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بحران کرونا و بازاندیشی فرهنگی در ایران
1

نعمتاله فاضلی

دریافت1399/02/01 :؛ پذیرش1399/02/07 :

چکیده

این مقاله تحلیلی فرهنگی از پیامدها و تأثیرات فرهنگی بحران و یروس کرونا در ای ران اس ت .در ما ه ایی
که بحران و یروس کرونا شکل گرفته است این پرسش در کانون توجه جامعه و اندیشمندان ایران بود اس ت
که این بحران چه داللتهایی برای ش یو زن دگی و فرهن در ای ران دارد؟ نگارن د در پ ی ارزی ابی ای ن
پرسش است .در قسمت مقدمه مقاله هدف و چگونگی و پرسشهای اصلی مقاله را توضیح داد میشود.
در قسمت دوم مقاله به تحیلی از مسئلهمندی فرهن در ای ران ام روز پرداتت ه میش ود و اینک ه چگون ه
ذهنیت جمعی مردم ایران متأثر از بحران و یروس کرونا هوشیار و حساس و شد و به پرسش گری از ام ور
بدیهی و طبیعی فرهن میپردازد .سپس سه دیدگا دربار نحو ص ورتبندیکردن ای ن پرسش گری ارائ ه
میشود )1 :گفتمان تداوم؛  )2گفتمان گسست؛ و  )3گفتمان بازاندیشی انتق ادی .در قس مت س وم مقال ه
این گفتمانها شرح داد میشود .رو یکرد نگارند به موقعیت کرونایی همسو با گفتمان بازاندیش ی اس ت.
از اینرو بخش مهم مقاله را به و یژگیها و ابعاد این بازاندیشی انتقادی اتتصاص داد شد است .نگارن د
استدالل میکند که انفجار اطالعات و دانش ،آشناییزدایی ،بازاندیشی در نظام اولو یتها ،دیجیتالیشدن
مضاعف ،افزایش توانش تطبیقی ،افزایش تقاضای اجتماعی برای دان ش ،و در نهای ت اف زایش س وگگی و
عاملیت ،مجموعه عواملی هستند که گفتمان بازاندیشی را ش کل میدهن د .روش نگارن د در ای ن مقال ه
تحلیل دیدگا های شکل گرفته دربار پیام دهای فرهنگ ی بح ران کرون ا در ای ران اس ت .درعینح ال ،از
تجربههای زیسته و درکهای شهودیام نیز کمک گرفتهام .تجزیهوتحلیل نظری مفاهیم و دیدگا ها یکی از
راهبردها برای فهم روایتهای شکلگرفته از پیامدهای بحران کروناست.
کلیدواژهها :بحران کرونا ،پیام دهای فرهنگ ی ،گفتم ان ت داوم و گسس ت ،بازاندیش ی انتق ادی ،فرهن
درحالظهور
 .1استاد انسانشناسی ،پژوهشکد مطالعات اجتماعی ،پژوهشگا علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

 oهم اکنون که مشغول نوشتن هستم گزارشی را ایسپا (مرک ز افک ار س نجی دانش جویان ای ران)
منتشر کرد است که نشان میدهد بحران کرونا چه تأثیری بر نگرش مردم ایران به دی ن داش ته

است .1این نظر سنجی ک ه در س طح مل ی انج ام ش د اس ت نش ان میده د 48/4درص د
پاسخگویان اظهار داشتهاند در این ایام که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد است ،اهمیت دی ن و
تداوند برای آنها نسبت به قبل تغییری نکرد است47 .درصد م ردم گفتهان د در ای ام کرون ا،
اهمیت دین و تداوند برای آنها نسبت به قبل بیشتر شد است .فقط  3/5درصد گفتهان د ای ن
اهمیت نسبت به گذشته کمتر شد است1/1 .درصد هم به این سؤال پاسخ ندادند.
فارغ از محتوی و داللتهای این گزارش ،نکته مهمی را در ای ن گ زارش میت وان دی د:
این که جامعه و نظام سیاسی ایران در بحران کرونا نسبت به تأثیر بحران کرونا ب ر اعتق ادات
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و جهتگیریهای دینی مردم حساسیت دارند .مناقشات درب ار ابع اد دین ی ای ن بح ران را
میتوان در شبکههای اجتماعی و گفتوگوی شهروندان در فضای مجازی نیز مشاهد کرد.
همچنین دامنه این مسئله ،قلمرو علم را نیز فراگرفت و مناقشهای بر سر طب دینی و پزشکی
مدرن نیز شکل گرفت .بهعالو  ،با گسترش بحران ،فض اهای بازنم ایی در تم ام رس انهها،
شبکههای اجتماعی و موبایلی و مطبوعات نیز درگیر بحران شد و در نتیجه ،بحران کرونا از
وضعیت ویروسی به وضعیت نمادینی انتقال یافت که ساتتار احساسات و باورهای جامعه
و شهروندان را دربرگرفت .شیو زندگی روزمر مردم نی ز مت أثر از فاص لهگذاری فیزیک ی و
قرنطینه کامل درگیر بحران کرونا شد .با در نظر گرفتن این ابعاد اجتم اعی و فرهنگ ی ،ای ن
پرسش وجود دارد که بحران کرونا چه نسبتی با شیو زندگی ،باوره ا ،س اتتار احساس ات،
هویتها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مردم ایران دارد؟ آی ا ای ن بح ران ممک ن اس ت
گسستی در تاریخ ما باشد یا صرفا وقفهای کوتا مدت است؟ قصد دارم در ای ن مقال ه ای ن
موضوع را تحلیل کرد و اهمیت آن را در جامعه نشان دهم.
 .1این نظرسنجی بهصورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (ب االی  18س ال) در س طح مل ی و حج م نمون ه  1563در
تاریخ  24تا  27فروردین  1399اجرا شد است.

