به ســرعت معطــوف غیــرِ موظــف، دولت هــا، شــد کــه ظاهــراً دســت افزار و توانــی 
در شناســایی و پیش گیــری در قبــل و اینــک بــرای مقابلــه نداشــته اند و ندارنــد. اگــر به دلیــل جدیــد و 
ناشــناخته بــودن، پیش بینــی و پیش گیــری از بیمــاری ممکــن نبــود، چــرا دســت کم پیش بینــی آمادگــی 
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بــرای مواجهــۀ بــا بحــران را نکرده انــد. در ایــن معنــی، مــردم همــۀ جوامــع می تواننــد غیــر، یعنــی دولــت 
مکلــف و مســئول خــود، را مــورد پرســش و نقــد قــرار دهنــد کــه آیــا بــه وظایفــش عمــل کــرده و آیــا بــه 

اعتمــاد مــردم پاســخ وظیفه گرایانــه داده اســت یــا نــه. 
اگــر چنیــن کــرده، بــه هنجــار اخالقــِی توافقــی گراییــده و اگر چنیــن نکــرده، هنجار اخالقــی توافقی 
را نقــض کــرده اســت. اخــالق، هنجــاری عمومــی و قــراردادی اســت و بــر مبنــای قواعــدی بــر ایــن 
مفروضه هــا مبتنــی اســت کــه امــور چگونــه بایــد باشــند و انتظــار مــی رود طرفیــن ایــن قواعــد چگونــه 
ــران  ــه دیگ ــول آن اســت ک ــر صحــت و قب ــن مفروضه هــای انتظــاری حمــل ب ــد. قاعــدۀ ای عمــل کنن
(دولت هــا) می تواننــد و بایــد طبــق معیارهــای عــام و هنجــاری عمــل کننــد. تصــور بــر آن اســت کــه 
امــور جهــان نیک خواهانــه اســت و افــراد، منصفانــه رفتــار می کننــد و از یکدیگــر انتظــار دارنــد کــه در 
مقابــل هــم، بــه ایــن شــیوه های هنجــاری، متعهــد و عامــل باشــند. در ایــن مفهــوم اخالقــی، تفســیر 
از جهــان مثبــت اســت و بــاور بــر آن اســت کــه جهــان جــای ناعادالنــه ای نیســت و احســاس و ادراک 

ناعادالنــه بــودن جهــان وقتــی دســت می دهــد کــه هنجارهــا و قواعــد نقــض شــوند.
بنــا بــر ایــن اوصــاف، مــردم آمریــکا می تواننــد ترامــپ را به دلیــل تأخیــر در مقابلــه بــا انتشــار کرونــا 
و جــدی نگرفتــن بیمــاری و تبلیــغ همچنــان سیاســت های اقتصــادی و انتخاباتــِی خــود و همفکرانــش 
مــورد مؤاخــذه قــرار دهنــد. همچنیــن مــردم آمریــکا می تواننــد بــا جهانیــان همنــوا شــوند کــه پوپولیســم 
ناسیونالیســتی ترامــپ در خــارج شــدن از مســائل و مصائــب جهانی مشــترک و بی توجهــی به همکاری 
جهانــی، به هیچ وجــه در مقابله هــای این چنیــن جهانــی، کارآمــدی نــدارد و سیاســت های «مــا بــه فکــر 
ــال  ــای ضــروری درح ــود از همیاری ه ــردن خ ــرد ک ــی ط ــودش» به نوع ــر خ ــه فک ــه ب ــان، هرک خودم
تکویــن مقابلــۀ بــا کروناســت. رهبــران فرانســه و انگلیــس، بیشــتر انگلیــس، نیــز کــه بــا ِاعمــال نســبتی 
از رفتارهــا و سیاســت های پوپولیســتی، دیــر بــه مقابلــۀ بــا شــیوع ویــروس مهاجــم شــتافتند، احتمــاًال 
مــورد نقــد و مخالفــت مــردم خویــش واقــع شــوند. بــه همیــن قیــاس می تــوان بــه دولت هــای ابتــدا 
ناآمــادۀ ایتالیــا و اســپانیا در مقابلــۀ تشــخیصی و درمانــی درخصــوص ویــروس کرونــا ایــراد وارد کــرد. 
مــردم آســیب دیدۀ ایــن کشــورها بایــد کــه بــه کمبــود دسترســی های تشــخیصی، دارویــی و آزمایشــی 
و بیمارســتانی کــه دولت هایشــان مکلــف بوده انــد فراهــم ســازند، انتقــاد نماینــد. طبعــاً ایــن دولت هــا 
ــد و  ــه و غیرواکنشــی، کاســتی های خویــش را بپذیرن ــد، انتقادپذیران ــد از خــود دفــاع کنن ــز می توانن نی
درعین حــال بگوینــد کــه در جبــران آن ضعــف و تأخیــر و ناتوانــی در پیش گیــری و ممانعــت از شــیوع، 
بــا ســرعت زیــاد تمهیــدات الزم را تــدارک دیده انــد، بودجه هــای بــاال بــه درمــان و تأمیــن تجهیــزات 
و انجــام قرنطینــه و حمایــت جــدی از بیکارشــدگان و آســیب دیدگان اقتصــادی، اختصــاص داده انــد. 
ِاعمــال محدودیت هــا را بــا پرداخــت خســارت بــه محدود شــده ها، پیــش برده انــد. به مــوازات پیشــبرد 
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خدمــات درمانــی، مــردم را در جریــان خطــر قــرار داده انــد و بــا حفــظ و تقویــت اعتمــاد متقابــل، آن هــا 
را بــرای همکاری هــای داوطلبانــه فــرا خوانده انــد.

اگــر به نســبتی ایــن تمهیــدات انجــام و محقــق شــده باشــد و تعامــل میــان مــردم و دولــت برقــرار 
شــده باشــد، اخــالق آســیب نمی بینــد و وفــق هنجارهــای اخالقــی عمــل شــده اســت و مــردم، صرفــاً 
ــن  ــا اگــر ای ــد. ام ــرم می کنن ــا آن دســت وپنجه ن ــر می شــوند و ب ــا بیمــاری و عــوارض بیمــاری درگی ب
تمهیــدات دولتــی انجــام نگیــرد و به جــای قبــول ضعــف اولیــه، گفتارهــای توجیهــی و امیدواردهنــده 
بــاال گرفتــه باشــد، جــدای از بیمــاری، جراحتــی بــر اخــالق عمومــی و ســازمان روانــی افــراد پی ریــزی 
می شــود کــه همــه را هــم درگیــر «خــود» و هــم درگیــر «غیــر خــود» می کنــد. ایــن درگیــری حتــی می تواند 
ــال،  ــژه کشــورهای به شــدت مبت ــۀ کشــورها، به وی ــردم هم ــًال م ــد و مث در ســطح فراکشــوری رخ ده
معتــرِض غیرخــودی مثــل دولــت چیــن شــوند کــه چــرا اطالعــات درســت نــداده، چــرا آمــار را واقعــی 
اعــالم نکــرده، چــرا امــر مرضــی و تخصصــی مرتبــط بــا جــان و ســالمت مــردم را بــه فضاهــای رقابتــِی 
ــی  ــه و فرافکن ــا ایجــاد رقابــت منفــی و طــرح نظریه هــای توطئ اقتصــادی و سیاســی تســری داده و ب
ــدد رســانیده  ــل و دول م ــان مل ــی می ــه ایجــاد و تشــدید بدبین ــا، ب ــن وآن از رقب ــر ای ــی ب ــر درون تقصی
اســت. ایــن اعتــراض حتــی ممکــن اســت بــه شــکل خفیف  تــری بــه ســازمان جهانــی بهداشــت وارد 
شــود کــه چــرا بــا اعتمــاد بــه آمارهــای اولیــه و آســان گیری های تفســیری و اطالعاتــی چیــن از بیمــاری 
ــا، دولت هــا و ملت هــا را به ســرعت و دقــت در جریــان ایــن ویــروس خطرنــاک مســری، قــرار  کرون
ــا دولت هــا هنجارهــای اخالقــی جهانــی  نــداده اســت. ممکــن اســت در ســطحی جهانــی، افــراد و ی
ــی  ــا، جراحت ــن نقــض هنجاره ــل آســیب دیده از ای ــراد و مل ــی اف ــازمان روان ــد و در س را نقــض  کنن
جانــکاه وارد آورنــد. جراحــت روانــی، واکنــش بالفاصلــه و شــوک گونه نســبت بــه نقــض هنجارهــا 
و توافق هــای جهانــی نیــز هســت؛ و ازایــن رو ممکــن اســت افــراد و ملــل مختلــف متحمــل جراحتــی 
شــوند کــه از ســوی دولتــی دیگــر باهــدف تأمیــن منافــع اقتصــادی، سیاســی و حتــی ایدئولوژیــک و 
به واســطۀ نقــض هنجارهــا و نادیــده گرفتــن قراردادهــا، ایجــاد شــده و تحمیــل گردیــده اســت. بســیاری 
از مداخــالت اســتعماری و امپریالیســتی قدیــم و جدیــد در امــور کشــورهای جهان ســومی و به تبــع آن، 
مداخــالت، تغییرســاختارهای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی آن کشــورها در جهــت مطامــع بیرونــی 
و اســتعماری، جراحتــی روانــی بــر جــان و روان ملــل کشــورهای هــدف وارد نمــوده اســت. جراحــت 
ــر  ــوز ب ــر مصــدق، هن ــی دکت ــی و قانون ــه دولــت مل ــکا علی ــای انگلیــس و آمری ــی ناشــی از کودت روان
صفحــۀ ضمیــر پرخاطــره و پرآســیب ایرانیــان ســنگینی می کنــد و زخــم می زنــد و تحســر و حســرت 

تاریخــی را انباشــته و درونــی می کنــد.
درخصــوص کرونــا نیــز بــا پرســش هایی روبــه رو هســتیم؛ نظیــر آنکــه آیا قصــدی در ســرایت ویروس 
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در کار بــوده اســت؟ آیــا قصــد جنــگ بیولوژیــک، زمینــۀ آغازیــن ایــن بــالی جهان گیــر بــوده اســت؟ آیــا 
ســرایت از زمینــۀ بــازار خیــس و زنــدۀ حیوانــات، کــه فی نفســه خــود بســیار تأمــل برانگیــز اســت، بــوده 
ــاری ایدئولوژیــک، جــان  ــه رفت ــر الپوشــانی کــرده و ب ــن موضــوع خطی ــن در ای ــا دولــت چی اســت؟ آی

انســان ها را در ســایه قــرار داده و جهانیــان را بــه ایــن ســردرگریبانی دچــار آورده اســت؟ 
اگــر شــواهد مؤیــد الپوشــانی باشــد، در همــان ســطح جهانــی، جراحــت روانــی پدیــد می آیــد. بــه 
اعتمــاد ملــل در قبــول و تمکیــن بــه هنجارهــای اخالقــی و جهانــی، جراحتــی عمیــق وارد می شــود و بــر 
جــان آحــاد ملــل، زخمــی روانــی وارد می آیــد و آن هــا را بــه ایــن دلیــل، درگیــر خــود و غیــر خــود می کنــد.
بااین حــال، جراحــت روانــی بیشــتر در نقــض هنجارهــای اخالقــی در محدوده هــای اختصاصی تــر 
بــه وقــوع می پیونــدد؛ محدوده هــای ملت‑دولتــی کــه قراردادهــا و تکلیف هــای مشــخص تر و 
ــی  ــازمان های تخصصــی و حت ــتقل، س ــاالن مس ــران و فع ــردم ای ــد. م ــر دارن ــا یکدیگ ــری ب متعین ت
نیروهــای رســمی در ســازمان ها و همین طــور روزنامه نــگاران، برخــی نماینــدگان مجلــس، مرکــز 
ــه  ــت ب ــل دول ــدم عم ــا ع ــل ی ــه عم ــران راجــع ب ــهر ته ــورای ش ــس، اعضــای ش ــای مجل پژوهش ه
هنجارهــا، ســؤال ها و نقدهــای پرشــماری مطــرح کرده انــد؛ و غالبــاً هــم متصورنــد پاســخ های 

ــد. ــرده و نمی کنن ــت نک ــنی دریاف روش

پرسش هایی که در کار می آیند
ــا  ــل آن، ب ــروس عام ــه ســاختار ســرایتی وی ــم ب ــا عل ــا ب ــاری کرون ــار بیم ــد انتش ــرا تأیی می پرســند چ
گاهانــه بــوده اســت.  تأخیــر صــورت گرفتــه اســت. می گوینــد شــواهد حاکــی از آن اســت ایــن تأخیــر آ
ــار  ــی، به رغــم شــعاع اخب ــار رســمی و رســانۀ عموم ــا اخب ــه ب ــاری هم نوایان ــردم در رفت درهرحــال، م
ــه و  ــد؛ انکارگرایان ــت نکردن ــری دول ــۀ تأخی ــای مصلحت گرایان ــی از رفتاره ــروس، تحلیل ــیوع وی ش
اعتمادگرایانــه متقاعــد بــه تکذیب هــای قاطعانــۀ مقامــات در نبــود ویــروس و دیــده نشــدن بیمــاری 
کرونــا، از انجــام هیچ یــک از رســوم ســوگ و شــادی و عبــادی بــاز نایســتادند. در بهمن مــاه به فراوانــی 
گاهانــه گیرنــده و دهنده، ویــروس را منتقــل می کردند. هــر تجمعــی از هرنوعــی برپــا و برقــرار بــود و ناآ
می پرســند چــرا پروازهــا از چیــن و بــه چیــن متوقــف نشــد. ایــن وظیفــۀ مهمــی اســت کــه برعهــدۀ 
دولــت بــوده اســت. چــرا علی رغــم اظهــار مقــام مســئول ســازمان هواپیمایــی کشــور مبنــی بــر بســته شــدن 
خطــوط هوایــی بــا چیــن، همچنــان پروازهــا برقــرار بــوده اســت؟ می پرســند چــرا وقتــی دانســته شــد کــه 
شــهر و اســتان کانــون ویــروس کجاســت، محدودیــت ِاعمــال نشــد و با قرنطینــه کردن یک شــهر مخالفت 
شــد و بدتــر از آن، معــاون کل وزارت بهداشــت قرنطینــه را مربــوط بــه ماقبــل جنــگ جهانــی اول دانســت و 
حــاال می بینیــم همــۀ دنیــا در کنــار ســایر شــیوه های تکمیلــی کــه داشــته اند، از قرنطینــه بــه اشــکال مختلــف 
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بهــره برده انــد. مــردم می خواهنــد بداننــد بــر مبنــای چــه دانشــی گفتــه می شــد مــا قرنطینــۀ شــهری و اســتانی 
نداریــم و بــر مبنــای چــه محاســباتی خواســته می شــد خــودِ مــردم هزینه هــای قرنطینــۀ فــردی و در خانــه 

مانــدن را برعهــده بگیرنــد؛ و یــا به رغــم نبــودن محدودیــت، داوطلبانــه بــه ســفر نرونــد.
می پرســند چــرا تلویزیــون به جــای پرداختــن و اشــتغال ایجابــی بــه وضعیــت واقعــی بیمــاری در 
ایــران، دائــم مشــغول مقابلــۀ ســلبی بــا کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی اســت و در گــوش و چشــم 
مــردم، ناتوانــی و بی امکاناتــی آن هــا را تبلیــغ می کنــد. چــرا هنــوز تصــور بــر ایــن اســت کــه اگــر بدبختی 
ــان در اینجــا نیســتیم و دیگــر  ــه انجــام وظایفم ــور ب ــم، دیگــر مأم ــی ثابــت کردی ــی را در جای و نکبت
نیــازی نیســت در ممانعــت از ســختی و فالکــت مــردم خــود، دســت بــه پیش گیــری و درمــان بزنیــم؟ 
ــدم مقابله هــای  ــۀ بحــران در خــط مق ــد در هنگام ــه بای ــس ک ــر مجال ــس و دیگ می پرســند چــرا مجل
طراحی شــده باشــند، در خــط مقــدم تعطیــل کــردن خــود از مدرســه های ابتدایــی نیــز ســبقت گرفتنــد.

ــه ِاعمــال محدودیــت در مســافرت ها داشــت، چــرا ایــن اقــدام را  ــای ب می پرســند اگــر دولــت بن
در موقــع خــود، یعنــی آســتانۀ تعطیــالت نــوروزی، نکــرد و اگــر بنایــی بــرای ِاعمــال محدودیت هــا 
ــرد،  ــرق می ک ــی ف ــی و اروپای ــره ای، ژاپن ــی، ک ــدی، چین ــای هن ــۀ مدل ه ــا هم ــا ب ــدل م نداشــت و م
ــروس را از  ــدند و وی ــا ش ــور جابه ج ــر در جای جــای کش ــون نف ــه ده میلی ــک ب ــه نزدی ــداز آنک ــرا بع چ
همــه  جــا بــه همــه  جــا بردنــد، در اواســط تعطیــالت دســت بــه ایــن اقــدام زده شــد. می پرســند چــرا 
ســازمان های پربرخــوردار و فــارغ از مالیــات، گوشــه چشــمی نشــان ندادنــد. چــرا در ایــن وضعیــت، 
دســت کمی از همدلــی بــا مــردم دیــده نشــد؟ داروهــا، طبقاتــی توزیــع می شــوند و کیت هــای آزمایشــی 
کــه می رســند، مســئوالن به صــف می شــوند و صــرف مســئوالن می شــود. چــرا خدمــات تشــخیصی 
و درمانــی خــودی و غیرخــودی َبــردار شــده اســت؟ چــرا فاصلــۀ اجتماعــی بــه فاصلــۀ طبقاتــی تبدیــل 

شــده اســت؟ ایــن تبعیــض از ســوی ویــروس کرونــا هــم ســر نــزد. 
ــدام جــدی در  ــد، اق ــاری معترف ان ــود بیم ــر ع ــۀ اوج و خط ــه نقط ــه ب ــی هم می پرســند چــرا وقت
ــرای  ــد دولــت ب ــرد. مــردم می گوین ــه کار و رفــع محدودیت هــا در دســتور کار قــرار می گی بازگشــت ب
هزینــه نکــردن از اول هــم بــا ِاعمــال محدودیــت مخالــف بــود، اکنــون هــم بــرای بــازداری از آســیب 
ــِم  ــۀ کشــورهای مه ــار هم ــرده اســت. می پرســند چــرا آم ــادرت ک ــت مب ــع محدودی ــه رف اقتصــادی ب
درگیــر در بیمــاری، افزایشــی و تصاعــدی اســت و آمــار مــا بــا خطــی ثابــت افزایــش یــا کاهــش می یابد. 
ــدن  ــه روال عــادی بازگردانی ــم خــود در ب ــه اجــرای تصمی ــد چــرا همین کــه دولــت مصمــم ب می گوین
ــه کاهــش  ــزان ابتــال و جان باختگــی رو ب ــی، می ــدازۀ معّین ــا ســرعت و ان امــور شــد، به مــوازات آن و ب
ک  ــدرِ ــول ُم ــدازۀ قب ــدر و ان ــه  ق ــی ب ــت بیرون ــه در آن، واقعی ــت ک ــی کان ــازوکار معرفت ــذارد. س می گ

ــد. ــار مصــداق می یاب ــۀ آم ــوع از ارائ ــن ن ــی در ای ــرز عجیب ــد، به ط درمی آی
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بــا برجســته کــردن خطــرات اقتصــادی، ازآن دســت جمالتــی گفتــه می شــود که مثــًال دونالــد ترامپ یا 
بوریــس جانســون بــا نگرش هــای پوپولیســتی و تجــاری بــه سیاســت بــر زبــان می آورنــد. به نظــر می رســد 
ــد و  ــا یکدیگرن ــی ب ــد اساســاً اقتصــاد و جــان انســان ها قابل مقایســۀ تعادل ــا به ســان ترامــپ متصورن ی
ــرازو دارنــد و به ســان گرایش هــای ســرمایه مدارانه کــه ســاختار  هریــک ســهمی مســاوی در کفه هــای ت
حســاس ســودگرایانه و اولویــت آن را دارنــد و بــا پس زمینــه ای سیاســی، بــه رفــع تعــارض میان فروپاشــی 