فارغ از این که بتوانیم پاسخ قطعی به این پرس ش ده یم ،توج ه ب ه اهمی ت ای ن موض وع
روشنکنند برتی از ویژگیها و حساسیتهای جامعه ایران است .بنابراین ،ابتدا اهمیت ای ن
مسئله را شرح میدهم .استدالل من این است که بحران کرونا فرهن جامعه م ا را مس ئلهمند
ساتته است .سه دیدگا دربار مسئلهمندی فرهن امروز ایران تحتت أثیر بح ران کرون ا را از
هم متمایز کرد و آنها شرح میدهم .این سه دیدگا عبارتاند از )1 :دیدگا ت داوم گرای ان ک ه
معتقدند بحران ویروس کرونا هیچ تأثیر پایداری بر فرهن

در جامع ه ای ران نمیگ ذارد؛ )2

دیدگا گسستگرایان که معتقدند فرهن در جامعه ایران با تغییرات ساتتاری مواج ه تواه د
شد؛  )3دیدگا بازاندیشی انتقادی که بر این باورند که در دور پساکرونا الج رم سیاس تهای
فرهنگی و کنشهای روزمر و باورهای جمعی در زمینه گوناگون با چالش و نقد روب هرو ش د
و دیگر امور مانند سابق نخواهد بود.
البته این بازاندیشی لزوما به معنای تغییرات ساتتاری نیست ،اما زمینه معن ایی کنشه ا و
باورهای جمعی در دراز مدت تغییر تواهد کرد .اکنون که مینویسم جهان و جامعه ما درگی ر
بحران است و بشر در میانه کارزار کروناست .قطعا نمیتوان بهطور روش ن و دقی ق پیام دهای
این بحران را توضیح داد و به قول هابرماس «درحالحاضر هیچ متخصصی وج ود ن دارد ک ه
بتواند با اطمینان پیام دها را ب ه ش کل کام ل پیشبین ی کن د .کارشناس ان عل وم اقتص ادی و
اجتماعی باید از پیشبینیهای غیردقیق و نادرس ت ت ودداری کنن د .در ح ال حاض ر ،تنه ا
میتوان گفت« :هیچگا تا به امروز چنین آگاهی نسبت به جهل و اجبارمان در شرایط زن دگی
تحت شرایط نامعلوم نداشتهایم» (هابرماس .)1399 ،من هم در اینجا نمیت واهم چی زی را
بهطور دقیق پیشبینی کنم ولی میتوان براساس شواهد و مشاهدات تاریخی و تجربی موج ود
حدسهای معقولی ارائه کرد و چشماندازی از پویاییهای فرهنگی جامعه ای ران در پرت و ای ن
همهگیری شکل داد .همهگیریها مقولهای از بیماریها هستند که آینهای در برابر نوع بشر ق رار
داد و به آنها نشان میدهند که واقعا کیستاند.
پیشفرض بنیادی من در این مقاله این سخن فرانک اسنودن مورخ پزشکی و مؤل ف کت ا
هم گیریها و جامع  :از طاعمن سیاه تا زمان حال ( )2020است که میگوی د« :بیماریه ای
همهگیر به رابطه ما با فناپذیری ،مرگ ،و زندگی مربوط میشوند .آنها همچنین بازتا روابط ما
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با محیطاند محیط مصنوعی که تلق میکنیم و محیط طبیعی که واکنش نشان میدهد .آنها
نشاندهند روابط اتالقی ما با سایر انسانها هستند ،امری که امروز کامال مشهود است.»1
 .2کرونا و مسئلهمندی مضاعف فرهنگ

از دوران بسیار دور هموار این نظریه مطرح بود است که فجایع و مص یبتهای جمع ی از
جمله عوامل پویاییهای اجتماعی و فرهنگی هستند .ابنتلدون در کتا مشهور ت ود ب ا
عنوان مقدم بر این باور بود که «بالیا مؤلفه جداییناپذیر فروپاشی تمدنها بودند» (به نقل
از هارپر .)1399 ،این نظریه را پیتریم سورکین مبنای مطالع های دقی ق و تجرب ی ق رار داد.
پیتریم سورکین نظریهپرداز و جامعهشناس کالسیک در کتا انسان و جامعا در جاجعا ب ا
مطالعه گسترد تجربه بشر در ط ول ت اریخ مینویس د« :در می ان بالی ا و فج ایع متع دد و
متنوعی که برای بشر اتفاق افتاد اند ،چهار فاجعه از میان آنها ،که احتماال بیشترین تکرار را
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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داشتهاند و ب ه ش کلی ،مخر ت رین ،وحش تناکترین و همزم ان ،آموزن د ترین و درت ور
توجهترین بود اند عبارتاند از :جن  ،انقال  ،قحطی و طاعون» (سورکین.)14 ،1396 ،
منظور سورکین از طاعون همه انواع اپیدمیهاست .او مینویسد« :ط اعون ،تیف وس ،ت ب،
آنفلونزا ،آبله و دیگر بیماریهای سخت ،عواطف ،هیجانات و احساسات قربانی ان ت ود را
تغییر میدهند و این نی ازی ب ه اثب ات ن دارد» (هم ان .)22 ،س ورکین در انته ای مطالع ه
تاریخی و جامعهش ناتتی س ترگش ب ه ای ن نتیج ه میرس د ک ه «فاجع ه ب ر ک ل زن دگی
اجتماعی فرهنگی» اثر میگذارد (همان .)163 ،سورکین استدالل میکند که «فاجع ه ک ل
یک فرهن را در قالب تصویر تود در میآورد» .او معتقد است وقتی فاجع ه رخ میده د
«به نقطه کانونی توجه در علم و هن ر ،دی ن و ات الق و زمین ههای دیگ ر تب دیل میش ود»
(همان) .سوروکین استدالل میکند که «فاجعه در همه زمینههای فرهن ویرانگ ر اس ت و
در جنبههای دیگر ،نیرویی تحریککنند و سازند را برای س اتتن ی ک رنس انس فرهنگ ی
اثبات میکند» (همان.)166 ،
 .1چوتنر ،ایزاک ( )1399مصاحبه با فرانک اسنودن با عنوان «بیماریهای دنیاگیر چگون ه ت اریخ را تغیی ر میدهن د» .ترجم ه
هامون نیشابوری .سایت آسو 25 .اسفند 1398

سورکین مطالعاتش را در سال  1942انجام داد و تمام مثالهای او تار یخی و متعلق به
قرون گذشته است .آلفرد کروبر انسان شناس کالسیک نیز در مطالعات بزرگ و مشهورش
با عنوان ترتیبا رشد جرهنگ ک ه در  1944منتش ر ک رد نش ان می ده د ک ه فاجع هها و
مصائب جمع ی نق ش مهم ی در تالقیته ای علم ی ،فناوران ه و تح توالت سیاس ی و
اجتماعی در تاریخ داشتهاند .اما پرسش مهمی در اینجا وجود دارد :آی ا در بس تر کن ونی
ت
تحوالت بزرگ بهویژ ت
مولد ت
تحوالت
جامعه انسانی نیز فاجعهها میتوانند نیروی محرکه و
فرهنگی باشند یا تیر؟ باید در نظر گرفت که ام روز م ا در زمان ه امپرات ور گوس تینین و
ساسانیان قرار نداریم که طاعون دو قرن شیوع پیدا کند و زمینه سقوط امپراتوری بیزانس را
فراهم سازد .یا در دوران طاعون سیا در نیمه ق رن چه اردهم م یالدی ق رار ن داریم ک ه
طاعون دو قرن بر سرنوشت بشر مستولی شود و عاقبت زمینه زوال شیو زن دگی فئ ودالی
در اروپا را مهیا کند .موقعیت جهان حتی با سالهای  1918تا  1919که آنقلوانزای اسپانیا

بیش از پنجا میلیون را کشت نیز کامال متفاوت است .همان طور که کایل ه ارپر 1م ورخ
اپیدمیها مینویسد:
عالمگیریهای دوران پیشامدرن از این روی ویرانگر بودند که جوامع پیشامدرن در براب ر
بحرانهای مرگومیر و تأثیرات جمعیتیاش آسیبپذیر بودند.جوامع پیشاصنعتی عموما
فقیر بودند .مردمانی ک ه ب ا ح داقل معیش ت زن دگی میکنن د بیش تر مس تعد اب تال ب ه
بیماریهای عفونی هستند عالو برعدم ش ناتت میکر ه ا ،ای ن جوام ع ،از پاس خهای
مفید یا دانش معالجه بیماریهای عفونی برتوردار نبودند (هارپر.)1399 ،

ما در دور ای هستیم ک ه ب ا پیش رفتهای چش مگیر علم ی بش ر میتوان د ویروسه ا
بشناسد ،وسایل ارتباطی و شبکههای اجتماعی و رسانه بهسرعت جه ان را آگ ا میس ازد.
نهادهای ملی و بینالمللی قدرتمند در جهان شکل گرفتهاند و میلیونها انسان دانشآموتته
وجود دارد .طبیعتا در چنین جهانی نمیتوان تصور ک رد ک ه اپی دمیها وپان دمیها هم ان
تأثیرات را در جامعه بشری برجای بگذارند که در طول ت اریخ گذش ته برج ای گذاش تهاند.
درعینحال نمیتوان پذیرفت که پاندمی کرونا با توجه به ابعاد گس ترد جه انی و مل ی ک ه
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تاکنون داشته است فاقد پیامدهای مشخص برای ملتها باش د .کای ل ه ارپر ب ا تکی ه ب ر
مطالعات گسترد تاریخیاش در زمینه اپیدمیها دربار پیامدهای کووید  19مینویسد:
این بیماری ،که منجر به مرگومیر بس یار کمت ری نس بت ب ه بیماریه ای ع ادی ت اریخ
تواهد شد ،بازتا های زیادی تواهد داشت .تأثیرات اجتماعی ،اقتص ادی و احتم اال
گئوپلیتیکی کووید  ،19شیوع آنفوالنزای بسیار تطرناک سال  1918را تحتالشعاع قرار
تواهد داد .این بیماری جدید به قلب نظم جهانی م ا ض ربه وارد میکن د و عرص ههای
تاز ای را تواه د گش ود .ای ن نخس تین بیم اری هم هگیر جه انی در عص ر رس انههای
اجتماعی و عصر قطببندی فرهنگ ی و سیاس ی م ا اس ت و زیباییشناس ی و احس اس
تاص تود را دارد (هارپر.)1399 ،

بر این اساس میتوان پرسید آیا پاندمی کرونا هم مانند جن  ،انقال  ،قحطی و طاعون
میتواند احساسات و افکار بشری را تغییر دهد؟ بهطور قطع ،پیامدهای کرونا هم جنبههای
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جهانی دارد هم جنبههای ملی و محلی .عوامل ملی و محلی هموار نقش مهمی در کیفیت
و چگونگی برساتتشدن پدید ها ایفا میکنند .برتی محققان از «کرونای ایرانی» س خن
میگویند (آزاد ارمکی .)1399 ،با توجه به ابعاد گس ترد اقتص ادی ،اجتم اعی ،سیاس ی و
فرهنگی این پاندمی این پرسش وجود دارد که کرونا در ش یو زن دگی و الگوه ای فرهنگ ی
ایرانیان تغییری ایجاد میکند؟ آیا فرهن ایرانی با گسست تاریخی مواجه میشود؟
این پرسشی است که توجه بسیاری از اندیشمندان و نخبگان ایرانی را معطوف ب ه ت ود
کرد است .به نظر میرسد که ویروس کرونا نهتنها جسم فردی بلکه روح و روان جمعی م ا
را هم در معرض تهدید قرار داد است .فرهن در جامعه امروز ما با «موقعیت مسئلهمندی
مضاعف» روبهرو شد است .منظور از «مسئلهمندی مضاعف» این اس ت ک ه ت ا پ یش از
بروز و ظهور ویروس کرون ا و بح ران آن ،جامع ه ای ران درگی ر پرس شهای ج دی درب ار
الگوهای فرهنگی و شیو زندگی تود بود و ن هتنها اندیش مندان بلک ه م ردم ع ادی نی ز در
گفتوگوهای روزمر فردی و جمعی تود بسیاری از باورهای دینی ،آئینی و فرهنگیش ان را
در معرض چونوچرا قرار داد بودند؛ اما با ظهور بحران کرونا موقعیتی ش کل گرفت ه اس ت
که این پرسش گری ش دت و عمومی ت بیش تری یافت ه و ع د بیش تری ب ا فرهن