اقتصــادی و فروپاشــی آدمــی مبــادرت می کننــد و آشــکار اســت کــه بــه چــه نتایجــی می رســند. 
ــردم و  ــالمت م ــه س ــبت ب ــاری نس ــدات هنج ــام تعه ــا انج ــدا ب ــرمایه داری ابت ــع س ــان جوام هم
اقدام هــای حمایتــی همه جانبــه از شــهروندان، بــر نگرش هــای اقتصــادی و عادی ســازی تأکیــد 
ــا  ــل کــرد، ام ــه نمی شــود تعطی ــد اقتصــاد را ک ــه بگوین ــه و طلب کاران ــه آنکــه داعیه مداران ــد، ن می کنن
انکارگرایانــه دقــت نکننــد کــه ایــن جملــه، اقتضائــی و مشــروط اســت و بــه تأمیــن وضعیــت حفاظتــی 
و مراقبتــی و خدماتــی وابســته اســت. اگــر هیچ یــک از ایــن تعهــدات انتظــاری نباشــد و دولــت بــاوری 
ــا کــردن اقتصــاد و بازگردانیــدن جریــان عــادی امــور کــه از  ــر نداشــته باشــد، برپ ــه خدمــات هزینه ب ب
ــزان  ــزان ابتــال، یعنــی افزایــش می ــردن می ــاال ب ــوده اســت، یعنــی ب ــه آن ب اولِ بحــران مــدام اشــتغال ب
مرگ ومیــر، یعنــی زندگــی بــا ویــروس، یعنــی تعقیــب ایمنــی به واســطۀ ابتــالی ۶٠ تــا ٧٠ درصــدی، 
ــی نقــض آشــکار تعهــدات  ــی، یعن ــی کاســتن از حساســیت ها و اندیشــناکی های انســانی و مردم یعن

ــی. ــق روان ــی ایجــاد جراحت هــای عمی هنجــاری اخالقــی و یعن
می پرســند چــرا تصمیــم بــرای بازگشــایی کســب وکار، جــدای از اعتــراض افــراد مســتقل و متکــی 
ــه رو می شــود. از نامه هــای هشــداردهندۀ  ــز روب ــا مخالفــت مقام هــای رســمی نی ــع مســتقل، ب ــه مناب ب
گروه هایــی از پزشــکان و حتــی نامــۀ ســازمان نظــام پزشــکی کشــور درمی گذریــم. بســیاری از منتقــدان 
یــادآور می شــوند کــه آلمــان بــا آن ســنت قدرتمنــد درمانــی، آن هزینه گــری اقتصــادیِ اختصاصــی بــرای 
مقابلــه بــا بیمــاری و آن ِاعمــال محدودیت هــای قاطعانــه و آن نتیجه گیری هــای مؤثــر قابــل تمیــز از دیگر 
کشــورهای غربــی، بــا دســت زدن بــه اندکــی از بازگشــایی فعالیت هــای کوچک اقتصــادی، محدودیت ها 
را ســنگین تر می کنــد و شــدت می بخشــد، امــا چگونــه اســت کــه ایــران بــدون برخــورداری از آن 
ســاختارهای ســابقه مند درمانــی، بــدون هزینه گری هــای حداقلــی و بــدون برخــورداری از مــدل معّینــی 
ــه  ــتردگی ب ــن گس ــه ای ــاق، ب ــای محســوس و مورداتف ــدون نتیجه گیری ه ــا و ب ــال محدودیت ه در ِاعم

فعــال کــردن مجــدد کســب وکارها در ســطوح مختلــف مبــادرت مــی ورزد.
ــالم  ــوی ســخن گوی وزارت بهداشــت اع ــه روزه از س ــه هم ــاری ک ــرا آم ــند چ ــن می پرس همچنی
می شــود، به ســان اعــالم دولــت در بازگشــایی، موردقبــول ســازمان ها و مقام هــای دیگــر رســمی 
ــی  ــار واقع ــا اعــالم داشــته اند آم ــس شــورای شــهر و اعضــای شــورای شــهر باره ــًال رئی نیســت. مث
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ــدگان  ــا نماین ــود. باره ــالم می ش ــه اع ــزی اســت ک ــتر از آن چی ــیار بیش ــتگان بس ــان و درگذش مبتالی
ــز  ــار مرک ــن ب ــد و چندی ــمی را رد کرده ان ــار رس ــی، آم ــا گزارش های ــا و ی ــز در مصاحبه ه ــس نی مجل
پژوهش هــای مجلــس انتقادهــای جــدی بــه ایــن آمــار وارد ســاخته اســت. ایــراد کار می توانــد مربــوط 
بــه ضعــف ســاختاری در ظرفیت هــای محــدود اقتصــادی و بهداشــتی کشــورهای توســعه نیافته باشــد. 
امــا چــرا به جــای اذعــان بــه ایــن ضعف هــا، به طــرز غریبــی در حالت هــای هیجانــی اعــالم می شــود 

مــدل مــا و وضعیــت مــا از کشــورهای اروپایــی هــم بهتــر اســت؟
می پرســند چــرا متخصصــان مســائل بهداشــتی و درمانــی مــا ماننــد همــه جــای دنیــا، ادارۀ مقولــۀ 
ــن موضــوِع  ــی در ای ــی و ابداع ــی اختراع ــرا هزینه گرای ــد و چ ــده ندارن ــاری را برعه ــا بیم ــه ب مواجه
تخصصــی از ســوی مجموعه هــای غیرمرتبــط و غیرمتخصــص انجــام می گیــرد. چــرا به رغــم 
محصول هــای  غیرکارشناســی،  تولیدهــای  بــا  بهداشــتی  مقامــات  محافظه کارانــۀ  مخالفت هــای 
ابداعــِی آزمون نشــده، وارســِی آزمایشــی و تجربــی و علمــی نشــده، به نظــر کارشناســان امــر نرســیده و 
مراحــل نظارتــی و بررســی هــر محصــول اختراعــی را طــی نکــرده، در تلویزیــون کشــور در معــرض دیــد 

ــود؟ ــوه داده می ش ــد انب ــدۀ تولی ــرد و وع ــرار می گی ق
اگــر ایــن پرســش ها، پاســخ های متقاعدکننــده ای نیابنــد، بی اعتمــادی و نومیــدی مضاعــف ایجــاد 
می شــود کــه مســتقل از بی اعتمــادی بــه امــکان درمــان بیمــاری و نومیــدی از کنتــرل بیمــاری اســت. 
ایــن بی اعتمــادی و نومیــدی نســبت بــه کســانی اســت کــه پاســخ گوی وظایــف خــود نبوده انــد؛ و فــرد، 
درگیــر خــود و غیــر خــود می شــود و ناهماهنگــی شــناختی و درماندگــی آموخته شــده پدیــد می آیــد و 
فــرد را دچــار تعــارض و تردیــد و شــماتت گرایی و منفی گرایــی می کنــد. به این ترتیــب آن آســیب 

بیمــاری زایِ مســری، به عــالوۀ خــود، تالــی فاســدی بــه بــار مــی آورد کــه جراحــت روانــی نــام دارد. 
در اثــر تعــارض برون روانــی احســاس خشــم و انزجــار پدیــد می آیــد و شــدت می گیــرد و فــرد تحــت  
فشــار اســت کــه چگونــه ارزیابــی و قضــاوت کنــد، تصمیــم بگیــرد و عمــل کنــد. آیــا همچنــان موظــف 
اســت براســاس هنجارهــای اخالقــی عمــل نمایــد، درحالی کــه طــرف قــراردادی هنجارهــا نســبت بــه 
او، بــه ایــن هنجارهــا متعهــد نبــوده اســت؟ آیــا بایــد بــه اختصــاص وقــت و انــرژی و هزینــه و تخصــص 
ادامــه دهــد، درحالی کــه همــۀ ایــن وجــوه انتظــاری از ســوی طــرف موظــف نادیده انگاشــته شــده  اســت؟ 
بدتــر از ایــن بدیل هــای امکانــی رفتــاری، آن اســت کــه او هــم بــا دســت یازیــدن بــه توجیه هــای رفتــاری 
بــه همسان ســازی بــا مجریــان ناقــض هنجارهــا دســت بزنــد و از آنــان در نقــض هنجارهــا سرمشــق بگیــرد و 
به جــای درمــان بیمــاران نیازمنــد، بــه درمــان خودی هــای برخــوردار مبــادرت ورزد؛ و به جــای فــروش عادالنــۀ 
تجهیــزات محافظتــی، بــه فــروش بــازار ســیاهی آن هــا روی آورد؛ و به جــای توزیــع نیازهــای اولیــۀ مــردم، بــه 
انبــار کــردن ایــن اقــالم اهتمــام ورزد؛ و به جــای نگرانــی نســبت بــه دیگــرانِ ناتــوان در تأمیــن معــاش، حــرص 
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احتــکار در او شــدت گیــرد؛ و به جــای تقویــت حــس بخشــندگی در خــود، بــه  جابه جایــی پویشــی ناشــی از 
آســیب دســت زنــد و بــه اخــراج کارگــران کارگاه و شــرکت و کارخانــۀ خــود و بریــدن نــان همــت گمــارد؛ و 
به جــای برابرگرایــی بیشــتر بــا همنوعــان و همدلــی هرچــه بیشــتر نســبت بــه هموطنانــش، آنــان را در صــف 
ــر  ــاه دادن فراگیرت ــذارد؛ و به جــای پن ــل گ ــده، معط ــدی و طبقاتی ش ــِی درجه بن ــای آزمایش ــا و کیت ه داروه
ــد، خــود  ــار و بیشــتر آســیب دیده کــه در چنیــن وضعیتــی، روزافزونــی تصاعــدی می گیرن ــه مردمــانِ گرفت ب
در پناه هــای بهشــتی مــأوا بگیــرد و در آســایش بنشــیند؛ و به جــای اقدامــات مثبــت تمیــزی بیشــتر در ســویۀ 
محرومــان جامعــه، بــه اقدام هــای منفــی تبعیضــی شــدیدتر بــر لــه خــود و خودی هــا هدف گــذاری کنــد و در 
پاســخ هــر معترضــی بــه ایــن خودباشــی های فایده گرایانــه و احتــکاری و اســتثماری و زیاده خواهانــه ای کــه 
دنبــال می کنــد، بگویــد بــه شــیوه ای کــه عــادت و آموزشــش داده انــد و دوگانگــی رفتــاری ای کــه مشــاهده کــرده 
اســت، رفتــار می کنــد. تشــدید ایــن رفتارهــا جامعــه ای پارادوکســیکال را رقــم خواهــد زد؛ جامعــه ای کــه از 
شــنیدن تجویزی شــاید تخصصی و البته درهرحال غیراخالقی و غیرهنجاری، از ســوی کســانی در ایتالیا که 
به دلیــل کاســتی های تجهیزاتــی درمانــی، ســالمندان را از اولویــت درمانــی خارج می کنند، برآشــفته و معترض 
می شــود و درهمان حــال، خــود مغــروق در انــواع تبعیض هــای غیراخالقــی و غیرانســانی غوطــه می خــورد.
امــا می شــود ایــن راه بدآمــوزی شــده را نــرود و همچنــان بــه قاعده هــای هنجــاری اخالقــی چســبنده 
و دلبســته باقــی بمانــد و البتــه به نحــو طاقت فرســایی فشــار روانــی آن جراحتــی را تحمــل کنــد کــه بــه 
هنجارهــا وارد شــده و بــه آســیب های روانــی ناشــی از جراحــت روانــی نظیــر اضطــراب، اســترس و 
افســردگی دچــار آیــد. آیــا او بایــد در پای بنــدیِ بــه هنجارهــا، جــدای از عمــل بــه وظایــف و تعهداتــش، 
در جبــران مافــات ناقضــان هنجــاری، از حقــوق خــود نیــز بگــذرد و فــداکاری کنــد و مثــًال به جــای یــک 
شــیفت کاری، دو یــا ســه شــیفت کار کنــد؛ یــا بایــد همچــون ناقضــان هنجارهــا، آن یــک شــیفت کار 
را هــم مشــمول دور زدن هــای رابطــه ای نمایــد؟ آیــا او بایــد در عیــن تحمــل ایــن جراحــت همچنــان 
مجدانــه در خــط مقــدم مقابلــه باقــی بمانــد و صرفــاً بــه اذعــان و گفتــار دســت اندرکاران در ناروایــی 
تبعیضــی کــه در خصوصــش روا می داشــته  و می دارنــد ‑ به ســان فاصلــۀ مطلقــاً تبعیض آمیــز درآمــدی 

میــان پزشــکان و پرســتاران‑ دل خــوش باشــد؟
ــدۀ در درون،  ــای هنجــاری مرکوزش ــای او از ته مایه ه ــان رفتاره ــه همچن ــی ک ــا زمان درهرحــال ت
اثــر می پذیرنــد و او را بــه رفتارهــای وظیفه گرایانــه وامی دارنــد، حــاالت ناشــی از تعــارض انگیزشــی 
در او بــارز خواهــد مانــد. اگــر بــه وظیفــۀ هنجــاری عمــل کنــد، خــود، خــود را ســرزنش می کنــد و بــه 
دیگــران نیــز اجــازه می دهــد او را ســرزنش  کننــد؛ چــون منفعالنــه پذیرفتــه در قــراردادی یک ســویه او 
را اســتثمار  کننــد؛ و اگــر بــه وظیفــۀ هنجــاری عمــل نکنــد، آن هنجارهــا، نقــش فشــارزای «فراخــودی» 

می یابنــد و ِاعمــال فشــار درونــی می کننــد و فــرد دچــار چالــش درونــی می شــود.
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اما چه می شد یا چه می شود کرد؟
می شــد و می شــود، به جــای تخطئــه دیگــران، همدلی هــای همنوعانــه نشــان داد. می شــود فراتــر از 
هنجارهــای قــراردادی عمــل کــرد، چنان کــه برخــی دولت هــای اروپایــی مثــل آلمــان و برخــی دولت هــای 
آســیایی مثــل کــره جنوبــی عمــل کردنــد. می شــد در ســطوح داخلــی و خارجــی، بخشــنده و پــر نصفــت 
وارد عرصــۀ ایــن کارزار ملــی و جهانــی شــد و بــه جهانیــان و ازجملــه نخســت وزیر اســپانیا رســانید کــه 
مــا از نســل همــان ســعدی شــیرازی ایرانــی هســتیم کــه او ســرودۀ  همنوع گرایانــه و انســان گرایانه اش را 

ســرلوحۀ ســخنان پرتأثــرش دربــارۀ عارضــۀ ابتالیــی کرونــا بــرای مــردم کشــورش قــرار داده اســت.
ــان داد  ــروس نش ــن وی ــه ای ــخنانی ازاین دســت ک ــظ س ــرار و تغلی ــای تک ــود به ج ــد و می ش می ش
انســان موجــود ضعیفــی اســت و خــدا بــا ایــن امتحــان، آدمــی را متوجــه ضعفــش ســاخت و تشــدید 
ســردرگریبانی های مــردم و افــزودن بــر زخــم و جراحــت و آالم کثیــر و عمیــق و ایجــاد ترس و احســاس 
گنــه کاری آنــان، بــه تقویــت تحمــل و صبــر و حلــم و اعتمــاد و ایمنــی مــردم اهتمــام ورزیــد و گفــت 
کــه خداونــد در وضعیــت ســهل نیــز بنــده اش را تضعیــف و تحقیــر و بی پنــاه  نمی کنــد چــه رســد بــه 
اینکــه در چنیــن وضعیتــی ســخت در چهــرۀ ممتحنــی مجازاتگــر در صــدد امتحــان و زمیــن  زدن او 
باشــد. می شــد مکــرر بــا اســتناد بــه ســخنان امــام علــی (ع) در نهج البالغــه وظایفــی کــه حکومــت در 

قبــال مــردم دارد و حقــی را کــه مــردم بــر گــردن حکومــت دارنــد، یــادآور شــد.
می شــد و می شــود، به جــای درگیــر ســاختن مــردم در مواجهه هــای هیجان مدارانــه و اجتناب مدارانــه 
کــه غالبــاً بــه تشــدید تــرس و اضطــراب و نشــخوارهای فکــری و تنــش می انجامــد و نومیــدی نســبت بــه 
توانایی هــای عینــی و علمــی و منفی گرایــی نســبت بــه خدمــات درمانــی انســانی را ایجــاد می کنــد، آن هــا 
را واقع گرایانــه در جریــان اخبــار واقعــی قــرار داد و مقابلــۀ مســئله مدارانه و علمــی را در آن هــا در مواجهــۀ 
بــا بیمــاری محــور قــرار دارد؛ و به جــای القــای اخبــار تنظیمــِی ابهــام زا کــه تنهــا خوش بینی هــای خیالــی 
ــا و  ــا و اتوبوس ه ــگاه ها و متروه ــاره فروش ــد و یکب ــش می ده ــا را افزای ــکاری آن ه ــای ان و امیدواری ه
پاســاژها و خیابان هــا و جاده هــا را از روزهــای عــادی هــم پرازدحام تــر می کنــد، بــا انتقــال واقعیــات و 
ابهام زدایــی، در آن هــا چالــش ایجــاد کــرد و بــه تنظیم گری هــای شــناختِی هیجان هــا وادارشــان ســاخت.
آدمــی و آدمیــان وقتــی در محاصــرۀ بالیــی همه گیــر واقــع می شــوند و راه گریــز و مقابلــۀ منطقــی 
ــت و  ــان کن ــد. به گم ــی روی می آورن ــی و غیرعلّ ــای غیرمنطق ــه رویارویی ه ــد، ب ــی نمی یابن و معمول
ــود احاطــه  ــرس و نب ــر مرضــی، ت ــای همه گی ــا بالی ــای طبیعــی و ی ــد، در دورۀ اســطوره ای، بالی فروی
ــه ســازوکارهای القایــی و توهمــی و خرافــی را در  ــات روی آوری ب ــه کــرده و موجب را در بشــر نهادین
ــه آن هــا  ــدی کــه ب ــد و پس آین ــا پیش آین ــاری اســت کــه ب ــی، رفت ــار خراف ــود. رفت آدمــی فراهــم  آورده ب
ــی و ســازوکارمند نــدارد، امــا بــا خودالقایــی و دیگرالقایــی   نســبت داده می شــود، ربطــی عینــی و علّ
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ــدی  ــه و احاطه من ــش یافت ــا افزای ــرس م ــا، ت ــر شــیوع کرون ــراً در اث ــط دارد. ظاه تصــور می شــود، رب
ــه  ــه ب ــال هســت ک ــن احتم ــته ایم و ای ــطوره ای بازگش ــای دوران اس ــه ترس ه ــیده و ب ــل رس ــه حداق ب
باورهــا و رفتارهــای خرافــی روی آوریــم و بــرای مقابلــه بــا ویــروس مســری و پراحاطــه، بــه رفتارهــا و 
درمانگری هــا و شفابخشــی های خرافــی متوســل شــویم. ایــن داعیه هــای درمانــی، ربطــی بــا بیمــاری 
نــدارد، امــا در ایــن زمــان کــه درمان هــای پزشــکی و دارویــی و مهارکنندگی هــای پیش گیرانــه، کارآمــدی 
مقابلــه بــا ویــروس ناشــناخته را نــدارد، از ســوی داعیــان مطــرح می شــود و زمینــۀ پذیــرش هــم دارد. 
ــی و  ــر عین ــۀ مؤث ــه مقابل ــد ب ــزل گــردد و امی ــی  پیشــین دســت خوش تزل ــاور و اعتمــاد و ایمن ــی ب وقت
واقعــی کــه متصــور بــوده انجــام می گیــرد، از میــان بــرود و انجــام نگیــرد، تأثیرگــذاری ایمنی زاهــای 
ــه از  ــان مریضــی ک ــض و اطرافی ــان مری ــد. به س ــر می کن ــی را درگی ــی، روان آدم ــی و غیرعلّ غیرمنطق
درمانگری هــای تخصصــی نومیــد شــده اند و بــه درمانگری هــای القایــی خرافــی رو می کننــد، ســاختار 
مضطــرب و مضطــر و کم اعتمــاد جامعــه نیــز آماده انــد القائــات درمانگری هــای خرافــی را بپذیرنــد.

احتمــال آن هســت کــه حساســیت های کنترلــی بــر خــود، ُجســتارهای نشــانه یابی مرضــی در خــود و 
کنترل هــای وسواســِی خــود، در اینکــه آیــا بــه کرونــا مبتــال شــده ام یــا نــه؛ و همین طــور حساســیت های 
کنترلــی بــر غیــر، ُجســتارهای نشــانه یابی مرضــی در غیــر و کنترل هــای پارانوییــدیِ غیــر، در اینکــه آیــا بــه 
کرونــا مبتــال هســت یــا نــه، بــه رفتارهــای مراقبتــی غیرعــادی از خــود و بر غیــر خــود بینجامــد و رفتارهای 
نابهنجــار وسواســی و پارانوییــدی را بــه رفتــاری هنجــاری مبــدل ســازد. ایــن نوســانات تعجــب آور، خــود، 
نشــانگر آن اســت کــه همــۀ نابهنجاری هــای روانــی، زمینــه ای در واقعیــت دارنــد؛ و در پدیدآیــی بیماری هــا، 
وجهــی از رفتارهــای دفاعــی در برابــر خطــر و یــا تهدیــد احتمالــی برعهــدۀ آنــان بــوده اســت. ازایــن رو، 
تبیین های پدیدارشناســانه و اگزیستانسیالیســتی در مفهوم معنامند بودن قالب های دفاعی اســکیزوفرنیک 

و افســردگی در افــراد مبتــال، قابــل تأمــل بررســی های پژوهشــی و بالینــی بیشــتر اســت.
بااین حــال و به رغــم این هــا، بایــد مراقــب بــود مراقبت هــای ناگزیــرِ خــود و دقتمنــد غیــر، بــا هــدف 
اطمینــان و ایمنــی،  بــه اَعمــال مرضــی در کنتــرل افراطی و وسواســِی خــود و بدبینی افراطــی پارانوییدیِ غیر 
منجــر نشــود و بــه وضعیت هــای پاتولوژیــک درنغلتــد. امــا در مغتنم دانســتن و بهره  گرفتن از ســویۀ مثبت 
ایــن مقوله هــای جدیــد، الزم اســت به جــای تشــدید وســواس های اجبــاریِ فکــری و رفتــاری و به تبــع آن، 
بــه اســتیصال دچــار آمــدن؛ و یــا به جــای بدبینی هــای اطالقــی پارانوییــدی و به تبــع آن، به انــزوا دچــار آمدن، 
اطمینــان و اعتمــادِ ناشــی از خوش بینــی را کنــار گــذارد و از هم نوایــی اعتقــادی و اعتماد گرایــی یک ســویه 
بازایســتاد. از َســرِ تردیدگرایــی، مراقبــت و دقــت جزئی گرایانــه در قبــول هنجارهــای قــراردادی کــرد؛ و از 

َســرِ اعتمادناپذیــریِ پارانوییــدی شــروط الزم را در هنجارهــای طرفینی وارد ســاخت.
می شــود بــا تأمــل در آنچــه رفــت، تفکــرات برابرگرایانــه و تأمین گرایانــه را در زمینه هــای قانونــی و 
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وظیفه مدارانــۀ حکومتــی، بســیار جدی تــر ادراک نمــود و در صــدد تحقــق آن بــود؛ اندیشــه های توزیــِع 
برابــر در مقوله هــای کار، نــان، بهداشــت و درمــان و ماننــد آن هــا از ســر حــزم و دوراندیشــِی متفکــران 
دردمنــد بــوده اســت و بــه خطــر تالــی فاســدهای نابرابــری در توزیــع زندگــی، معطــوف بــوده اســت. 
ــی  ــت بحران ــت؛ و در وضعی ــاز اس ــر و آماده س ــی، پیش بینی گ ــت غیربحران ــری در وضعی ــوزۀ براب آم
مانــع بــروز فاجعه هــای شــغلی، بهداشــتی و معیشــتی می شــود. شــوربختانه همچنــان بســیاری به جــای 
ــه ترغیب هــای  ــد، ب ــق ســاختاری کــه خــود عامــل بوده ان ــی در کاســتی های عمی صرافت هــای جبران
عادتــی صدقه گرایانــه روی آورده انــد و بــا به محــاق بــردن وظایــف قانونــی و هنجــاری، مــردم نــادار و 

ــا یکدیگــر توصیــه می کننــد. زخم خــورده و جراحت برداشــته را بــه همیــاری ب
می شــود بــه رفتــاری دیگــر بــا طبیعــت روی آورد. آدمــی بی محابــا و مغــرور بــا طبیعــت روبــه رو 
ــق  ــۀ مصادی ــته اســت. هم ــندگی فراخــش را ندانس ــدر بخش ــرده و ق ــا نک ــه اعتراضــش اعتن ــده؛ ب ش
ــاری  ــی اجب ــی، توفیق ــای کرونای ــن ماه ه ــده اند. در ای ــع ش ــی واق ــرض جراحــت آدم ــت در مع طبیع
ــل  ــا از ســر تأم ــن اعتن ــرای آرامــش داده شــود. الزم اســت ای ــی ب ــه طبیعــت فرصت ــه ب دســت داده ک
و بــر محــور انگیزه هــای محیط  زیســتی انجــام پذیــرد و نــه از رویِ روی آوری هــای خرافی گونــه و 
ــام از آدمــی  ــه انتق ــه و طــرح آنکــه طبیعــت ب ــی انســان انگارانه و جاندارپنداران فرافکنی هــای خصومت
گراییــده اســت. اگرچــه آدمــی بــه خشــونت بــا طبیعــت روبه رو شــده، امــا طبیعــت از عقل ســوداگرایانه 
و انگیــزۀ خودشــیفته گرایانۀ آدمیــان محــروم اســت تــا بخواهــد بــرای آســیب زنندگانش نقشــه بکشــد و 
در دام مصایــب دچــارش ســازد. نبایــد پــژواک منفــی رفتارهــای آدمــی بــا طبیعــت را بــه حســاب کنــش 
انتقامــی طبیعــت گــذارد. طبیعــت نــه مقابلــه به مثــل می کنــد و نــه مقابلــه بــه شــدت، طبیعــت نشــانۀ 

ــد. ــه روی نمی کن ــه اَعمــال اجحافــی و جفاگرایان مهربانــی خداســت و چــون او، ب
ــی  ــاری و قحط ــتمر بیم ــر مس ــا ســختی های همه گی ــتگان ب ــردن گذش ــر ک ــیوۀ س ــه ش ــود ب می ش
ــا  ــۀ ب ــن و هم ذات پنداران ــای نمادی ــطۀ فراخوانی ه ــا به واس ــد آن تجربه ه ــیم. بازتولی ــگ بیندیش و جن
ــن  ــود. ای ــد ب ــی زا خواه ــروزی، آرامش بخــش و ایمن ــات ام ــا امکان ــب ب ــع آن مصای ــتگان و رف گذش
شــیوۀ روی آوری، جــدای از بازســازی همدالنــۀ خاطــرات نیــاکان و همانندســازی انســانی بــا آن هــا، از 
ــه خــود و بــر دیگــران  ــه تقلیــل ســخت گیری های ب ــه دور خواهــد بــود و ب نیاگرایی هــای ارتجاعــی ب
منجــر می شــود و همدلــی نســبت بــه دیگــران را بــاال می بــرد و هم حســی های نوع دوســتانه را افزایــش 
ــم  ــز خواهی ــه آســانی نی ــد آمــد و ب ــال را در اینکــه ســختی ها به ســر خواهن ــد فع ــر و امی می دهــد؛ صب

رســید؛ «چنــان نمانــد، چنیــن نیــز نخواهــد مانــد». 
می شود و می توان به جای به کار انداختن دفاع های تحریف گرایانه و ناکارآمد نظیر:

نفــی و انــکار؛ در نفــی واقعیــت ســرایتگری ویــروس و توســعۀ همه گیــر بیمــاری، بــه قبــول و   •
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انعــکاس واقعیــت روی آورد و واقع گرایانــه در عادی ســازی رفتــار کــرد.
دلیل تراشــی؛ به جــای نقــد ناکارآمدی هــای ایــن و آن بــرای پوشــانیدن ضعف هــای درونــی،   •
یــا به ســان ترامــپ کــه بخشــی از ضعــف و ناکارکردی هــای دولــت را برعهــدۀ چینی هــا در خــارج یــا 
حــزب دموکــرات در داخــل می انــدازد، بــه نقــد و اذعــان بــه کاســتی های درونــی معطــوف شــد و در 

صــدد جبــران مثبــت آن هــا برآمــد.
اغــراق ورزی؛ به جــای تســلیم شــدن و ســپرهای محافظتــی را کنــار گــذاردن و قبــول ایمنــی   •
ــا اوضــاع بــد و منفــی اغراق شــده در آینــده،  جمعــی و همه گیرانــه و شــکل دهی نوعــی از خوگیــری ب

ــادرت نمــود. ــۀ مســئله مدارانه مب ــه آمــوزش عمومــی مقابل ب
درون فکنــی فعل پذیرانــۀ تــرس؛ به جــای از تــرِس مــرگ دســت بــه خودکشــی زدن و تولیــد   •
ــت  ــرد و مدیری ــی ک ــاینده، ابهام زدای ــی فرس ــر ابهام ــل در براب ــدم تحم ــاد ع ــی و ایج ــتگی روان خس

هیجان هــای منفــی را در کار آورد.
ابطال ســازی؛ به جــای اینکــه ِاعمــال محدودیت هــا را باطــل بدانیــم و یکبــاره درســت بدانیــم   •
ــم و دســتور  ــا محدودیت هــای نیمه تمــام و به ثمــر نرســیده را قطــع کنی ــم؛ ی ــادرت کنی ــه آن هــا مب و ب
ــه حســاب اَعمــال مســتحبی، جــان  ــم و ب بازگشــایی های کســب وکار و اماکــن مذهبــی را اعــالم کنی
انســان ها و وجــوب صیانــت نفــس را مغفــول گذاریــم، در ابتــدای تصمیــم بــا تأمــل عمــل کنیــم. اگــر 
توجیــه بازگشــایی کســب وکار، ممانعــت از آســیب ســاختاری و فروپاشــی اقتصــادی اســت، بازگشــایی 

اماکــن مذهبــی چــه توجیهــی دارد .
و  ابتالئــات  و  مشــکالت  ضعف هــا، کاســتی ها،  پیوســته  آنکــه  به جــای  فرافکنــی؛   •
مرگ ومیرهــا و ناکارکردی هــای دیگــر کشــورها را برجســته ســازیم و از دیــدن تعهــدات و توانایی هــا و 
صراحت هــا و هزینه گری هــای ســطح بــاالی آن هــا چشــم بپوشــیم و از ناتوانی هــا و ناکارکردی هــای 

ــادرت جســت. ــا مب ــق گیری از آن ه ــه سرمش ــوان ب ــم، می ت ــل بمانی ــود غاف خ
بیشترســنجانۀ  بــرآورد  و  توانایی هــا  از  تصــور  بــردن  بــاال  خودشــیفته وار؛  دفاع هــای   •
قابلیت هــای خــود در ســطوح فــردی و جمعــی، مخاطبــان همنــوا را دچــار احســاس مصونیــت کاذب 
ــد و  ــه کرده ان ــوی مقابل ــب الگ ــا طل ــورها از م ــر کش ــه دیگ ــا ک ــن جمله ه ــن ای ــد در گفت ــد. بای می کن

ــرج داد. ــه خ ــتری ب ــل بیش ــت و تأم ــت، دق ــوده اس ــر ب ــا موفق ت ــۀ الگوه ــا از هم ــوی م الگ
ــر اضطرارهــای  ــر خــود و ب عایق ســازی؛ می تــوان به جــای تکلیف هــای الیطــاق مراقبتــی ب  •
مرضــی کنترلــی افــزودن و خــود را بــه محبــس بــردن و خشــکی  های متصلــب رفتــاری را بــر خــود و 
اطرافیــان تحمیــل کــردن و روزافــزون از تعامل هــای اجتماعــی بــه دور افتــادن، از شــیوه های رویارویــی 

مؤثــر ســود جســت.
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عجــز و البــه؛ وقتــی تعهــدات رســمی از موضوعیــت اصلــی خــارج می شــود، ممکــن اســت   •
تبلیــغ بــه نمایش هــای ُپراکــران صدقه دادن هــا، خیرات کردن هــا و همدردی هــای منفعالنــه بــه  جــای 
ــی  ــرای گروه ــی ب ــات نمایش ــیوه ها، تبلیغ ــن ش ــیب ای ــیند. آس ــی بنش ــی و اخالق ــای تکلیف همدلی ه

ــود. ــل عزت نفــس مــردم خواهــد ب خــاص و تقلی
ــی بشــری،  ــتاوردهای علم ــه دس ــی نســبت ب ــی؛ به جــای اشــاعۀ بدبین ــی و بدبین منفی گرای  •

قــدرت ســرایتی ویــروس و تازگــی و ناشــناختگی آن را مدنظــر قــرار دهیــم.
همچنیــن بــا بــه کار بســتن ســازوکارهای دفاعــی مثبت، نظیــر جانشین ســازی (اســتراحت و تنفس 
محیط زیســت و کاهــش مرگ ومیــر ناشــی از غلظــت و شــدت آالینده هــا)؛ بازگشــت های خیال بافانــه 
بــه تجربه هــای گذشــتگان و حس آمیزی هــای شــعری در وضعیتــی کــه حــس مهــم بســاوایی، فراوانــی 
کمتــری در رفتارهــای ارتباطــی یافتــه اســت؛ نمادگرایی هــای نظیــر بعــد از هــر ســختی آســانی خواهــد 

بــود و پردازش هــای هنــری تصعیــدی، تحمــل و انعطاف پذیــری خویــش را افزایــش دهیــم.

جمع بندی
جراحــت روانــی در ســطح تعامل هــای میان فــردی و اجتماعــی و میان گروهــی پدیــد می آیــد. ایــن 
جراحــت، ناگهانــی و در وضعیتــی نابهنجــار و پیش بینــی ناشــده رقــم می خــورد. ویــروس کرونــا، آســیبی 
ســاختاری و همه گیــر و جهانــی را در عالــم ســبب شــد و وضعیــت پرتعــارض و پرشــکافی را پدیــد آورد؛ 
تعــارض و شــکاف میــان آنچــه بــر مبنــای هنجارهــا بــر گــردن متصدیــان امــور اســت و بــر مبنــای آن، از 
مــردم و شــهروندان کــه طــرف دیگــر توافق انــد، رأی و اختیــار و امکانــات دریافــت می کننــد و انتظارهایی 
کــه مــردم و شــهروندان در ایــن توافــق از متصدیــان امــور دارنــد. بنابرایــن چنیــن انتظارهایــی نهادینــه و 
هنجــاری اســت. جراحــت روانــی از زمینــۀ تقاطــع و تعــارض طرفیــن قــرارداد پدیــد می آیــد؛ از تقابــل 
میــان ناکامــی ایــن ســطوح انتظــاری مــردم و آن ســطوح ناکارآمــدی دســت اندرکاران در برآورده ســاختن 
انتظارهــای هنجــاری. ایــن جراحــت می توانــد درون روانــی و برون روانــی باشــد و در ســطح برون روانــی 
تــا ســطوح جهانــی گســترش یابــد. بااین حــال، مــدار مشــخص تر و مصداقی تــر تعارض هــای انگیزشــی 
جراحــت زا درون گروهــی اســت. اعتراضاتــی کــه از ســوی ناقــدان درخصــوص نحــوۀ پوشــش خبــری 
گســترش ویــروس، نبــود برنامۀ مشــخص مقابلــه ای، صورت تحقق نبســتن محدودیت هــا و قرنطینه ها، 
بازگشــایی های ُپرتــاوان، کاســتی های آزمایشــی و تشــخیصی و درمانــی، فقــدان هزینه گری هــای 
اقتصــادی در چنیــن بحران هایــی و... مطــرح می شــود، بــه ایــن شــکاف و پیدایــی ایــن جراحــت اشــاره 
دارنــد. اعتمــاد و ایمنــی و امیــد در دو مقطــع پیــش و پــِس بــروز کرونــا، بــا تغییــرات کاهشــی همــراه 
بــوده اســت. در چنیــن وضعیتــی، وقتــی مقابله هــا اشــکال فــردی بــه خــود می گیــرد، از یــک ســو، بــروز 
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رخدادهــای مرضــی نظیــر افزایــش وســواس، تــرس و اضطــراب، افســردگی، نگرانی هــای کنترلــی و، از 
ســوی دیگــر، اهمــال کاری، بی توجهــی و رفتارهــای غیرمحافظتــی و غیرمراقبتــی، متصــور اســت. بــا 
خــودداری از شــتاب ناشــی از شــوک و نگرانــی، می تــوان بــه شــیوه های مهارکننده تــری در بــازداری تالــی 

فاســدهای بســیار ایــن آســیب، عمــل نمــود.
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مقدمه

ــه  ــوادۀ کروناویروس هاســت ک ــد ١٩ ویروســی از خان ــور عصــر حاضــر، کووی یکــی از بیماری هــای نوظه
پیش تــر به عنــوان ســندرم تنفســی حــاد٣ و ســندرم تنفســی خاورمیانــه۴ شــناخته می شــد و باعــث دو مــورد از 
همه گیری هــای شــدیدتر در ســال های اخیــر شــده اســت. اولیــن مــورد ناشــی از کوویــد ١٩ در ٣١ دســامبر 
٢٠١٩ در کشــور چین شناســایی شــد و اعالم قرنطینه۵ در ٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ انجام شــد (ســهرابی، کاترین و 
همــکاران، ٢٠٢٠). در ٣١ ژانویــۀ ٢٠٢٠، ســازمان بهداشــت جهانی۶ شــیوع ویروس جدیــد در ووهان چین 
را به عنــوان وضعيــت اضطــراري بهداشــتي بین المللــی٧ اعــالم کــرد. در ١٣ فوریه ٢٠٢٠، ســازمان بهداشــت 

١. استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

٢. دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
3. Severe acute respiratory syndrome
4. middle east respiratory syndrome 
5. Quarantine
6. World Health Organization 
7. Public Health Emergency of International Concern 
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ــوان کوویــد ١٩ نام گــذاری کــرد. ایــن بیمــاری در ١١ مــارس ٢٠٢٠  ــا  عن جهانــی رســماً ایــن بیمــاری را ب
به عنــوان بیمــاری همه گیــر و جهانــی از ســوی ســازمان جهانی بهداشــت معرفی شــد (بیانیۀ ســازمان جهانی 
بهداشــت، ٢٠٢٠). گرچــه منشــأ دقیــق بیمــاری تــا به امــروز ناشــناخته اســت، اولین مــوارد گزارش شــده همه 
مربــوط بــه بــازار عمده فروشــی غذاهــای دریایــی در منطقــه ای در جنــوب چیــن بــود کــه حیوانــات وحشــی 
(ماننــد خفاش هــا) به طــور غیرقانونــی فروختــه می شــدند (هانــگ، وانــگ، لــی و همــکاران١، ٢٠٢٠؛ لــی، 