و ش یو

زندگیشان درگیری پیدا کرد اند .پرس ش فرهن

ب رای جامع ه ای ران در موقعی ت بح ران

پاندمی کرونا اهمیت چشمگیری پیدا کرد است و حجم عظیمی از گفتاره ا در ای ن زمین ه
تلق و نشر شد است.
مروری بر گفتوگوهایی که در دور بحران انجام شد است نشان میدهد که برای همه
جوامع ،دگرگونیهای اقتصادی و سیاسی بیش از دگرگونی فرهنگی اهمیت دارد .1در اغل ب
جوامع ،نگرانیها و نق دهای اص لی و محوریش ان معط وف ب ه پرس شهای اقتص ادی و
سیاس ی اس ت .اینک ه نظ ام س رمایهداری ب ه کج ا تواه د رف ت و ای ن بح ران جوام ع
سرمایهداری و بازارمحور را چگونه و تا چه میزان دگرگ ون تواه د ک رد .همچن ین پرس ش
سیاسی و چگونگی نظام روابط قدرت در سطح جهانی و ملی ،بحث جدی دیگ ری اس ت
که اندیشمندان جهانی آن را در کانون بحثهای ت ود ق رار داد ان د .در ای ران نی ز پرس ش
اقتصادی و سیاسی وج ود دارد و نگرانیه ا درب ار معیش ت ،فق ر ،بیک اری ،نابرابریه ا و
نابسامانیها سیاسی در رسانهها و مطبوعات بهنحو جدی شکل گرفته است .ام ا ب ه گم ان
من پرسش فرهن  ،اگر نگویم بیشتر ،حداقل همعرض و برابر پرسش سیاسی و اقتص ادی،
دغدغه اندیشمندان و حتی شهروندان ایرانی است .از اینرو باید دید این پرسش چه ابعادی
دارد و ریشههای آن کجاست ،و مهمتر اینکه این پرس ش چگون ه ص ورتبندی میش ود و
چرا فرهن برای جامعه ایرانی چنین اهمیت و جایگاهی دارد.
 .3مسئله فرهنگ و کرونا

اینکه چرا پرسش فرهن واجد اهمیت جدی برای ماست ،بیانکنن د و افش اکنند نک ات
مهمی در این زمینه است .اهمیت این پرس ش ب رای جامع ه ای ران ابع اد گس ترد ای دارد.
 .1در این زمینه میتوان به دو کتا زیر توجه کرد .این دو کتا مجموعهای از گفتارهای اندیشمندان برجسته امروزی در زمین ه
کروناست:
ثابتی ،عرفان ( .)1399ما و کرونا؛ صعب روزی ،بمالعجب کاری ،پریشان عالم (گ ردآوری و ترجم ه :عرف ان ث ابتی).
تهران :نشر آسو.
گیژک ،اسالوی؛ آگامبن ،جورجو ،نانسی ،گان لوک؛ بدیو ،آلن؛ و م االبو ،ک اترین ( .)1399وی روس کرون ا و فیلس وفان
(مترجم :صالح نجفی و دیگران) .تهران :تز یازدهم.
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نخست ،در ایران امروز فرهن تنها شیو زندگی نیست ،بلکه روابط قدرت و فرهن چن ان
در هم تنید شد اند که هر تغیی ر فرهنگ ی میتوان د گفتم ان سیاس ی و ش یو حکمران ی و
سامان سیاسی کشور را تغییر دهد.
دوم ،بحران کرونا بهطور مستقیم زندگی روزمر و آئینی همه شهروندان را مت أثر س اتته
است .جامعه ایرانی ،که با تورم مناسکی روبهروست ،بهطور طبیعی بهتعلیقدرآمدن آئینها
تأثیر عمیقی بر ساتتار عواطف و نظم زندگی روزمر آنها میگذارد« .تعلیق آئین ی» ک ه در
بحران کرونا انجام شد و اجرای تمامی آئینهای مل ی و دین ی جمع ی را متوق ف س اتت،
ابعاد گسترد ای بر تأثیرات فرهنگی کرونا گذاشته است.1
سوم ،شکلگیری موقعیت «قرنطینه تانگی» و تانهنشینی ،که برای مدت نسبتا طوالنی
ادامه یافت ،میتواند بازاندیشیها و تأمالت فردی در افراد ایجاد کن د .ض من اینک ه نه اد
تانه و تانواد نیز در این وضعیت در معرض تجربه تاز ای قرار گرفت.2
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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چهارم ،در کنار عوامل بیانشد باید بر نقش جدی نهاد دانشگا در اهمیت یافتن فرهن
و نظام معنایی در ایران امروز نیز توجه داشت .ایران امروز «جامعهای دانش گاهی» اس ت ک ه
چهارد میلیون دانشگاهی و نزدی ک ب ه چه ار میلی ون دانش جو دارد .ای ن جمعی ت پرش مار
دانشگاهی با دسترسی به رس انهها ،ش بکههای اجتم اعی و موبای ل و ب ه کم ک عکسه ا و
کلم ات ،ب ه تولی د گفت ار انب و و ش کل گس ترد و ت ود واری از «اندیش هورزی جمع ی» و
گف توگوی اجتم اعی مش غول هس تند .در موقعیته ای بحران ی ،اض طرا ها ،تنشه ا و
چالشهای فردی و اجتماعی ،باعث میشود که افراد از طریق تمام امکانهایی ک ه در اتتی ار
و دسترس دارند به ابراز تود و بیان نگرانیها ،دغدغهها و چالشه ا و تنشهایش ان بپردازن د.
موقعیت اضطراری پاندمی کرونا جمعیت دانشگاهی را ،که به دانشه ای گون اگون طبیع ی و
انسانی و اجتماعی آشنا و آگا بودند ،به س وگ های ت الق و س خنگو تب دیل ک رد .در نتیج ه
 .1در این یادداشت این موضوع را تحلیل کرد ام:
فاضلی ،نعمتالله ( 25اسفند .)1399،وضعیتی استثنایی به نام تعلیق آئین .سایت پنجره.
 .2دریادداشت زیر این موضوع را تحلیل کرد ام:
فاضلی ،نعمتالله ( 3فروردین .)1399 ،به تانه برمیگردیم اما به کدام تانه؟ .سایت پنجره ،