گــوان، وو و همــکاران٢، ٢٠٢٠ و چــن، ژو، دانــگ و همــکاران٣، ٢٠٢٠).
کوویــد ١٩ را نمی تــوان صرفــاً به عنــوان امــری بهداشــتی قلمــداد کــرد و آن را بــه مســئله ای پزشــکی 
ــوان یــک واقعیــت روانی‑اجتماعــی نگریســته شــود و  ــه ایــن بیمــاری به عن تقلیــل داد؛ بلکــه بایــد ب
ــا و  ــۀ راهنماه ــه تهی ــی ب ــی و اجتماع ــناختی، سیاس ــی، روان ش ــف فرهنگ ــاد مختل ــایی ابع ــا شناس ب
پروتکل هــای مناســب مبــادرت کــرد. یکــی از رویکردهایــی کــه می توانــد بــه فهــم عمیــق تجربــۀ افــراد 
در زمــان شــیوع بیمــاری و قرنطینــۀ خانگــی و ابعــاد مختلــف ایــن بیمــاری کمک کنــد، رویکــرد روایی۴ 
از  بســیاری  بــر  روان شناســی،  پژوهــش  در  روایــی  رویکردهــای  دهــۀ گذشــته  طــول  در  اســت. 
اشــکال تحقیــق روان شــناختی تأثیــر گــذارده اســت. دانشــمندانِ شــناختی، ماهیــت و مســیر حافظــۀ 
اتوبیوگرافیــک و نقــش آن را در تحــول هویــت مطالعــه می کننــد، (کانــوی و پلیــدل‑ پیــرس۵، ٢٠٠٠؛ 
ــتان و  ــه های درک داس ــی ریش ــه بررس ــول ب ــوزۀ تح ــان ح ــن۶، ٢٠٠٨). روان شناس ــون و برنتس تامس
ــدن٧، ٢٠٠٣) و پیدایــش طرح واره هــای داســتان زندگــی در  داســتان گویی در کودکــی (فیــوش و هی

نوجوانــی می پردازنــد (هابرمــاس و بــالک٨، ٢٠٠٠). 
روان شناســان شــخصیت در پی کشــف روابط میان داســتان های زندگی، صفات شخصیت و بهزیستی 
روان شــناختی هســتند (باور، مک آدامز و ســکدا٩، ٢٠٠۵). روان شناســان اجتماعی در جســت وجوی آن اند 
کــه «خــود»١٠ چگونــه در موقعیت هــا و بافت هــای اجتماعــی خــاص روایــت  می شــود و بــه نمایــش درمی آیــد 
(مــک لیــن، پاســوپتی و پالــش١١، ٢٠٠٧). روان شناســان فرهنگــی در صــدد توصیــف چگونگــی پذیــرش و 
مذاکــرۀ افــراد بــا کالن روایت هــای جامعــه در جریــان ســاخت خــود هســتند (هامــاک، ٢٠٠٨) و درنهایــت، 
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روان شناســان بالینــی و مشــاوران بــا نگاهــی تجربــی، بــه روان درمانــی به عنــوان محــل اصلــی تغییــر داســتان 
زندگــی افــراد نــگاه می کننــد (آدلــر، اســکالینا و مــک آدامــز١، ٢٠٠٨). کالن روایت هــا، داســتان های زندگــی 
افــراد نیســتند (منظــور روایــات فــردی)، بلکــه داســتان های وســیع مختــص بــه فرهنگ انــد کــه در دســترس 
افــراد جامعــه قــرار می گیرنــد تــا به طــور بالقــوه، هــم هوشــیار و هــم ناهوشــیار، درونــی و حفظشــان کننــد؛ 
دراصــل کالن روایــات بــه مــا دربــارۀ فرهنــگ خــود و اینکــه چگونــه یــک عضــو خــوب آن فرهنــگ باشــیم، 

توضیــح می دهنــد؛ آن هــا بخشــی از ســاختار جامعــه هســتند (مــک لیــن و ســید٢، ٢٠١۵). 
«روایــت بیمــاری» انســان، روایــت هراس هــا و تنهایی هــا و تهدیدهایــی اســت کــه به ســان طاعــون بــر 
زندگــی آوار می شــوند و انســان هراســان را بــه کنــج انــزوا و فاصله گیــری از جامعــه و تــن دادن بــه قرنطینه یا 
انــکار و نادیــده گرفتــن و فــرار از آن و تــن دادن بــه «ضدروایــت٣» ســوق می دهنــد. ضدروایت هــا بــه انــدازۀ 
روایت هــا و بلکــه قوی تــر از روایت هــا، نیروهــای پراکنــده و نهفتــه در اینرســی یون هــای رهــا، کــه تعّیــن 
روایــی پیــدا نکرده انــد و همــواره آمادگــی جــذب شــدن در ضدروایــت را دارنــد، متعیــن می شــوند. میــل 
غریــب انســان بــه عادی ســازی و بازگشــت بــه امــر معمــول و واقعــی قلمــداد کــردن عادت هــای مســتقر، 
ــد. آنچــه اتفــاق  ــا روایت هــای واگــرا در مقابــل روایت هــای همگــرا صف آرایــی کنن موجــب می شــود ت
می افتــد، نــه تنــازع بقــای انســان و میــل انســان بــه زیســتن و انــزوا، بلکــه تنــازع روایت هایی اســت کــه خود 
را بــه شــکل چالــش ســالمت و معیشــت متجلــی می ســازد. روایــت بیمــاری بــا روایــت کســب وکار، نــزاع 
۴ قرنطینــه و حضــور اجتماعــی اســت. چالــش دو نحــوۀ روایــت کــه انســان را بــه اعمــاق تنهایــی  دو پیرنــگِ
می کشــاند تــا ســالمت او را بــه ارمغــان بیــاورد و بــرای ایــن کار، او را تــا ســر حــد مــرگ پیــش می بــرد و یــا 

روایتــی کــه بــه مــرگ روی مــی آورد تــا او را از مــرگ نجــات بخشــد. 
ــر  ــور منج ــالمت محور و اقتصادمح ــی س ــش اجتماع ــه و جنب ــوع مواجه ــه دو ن ــش، ب ــن چال ای
می شــود و ابعــاد سیاســی‑امنیتی و فرهنگی‑اجتماعــی را دامــن می زنــد و هریــک هــواداران و 
ــی و  ــی و حکومت ــۀ کشــمکش و منازعــات مردم ــه صحن ــی آورد و ب ــه م ــه صحن معترضــان خــود را ب
دوگانــۀ دولت‑مــردم تبدیــل می شــود. درواقــع ایــن اتفــاق، جنــگِ امــر واقــع و امــر نهفتــه اســت: نــزاع 
روایــت آشــکار۵ و روایــت پنهــان۶؛ امــر نهفتــه ای کــه امــر واقــع را تهدیــد می کنــد و امــر واقعــی کــه در صــدد 
رام کــردن امــر نهفتــه اســت. مســئله ای کــه در ایــن تنــازع بقــا بــه چرخــش روایــی٧ و روی هــم غلتیــدن امــر 
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نهفتــه و امــر واقــع و دگردیســی آن هــا و دیالکتیــک روایــی می انجامــد. جنــگ و نزاعــی کــه همــواره روی به 
دیگــری مــی آورد و خــود را بــر مبنــای دیگــری بازتعریــف می کنــد و براســاس شــواهد و واقعیت هایــی کــه 
بــروز و ظهــور می کننــد، خــود را متحــول می  نماینــد و توســعه می دهنــد. ایــن روایت هــا در اعمــاق حوادث 
شــکل می گیرنــد و امــواج و نشــانه هایی را آشــکار می کننــد کــه، هرچنــد آن روایت هــا را نشــانه می گیرنــد، 
ــه پنهــان کــردن آن هــا منجــر می شــوند.  ــد؛ به طوری کــه بیــش از آشکارســازی، ب آن هــا را نشــان نمی دهن
ازهمیــن رو مــا بــا نشــانه هایی درگیریــم کــه علی رغــم تکثرشــان و هم گرایی هــا و واگرایی هــا، بــه وحــدت 
نمی رســند و دال هایــی را آشــکار می کننــد کــه مدلــول خــود را نمی  یابنــد و مدلول هایــی را برمی ســازند کــه 
از یکپارچه ســازی آشــوب ناتوان انــد و نمی تواننــد رخنه هــای روایت هــای معمــول را رفــو و ترمیــم کننــد. 

ایــن ناتوانــی را می تــوان در فهــم انســان در مواجهــه بــا بیمــاری و واکنــش او مشــاهده کــرد.
ــا آن هــا روبه روســت، «اســتعارۀ»١  ــا کــه انســان ب ــل کرون  هســتۀ مرکــزی روایــت بیماری هایــی ازقبی
ــق انســانی اســت. انســانی کــه  ــی عمی بیمــاری اســت. اســتعارۀ بیمــاری ترکیــب ســاده ای از یــک نگران
ــالمت اســت و  ــمبل س ــانه و س ــار نش ــار»؛ م ــی» و «م ــه اســت: «ب ــه گرفت ــالمت فاصل ــت و س از عافی
درهمان حــال، نیــش و زهــری را کــه در آن پنهــان اســت، نشــانه رفتــه؛ تریــاق و ســمی کــه درنتیجــۀ تزریــق 
در بــدن و تولیــد آنتی بــادی، بــه ســالمت کمــک می کنــد. بیمــار کســی اســت کــه از ایــن ســم و آنتی بــادی 
فاصلــه گرفتــه اســت و فقــدان را تجربــه کــرده اســت: فقــدان تجربــۀ ســالمت. روایت هــا همــواره هســتۀ 
مرکــزی یــک رویــداد و حادثــه ای را درون خــود دارنــد و پیرامــون آن، حکایــت و روایتــی را شــکل می دهنــد.

ــا ترس هــا، دفاع هــا و تالش هایــی گــره  خــورده اســت کــه انســان بــرای ترمیــم پارگــی و  بیمــاری ب
رخنــه ای کــه در امنیــت و ایمنــی اش رخ داده، تشــکیل می دهــد و واقعیتــی را می ســازد کــه می تــوان از آن 
بــه «واقعیــت روایــی٢» تعبیــر کــرد. کوویــد ١٩ بــا اســتعارۀ خفــاش و تاریکــی و غــار گــره می خــورد و از 
میــان واقعیت هــای مختلــف، ایــن شــواهد برجســته و پررنــگ می شــود. چیــن مرکــز پیدایــش آن قلمــداد 
ــل  ــی تبدی ــی و بیماری زایــی تمدن ــه مرکــز نادان ــن، مرکــز دانایــی و فرزانگــی اســاطیری ب می شــود. چی
می گــردد. ســیمرغی کــه در نیــم شــبان پــر خویــش را به منزلــۀ نشــانۀ دانایــی در ســرزمین چیــن می افکنــد، 
ایــن بــار در روایــت مــدرن بــه خفاشــی تبدیــل می شــود کــه از تاریکــی بــه پــرواز درمی آیــد و بــه ویــروس 

کرونــا، کــه مظهــر مــرگ و نادانــی و نافرهیختگــی انســان های نامتمــدن اســت، مبــدل می گــردد.
اگــر عمیق تــر بــه مســئله نــگاه کنیــم، درمی یابیــم کــه دگردیســی «روایت هــای کالن» در حــال 
شــکل گیری اســت. امــر سیاســی، جنــگ نیابتــی جنــگ روایت هــا را برعهــده می گیــرد و علــم ســالمت 
ــی کــه درحــال شــکل گیری اســت،  ــه ضدروایــت کالن ــا ب ــد ت ــدان می آی ــه می ــش، ب ــن چال ــراول ای پیش ق
وجهــه ای عقالنــی و مقبــول ببخشــد. هم زمــان بــا شــیوع کرونــا در کشــور ایــران، در جامعــۀ مــا نیــز به مانند 
1. Metaphor
2. Narrative truth
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بســیاری از کشــورها، روایت هــای فــردی و کالن روایت هــای مختلفــی راجــع بــه ایــن بیمــاری به وجــود آمد 
و کشــور را بــا چالش هــای بــزرگ دینــی، اقتصــادی، سیاســی و درمانــی مواجــه کــرد و جامعــه به ســمت 
وضعیــت تعلیــق رفــت. به تدریــج نهادهــای جامعــه هرکــدام بعــد از دیگــری بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن 
بیمــاری، به ســمت تعطیلــی رفتنــد. کم کــم کرونــا بــر همــۀ اقشــار و همــۀ ابعــاد زندگــی مــا اثــر گذاشــت.

ــا و  ــا بدن ه ــه نه تنه ــدل شــده اســت ک ــک بحــران اجتماعــی ب ــه ی ــًال ب ــا عم ــروس کرون شــیوع وی
بهداشــت مــا را درگیــر کــرده، بلکــه پیامدهایــی بســیار جــدی بــرای فرهنــگ، دیــن، سیاســت، ســالمت 
روانــی و اقتصــاد ایــران و جهــان داشــته و دارد و بایــد آن را به مثابــۀ یــک بحــران اجتماعــی درنظــر گرفت. 
یکــی از مهم تریــن چالش هــای پیــش رو در همه گیــری ایــن بیمــاری در کشــور مــا، مربــوط بــه قرنطینــه 
و مشــکالت و نگرانی هــای پیرامــون آن اســت. قرنطینــه یکــی از چندیــن ابــزار و روش هــای جلوگیــری 
ــار ســایر روش هــا (مثــل فاصله گــذاری اجتماعــی، جلوگیــری  از گســترش بیماری هــای عفونــی در کن
از اجتماعــات و بســتن دانشــگاه ها و مــدارس) اســت. اگــر نیــک بنگریــم، «اســتعارۀ قرنطینــه»، به مثابــۀ 
شــلیک ماشــه ای درنظــر گرفتــه  شــده اســت کــه آغــاز ایــن نبــرد را اعــالم می کنــد. «نبــرد روایت هــا» کــه 
همچــون شــوالیه هایی رویین تــن بــه میــدان جنــگ وارد می شــوند تــا حریــف را از میــدان بــه در کننــد.

روش پژوهش
در ایــن پژوهــش از روش گرانــدد تئــوری و مصاحبــۀ عمیــق بــرای یافتــن وکشــف فرضیه هــای بنیــادی 
اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای تحلیــل داده هــای پژوهــش از روش تحلیــل مضمونــی١ بــراون کالرک 
(٢٠٠۶) اســتفاده  شــده اســت. تحليــل مضمــون، روشــي بــراي شــناخت، تحليــل و گــزارش الگوهــاي 
موجــود در داده هــاي كيفــي و فراينــدي بــراي تحليــل داده هــاي متنــي اســت کــه داده هــاي پراكنــده و 

متنــوع را بــه داده هايــي غنــي و تفصيلــي تبديــل می کنــد (بــراون و کالرک٢، ٢٠٠۶).

یافته ها
مشــارکت کنندگان در ایــن پژوهــش، ٢۴ نفــر بوده انــد کــه در گــروه ســنی ٢۵ تــا ٢٨ ســال قــرار داشــته 
و میانگیــن ســنی آنــان ٢۶ ســال بــوده اســت. ٢٠ نفــر از شــرکت کنندگان، مــرد (٨٣ درصــد) و ۴ نفــر 
زن (١۶ درصــد) بودنــد. داده هــا ازطریــق مصاحبــۀ عمیــق گــردآوری شــده اســت. پــس از بازخوانــی 
مکــرر داده هــا و خوانــدن داده هــا به صــورت فعــال از ســوی پژوهشــگران، کدگــذاری به صــورت دســتی 
ــواس های  ــالل، وس ــت و م ــاری، محرومی ــرس از بیم ــده (ت ــی و عم ــون اصل ــد و ۴ مضم ــام ش انج
ــون (ســوءتعبیر  ــی و شــغلی) و ١١ زیرمضم ــاری، دغدغه هــای تحصیل ــارۀ بیم ــی درب فکــری‑ عمل

1. Thematic Analysis
2. Braun & clark
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از نشــانه های بدنــی، تــرس از ابتــالی اعضــای خانــواده، تــرس از ناقــل بــودن، ســلب آزادی، محــروم 
شــدن از ارتبــاط فیزیکــی و اجتماعــی، روزمر گــی و اخــالل در برنامــۀ معمــول زندگــی، اشــتغال ذهنــی 
همیشــگی درمــورد بیمــاری، شست وشــو و نظافــت مــداوم، تأخیــر در فراینــد انجــام پایان نامــه، 
مشــکالت مربــوط بــه آمــوزش از راه دور، ازدســت دادن فرصت هــای شــغلی) از داده هــای کیفــی بــه 

شــرح زیــر گردآوری شــده، اســتخراج و تحلیــل شــدند.
ــر دارد.  ــا بیماری هــای همه گی ــرس، تاریخــی دور و دراز و ارتباطــی نزدیــک ب ــاری١: ت ــرس از بیم ت
شــیوع جهانــی کوویــد ١٩ نیــز موجــب تــرس شــده و حتــی ســریع تر از خود بیماری، گســترش  یافته اســت. 
بیمــاری بــا ترس هــا و دفاع هــای آدمــی گــره خــورده اســت کــه انســان بــرای ترمیــم پارگــی و رخنــه ای کــه 
در امنیــت و ایمنــی اش رخ  داده، تشــکیل می دهــد و واقعیتــی را می ســازد کــه می تــوان از آن بــه «واقعیــت 

روایــی» تعبیــر کــرد. روایــت تــرس از بیمــاری کوویــد ١٩ را می تــوان در ابعــاد مختلــف بررســی کــرد.
محرومیــت و مــالل٢: روایــت بیمــاری انســان، روایــت هراس هــا و تنهایی هــا و تهدیدهایــی اســت 
ــری از  ــزوا و فاصله گی ــج ان ــه کن ــر زندگــی آوار می شــوند و انســان هراســان را ب کــه به ســان طاعــون ب
جامعــه و تــن دادن بــه قرنطینــه یــا انــکار و نادیــده گرفتــن آن و فــرار از آن و تــن دادن بــه «ضدروایــت» 
ــا آن زندگــی می کنــد، تنهایــی و  ســوق می دهنــد. پیرنــگ اصلــی روایتــی کــه انســان در ایــن روزهــا ب
جدایــی از دیگــران اســت. انســانی کــه بیش ازپیــش خــود را آزاد می پنداشــت، اکنــون خــود را در بنــد 
می بینــد. شــیوع کوویــد ١٩ شــکل جدیــدی از روایــت را در روابــط انســانی شــکل داده اســت؛ انســانی 
کــه پیش تــر در روایت هــای فــردی، خــود را در روابــط بین فــردی بــا دیگــران تعریــف می کــرد، اکنــون 
بــرای قطــع زنجیــرۀ بیمــاری مجبــور اســت خانه نشــین شــود و روابــط خــود را محــدود کنــد. بــدون 
ــان  ــرای انس ــارض ب ــن تع ــر می رســد بزرگ تری ــی روح اســت. به نظ ــرد و ب ــی س ــی آدم ــاط، زندگ ارتب

امــروزی، تــرس از تنهایــی، از یــک  ســو، و تــرس از بیمــاری، از ســویی دیگــر، باشــد. 
وســواس های فکری‑عملــی دربــارۀ بیمــاری٣: یکــی از روایت هــای دوگانــۀ آدمــی در زمــان شــیوع 
بیمــاری، روایــت بیمــاری و ســالمت اســت. موقعیــت و وضعیــت دشــواری کــه انســان در حــال حاضر با 
آن روبــه رو شــده اســت، خــط اصلــی «پیرنــگ روایــت» قبلــی او را متحــول کــرده و آن را بــا «گــره»۴ مواجه 
نمــوده اســت. «گره گشــایی»۵ ایــن وضعیــت و موقعیــت پیچیــده، تغییــر ســبک زندگی و اخــالق مراقبتی 
ــده  ــاط اســت. انســان امــروزی فهمی گذشــته و حرکــت هرچــه بیشــتر به ســمت محافظــه کاری و احتی
اســت کــه ســبک زندگــی خــود را بایــد تغییــر دهــد و جنبه هــای مختلــف بهداشــتی و ســالمتی خــود را 
1. Fear of disease
2. Frustration and boredom
3. Obsessive-Compulsive behavior about disease
4. Complication
5. Denouement
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ــه رفتارهــا و آداب  اصــالح کنــد. به عبارتــی، می تــوان گفــت گرایــش انســان در زمــان شــیوع بیمــاری ب
تکــراری حفاظتــی و احتیاط آمیــز، معلــول توصیه هــای مکــرر بــرای جلوگیــری از ابتــالی بــه بیمــاری و 
حفــظ ســالمتی اســت. عاملــی کــه از آن می تــوان به عنــوان یکــی دیگــر از مضامیــن اصلــی دوران قرنطینــه 
براســاس اظهــارات افــراد نــام بــرد، افزایــش وســواس های فکری‑عملــی بــود. بــا توجــه بــه توصیه هــای 
زیــاد دربــارۀ رعایــت مســائل بهداشــتی بــرای جلوگیــری از ابتــال بــه بیمــاری در دوران قرنطینــه، آداب 

وسواســی و اعمــال مربــوط بــه شست وشــو و نظافــت در افــراد افزایــش پیــدا کــرده بــود.
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــن چالش های ــن و بزرگ تری ــی از مهم تری ــغلی١: یک ــی و ش ــای تحصیل دغدغه ه
شــیوع کوویــد ١٩ نه تنهــا در ایــران، بلکــه در تمــام دنیــا به وجــود آمــد، مربــوط بــه تأثیــر ایــن ویــروس بــر 
ــا به ســمت آمــوزش از راه دور و آن الیــن حرکــت  آمــوزش عالــی جهــان بــود. دانشــگاه های سراســر دنی
کردنــد. درواقــع می تــوان گفــت انقالبــی در سیســتم آموزشــی اتفــاق افتــاده اســت و رفته رفتــه، مــدل 
ــه آمــوزش از راه دور می دهــد. در  ــا رودررو جــای خــود را ب کالســیک آموزشــی ســخنران‑ شــنونده ی
ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری در کشــورمان همچــون ســایر کشــورهای دنیــا، تعطیلــی دانشــگاه ها از اولین 
و ابتدایی تریــن اقدامــات بــرای جلوگیــری از انتشــار گســتردۀ بیمــاری کوویــد ١٩ بــود و وزارت علــوم، 
اســاتید و دانشــگاه ها را ملــزم بــه اســتفاده از آموزش هــای غیرحضــوری و از راه دور کــرد. بــا توجــه بــه 
ناگهانــی بــودن وضعیــت بیمــاری و نبــود زیرســاخت های مناســب بــرای ایــن اتفــاق بــزرگ و گســترده، 
دانشــگاه ها، اســاتید و دانش جویــان بــا مشــکالت زیــادی مواجــه شــدند. ایــن یافته هــا و دریافت هــا مــا 
ــی، نگاهــی  ــر از یافته هــای خــرد و داده هــای کّم ــا فرات ــد و پنجــره ای می گشــایند ت را راهنمایــی می کنن
کالن بــه مســئله بیندازیــم و اطالعــات پراکنــده را در چارچــوب فهمــی جامــع فراگــرد هــم آوریــم و بــه آن 
بیندیشــیم و واقعیــت را در گســتره ای عمیق تــر بازآفرینــی کنیــم؛ چارچوبــی کــه به نظــر محققــان در گــرو 
ــام کرده ایــم  هم گرایــی داده هــای خــرد و خــردورزی کالن اســت؛ چیــزی کــه مــا آن را «فهــم روایــی» ن
و محصــول آن را واقعیــت روایــی دانســته ایم. بحــث پایانــی ناظــر بــه گشــودن چنیــن نظرگاهــی اســت.