انبوهی از اید ها ،نمادها ،نشانهها و بحثها دربار زندگی ،انسان ،م رگ ،جامع ه ،سرش ت و
سرنوشت فردی و جمعی در میان ایرانیان تلق و منتشر شد .طبیعتا این فض ای گف توگو یی و
اندیشهورزی جمعی ،فرهن و شیو زندگی را مسئلهمند ساتت.
بنابراین ،نهتنها اندیشمندان و نظری هپردازان و متخصص ان ،بلک ه ش هروندان ع ادی در
موقعیت کرون ایی ت ود را درگی ر پرسش گری و چ ونوچرا ک ردن و پرس یدن از س ویهها و
سایههای فرهنگی و اجتماعی دور و نزدیک بحران کرونا کردن د .ای ن پرسش گریها ن هتنها
ریش ه در عالی ق فک ری و معن وی ش هروندان داش ت ،بلک ه ت ا ح دود زی ادی ناش ی از
واقعیتهای عینی و مادی است که انسان در نتیجه بهتعلیقدرآمدن زمان ،مکان و موقعی ت

با آن روبهروست .تعطیلی نظام آموزشی ،و آموزش عالی ،1و نیمهتعطیلش دن فعالیته ای
شغلی ،دور شدن از تیابان و فضاهای شهری ،درگی ر ش دن ب ا نگرانیه ا و اض طرا های
ناشی از تطر مرگ ،و همچن ین بحرانه ای اقتص ادی و بیک اری و تس ارتهای م ادی و
جانی که افراد میبینند ،اینها همه الجرم افراد را ب ه تأم ل و گف توگوی درون ی وام یدارد.
بهنظر میرسد که انسان ایرانی در مواجهه با این بح ران ب یش از گذش ته متوج ه اهمی ت و
معنای زندگی شد است و در صورت تداوم این بحران میتوان انتظار داشت نوعی انق ال

زندگی یا سیاست زندگی در جامعه ایرانی شکل بگیرد.2

در نهایت معتقدم اهمیتیافتن فرهن برای ایرانیها تا حدودی ریشه تاریخی نی ز دارد.
ساندرا مککی در کتا ایران ها با مرور گسترد تاریخ ایران از هخامنشیان تا ام روز نش ان
میدهد ک ه ایرانیه ا هم وار درگی ر پرس ش فرهن

بود ان د ،پرس ش از اینک ه چگون ه

مؤلفههای تاریخی و معاصرشان را بهشیو ای مناسب درهم آمیزند .این تالش بهویژ هنگ ام
بحرانها اهمیت بیشتری داشته است (مککی.)1380 ،
 .1در یادداشت زیر این تغییرات را تحلیل کرد ام:
فاض لی ،نعمتالل ه ( 25ف روردین .)1399 ،تغیی رات جامع ه ایران ی در پس اکرونا .خبرگااراری جاارارو .قابلبازی ابی در
 .2در یادداشت زیر این تغییرات را تحلیل کرد ام:
فاضلی ،نعمتالله ( 6مهر .)1398 ،کرونا و انقال زندگی :سیاست زندگی ،سیاست فرهنگی و بیماری .خبرگاراری ،قابلبازی ابی در
/
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با توجه به این واقعیتها ،از همان ابتدای شکلگیری بحران کرونا این احتمال یا فرضیه
را مطرح کردم که بحران کنونی ممکن است «تروم ای فرهنگ ی» باش د ک ه توان ایی ایج اد
ت
تحول در برتی بنیادهای شناتتی ،معرفتشناتتی و بهطورکلی فرهنگی را دارد .1در ج ای
دیگری نشان داد ام که گفتارهای شکلگرفته در موقعیت بحران کرونا در ایران را میتوان در
ت
مسیر کلی مناقشات بر سر چگ ونگی تج دد در ای ران ص ورتبندی ک رد و آنه ا را در س ه

گفتمان مدرنیستی رادیکال ،ضدمدرنیستی و نوسازی انتقادی طبقهبندی کرد.2

اما اگر بخواهیم از منظر تغییرات فرهنگی که در فضای نمادین و زندگی روزمر انسان و
جامعه ایرانی تأثیرات بحران کرونا را ارزیابی و تحلیل کنیم میتوان س ه رویک رد را در نظ ر
گرفت :نخست ،هیچ تغییری انجام نمیشود و بعد از مدت کوتاهی که بحران پایان یاف ت،
روندهای گذشته بازتولید و تکرار تواهند شد .برتی محققان ایرانی چنین دیدگاهی را قائل
هستند .میتوان این دیدگا را «گفتمان تداوم» نامید .در مقاب ل میت وان ای ن رویک رد را در
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نظر گرفت که تغییرات ساتتاری بهوجود میآید و جامعه و فرهن