نتیجه گیری
گویــا مــا بــه یــک فاجعــه نیــاز داریــم تــا از فاجعــه ای عظیم تــر رهــا شــویم. چنــان درگیــر زندگــی تمدنــی و 
عــوارض مرگبــار آن هســتیم و بــه آن خــو گرفته ایــم کــه گمــان نمــی رود از آن خالصــی پیــدا کنیــم. مــا نیــاز 
داریــم کــه ســبک زندگــی خــود را تغییــر دهیــم و الزم داریــم تــا کمــی جابه جــا شــویم و گرانیــگاه زندگــی 
خــود را بــه منطقــه ای جدیــد بکشــانیم. عــوارض ناگــوار حــوزۀ تمدنــی، از تخریب محیط زیســت و تولید 
آالینده هــای ســمی و صنعتــی و پارگــی الیــۀ اُزن گرفتــه تــا گــرم شــدن زمیــن کــه بــه مــرگ قطب هــای یخــی 

1. Academic and occupational concern
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زمیــن و دگردیســی عمــده و هولنــاک آب وهوایــی منجــر شــده، گریبان گیــر بشــر شــده اســت؛ بااین  همــه، 
بشــر متمــدن حاضــر بــه تغییــر رویــۀ زندگــی خــود نیســت. عادت هــا چنــان بختــک وار بــر انســان آوار 
شــده اند و بــه طبیعــت ثانویــۀ او بــدل گشــته اند کــه هرچنــد مــرگ را بــه چشــم می بینــد، حاضــر بــه تغییــر 
ــا و  ــد. واقعیت ه ــری کن ــر پیش گی ــه ای هولناک ت ــا از فاجع ــه ای الزم اســت ت ــا فاجع خــود نیســت. گوی
امرواقــع در حــال دگرگونــی و ســیالن اســت. پــس چیســت آن چیــزی کــه چنیــن متصلــب در حیــات 
بشــری ظهــور کــرده اســت و به ســان طبیعتــی ســاکن برابــر تغییــر مقاومــت می کنــد؟ چیســت آن چیــزی 

کــه عادت هــای سرســخت را برســاخته و بــر انســان تحمیــل کــرده اســت؟
انســان موجــودی «روایت ســاز» اســت. روایت هــا زندگــی را حــول محــور اســتعاره هایی ریشــه دار 
ســامان می دهنــد و تصویــری از انســان می ســازند و بــه معنــی زندگــی شــکل می دهنــد و روایتــی 
ــان  ــازند و انس ــت را می س ــا واقعی ــد. روایت ه ــا می کنن ــی او بن ــکونت و النه گزین ــتن و س ــرای زیس ب
ــاس  ــد؛ در آن، احس ــاب می کن ــن انتخ ــاه گرفت ــتن و پن ــرای زیس ــتحکم ب ــی مس ــون زمین آن را همچ
ایمنــی می کنــد و بــه امنیــت می رســد و در آن زندگــی می کنــد. هســتۀ مرکــزی روایت هــا یــک رویــداد 
ــا  ــا فکت ه ــد ١٩. ام ــداد کووی ــوع روی ــل وق ــزی مث ــتند؛ چی ــا هس ــس فکت ه ــی از جن و حادثه های
ــۀ  ــتۀ اولی ــول هس ــا را ح ــه آن ه ــتیم ک ــا هس ــن م ــتند. ای ــا هس ــکل گیری روایت ه ــا دســت مایۀ ش تنه
اســتعاری معنــی می بخشــیم و در خــط زمــان و مــکان آن را بــه موضوعــی اساســی تبدیــل می کنیــم و 
آن را بــه چیــزی هراس انگیــز و هولنــاک و یــا امــر مطبــوع و دل انگیــز درمی آوریــم. ایــن روایت هــای 
هول انگیــز و هراســناک هســتند کــه مــا را دچــار ترس هــا و دلهره هــا می کننــد و آن گاه می تواننــد 
نقشــی اساســی را در زندگــی بــازی کننــد کــه تــوان آن را داشــته باشــند بــا روایت هــای غالــب و مســلط 
روبــه رو شــوند و پنجــه در پنجــه بیفکننــد و مــا را از روایتــی بــه روایتــی دیگــر بکشــانند و روایتــی را 

ــد. ــی دیگــر کنن ــن روایت جای گزی
انســان در دل روایت هاســت کــه تنهایــی و تــرس و ناامنــی و طردشــدگی را تجربــه می کنــد. 
ایــن قــدرت روایت هاســت کــه عادت هــا را برمی ســازد و به منزلــۀ واقعیت هایــی انکارناپذیــر در 
ــه ای  ــا را از فاجع ــه را می ســازد و م ــه فاجع ــدرت روایت هاســت ک ــن ق ــد. ای ــرار می ده ــا ق ــار م اختی
بــه فاجعــه ای دیگــر ســوق می دهــد. روایت هــا ایــن تــوان را دارنــد کــه از فاجعــه ای عمیق تــر 
ــنگ های  ــون شهاب س ــد؛ همچ ــی ها را دارن ــن دگردیس ــوان ای ــه ت ــی ک ــد. روایت های ــری کنن پیش گی
بــزرگ بــر زمیــن روایت هــای غالــب فــرو کوفتــه می شــوند و فاجعــه می آفریننــد و خــواب را از چشــم 
ــار جمعــی بشــر اســت. انســان  ــم، بازتــاب رفت ــد. فاجعه هــا همچــون بوم رنگــی عظی انســان می رباین
ــار  ــن رفت ــکاس ای ــانده اســت و بازگشــت و انع ــرگ کش ــه م ــز، زندگــی را ب ــای فاجعه آمی ــا روایت ه ب
مخــرب بــه شــکل روایتــی کــه انــکار می شــود بــه او بازمی گــردد. کرونــا ویــروس، یــک رویــداد اســت؛ 
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رویــدادی کــه ازنظــر انــدازه، یک صــدم میکــروب حــدس زده می شــود و چنانچــه همــۀ ویروس هــا را 
گردهــم آوریــم، شــاید چنــد گــرم بیــش نباشــد. کوویــد ١٩ چنــان مرگبــار نیســت کــه تصــور می شــود؛ 
بااین همــه، ســرعت و شــتاب حرکــت و ســرایت آن انســان را بــه وحشــت انداختــه اســت. ســرعت و 
شــتاب حرکــت ایــن ویــروس و النه گزینــی آن درون ســلول میزبــان منعکس کننــدۀ همــان رفتــار بشــر 
ــاد  ــات خصوصــی آح ــی درون حی ــری و النه گزین ــتاب و جهان گی ــا ش ــود را ب ــه خ ــدن اســت ک متم

انســانی تعریــف و متعیــن ســاخته اســت.
انســان در آینــۀ کوویــد ١٩ تصویــر هول انگیــز خــود را بــه تماشــا ایســتاده اســت. روایتــی کــه ســاخته، 
بــه خــود او بازگشــته اســت. تــالش ناتمــام و نــاکام بشــر در ایجــاد کمربنــدی ایمــن، به شــکل تهدیــدی که 
سیســتم ایمنــی بشــر را هــدف قــرار داده اســت، ناتوانــی کالن روایــتِ زندگــی تمدنــی را در ایجــاد امنیــت 
و ایمنــی در ســاحت های مختلــف حیــات فــردی و جمعــی، سیاســی و اقتصــادی متجلــی ســاخته اســت. 
کالن روایتــی کــه نتوانســته رخنــه و شــکاف انســان تنهــا را بــا روابــط پیچیــدۀ انســانی ترمیــم کنــد و او را 
تنهاتــر کــرده اســت. انســان متمــدن دچــار تنهایــی اجتماعــی شــده اســت. تــودۀ تنهایــی کــه از ازدحــام 
بیهــوده رنــج می بــرد و حضــور اجتماعــی او را از همیشــه تنهاتــر کــرده اســت. روایــت کالن بشــر تــرک 
برداشــته اســت و انــدوه و رنــج درونــی و نارضایتــی او از ناتوانــی روایــت زندگــی بیش ازپیــش آشــکار 
گشــته اســت. انســان گریــزان از خانــه و فرورفتــه در کســب وکار، انســان بی خانمــان، بــه کارتن خوابــی 
تبدیــل شــده کــه آرامــش خــود را نــه در خانــه، بلکــه در کارتن خوابــی متمدنانــه اش در محیــط کار تجربــه 
کــرده اســت. فاجعــه ای کــه فضــای ذهنــی و اجتماعــی او را آلــوده و توهــم ناکجاآبــاد را برجســته کــرده 
اســت. انســان امــروز در روایــت روان گسســته وارش، رفتــاری اســکیزوفرنیک را شــکل داده اســت. ایــن 

فاجعــه، بــه شــکل بوم رنگــی فاجعه آمیــز بــه خویشــتن او بازگشــته اســت.
کوویــد ١٩ انســانِ گریــزان را وادار بــه قرنطینــه کــرد و او را در حصــر خانگــی قــرار داد و ناامنــی 
ــد  ــد و نمی دان ــه احســاس خفگــی می کن ــدن در خان ــه او چشــاند. انســان از روایــت مان ــه را ب در خان
بــا ایــن فاجعــه چگونــه کنــار بیایــد. ضدروایتــی درحــال شــکل گیری اســت. ضدروایتــی کــه بــه شــتاب 
ــذر اســت.  ــی زندگــی او درحــال گ ــه او نزدیــک می شــود و از حوال ــزرگ دارد ب یــک شهاب ســنگ ب
ضدروایتــی کــه خصیصه هــای کالن روایــت غالــب انســان متمــدن را دارد و همان چالشــی را برانگیخته 
کــه کالن روایــت دامــن زده اســت. ضدروایــت کوویــد ١٩ شــاهراه تنفســی و ریــۀ انســان را هــدف قــرار 
داده اســت. درســت همان گونــه کــه کالن روایــت بشــر تنفــس کــرۀ زمیــن را بــه شــماره انداختــه اســت. 
ــن  ــب محیط زیســت، ازبی ــت انســان اســت. تخری ــۀ کالن روای ــر نهفت ــن ام ــاب متعی ــد ١٩ بازت کووی
ــن  ــده، ازبی ــی آالین ــدات صنعت ــۀ اُزن، تولی ــوه دی اکســیدکربن، پارگــی الی ــد انب ــا، تولی ــردن جنگل ه ب
بــردن موجــودات زنــده، همــه و همــه بــه گلــوی زمیــن چنــگ انداختــه اســت و بــه شــکل ضدروایتــی 
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درآمــده کــه تنفــس انســان را بــه شــماره انداختــه اســت. ایــن اســتعارۀ تنفســی بــر فکــت و رویــدادی 
متمرکــز اســت کــه چالــش اساســی بشــر محســوب می شــود.

کوویــد ١٩ آثــار و ســاختارهای دیگــری نیــز دارد کــه در این ضدروایت مفهوم ســازی و برجســته نشــده 
اســت. ایــن همــان جنبــۀ مهــم اهمیــت وجۀ اســتعاری تنفس اســت کــه برمالکننــدۀ ترس هــا و هراس هایی 
اســت کــه انســان در روایــت کالن خویــش پــی افکنــده اســت و آن را در وجــه جدیــد تجربــه می کنــد. امــر 
نهفتــه ای کــه تعّیــن پیــدا کــرده اســت و تهدیــد او را بــه خــودش بازگردانــده اســت. ضدروایت، ســایۀ تاریک 
روایــت کالنــی اســت کــه گلــوی صاحــب ســایه را در چنــگال خویــش فشــرده اســت. ســایه ها جاندارتــر بــه 
زندگــی بازگشــته اند و نتایــج ناخواســته و پنهــان اعمــال بشــر را بــه او نشــان داده انــد. ضدروایت ها انســان را 
بــا عواقــب اعمــال خویــش مواجــه کــرده و او را واداشــته اند تــا مســئولیت رفتــار خویــش را بپذیــرد و زندگی 
را بازســازی کنــد. انســان مجبــور اســت بــه قوانیــن طبیعــت گــردن نهــد و زندگــی را همســو و منطبــق بــا 
طبیعــت بســازد. انســان بایــد از نفــی آغــاز کنــد؛ نفــی جنبه هــای متعمدانــه ای کــه در زندگــی ســاخته اســت.

انســان مجبــور اســت دگرگونی هــای اساســی را در جغرافیــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، تاریخــی، 
فــردی، اجتماعــی، طبیعــت، تربیــت، ســالمت و معیشــت به وجــود آورد. ایــن از الزام هــای ضدروایتــی اســت 
کــه خواســتار آن اســت تــا بــه کالن روایــت زندگــی تبدیــل شــود. ایــن یافته هــا و دریافت هــا مــا را راهنمایــی 
می کننــد و پنجــره ای می گشــایند تــا فراتــر از یافته هــای خــرد و داده هــای کّمی، نگاهی کالن به مســئله بیندازیم 
و اطالعــات پراکنــده را در چارچــوب فهمــی جامع، گردهم آوریم و به آن بیندیشــیم و واقعیت را در گســتره ای 
عمیق تــر بازآفرینــی کنیــم؛ چارچوبــی کــه به نظــر محققــان، در گــرو هم گرایــی داده هــای خــرد و خــردورزی 

کالن اســت. چیــزی کــه مــا آن را فهــم روایــی نــام کرده ایــم و محصــول آن را واقعیــت روایــی دانســته ایم.
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بچه هاشــان رفتــه بودنــد دنبــال زندگی شــان... پیرمــرد و پیــرزن تنهــا بودنــد... خســته شــدند. راه افتادند 
شــهر بــه شــهر برونــد بــه بچه هاشــان ســر بزننــد. خانــۀ هــر بچــه ای کــه می رســیدند، می دیدنــد چقــدر 
آهنــگ زندگــی فرزندانشــان تنــد شــده... چقــدر وقــت ندارنــد. چقــدر دور شــده اند از تصورشــان از 
ــا خانــواده بــودن... از آن فیلم هایــی بــود کــه مــدام قطــار از یــک جــای شــهر رد  دورهــم نشســتن و ب
می شــد یــا صــدای کارخانــه و ماشــین می آمــد کــه کارگــردان بــه مخاطــب بفهمانــد همــۀ ایــن بالهــا 
را مدرنیتــه ســر آدم هــا آورده اســت. آخــرش پیرمــرد و پیــرزن برگشــتند روستایشــان. پیــرزن ُمــرد، در 
ــگاه  ــه ن ــا روی رودخان ــه حرکــتِ آرام قایق ه ــود و ب ــرد نشســته ب ــم، پیرم ــۀ آخــر فیل ســکوت!؛ صحن
می کــرد. اســتاد پرســید: از ایــن صحنــه چــه می فهمیــد؟، هرکــس چیــزی گفــت؛ آخــرش گفــت: «ایــن 
ــرزن!».  ــی، رهایــی از پی ــر از آرامــش اســت. آرامــش ناشــی از رهای ــه حرکــت آرام قایق هــا، پ ــگاه ب ن
چقــدر ایــن جملــه بی ادبانــه به نظــر می رســید. چقــدر غیرانســانی! چقــدر بی ربــط بــه محتــوای فیلــم 
ــد  ــور می توان ــا چط ــا. آدِم تنه ــن دنی ــتند در ای ــا هس ــا تنه ــدر آدم ه ــد چق ــان ده ــه می خواســت نش ک
ــد؟  ــده، احســاس آرامــش و رهایــی بکن از رفتــن تنهــا هــم دم زندگــی اش، تنهــا کســی کــه برایــش مان

١. دکتری علوم اجتماعی و پژوهشگر حوزۀ روان شناسی اجتماعی.
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پــس ازآن، اســتاد دیگــری بــا خنــده بهمــان گفتــه بــود پــدر و مادرهایتــان رویشــان نمی شــود کــه بگوینــد، 
وگرنــه هرکدامشــان در دل آرزو دارنــد از دســت دیگــری رهــا شــوند. یکــی گفــت: نــه! پــدر و مــادر مــن 

همدیگــر را دوســت دارنــد؛ دکتــر قهقهــه زد و گفــت: ربطــی بــه دوســت داشــتن نــدارد!