در ای ران ب ا ش کلی از

گسست یا رتداد روبهرو تواهد شد .برتی محققان نیز همین رویکرد را بیان کرد اند .ام ا
رویکرد سوم این است که بحران کرونا فرصت بزرگی برای تأمل و بازاندیشی انتقادی دربار
الگوها و شیو های زندگی ایجاد ک رد و ای ن بازاندیش ی ادام ه تواه د یاف ت .فرهن

در

جامعه درگیر پرسشها و چونوچراهایی تواهد شد .میتوان این را نیز «گفتمان بازاندیش ی
انتقادی» نامید .اینکه آیا این بازاندیشیها در نهایت ساتتارها را عمیقا تغییر میدهند یا ن ه
اهمیت چندانی ندارد زیرا بعد از بحران کرون ا فض ای معن ایی و ذهنی ت جمع ی انس ان و
جامعه ایرانی در تمام زمینههای دینی ،آئینی ،فکری و فلسفی هرگز مطابق گذش ته نخواه د
بود .در ادامه این مقاله به تشریح این سه گفتمان میپردازم.
 .1در یادداشت زیر این تغییرات را تحلیل کرد ام:
فاض لی ،نعمتالل ه ( 13اس فند .)1398 ،تروم ای فرهنگ ی کرون ا .روزناماا ا همشاا ا ری .قابلبازی ابی در
 .2در یادداشت زیر این تغییرات را تحلیل کرد ام:
فاضلی ،نعمتالله ( 31فروردین .)1399 ،مواجه ههای فک ری ب ا بح ران کرون ا در ای ران .روزناما هماادل  .قابلبازی ابی در

 .3-1گفتمان تداوم

برتی محقق ان ب ر ای ن عقید ان د ک ه در الگوه ای فرهنگ ی و زن دگی روزم ر ایران ی در
چشمانداز بلندمدت تغییر جدی ایجاد نخواهد شد و بع د از پای ان بح ران ،انس ان ایران ی
تحت تأثیر عادتهای دیرینه و میل به مصرف و ذهنیت جمعی ناتوداگاهش ،همان راه ی
را تواهد رفت که تاکنون رفته است .محمدرضا تاجی ک ( )1399از جمل ه ای ن محقق ان
است .او مینویسد:
کرونا میآید و میرود ،بیمار میکند ،میکشد ،اقتصاد را بههم میریزد ،انبوهی را بیک ار
میکند ،بحرانهای اجتماعی و سیاس ی موض عی و مت والی و مت راکم بس یاری را ایج اد
میکند ،و متعاقبا سبکهای زندگی ،منش و تویگان و شخصیت آدمیان را ،و ش یو های
مدیریتی آنان را تغییر میدهد ،اما در مورد ایران و ایرانیان این «متعاقبا» ب هیکبار غی بش
میزند و دولت و ملت ایرانی همچنان کپی برابر اصل و دستنخورد باقی تواهند ماند.
انسان ایرانی ممکن است ب ا کرون ا ب ه جه ان دیگ ر پرت ا ش ود ،ام ا از زیس تجهان
ایرانیاش هرگز.

استدالل تاجیک این است که تغییر پایدار در الگوهای کنش روزمر نیازمن د طیک ردن
فرایند طوالنی و گسترد ای است و شوکها و بحرانهایی مانند کرونا ظرفیت ایج اد چن ین
نغییری را ندارد .از دیدگا تاجیک ما زمانی میتوانیم از تغییر در فرهن ص حبت کن یم ک ه
ابعاد مسئلهمند زندگی و کنشهای شهروندان تغییر کند .تاجیک در این زمینه تنه ا نیس ت،
بسیاری از مردم عادی و محققان هستند ک ه ایج اد تغیی ر را دور از انتظ ار میدانن د .حت ی
برتی استدالل میکنند که نهتنها تغییر سازند ای ایجاد نمیشود بلکه این امکان هست ک ه
وضعیت نامناسبتر نیز بشود .برای مث ال ،ناص ر فک وهی ( )1399اس تدالل میکن د ک ه
محتملترین سناریو برای آین د ت داوم وض ع پیش اکرونا و حت ی وتیمت ر ش دن موقعی ت
انسانهاست .او مینویسد:
تداوم وضع موجود با گسترش نولیبرالی و وتامت نسبی اندک و تدریجی .در این سناریو
شاهد پایان نسبتا سریع و بازگشت به موقعیت پیشین با ادعای دروغین ظاهرشدن «جهان
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پساکرونا» تواهیم بود .این موقعیت را شاید با توجه به جهانی که نولیبرالیس م در پنج ا
سال اتیر ساتته و مشخصهاش میلیاردها مردم فقیر ،میلیونها بیمار و ناتوان و گرس نه و
مهاجران درماند و پهنههای مخروبه ،و هزاران تن افراد فاسد ،دزد و کالهب ردار و زورگ و
که در سلسهمراتبهای مختلف بهمثابه «مسئوالن» سیاسی ،ماأمور کنت رل و حف ای ن
شرایط ضدانسانی و ضدطبیعت در رأس امور قرار گرفتهاند ،موقعیتی با احتمال ب االتر از
مورد نخست دانست؛ و حتی شاید با توجه به چنین جه انی ،ای ن محتم لترین س ناریو
باشد .در این سناریو ،همچون فجایع دیگری که در صد سال اتیر اتفاق افتاد اس ت ،در
فاصله  18ما آیند و شاید هم زودتر شاهد بازگشت به شرایطی بهمراتب بدتر از پ یش از
فاجع ه کرون ا ت واهیم ب ود؛ یعن ی گس ترش فق ر و گرس نگی و جن ی ا تنشه ای
تشونتآمیز سیاسی یا مدنی برای اکثریت مطلق جهان و زندگی پرتجمل برای فرادستان
با بیشترین مصرفگرایی ،باز هم به شکل پیشین و با سپردن کلید راهگشایی «ارزانی» به