هنر فاصله گرفتن و ازدست ندادن!
هــراس از تنهایــی، یکــی از دلواپســی های غایــی بشــر اســت. از همان هــا کــه روان درمانــی اگزیستانســیال 
ــرای  ــه آن برایمــان اضطــراب مــی آورد و آن اضطــراب می شــود منشــأ تــالش ب ــد: فکــر کــردن ب می گوی
کشــف و ابــداع ســازوکارهای دفاعــی کــه مــا را از ایــن اضطــراب و از ایــن دلواپســی برهانــد. آدم هــا از 
هــراس تنهایــی پنــاه می برنــد بــه خلــق روابــط اجتماعــی. شــبکه در شــبکه می تننــد: شــبکه در شــبکه...؛ 
آن قــدر تــار می تننــد میــان خودشــان و دیگــرانِ دور و نزدیــک کــه اصــًال وقــت نکننــد بــه امــکان تنهــا مانــدن 
فکــر کننــد، ولــی بــاز تــا یکــی از ایــن تارهــا مرتعــش شــود و احتمــال پارگــی اش بــرود، دل پیچــه و کالفگــی 
می آیــد سراغشــان: اضطــراب؛ اضطرابــی کــه می شــود منشــأ کشــف و ابــداع ســازوکارهای دفاعــی جدید. 
ــرد و روان شناســی اجتماعــی در چنیــن بســتری خلــق شــدند؛ بســتر تــالش بــرای فهم این  جامعه شناســی خُ
نیازهــا و راهکارهــای خالقانــۀ بشــر بــرای ســامان دهی نحــوۀ زیســتش بر کــرۀ خاکــی. یکــی از جذاب ترین 
کشــفیات عالمــان ایــن حوزه هــا ایــن بــود کــه خــودِ همیــن ســازوکارهای دفاعی کــه انســان ها بــرای رهایی 
از اضطــراب ناشــی از دلواپســی های غایــی ابــداع می کننــد، درنهایــت باعــث گرفتاری شــان در اضطرابــی 
جدیــد می شــود: «اضطــراب نزیســتن». احســاس گنــاه اگزیستانســیال که اتــو رنک می گفت، همین اســت: 
«احســاس گنــاه ناشــی از زندگــِی نزیســته و هســتِی در خــواب مانــده!» (رنــک١، ١٩٧٨: ١۴۶). آدم هــا برای 
رهایــی از اضطــرابِ آدم بــودن بــه چیزهایــی پنــاه می برنــد، پنــاه بــردن بــه همــان چیزهــا باعــث می شــود 
کــه بــا خودشــان مواجــه نشــوند و همیــن دوری از خــود، منشــأ احســاس گنــاه اگزیستانســیال و اضطرابــی 
دیگــر می شــود و زندگــی در همیــن چرخــه ادامــه پیــدا می کنــد و تمــام می شــود. به قــول کی یرِکگــور٢، «بشــر 
خــودش را خــوار و خفیــف می کنــد بــرای اینکــه از احســاس تــرس و تباهی و نابــودی برهــد» (کی یرِکگور، 
بــه نقــل از بکــر٣، ١٩٧٣: ٧٠). دربــه در بــه دنبــال امنیــت مــی َدود و خــود را از تجربۀ رشــد محــروم می کند، 
چــون الزمــۀ رشــد، خــارج شــدن از پیلــۀ امــن اســت و وارد شــدن بــه دنیــای تجربیــات متنــوع و  پیش بینــی 
نشــدنی؛ دنیــای تجربیاتــی کــه خــودِ انســانی و مســئول مــا را بــه همــاوردی می طلبــد و کیســت کــه ندانــد 
خــود را مســئول دانســتن ترســناک اســت... . بااین همــه، بشــر در اعمــاق وجــودش بــه  تنهایــی احتیــاج 
دارد. همان قــدر کــه از آن می ترســد، بــه آن محتــاج اســت؛ همان طــور کــه بــه مــرگ احتیــاج دارد. بشــر از 
نمــردن همان قــدر می ترســد کــه از مــردن؛ از هرگــز تنهــا نبــودن همان قــدر می هراســد کــه از همــواره تنهــا 
1. Rank, O.
2. Kierkegaard, S. 
3. Becker, E. 
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مانــدن و آرامــش جایــی اســت کــه بتوانــد راهــی پیــدا کنــد بــرای «به انــدازه» تنهــا بــودن؛ «به انــدازه» در جمــع 
بــودن؛ «به انــدازه» زنــده بــودن؛ «به انــدازه» مــردن. مســئلۀ اصلــی آدم هــا کــه آرامششــان را مخــدوش می کنــد 
و تمــام تالش هایشــان معطــوف بــه کشــف و فهــم آن اســت، «انــدازه» اســت. اســتاد راســت می گفــت؛ 
پیرمــرد آن فیلــم ژاپنــی، از همــواره در کنــار همســرش بــودن همان قــدر کالفــه بــود کــه از همــواره دور بــودن 
از فرزندانــش؛ «رقــت» ارتبــاط بــا فرزندانــش درســت بــه  انــدازۀ «غلظت» رابطه بــا همســرش آزاردهنده بود 

و پایــان ایــن رابطــۀ غلیــظ، بــه او نوعــی حــس رهایــی مــی داد. 
هســتند،  امنیــت آور  و  اطمینان بخــش  و  همان قــدر کــه کمک دهنــده  اجتماعــی  ارتباطــات 
محدودکننــده و دســت وپا گیــر هــم هســتند. هرقــدر ایــن ارتباطــات بیشــتر بــا حــس انســانِی 
تحســین برانگیزِ عشــق ترکیــب شــوند، میــزان حساســیت اجتماعــی بــرای ابــراز ناراحتــی از دســت وپا 
ــز و  ــه فضــای طن ــراز این دســت احساســات ب ــا بیشــتر می شــود و اب ــی آن ه ــری و محدودیت آفرین گی
لودگــی واگــذار می شــود. مادرهــا نمی تواننــد صادقانــه بگوینــد کــه چقــدر از گاهــی نبــودن فرزندانشــان 
ــد  ــد کــه چقــدر خوشــحال می شــوند اگــر چن ــد بگوین ــد. عشــاق نمی توانن احســاس رضایــت می کنن
روزی بــه مأموریــت برونــد و پدربزرگ هــا و مادربزرگ هــا نمی تواننــد بگوینــد چقــدر لحظه شــماری 
می کننــد بــرای اینکــه در را پشــت ســر نوه هایشــان ببندنــد و تنهــا روی مبــل بنشــینند و نفــس بکشــند. 
ابــراز هرکــدام از ایــن گزاره هــا، قضاوت هــای ارزشــی را بــه همــراه خواهــد داشــت و بــا فــرد ابرازکننــده 
ــه ارزش هــای بنیادیــن و قوام بخــش جامعــه برخــورد خواهــد شــد.؛ شــخصی  ــده ب ــان تعدی کنن چون
ــا  ــن حس ه ــان، ای ــی اخالقی ترین هایم ــا، حت ــۀ م ــی هم ــدازد! ول ــر می ان ــه خط ــه را ب ــوام جامع ــه ق ک
ــی از رابطه هایمــان و درســت درهمان حــال،  ــی موقت ــودن و رهای ــا ب ــه تنه ــاز ب ــم. نی ــه کرده ای را تجرب
اضطــراب از تنهــا مانــدن و ازدســت دادن دائمــی  رابطه هایمــان! آرامــش جایــی میــان همیــن «رهایــی 
موقــت» و «ازدســت دادن دائمــی» اســت؛ جایــی کــه بتــوان «فاصلــه گرفــت» ولــی «ازدســت نــداد».

لذت تنفس با عالمت بالینی خفگی!
ــار وقایــع فرســاینده بودیــم. به جرئــت  ــا در ایــران در فضایــی ظهــور کــرد کــه همــۀ مــا زیــر رگب کرون
ــت  ــم اصاب ــود و اوجــش ه ــه ب ــن نرفت ــه پایی ــوی جامع ــاه، آب خــوش از گل ــوان گفــت از آبان م می ت
ــه  ــاز ارگانیســم ب ــات١ می گویــد هــرگاه نی ــه هواپیمــای مســافربری اوکرایــن بــود. «اصــل ثب موشــک ب
حفــظ ســطح مطلوبــی از تنــش زیــر پــا گذاشــته شــود، ســطح تحریــک داخــل مغــزی افزایــش می یابــد 
و فــرد بــرای به دســت آوردن دوبــارۀ تعــادل، عالمتــی پدیــد مــی آورد کــه به شــکلی نمادیــن مفــری بــرای 
تنــش ایجــاد می کنــد و در ایــن حالــت، نشــانه های روان پزشــکی ناشــی از عاطفــه مســدود می شــود» 
(یالــوم، ١٣٩٠: ۴٢٩). انســان ها پــس از تجربــۀ دوره ای فشــرده از فشــار و تنــش، بــرای محافظــت 
1. Constancy principle
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ــد.  ــاال می برن ــائل را ب ــه مس ــان نســبت ب ــتانۀ تحریکش ــرده و آس ــاه ب ــی پن ــن بی تفاوت ــه دام از خــود ب
کرونــا در ایــران در فضایــی ظهــور کــرد کــه چراغ هــای قرمــز غریــزۀ بقــا و سیســتم دفاعــی همــۀ مــا بــا 
صــدای کرکننــده و هشــدارش روشــن شــده بــود و مــا را بــه محافظــت از خــود فــرا می خوانــد. الزمــۀ 
ــا انســان هایی کــه  ــاط ب ــوان در ارتب ــه گرفتــن از تنــش اســت و چطــور می ت محافظــت از خــود، فاصل
تنهــا موضــوع صحبتشــان و حتــی طنزهایشــان، فشــارهای اجتماعــی اســت، از تنــش در امــان مانــد؟ 
و چطــور می تــوان از ایــن انســان ها و از شــبکۀ روابــط اجتماعــی فاصلــه گرفــت و بــا فشــار جدیــدی 
بــه نــام طــرد اجتماعــی مواجــه نشــد؟ کرونــا ایــن بحــران را بــرای مــا ایرانیــان حــل کــرد! ظهــور کــرد و 
گفــت رســالت اجتماعــی شــما ایــن اســت کــه از هــم فاصلــه بگیریــد. در خانه هایتــان بمانیــد. همیــن! 
بــرای اولیــن بــار مســئول بــودن، یعنــی کاری نکــردن. بی تفــاوت نبــودن، یعنــی در خانــه مانــدن. مــا 
می توانســتیم انتخــاب کنیــم کــه در خانــه بمانیــم و حتــی تشــویق می شــدیم کــه در خانــه بمانیــم و حتــی 
ــن و ارتباطــات شــغلی  ــا والدی ــاط ب ــد ارتب ــن ارتباطــات اجتماعــی مانن ــدادن جدی تری ــه ن ــرای ادام ب
و تحصیلــی نیــز توجیــه قابل قبولــی داشــته باشــیم. کرونــا بــه مــا اجــازه داد کــه «تنهــا» شــویم. ولــی 
ســازوکارهای دفاعــی، خــود موجــد اضطراب هــای جدیدنــد! تنهایــی کــه کرونــا بــه مــا هدیــه کــرد نیــز 
همان قــدر کــه از تنش هــای ســرریز شــوندۀ اجتماعــی پناهمــان داد، دروازۀ اندیشــه ها و نگرانی هــای 

جدیــد را هــم بــه رویمــان بــاز کــرد: نگرانــی از مواجهــۀ آزادانــه بــا خــود!
ارتباطــات اجتماعــی کــه کم رنــگ می شــوند و اصــول و قوانیــن اجتماعــی و روان شــناختی 
تعیین کننــدۀ ســاختارهای زندگــی کــه تحلیــل می رونــد و کم رمــق می شــوند، آدم بــا آزادی اش مواجــه 
می شــود. وقتــی هیــچ نیــروی بیرونــی نباشــد کــه بــه مــا بگویــد بایــد وقتمــان را چطــور بگذرانیــم و 
چــه  کارهایــی بکنیــم؛ وقتــی کاری نباشــد کــه مجبــور بــه انجامــش باشــیم؛ یعنــی آزادیــم کــه مطابــق 
انتخــاب خودمــان رفتــار کنیــم و «آزادی»، خــودش یکــی از دلواپســی های غایــی بشــری اســت. آزادی، 
مســئولیت مــی آورد؛ آدم را بــا خــودش مواجــه می کنــد و آدِم آزاد دیگــر جان پناهــی نــدارد کــه بــا فــرار 
بــه آن بتوانــد خــودش را بــرای انجــام نــدادن مســئولیت هایش در قبــال خــودش و هســتی اش تبرئــه کند. 
آزادی بــرای بســیاری از مــا کــه به قــول  هایدگــر در مرتبــۀ «فراموشــی هســتی١» هســتیم، اضطــراب آور 
اســت.  هایدگــر٢ (٢٠٠٨: ٢٢٣) می گویــد بــرای عبــور از مرتبــۀ «فراموشــی هســتی» و وارد شــدن بــه 
مرتبــۀ «اندیشــیدن بــه هســتی٣»، اغلــبِ آدم هــا بــه تجربــه ای تغییرناپذیــر و جبران نشــدنی کــه فــرد را 
از درون تــکان بدهــد و باعــث شــود کــه «احســاس غربــت۴» بکنــد، احتیــاج دارنــد. همــان  کــه کارل 

1. Forgetfulness of being
2. Heidegger 
3. Mindfulness of being
4. unheimlich
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یاســپرس١ بــه آن می گویــد «موقعیــت مــرزی» ! (یاســپرس، بــه نقــل از چــرون٢، ١٩٧٣: ٢٢۶)؛ 
ــه خــودش مــی آورد! «مــرگ»،  ــد و او را ب ــه «شــکنندگی وجــودش» آگاه می کن ــرد را ب ــی کــه ف موقعیت
چنیــن تجربــه ای اســت. تجربــۀ قــرار گرفتــن در مــرز بــودن و نبــودن؛ کرونــا، تنهایــی و مــرگ را در یــک 
ســتن دســت ها، بــه نزدیکــی نفــس کشــیدن  شُ ســینی بــه مــا عرضــه کــرد: مرگــی نزدیــک؛ بــه نزدیکــی نَ
ــا  ــان داد، ب ــا نش ــه م ــروس ب ــری وی ــه از فراگی ــی ک ــا کلیپ های ــا ب ــردن. کرون ــی ســالم ک ــه نزدیک و ب
ــا غســال خانه ها و قبرهــای از آهــک پرشــده  ــا ســرفه های خشــک، ب فیلم هــای ریه هــای ازکارافتــاده، ب
ــل چشمانشــان، مــرگ را  ــا در مقاب ــام شــدن زندگی ه ــران عــزاداران از ســرعت تم و روایت هــای حی
یادمــان انداخــت و مــرگ را در حالــی یادمــان انداخــت کــه «تنهــا» بودیــم. هرکــدام در مکعــب خودمان؛ 
«قرنطینــه» یــک مــرگ نســبی اســت. مــا در قرنطینــه می توانیــم خودمــان را بــدون دیگــران و دیگــران 
را بــدون خودمــان ببینیــم. دوســتی کــه قصــد مهاجــرت داشــت ولــی جرئــت نمی کــرد بــه خانــواده اش 
بگویــد، چــون گمــان می کــرد کــه آن هــا بســیار بــه او وابســته هســتند و از ایــن جدایــی بســیار لطمــه 
خواهنــد دیــد، در ایــام قرنطینــه می گفــت: «حــاال کــه بــه خانــواده ام می گویــم بگذاریــد بیایــم دیدنتــان و 
می گوینــد بگــذار بــرای بعــد از کرونــا، می فهمــم نبودنــم آن قدرهــا هــم برایشــان تحمل ناپذیــر نیســت. 
آدم هــا بــه همــه  چیــز عــادت می کننــد... ». او از قــدم گذاشــتن در مســیر ســختِ تــالش بــرای مهاجــرت 
ــت  ــرای به زحم ــد داد. او ب ــواده اش را آزار خواه ــب خان ــرد به این ترتی ــر می ک ــون فک ــرد، چ ــا می ک اب
نینداختــن خــود، جان پناهــی از بایدهــا و نبایدهــای اجتماعــی داشــت، جان پناهــی کــه کرونــا آن را از 
او گرفــت! و او را بــا ایــن واقعیــت ســخت روبــه رو کــرد کــه ایــن خــود اوســت کــه انتخــاب می کنــد. 

قرنطینه؛ یک تجربۀ مرزی!
قرنطینــه بــا چاشــنِی آمــار مرگ ومیــر و خبــر فــوت نزدیــکان، تجربــه ای اســت کــه «می توانــد» آبســتن 
گاهــی و اندیشــیدن بــه هســتی متولــد  مواجهــۀ انســان بــا خــودش باشــد؛ تجربــه ای کــه از دل آن، خودآ
شــود و زیســتِ شــخص را تغییــر دهــد. ولــی ایــن «امــکان» لزومــاً محقــق نخواهــد شــد. چــون مواجهه 
بــا خــود، یکــی از هراس آورتریــن تجربیــات بشــری اســت. اساســاً راز ترســناک بــودن تجربــۀ زنــدان 
انفــرادی بــرای اغلــب انســان ها همیــن اســت کــه تنهــا مانــدن بــا خــود، الجــرم اندیشــیدن به خــود و راه 
طی شــده و مســیر پیــش رو و امکانــات و فرصت هــا و انتخاب هــا را بــه دنبــال دارد، بــدون جان پناهــی 

و صدایــی و امــدادی بیرونــی کــه مــا را از خودمــان رهــا کنــد. 
ــته کنندۀ  ــات خس ــن، جلس ــای والدی ــئوالن، امرونهی ه ــدی مس ــه، ناکارآم ــدای جامع ــه ص قرنطین
شــغلی، کالس هــای اجبــاری، جلســات اولیــا و مربیــان مــدارس، اجبار به شــنیدن ســخنرانی های طوالنی 
1. Jaspers, K.
2. Choron, J.
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و شــرکت در مناســک اجتماعــی را بــرای مــا کم رنــگ کــرد و مــا را بــا خودمــان و هم خانه  ای هایمــان تنهــا 
گذاشــت؛ تنهایــی ای کــه بــه آن احتیــاج داشــتیم تــا نفــس تــازه کنیــم. در قرنطینــه بــود کــه فهمیدیــم دنیــا 
می توانــد بــدون برگــزاری مســابقات ورزشــی و به طــور خــاص فوتبــال و حتــی المپیــک، ادامــه داشــته 
باشــد! بــدون ســخنرانی سیاســت مداران و تجمعــات حزبــی! بــدون بــاز بــودن حرم هــا و مســاجد! حتــی 
بــدون مراســم حــج! جلــوی چشــمان متحیــر مــا همــۀ ایــن ســازوکارهای اجتماعــی کــه در طــی قرن هــا 
باهــم ســاخته بودیــم و بهشــان معنــی داده بودیــم، تعطیــل شــدند. بیمارســتان ها کارکردشــان عوض شــد؛ 
مــدارس، مــا را بــا فرزندانمــان تنهــا گذاشــتند؛ ادارات و مؤسســات مــا را بــا همســرانمان رهــا کردنــد؛ 
پاســاژها کمکمــان نکردنــد کــه قــدری زمــان بگذرانیــم و حتــی خانواده هــا و دوســتان نیامدنــد کــه مــا 
را از مــا دور کننــد! مــا بــه فاصلــه احتیــاج داشــتیم تــا ســطح تنش هایمــان را مدیریــت کنیــم و قرنطینــه 
توجیــه اجتماعــی الزم بــرای فاصله گیــری را برایمــان فراهــم کــرد؛ امــا درســت لحظــه ای کــه درهــا بســته 
شــد و تنش هــای وحشــتناکی کــه رهایمــان نمی کردنــد پشــت در ماندنــد، صورت مســئله عــوض شــد! 
مــا مجبــور شــدیم بــا فرزندانمــان حــرف بزنیــم بــدون اینکــه مادرانمــان بــه کمکمــان بیاینــد! بــدون اینکــه 
بتوانیــم بگوییــم ایــن اخــالق َبدَش تقصیــر دخالت های دیگران اســت! بــدون اینکه مدرســه و مهدکودک 
و دانشــگاه وارد میــدان شــوند تــا دمــی  از رنــج والــد بــودن بیاســاییم! بــا همســرمان تنهــا شــدیم، بــدون 
اینکــه دوســتان بتواننــد فضــای خالــی بینمــان را پــر کننــد! بــدون اینکــه حــرف نزدن هایمــان را بتوانیــم 
تقصیــر مشــغله هامان بیندازیــم! بــا مــادران و پدرانمــان مواجــه شــدیم ‑ بــا خواهرهــا و برادرهایمــان؛ 
بــا همــۀ نزدیکانــی کــه پیش ازایــن باهــم در یــک خانــه زندگــی می کردیــم و حــاال بــدون تســهیلگرها و 