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

38

دوره  ،12شماره 2
بهار 1399
پیاپی 46

یک دولت اقتدارمدار و غیرقابلپیشبینی نظیر چین البته ب ا ادع ای «تغیی ر ض روری در
رفتاره ای روزم ر » .در ای ن حال ت مهمت رین تصوص یت «جه ان پس اکرونایی» در
تالصهشدن آن در گروهی از گفتارها و شاید برت ی از ع ادات بهداش تی در کش ورهای
ثروتمند تواهد بود ،تغییر برتی از مقررات و حت ی ایج اد گروه ی از نوآوریه ا ب رای
«رصد کردن» بیماران با هدف «طرد» بهتر آنها از سیستم اجتماعی.

برتی نیز امکان فهم تغییرات آیند را ناممکن یا بس یار دش وار میدانن د و درعینح ال،
این امکان را هم بعید میدانند که جامعه ایران با چرتش تاریخی مواجه شود که بتوان آن را
پساکرونا دانست .رحیم محمدی از جمل ه ای ن محقق ان اس ت .او ای ن پرس ش را ط رح
میکند که «آیا پساکورونا ممک ن اس ت!؟» .وی معتق د اس ت ک ه نمیت وان از پس اکرونا
صحبت کرد ،زیرا «در نوشتههای دانشگاهی دقی ق و علم ی زم انی اس تعمال میش ود ک ه
نویسند در «سیر عادی زمانه» و در «نظم رایج جامعه» گسس تی بنی ادی ببین د ی ا ح دس
بزند .نظم جمعی کنونی جوامع و جهان هر چه باشد ،از یک زمانی از تاریخ ،م ثال پ س از
جن جهانی دوم آغاز شد اس ت و بهمثاب ه ترتیب ات و س اتتارها و نهاده ا و مناس بات و
الگوهای عملی در جوامع و جهان تثبیت شد است و معیار تیلی از امور واقع است و ای ن
نظم هموار کنشگران را فرامیتواند تا بر حسب آن عمل کنن د و تص میم بگیرن د و س خن
بگویند .آیا میتوان در این لحظه با اطمینان ادعا کرد بحران جهانی کرونا موجب شد است

تا ُسستی و فتور اساسی در این نظم و روند پیدا ش ود و انس انها و دولته ا دیگ ر تم ایلی
ندارند به دعوتهای این نظم و روند پاسخ مثبت دهند؟» (محمدی.)1399 ،
 .3-2گفتمان گسست

در مقابل دیدگا تداوم وضع پیشین ،میتوان دیدگاهی را در نظر گرفت که تغییرات بنیادین ب رای
ذهنیت و ساتتارها و حتی سیستمها فرض میکند .در این دی دگا آزادارمک ی از چش ماندازی
جامعهشناتتی استدالل میکند که «سرنوشت ایران به سرنوشت جامعه جهانی بستگی دارد .از
آنجا که جهان در کل درگیر کرونا میباشد ،هر تغییری در هر ی ک از ای ن دو جه ان ،راه ی در
تغییر دیگری تواهد بود .بدینلحاظ ،ایران هم به واسطه کنشگری تودش و هم نوع کنشی ک ه
در جهان غیر ایرانی صورت میگیرد ،دچار تح ول بنی ادین تواه د ش د (آزادارمک ی،1399 ،
 .)14ازدیدگا او «کرونا بهعنوان جریانی اجتماعی فراگیر و جهانی ب ا ابع اد منطق های و مل ی،
جهان معاصر را با طرح چالشهای متع دد (اجتم اعی ،زیس ت ب ومی ،اقتص ادی ،فرهنگ ی،
انسانی ،مدیریتی ،و  ) ...درمسیر تغییرات بنیادین قرار داد است (آزاد ارمکی.)26 ،1399 ،
برتی نیز بحران کرونا را همچون «رتداد» بزرگ میدانند که نهتنها در ایران بلک ه تم ام
جهان را با گسست مواجه کرد است .بهمن نامورمطلق معقد است «شاید ما ه یچ رت داد
بزرگی در این دهههای اتیر به گستردگی کرونا نداشتهایم .چرا ک ه کرون ا ن ه ص رفا درب ار
اشخاص یا شهرها ،که دنیا را به پیشوپس از تود تقسیم کرد است .بن ابراین ،کرون ا ی ک
ابررتداد است و جهان پس از کرونا کامال متف اوت تواه د ب ود» (ن امورمطلق.)1399 ،
استدالل نامور مطلق این است که کرونا در معنای دقی ق و فلس فی کلم ه رت داد اس ت ،و
رتدادها جهان ما را با گسست روبهرو میکنند .یکی از جنبههای رت دادی کرون ا اینس ت
که این ویروس جهان را برای بشر ناامن کرد است« .جهان ناامن تأثیرات زیادی بر سالمت
روان ،روابط انسانها ،نگا  ،نگرش و اتالق میگذارد و کرونا بیش از هر چیزی ما را دچار
این حس ناامنی در جهان کرد است و این ناامنی جنبههای گوناگونی دارد .ناامنی نسبت به
دیگری یکی از مهمترین آنهاست .ما نسبت به دیگری بیاعتماد شد ایم ک ه نکن د او ناق ل
باشد .بنابراین ،انسانها به حلقههای کوچکتر با به فردیت تودشان پنا برد و همه بهدنبال
پناهگا تواهند بود .و این تود رویدادی سترگ است» (همان).
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 .3-3گفتمان بازاندیشی