توجیهــات بیرونــی بایــد تــا زمــان نامعلــوم، کنــار هــم می ماندیــم! 
و نقطــۀ کانونــی ایــن وضعیــت، مواجهــه بــا «خــود» بــود؛ «مــن»، بــدون همــۀ ســازوکارهایی کــه 
جامعــه برایــم داشــت، چگونــه می توانــم خــودم را و روابطــم را مدیریــت کنــم؟ ایــن بــار، نــه روابــط 
ــه  ــد. «مــن»، ن ــم» می فهمن ــا هویــت «مــن بودن ــرا ب کالن، بلکــه روابطــی محــدود و مشــخص کــه م
ــوان یــک «کنشــگر مدنــی»...؛ «مــن»،  ــه به عن ــوان یــک «مدیــر»، ن ــه به عن ــوان یــک «همــکار»، ن به عن
بــدون هیچ کــدام از نقاب هــای اجتماعــی بیرونــی ام بــرای ارتبــاط بــا دیگــرانِ غیرخــودی و نامحــرم!؛ 
«مــن» دقیقــاً بــا همــان ویژگی هــا و خصوصیــات خــودم کــه در اندرونــی و در پشــت صحنــۀ نمایــش 
ــا  ــه، شــخص ب ــود. در قرنطین ــر می ش ــک ظاه ــط نزدی ــه در رواب ــی» ک ــِن واقع ــتند! «م ــم هس همراه
ــد شــد،  ــه «خــودی» خواهن ــر قرنطین ــا به جب ــتند ی ــه الجــرم «خــودی» هس ــا می شــود ک ــی تنه دیگران
بــدون اینکــه شــخص بتوانــد زنــگ تفریح هایــی بــرای فراغــت از باهــم بــودن پیــدا کنــد. در قرنطینــه، 
ــۀ عمیقــی  ــت، جمل ــن وضعی ــح همی ــۀ نمایــش محــروم می شــود. در توضی شــخص از پشــت صحن
میــان مــا دهــان  به دهــان گشــت، جملــه ای کــه بــه جبــر رعایــت ارزش هــای فرهنگــی در قالــب طنــز بیــان 
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شــد، ولــی همــۀ مــا میــزان جــدی بــودن آن را در عمیق تریــن الیه هــای درونــی ذهنمــان می فهمیدیــم: 
«مــا آمادگــی ایــن حــد از زندگــی مشــترک را نداشــتیم!». ایــن حــد از زندگــی مشــترک کــه در آن، راهــی 
بــرای پنهــان کــردن «خــود» نداریــم و مجبوریــم مســئولیت همــۀ انتخاب هــا و رفتارهایمــان را بپذیریــم، 
ــار خشــونت خانگــی افزایــش  ــن فضایــی آم ــا را آزاد گذاشــته اســت! در چنی ــاً م ــه موقت چــون جامع
پیــدا می کنــد. حتــی آن هایــی کــه قبل ترهــا، وقــت عصبانیــت ُکتشــان را برمی داشــتند و از خانــه 
بیــرون می رفتنــد هــم مجبورنــد بماننــد و دیگــر ادای آدمــی کــه دســت بــزن نــدارد را درنیاورنــد! آمــار 
طــالق افزایــش پیــدا می کنــد، چــون حتــی آن هایــی کــه پیش تــر همدیگــر را نمی دیدنــد کــه بفهمنــد 
ــد!  ــوش هــم می بینن ــدون روت ــد؛ ب ــر را می بینن ــار همدیگ ــد، به اجب ــد زندگــی می کنن ــا چه کســی دارن ب

ــه هیــچ جان پناهــی بــرای پنهــان کــردن خودشــان ندارنــد... . آدم هــا در قرنطین

کرونا؛ ابزار تعیین نسبت با مسئلۀ وجود! 
ــا  ــرزی، ب ــت م ــن وضعی ــا ای ــان ب ــیوۀ مواجهه ش ــاس ش ــا را براس ــوان آدم ه ــی می ت ــگاه کل ــک ن در ی
ایــن امــکان تجربــۀ نســبی مــرگ و تنهایــی، بــه ســه دســته تقســیم کــرد. آن هایــی کــه کرونــا را به مثابــۀ 
یــک «بــال و مصیبــت» می فهمنــد و بــدون هیــچ مقاومتــی در برابــر آن «تســلیم» می شــوند و خــود را 
می ســپارند بــه دســت جریــان حــوادث. همان هــا کــه از قرنطینــه و تقدیــر نالــه می کننــد و مــدام از خطــر 

افســردگی ناشــی از کاهــش ارتباطــات اجتماعــی ســخن می گوینــد.
ــه  ــد ک ــدود می کنن ــی را مس ــۀ روزنه های ــد و هم ــکار» می کنن ــئله را «ان ــر اصــل مس ــده ای دیگ ع
ــه  گاهشــان ســرک بکشــد و ملحــق می شــوند ب ــه خودآ ــده از آن هــا ب ممکــن اســت اندیشــۀ نگران کنن
جبهــۀ «کرونــا دروغ اســت!» و مــا در خانــه نمی مانیــم و می خندنــد و دیگــران را مســخره می کننــد و 

این طــور جان پناه هایشــان را حفــظ می کننــد. 
دســتۀ ســوم ولــی، بــا ایــن تجربــۀ مــرگ نســبی «روبــه رو» می شــوند و آن را به مثابــه یــک وضعیــت 
مــرزی درنظــر می گیرنــد. هــراس تنهایــی بــا خــود را بــه جــان می خرنــد و در چشــم های خودشــان خیــره 
می شــوند. کوویــد ١٩ بــرای ایــن عــده پیامبــری اســت کــه یادشــان می انــدازد «آدم» «هســتند»! پیامبــری 
ــر خروارهــا  ــرای بازنگــری خــودی کــه زی ــزاری می شــود ب ــد و اب کــه از «هســتن»، عادت زدایــی می کن
ــود مجــال اندیشــیدن و نفــس کشــیدن نداشــت و  ــا ب ــد و هست ونیســت اجتماعــی، مدت ه بایدونبای
اکنــون می توانــد بــه صداهــای درونــش کــه میــل بــه شــنیده شــدن دارنــد گــوش دهــد. بــرای کســانی کــه 
جســارت و شــجاعت رودررو شــدن بــا خودشــان را دارنــد، کرونــا و اقتضائاتــش فرصتــی می شــود کــه در 
نسبتشــان بــا خودشــان، بــا دیگــران، بــا طبیعــت و بــا جهــان هســتی بازاندیشــی کنند و شــاید حتی بشــوند 

خالقــان دنیایــی نویــن؛ دنیایــی کــه در فصــل بعــدی کتــاب تاریــخ بشــر بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
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در ســال ٩٨ حوادثــی رخ داد کــه در مدیریــت آن هــا بــا خطاهــای مدیریتــی و انســانی زیــادی روبــه رو 
بودیــم. افزایــش بارندگــی در روزهــای ابتدایــی ســال، بــه جــاری شــدن ســیل در اســتان های شــمالی 
ایــران منجــر شــد و تلفــات جانــی و مالــی برجا گذاشــت؛ ســیل ســپس بــه اســتان های مرکــزی و جنوبی 
ســرایت کــرد و اســتان های فــارس، لرســتان و خوزســتان و بســیاری از مناطــق کشــور را در بــر گرفــت 
و آســیب های مالــی و جانــی زیــادی به جــای گذاشــت. ســیل در دو مرحلــه خســارت های بســیاری بــه 
مــردم خرم آبــاد، پل دختــر و بســیاری از شــهرهای دیگــر ازجملــه شــیراز تحمیــل کــرد. در ایــن ســیل 
ــدان  ــط و فق ــی محی ــی در طراح ــط و ساده اندیش ــای غل ــل طراحی ه ــان به دلی ــدادی از هموطنانم تع
ــا و احشــام و  ــن زمین ه ســرمایه گذاری های الزم در صنعــت آب و سدســازی، جــان خــود و همچنی
ســرمایه های خــود را از دســت دادنــد. در اســتان خوزســتان هــم طغیــان رودهــای کارون و ارونــدرود 
ــه زمین هــای کشــاورزی و مناطــق مســکونی ایــن اســتان  ــه آســیب وارد شــدن ب ــر شــدن ســدها ب و پ
منجــر شــد. عــالوه بــر خوزســتان، ســیل اســتان کرمانشــاه را هــم در بــر گرفــت و خســارات زیــادی را 

١. استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور و رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی ایران.
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بــه ســاکنان ایــن اســتان وارد کــرد. بعــد از نفــس تــازه کــردن از خرابی هــای ایــن ســیالب ها، گرانــی 
ناشــی از تحریم هــا مشــکالت اقتصــادی جــدی ای بــرای مــردم ایجــاد کــرد و افزایــش چندبرابــری نــرخ 
بنزیــن شــوک شــدیدی بــر مــردم ضعیــف جامعــه ایجــاد کــرد و بــه شــورش های خیابانــی منتهــی شــد. 
اگرچــه سیاســت های افزایــش پلکانــی و مدیریــت تعارضــات مــردم پدیــدۀ پیش بینــی پذیــر و مدیریتــی 

بــود کــه متأســفانه بــه شــیوه ای ناصحیــح اداره شــد.
شــهادت ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی بــه همــراه ابومهــدی المهنــدس، از رهبــران گــروه 
حشدالشــعبی، و ١٠ نفــر دیگــر از همرزمانشــان به دســت تروریســت های آمریکایــی، موجــی از غــم 
ــرای محکــوم کــردن ایــن  ــرای مــردم ایجــاد کــرد؛ به گونه ای کــه در اقصــی نقــاط کشــور، مــردم ب را ب
عملیــات تروریســتی بــه خیابان هــا آمدنــد. متأســفانه در برنامه ریــزی و مدیریــت خاک ســپاری حــاج 
قاســم ســلیمانی دچــار خطــای انســانی شــدیم و در ایــن مراســم، تعــدادی از مــردم عزیــز کشــورمان 
زیــر دســت و پــا کشــته شــدند و ســپس ســاقط کــردن هواپیمــای ٧۵٢ اوکراینــی کــه یکــی از بدتریــن 
اتفاقــات تاریــخ کشــورمان بــود و در آن، هموطنــان زیــادی جــان باختنــد و علــت، بعــد از چنــد روز 
پنهــان کاری، خطــای انســانی اعــالم شــد. در بهمن مــاه ویــروس کرونــا از راه رســید. ارکان حکم رانــی 
به جــای برنامه ریــزی و مدیریــت ایــن رویــداد و پیش گیــری از گســترش آن در کشــور تعلــل کردنــد تــا 
اینکــه بیمــاری کرونــا در ســطح کشــور گســترش یافــت و همــۀ فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و 
خانوادگــی مــردم را متأثــر ســاخت. هرچنــد بعــد از مدتــی انســجام بیشــتری در مدیریــت ایــن ویــروس 
صــورت گرفــت و همچنیــن مــردم بــا آن ســازگارتر شــدند. ســؤال اصلــی بنــده در ایــن مقالــه این مســئله 
اســت کــه چــرا در کشــور مــا و تالش هــای حکم رانــی خطاهــای انســانی و برنامه ریــزی زیــاد اســت. 
ــرای مهــار آن، برنامه ریــزی و  ــم ب ــل می توانی ــروز اتفاقاتــی هســتیم کــه از قب چــرا هرازگاهــی شــاهد ب
مدیریــت داشــته باشــیم؟ تصمیم هایــی کــه بــرای مــردم و جامعــه تنگناهــای اجتماعــی و تراژدی هــای 

ــدازد. ــه مخاطــره می ان ــد و ســالمت جســم و روان شــهروندان را ب مردمــی ایجــاد می کن
به نظــر بنــده، سیاســی دانســتن، برون فکنــی مشــکالت، آموزش وپــرورش ناکارآمــد، کمبــود منابــع 
مالــی، عــدم اســتفاده از متخصصــان صالــح و توانمنــد، عــدم به کارگیــری متخصصــان علــوم انســانی 
و به ویــژه روان شناســی در ارکان حکم رانــی، فســاد ســاختاری ســازمان یافته و به کارگیــری دانشــمندان 
خــام در رأس هدایــت مدیریــت رویدادهــای فنــی، اقتصــادی و اجتماعــی کشــور از مهم تریــن دالیــل 
ایــن امــر اســت. در ایــن مقالــه تــالش می شــود بــه مشــکالت و خطاهــای شــناختی برنامه ریــزان اشــاره 
شــود و ابعــاد دیگــر در فرصت هــای دیگــر و به دســت متخصصــان مربــوط، مــورد بحــث قــرار گیرنــد.

در روان شناســی اجتماعــی و حــوزۀ شــناخت اجتماعــی وقتــی درمــورد ادراک اجتماعــی بحــث 
می شــود، آدمــی خطاهایــی را از درک ســاختار و محیــط اجتماعــی مرتکــب می شــود کــه ایــن خطاهــا 
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می توانــد بــه بــروز تراژدی هــای انســانی و جــان باختــن هموطنــان عزیزمــان منتهــی شــود؛ همچــون حادثــۀ 
شــهادت مــردم در مراســم خاک ســپاری شــهید ســرافراز میهــن اســالمی، ســردار قاســم ســلیمانی؛ هــدف 
قــرار دادن هواپیمــای خــودی؛ امدادرســانی ناکارآمــد در بــروز ســیل و زلزلــه و حــوادث ریلــی و جــاده ای و 
بــا تأخیــر و خطــا منتهــی شــدن برنامــه ای ســاختاری و به ویــژه شــهری ماننــد مســکن مهــر و... . در ادبیــات 
نظــری شــناخت اجتماعــی بــه بعضــی از ایــن انــواع تفکــرات کــه با خطــا همــراه اســت و به نوعــی دامن گیر 

ــر، ٢٠١٨).١ ــدر، بلــس و فیدل برنامه ریــزان حکم رانــی ماســت، اشــاره می شــود (گریفین
ــارت  ــد. به عب ــد ادراک کنن ــاور دارن ــه ب ــان شــکلی ک ــه هم ــان را ب ــد جه ــادت دارن ــی ع ١. گروه
ــوش  ــه باه ــاور دارد ک ــردی ب ــد ف ــد. تصــور کنی ــل می کنن ــواه عم ــوان هماهنگ خ ــراد به عن ــر، اف  دیگ
اســت، امــا می دانــد در امتحــان نمــرۀ ضعیفــی کســب کــرده اســت. به منظــور ایجــاد هماهنگــی میــان 
ــد ارزش تشــخیصی  ــرد باهــوش و عملکــرد ضعیفــش در امتحــان می توان ــوان ف ــگاره اش به عن خودان
امتحــان را نادیــده بگیــرد و بگویــد ســؤاالت مزخرفــی بــود و یــا اینکــه امتحــان توانایی هــای بی اهمیــت 
و پیش پاافتــاده ای را می آزمایــد. ایــن تفســیر او را قــادر می ســازد کــه بــاور قبلــی خــود را حفــظ کنــد. 
یــا مثــًال وقتــی شــهروندی در حــرم مطهــر رضــوی بــا زبــان خــود ضریــح مطهــر را لیــس می زنــد، ایــن 
ــدِ صاحــب و مالــک حــرم، مراقــب  ــرا خداون ــد؛ زی خطــای شــناختی را دارد کــه آســیبی نخواهــد دی
ــد. به کارگمــاری  ــد و معمــوًال بســیار متحجرن ــادی دارن اســت. ایــن گــروه تحریف هــای شــناختی زی
ایــن مدیــران و کارگــزاران جــز ضربــه زدن بــه بدنــۀ نظــام اثربخشــی چندانــی نــدارد. ایــن گــروه فاقــد 
ــیرهای  ــای شــخصی و تفس ــاس باوره ــی را براس ــای اجتماع ــتند و رویداده ــناختی هس ــاف ش انعط
خــاص خــود درک می کننــد و تالششــان بــرای هماهنگــی شــناختی و آن هــم در یــک  جهــت مشــخص 

ــم. ــی شــاهد بوده ای ــران حکم ران ــان مدی ــا را در خــالل ســال ها، در می ــی از آن ه اســت. نمونه های
ــا مدیــران خــام هســتند. ایــن گــروه همــۀ اطالعــات مربــوط را  ٢. گــروه دوم، دانشــمندان خــام ی
ــدون ســوگیری می ســازند.  ــد و واقعیــت اجتماعــی را ب ــدون گزینــش و انتخــاب جمــع آوری می کنن ب
ــا  ــد. ام ــی و علمــی انجــام دهن ــاً منطق ــه شــیوۀ تقریب ــا را ب ــد نتیجه گیری ه ــالش می کنن ــروه ت ــن گ ای
ــادی در تصمیم هــا  در بســیاری مواقــع ســطح تفکــر، اســیر اســناد می شــود و خطاهــای شــناختی زی
رخ می دهــد و در بســیاری از مواقــع، ایــن افــراد فریــب موقعیــت و زمینــه را می خورنــد. موقعیت هــا 
ــًال چــون هــوا خــوب اســت، در  ــه تفکــر خــودکار وامــی دارد؛ مث و رویدادهــای اجتماعــی آن هــا را ب
طراحــی و اجــرای ریــل راه آهــن یــا پــل هوایــی در مســیر آب پیش بینــی گــذر آب یــا کانــال عبــور آب را 
ــد  ــا اشــتباه کنن ــزی موجــب می شــود در هدف گــذاری برنامه ه ــی در برنامه ری ــا خوش بین ــد. ی نمی کنن

و یــا در مدیریــت پروژه هــا تعجیــل یــا تعلــل کننــد.

1. Grefiender, Bless and Fiedler



۴۴٨ | کرونا و جامعه ایران

٣. گــروه ســوم برنامه ریــزان، خســیس های شــناختی هســتند. در بســیاری از موقعیت هــا نمی تواننــد 
ســرگرم تفکــر نظام منــد و عمیــق شــوند و انگیــزه ای هــم بــرای انجــام آن ندارنــد و اغلــب در زندگــی 
ــه  ــد کــه ب ــد. به عــالوه، آن هــا میانبرهــای ذهنــی را ایجــاد می کنن روزمــره به ســرعت قضــاوت می کنن
ــه  ــۀ قرنطین ــًال ممکــن اســت به ســرعت از نظری ــد؛ مث ــردازش را آســان تر کنن ــا امــکان می دهــد پ آن ه
ــن گــروه معمــوًال خطاهــای شــناختی باالیــی چــون  ــد. ای ــور کنن ــا عب ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ب

خوش بینــی در برنامه ریــزی دارنــد.
ــتفاده  ــی اس ــر ذهن ــای میان ب ــم از روش ه ــه ه ــتند ک ــزه هس ــی باانگی ــدی، برنامه ریزان ــروه بع ۴. گ
می کننــد، گاهــی هــم خســیس های شــناختی هســتند و گاهــی ماننــد دانشــمندان خــام عمــل می کننــد. 
امــا بایــد مراقــب باشــند کــه در برنامه ریزی هــا، اســیر تفکــر خــودکار و ازپیــش تعیین شــده کــه محیــط 
آن را برمی انگیزانــد، نشــوند. چندیــن روز یــا مــاه اســت کــه از ویــروس کرونــا شــنیدیم، ولــی ســمیناری 
ــروز  ــل از ب ــادی و در روالِ قب ــای ع ــط در برنامه ه ــای مرتب ــوی وزرات خانه ه ــوری از س ــتی ف ــا نشس ی
حادثــه برگــزار نشــد. بــرای مثــال، نشســت معاونــان وزارت بهداشــت، وزارت علــوم، شــهرداری، مجمع 
تشــخيص مصلحــت یــا مجلــس بــه برنامه هــای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اختصــاص نیافــت. چــرا هیچ 
انجمــن بحــران یــا انجمــن پزشــکی، نشســت یا هشــداری در ایــن خصوص نــداد؟ منظورم از نوشــته های 
بــاال ایــن اســت کــه مــا تفکــر نقــاد و خــالق را تربیــت نکردیــم. مــا ذهــن برنامه ریــز را تربیــت نکردیــم. 
نخبــگان را بــا همیــن نــوع برنامه ریــزی کــه در بــاال اشــاره شــد، بــه کار نگرفتیــم .و گزینــش درســتی بــرای 
شــناخت ایــن برنامه ریــزان هــم نداشــتیم. کجــا از متخصصــان علــوم انســانى در انتخــاب برنامه ریــزان و 
مدیــران ارشــد نظــام اســتفاده کردیــم؟ کجــا در برنامه ریزی هــا از روان شناســان اســتفاده کردیــم؟ تجربــۀ 
اخیــر قــوۀ قضائیــه نشــان از ســودمندی حضــور روان شناســان در انتخــاب و ترکیــب قضــات در یکــی دو 
ســال اخیــر دارد. ســالم ترین افــراد از ُبعــد روان شــناختی، ســالمت روان و شــخصیت انتخــاب شــدند. 

گزارش هــای منابــع انســانی ایــن قــوه، ایــن امــر را اثبــات می کنــد. تجربــۀ دیگــری نداریــم.
حــال برمی گردیــم بــه داســتان تــراژدی به عنــوان یــک مفهــوم روان شناســی اجتماعــی. تــراژدی زمانــی 
اتفــاق می افتــد کــه مــا تنگناهــای اجتماعــی بــزرگ درســت می کنیــم. اتفاقــاً بــا ســبک های اشاره شــده 
ــک،  ــوا، ترافی ــد. آلودگــی ه ــا در ایجــاد تنگناهــای اجتماعــی تخصــص دارن ــزان م ــوق، برنامه ری در ف
ــکونی،  ــهرک های مس ــه ش ــا ب ــل آن ه ــواحل و تبدی ــا و س ــن جنگل ه ــن رفت ــهری، ازبی ــزی ش برنامه ری
ســاختن برج هــای ســر به فلــک کشــیده در کوچه هــای ٩ متــری و یــا حتــی کوچک تــر! منظــور از تنگنــای 
اجتماعــی چیســت؟ (فوجــی٢٠١٧،١). تنگنــای اجتماعــی موقعیتــی در جامعــه اســت کــه در دو حالــت 
روی می دهــد؛ حالــت اول: منفعــت اجتماعــی بــرای شــخصی کــه رفتــار اشــتباهی انجــام داده، بیشــتر 
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از منافــع رفتارهــای همیارانــه اســت، بــدون توجــه بــه اینکــه دیگــران چــه کار می کننــد. مثــًال احتــکار 
ماســک یــا لــوازم بهداشــتی بــرای گــران فروختــن، انداختــن ماســک آلــوده در خیابــان، یــا فــرد ناقلــی 
کــه بــا رفتــار غیربهداشــتی خــود دیگــران را آلــوده می کنــد. حالــت دوم: زمانــی کــه همــۀ افــراد جامعــه 
اقــدام بــه رفتــار اشــتباهی کننــد، منافــع کمتــری نســبت بــه رفتــار همیارانــه دریافــت می کننــد. مثــًال هجوم 
همگــی بــرای خریــدن ماســک یــا لــوازم ضدعفونی کننــده، ســفر بــه اســتان های شــمالی کشــور بعــد از 
اعــالم تعطیلــی بــرای فــرار از کرونــا یــا بــرای گذرانــدن اوقــات تعطیلــی فــارغ از مشــکالت شــهری و 
بی توجهــی بــه انتقــال و ســرایت بیمــاری بــه ســایر شــهرها. به بیانــی دیگــر، مــا دو رفتــار را در فرایندهــای 
ــه  ــاری اســت ک ــا مســئولیت گریز، رفت ــار ناســالم ی ــم: رفت ــوان پاســخ انتخــاب می کنی اجتماعــی به عن
ــا ســود شــخصی) منجــر می شــود و درمقابــل، باعــث کاهــش منافــع  ــه افزایــش منافــع شــخصی (ی ب
عمومــی می گــردد. رفتــار همیارانــه یــا مســئوالنه رفتــاری اســت کــه باعــث افزایــش منافــع عمومــی (یــا 

ــل، باعــث کاهــش منافــع شــخصی می گــردد. عام المنفعــه) می شــود و درمقاب
ــن صــورت  ــه ای ــوق، تعریــف نخســت از تنگناهــای اجتماعــی١ ب ــا اســتفاده از اصطالحــات ف ب
ارائــه می شــود: تنگنــای اجتماعــی وضعیتــی اســت کــه انتخــاب رفتــار ناســالم و درنظــر نگرفتــن عمــل 
ــراد،  ــی کــه تمامــی اف ــا زمان ــرد دارد. ام ــرای ف ــع شــخصی بیشــتری را ب دیگــران (حالــت اول)، مناف
ــی می شــود کــه همــۀ آن  ــر از زمان ــرد کمت ــع شــخصی هــر ف ــد، مناف ــار ناســالم را برمی گزینن ــن رفت ای
افــراد رفتــار مشــارکتی را انتخــاب کننــد (حالــت دوم). روان شناســان اجتماعــی بــرای کاهــش تنگناهای 
اجتماعــی، داســتانی را بــه نــام تنگنــای زندانــی طراحــی کرده انــد. در ایــن داســتان نشــان داده می شــود 

کــه چگونــه همــکاری دو مجــرم بــا یکدیگــر ســابقۀ محکومیــت را کاهــش می دهــد.
بــازی تنگنــای زندانــی: شــاید یکــی از ســاده ترین راه هــا بــرای توضیــح یــک تنگنــای اجتماعــی، 
بــازی تنگنــای زندانــی اســت؛ دو دوســت دســتگیر می شــوند، آن هــا در ســلول های انفــرادی جــدا از 
هــم و بــدون هیــچ ارتباطــی نگهــداری می شــوند و در فواصــل زمانــی، جداگانــه مــورد بازجویــی قــرار 
می گیرنــد. بازپــرس بــه آن هــا پیشــنهاد می کنــد کــه اگــر اعتــراف کنیــد کــه دوســتتان سردســتۀ گــروه 
ــاه خواهــد شــد.  ــوان همدســت شــناخته  می شــوید و زمــان محکومیــت شــما کوت اســت، شــما به عن
ــا اگــر هــردوی  ــرای شــخص همــکار، ٣ ســال اســت؛ ام ــرای سردســته، ١۵ ســال و ب ــدان ب دورۀ زن
ــدازه  ــه یــک ان ــن  صــورت، هــردوی شــما ب ــد کــه دیگــری سردســته اســت، در ای ــراف کنی شــما اعت
گنــاه کار هســتید و هــردو  بــه ١٠ ســال زنــدان محکــوم خواهیــد شــد. امــا اگــر هــردو ســکوت کنیــد و 
بــه جــرم خــود اعتــراف نکنیــد، هرکــدام ۴ ســال زندانــی خواهیــد شــد. بنابرایــن رفتــار همیارانــه به نفــع 
هــر دو زندانــی خواهــد شــد. تعمیــم ایــن مثــال در جامعــه بــه توســعۀ رفتارهــای نوع دوســتانه منتهــی 
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شــد. روان شناســان بــرای حــل تنگناهــای اجتماعــی و به ویــژه تــراژدی مشــترکی ماننــد ویــروس کرونــا، 
رفتــار همیارانــه را پیشــنهاد کرده انــد؛ رفتــار داوطلبانــه بــرای پیش گیــری و رعایــت بهداشــت فــردی 
و اجتماعــی کــه بهتریــن آن، مانــدن در خانــه و پرهیــز از ســفر کــردن و حضــور یافتــن در مکان هــای 
جمعــی و اجتماعــات اســت. چــه راهبردهایــی بــرای رفــع تنگناهــای اجتماعــی وجــود دارد؟ و چگونــه 
می تــوان افــراد جامعــه را بــه انجــام رفتارهــای همیارانــه در تنگناهــای اجتماعــی تشــویق کــرد؟ تاکنــون 
پژوهش هــا بــر دو عامــل تعیین کننــدۀ رفتارهــای همیارانــه در افــراد متمرکــز شــده اســت. ایــن عوامــل 
عبارت انــد از: عوامــل خارجــی محیطــی و عوامــل درونــی روان شــناختی. روان شناســان دو نــوع راهبــرد 
را بــرای کاهــش تنگناهــای اجتماعــی و یــا تــراژدی مشــترک، ازجملــه پیش گیــری و مقابلــه بــا کرونــا 
پیشــنهاد می کننــد کــه می تــوان آن هــا را بــه برنامه ریــزان بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا توصیــه کــرد.

راهبردهای ساختاری
راهبردهــای ســاختاری ازطریــق تغییــر ســاختارها و قوانیــن اجتماعــی بــه دنبــال ارائــۀ راهبردهایی برای 
تنگناهــای اجتماعــی اســت. تصویــب و اجــرای مقــررات بــرای جلوگیــری از رفتارهــای غیرمســئوالنه، 
کاهــش نفــع شــخصی در رفتارهــای غیرمســئوالنه و یــا افزایــش ســود شــخصی در رفتارهــای 
همیارانــه از ایــن مــوارد اســت. راهبردهــای ســاختاری می توانــد از ســوی حکم رانــی بــرای مقابلــه بــا 
تنگناهــای اجتماعــی اســتفاده  شــود. به عنــوان  مثــال، بعضــی از راهبردهــای زیــر از دســتۀ راهبردهــای 

ــارت اســت از: ســاختاری اند کــه عب
١. تعطیلــی مشــاغل، بازارهــا و مراکــز تجــاری؛ ٢. توســعۀ فروشــگاه های آن الیــن و خدمــات 
و  مجــازی  شــبکه های  فعالیــت  اجــازۀ  الکترونیکــی،  یادگیــری  و  مجــازی  آمــوزش   .٣ آن الیــن؛ 
ــار صحیــح  ــۀ آم ــد؛ ۵. ارائ ــای بان شــبکه های اجتماعــی؛ ۴. تقویــت ســرعت اینترنــت و گســترش پهن
و دقیــق از میــزان مبتالیــان، بهبودیافتــگان و بازخوردهــای الزم و اخبــار صحیــح بــا توجــه بــه مفهــوم 
گوش به زنگــی اجتماعــی مــردم به ویــژه در موقعیــت بحرانــی و تــالش بــرای عــدم اســتفاده از شــبکه های 
ــدارس؛  ــی مراکــز آموزشــی و م ــع اجتماعــات، تعطیل ــاری و من ــری خارجــی؛ ۶. قرنطینه هــای اجب خب
ــتورالعمل ها و  ــن، دس ــالغ قوانی ــب و اب ــوازم بهداشــتی؛ ٨. تصوی ــع ماســک و ل ــی، توزی ٧. ضدعفون
بخش نامه هــا بــرای ســازمان دهی و ســاختار ســازمان ها و ادارات حکم رانــی و اجــازۀ واردات ملزومــات 
موردنیــاز؛ ٩. جریمــه کــردن و مقابلــه بــا اثــر ســیب خــراب (ماننــد تصاویــری کــه در شــبکه ها پخــش 
می شــود و زائــر ضریــح حــرم مطهــر را می لیســد، یــا کتــاب گایتــون را آتــش می زنــد)؛ ١٠. حمایت طلبــی 
از کشــورهای همســایه و مطالبــۀ کمک هــای جهانــی و ســازمان های بین المللــی؛ ١١. عدالــت در 
ــادی  ــه مدل هــای ناهنجــار، مدیریــت و کنتــرل، به ویــژه ممنوعیــت ورود و خــروج از مب خدمــات، تنبی
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ورودی و خروجــی؛ ١٢. محدودیت هــای اجتماعــی، طراحــى محيــط، دوركارى، حمايــت از نيازمندان، 
حمايــت از شــبکه های اجتماعــى و انجمن هــای مردم نهــاد، عدالــت رویــه ای و توزیعــی و...؛ ١٣. 
ســرعت بخشــیدن بــه تالش هــای آزمایشــگاهی و علمــی درخصــوص مهــار و کنتــرل ویــروس و کشــف 
ــل  ــاختاری ازقبی ــزات س ــاخت تجهی ــده؛ ١۴. س ــده و پیش گیری کنن ــن های کنترل کنن ــا و واکس داروه
ــن  ــدان و مســتمندان، تأمی ــی از نیازمن ــزات پزشــکی؛ ١۵. حمایــت مال ــۀ ســرمایه و ســاخت تجهی تهی
ــارات و وام هــای بالعــوض و کم بهــره؛ ١۶. افزایــش ســرمایه های اجتماعــی ازطریــق حمایــت از  اعتب
ســازمان های رفــاه و ســالمت؛ ١٧. کاهــش و افزایــش نــرخ تعرفه هــای گمرکــی و مالیاتــی؛ ١٨. اســتفاده 
از ظرفیــت و تــوان ســازمان های همــکار؛ ١٩. تهیــۀ حمایت هــای مالــی و بســته های حمایتــی و معیشــتی 
به ویــژه بــا هــدف قــرار دادن مســتمندان، ســالمندان، معلــوالن و زنــان بی سرپرســت و بدسرپرســت و 
مســتمری بگیران؛ ٢٠. معافیت هــای مالیاتــی و بانکــی بــرای افــراد زیان دیــده و مشــاغل متضــرر؛ ٢١. 
نظــارت بــر فاصله هــای اجتماعــی و فیزیکــی به ویــژه در وســایل حمل ونقــل عمومــی؛ ٢٢. ضدعفونــی 
شــهرها، ســاختمان ها و اماکــن عمومــی و ٢٣. تأمیــن نیازمندی هــا و کاالهــای ضــروری و اقــالم روزمره.

راهبردهای روان شناختی
راهبردهــای رفتــاری، اســتفاده از شــیوه های روان شــناختی و رفتــاری بــرای حــل مســائل اجتماعی اســت. 
ــا اســتفاده از راهبردهــای روان شــناختی، به جــای  ــه ب ــه انجــام رفتارهــای همیاران بــرای تشــویق افــراد ب
تغییــر ســاختار اجتماعــی بــر عوامــل روانــی هــر فــرد ماننــد باورها، نگرش هــا، مســئولیت های داده شــده، 
ــود.  ــد می ش ــت) تأکی ــر شــخص اس ــار ه ــدۀ رفت ــه تعیین کنن ــدان (ک ــی و وج ــد اخالق ــاد، تعه اعتم
راهبردهــای ســاختاری بــا تغییــر عوامــل محیطــی و راهبردهــای روان شــناختی و رفتــاری بــا اســتفاده از 

عوامــل روانــی و درونــی هــر فــرد، ســعی در ترغیــب مــردم بــه انجــام رفتارهــای همیارانــه دارنــد.
برخــی از راهبردهــای روان شــناختی و رفتــاری عبارت انــد از: ١. توصیه هــای اخالقــی، تشــویق و 
ترغیــب، پــاداش، مدل هــای اجتماعــی بــرای تغییــر رفتــار و پیش گیــری؛ ٢. آموزش هــا و نمایش هــای 
پیش گیــری و تــالش بــرای هم رنگــی، نمایــش الگوهــا و اســطوره ها و قهرمان هــای داخلــی به عنــوان 
ــی  ــعار مل ــن و ش ــوکل، کمپی ــاط و ت ــد و نش ــردن امی ــاال ب ــرای ب ــالش ب ــه؛ ٣. ت ــای پیش گیران مدل ه
مشــترک؛ ۴. ارائــۀ بازخــورد و آمارهــای واقعــی، ایجــاد اعتمــاد، تــالش بــرای ایجــاد درک مشــترک 
ــی؛ ۶. روش  ــۀ فــردی و مل ــۀ اطالعــات، اطالعــات خطــر، هزین ــن همــگان؛ ۵. ارائ از بیمــاری در بی
ــی،  ــر در عــادات؛ ٧. مشــاورۀ حضــوری، تلفن ــاری، تغیی ــه، برنامه هــای رفت درخواســت، روش توصی
ــای  ــب رفتاره ــار، ترغی ــر رفت ــا هــدف تغیی ــا؛ ٨. آگاه ســازی ب ــن گوی مجــازی. خطــوط بحــران، تلف
داوطلبانــه و انتشــار اطالعــات صحیــح؛ ٩. احتــرام و رعایــت حقــوق مخاطــب، ترغیــب بــه تــالش 
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ــه، اســتفاده  ــار همیاران ــرای رفت ــزۀ درونــی ب ــردن انگی ــاال ب و شــکیبایی، فعــال کــردن روح جمعــی، ب
ــا حــد متوســط  ــۀ پیام هــای ب ــن و...؛ ١٠. ارائ ــه رفتارهــای جای گزی ــه ب ــی، توصی از مدل هــای مذهب
ــن؛ ١١. تــالش  ــاری جای گزی ــه و نمایــش نمونه هــای موفــق و ناموفــق. مدل هــای رفت اســترس. ارائ
بــرای حمایت طلبــی از مــردم و ترویــج رفتارهــای عام المنفعــه؛ ١٢. تشــویق کادر درمــان و دلجویــی 
ــه  ــی ب ــز درمان ــذاری مراک ــران؛ ١٣. نام گ ــر از درمانگ ــرای تقدی ــی ب ــای مل ــاد کمپین ه ــا، ایج از آن ه
ــت  ــی و حمای ــت اجتماع ــوگوار، حمای ــای س ــی از خانواده ه ــان؛ ١۴. دلجوی ــان کادر درم ــام قربانی ن
ــۀ  ــی؛ ١۶. تهی ــی در مراکــز بیمارســتانی، آمــوزش گروهــی مجــازی و تلویزیون ــی؛ ١۵. گروه درمان مال
بیلبوردهــای شــهری، پوســتر، پــالکارد، برچســب های بازخــورد، ســی دی و بروشــور؛ ١٧. تهیــۀ 
برنامه هــا و پروتکل هــای مربــوط بــه خانواده هــای داغــدار و ارائــۀ خدمــات مناســب روان شــناختی و 

ــی و آگاه ســازی در مناطــق حاشــیه ای و پرخطــر. ١٨. تمرکــز فعالیت هــای حمایت

نتیجه گیری
در ایــن مقالــه تــالش شــد ســاختارهای مدیریتــی در تصمیم گیری هــا و مداخلــه در بحران هــا و فجایــع 
اجتماعــی ازجملــه ویــروس کرونــا بررســی شــود. مشــکالت شــناختی تصمیم گیــران و مدل هــای 
شــناختی مدیــران مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــه یکــی از دالیــل اشــتباهات انســانی در تصمیم گیری هــا 
اشــاره شــد. بــرای بحــران کرونــا از منظــر روان شناســی اجتماعــی، عنــوان تــراژدی مطــرح شــد و دربــارۀ 
تنگناهــای اجتماعــی و منتهــی شــدن آن بــه یک تراژدی انســانی توضیح داده شــد. در اشــاره به شــیوه های 
مداخلــه در پایــان دادن بــه یــک تــراژدی اشــاره شــد کــه حکم رانــی می بایــد از دو راهــکار ســاختاری و 
راهــکار رفتــاری و روان شــناختی اســتفاده کنــد و در اجــرای ایــن راهکارهــا، بــه تمامیــت آن ها توجه شــود 
و انتفــاع گروهــی به جــای انتفــاع فــردی مــورد تأکیــد و توجــه برنامه ریزی هــا قــرار گیــرد. شفاف ســازی 
اقدامــات و عملکــرد و ارائــۀ بازخوردهــای شــفاف و صحیــح و کمــک گرفتن از متخصصــان همۀ علوم، 
من جملــه علــوم انســانی، در برنامه ریــزی بــرای مدیریــت بحــران مذکــور و همچنیــن نظــارت و پایــش 
دقیــق و جــدی راهبردهــا نکتــۀ مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد. اطالعــات مربــوط بــه ویــروس 
ــودن شــناخت ها درخصــوص ایــن ویــروس در جوامــع اســت و  ــا حاکــی از متناقــض و نســبی ب کرون
کنتــرل و مدیریــت آن نیــز، پیچیــده و همــراه بــا مشــکالت بســیاری اســت که بی شــک تبعــات اقتصادی، 
اجتماعــی و خانوادگــی جبران ناپذیــری را بــرای هــر کشــوری بــه همــراه خواهــد داشــت. صبــر و تــوکل و 
امیــد بــه تالش هــای متخصصــان و حکم رانــی بــرای مهــار کــردن بیمــاری می بایــد ســرلوحۀ هــر اقدامــی 
قــرار گیــرد. در پایــان از همــۀ تالشــگران عرصــۀ ســالمت و بهداشــت کــه در مقابــل ایــن بیمــاری از جــان 

خــود گذشــتند و بــه مقابلــۀ شــبانه روزی ادامــه می دهنــد، تشــکر می کنــم.
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