رویکردی که من پیشنهاد میکنم این است که بحران کرونا ممکن است گسستی در ت اریخ
ایران ایجاد نکند ،و در عین حال نمیتوان تصور کرد که این بحران ،با توجه به تأثیراتی که تا
این لحظه داشته است ،در آیند ه یچ بازت ابی در ذهنی ت جمع ی انس ان ایران ی ب ه ج ای
نگذارد .این بازتا لزوما بهمعنای تغییرات س اتتاری در کوت ا م دت نیس ت ،ام ا زمین ه
معنای تاز ای برای اندیشیدن به بدیلها و همچنین نقد وض ع موج ود ف راهم میس ازد .در
ادامه بحث میتواهم این رویکرد را توضیح دهم.
مخیله اجتماعی 1ما الجرم متأثر از بح ران کرون ا تواه د ش د .بح ران کرون ا الج رم
تغییراتی را در زمینههای گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،اقتص ادی و فرهنگ ی ایج اد میکن د.
مهمترین تحول را میتوان «شکل گیری پرسشهای مهم در ذهنی ت جمع ی دانس ت» .در
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چشماندازی کلی این پرسشگری چیزی نیست جز اندیشیدن به بدیلهای تاز در برابر تمام
یا اغلب اموری که تاکنون به آنها تو و عادت کرد ایم .حسین شیخ رضایی توصیف جذا
و روایت روشنی از این پرسشها طرح میکند .او میگوید بحران کرونا انس ان ام روز را در
وضعیت «بازگشت به حالت اولیه یا پایه »2قرار داد است ،وضعیتی ک ه «مق دار زی ادی از
چیزهایی را که تمدن و تکنولوگی برای م ا ف راهم آورد از دس ت داد ای م و ب ه حالته ای
مرزی یا اولیه زندگی بازگشته ایم» (شیخرضایی.)1399 ،
این وضعیت «باعث میشود موارد زیادی که قبال در زن دگی اجتم اعی ت ود مف روض
میدانستیم و شکلی آشنا برای ما داشتند ،زیر سؤال بروند» .یعنی «چیزهایی که ق بال ب رای
ما مفروض بود است زیر سؤال میرود و این پرسش پدید میآید که آیا اینها نمیتوانس ت
شکلهای دیگری داشته باشد و آیا ما بع د از ای ن نمیت وانیم ب ه آن ش کلهای ب دیل فک ر
کنیم ».در این وضعیت مردم از تود میپرسند« :آیا این شکل تاز بهتر یا بدتر نیس ت؟ آی ا
نمیشود سرعت زندگی را گرفت؟ آیا نمیتوان مصرف را کم نگه داش ت؟ آی ا نمیت وان ب ه

مفهوم روابط انسانی جور دیگری نگا کرد؟ آیا نمیش ود راج ع ب ه اوق ات فراغ ت ب هنحو
دیگری اندیشید؟ (همان).
این رویکرد را من «گفتمان بازاندیشی انتقادی» مینامم .اکن ون نمیت وان ب ا تکی ه ب ر
داد های مطمئن و تجربی در این زمینه سخن گفت؛ اما برتی نکات ک امال روش ن اس ت.
میتوان از روی واقعیتهای آشکار کنونی و برمبنای تحلیل نظری برتی از ای ن واقعیته ا
را نشان داد .با توجه به هدف این مقاله که صرفا تکیه بر تحلیل فرهنگی بح ران کروناس ت،
در ادامه زمینهها و واقعیتهایی که ممکن است این بازاندیشی فرهنگی را مهیا سازد توضیح
میدهم.
 .4انفجار دانش

بحران کرونا در بستر جهان مجازیشد و سیار ایش د دنی ای کن ونی رخ داد .ای ن جه ان
فرصت و امکان این را میدهد که در زمان کوتا و در شعاع تمام جهان بینهایت اطالع ات
بهص ورت ارزان و رایگ ان و آس ان تل ق و انتش ار یاب د .بح ران کرون ا ذتی ر عظیم ی از
اطالعات ،تحقیقات و تحلیلها از رشتهها و چشماندازهای گوناگون را در دسترس همگ ان
قرار داد .این حجم بیانتهای اطالعات و دانش از طری ق رس انهها ،مطبوع ات ،ش بکههای
اجتماعی و موبایلی و به کمک شبکه جهانتی اینترنت در اتتیار جهانیان قرار گرفت .ی زدان
منصوریان متخصص علم دانششناسی و اطالعات در زمینه انفجار اطالع ات و دان ش در
بحران کرونا مینویسد:
حجم و تنوع اطالعاتی که در این مدت کوتا دربار ویروس کرونا تولی د ش د بهراس تی
شگفتآور است .جزئیاتش را باید از گوگل بپرسیم که مسئول ثبت احوال اینترنت است.
هر چند گوگل سرمایهدار زرن تر از آن است که آمار واقعی را آشکار کن د .ام ا ه ر چ ه
هست دربار کمتر موضوعی تا ای ن ان داز اطالع ات تولی د ش د اس ت .از اطالع ات
بهداشتی و پزشکی تا اتبار و آمار مربوط به تعداد مبتالیان و رون د گس ترش بیم اری در
گوشهوکنار جهان .افزون بر اطالعات مرتبط با کرونا حجم عظیم ی از من ابع اطالع اتی
ا
نیز بهدلیل شرایط جدید تولید شد است .مثال مؤسسات آموزشی بخشی از دروس ت ود
را به فرمت آنالین تبدیل کرد اند .بسیاری از کتابخانهها و موز ها مشغول تدوین تورهای
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مجازی هستند و اغلب سازمانها ناگزیر به تولید منابع جدید دیجیتال شد اند .ب ا توج ه
به ماهیت جهانی این مشکل نهادهای بینالمللی در چند ما گذشته منابع متعددی ب رای
آگاهی عمومی تهیه کرد اند (منصوریان.)1399 ،

اگر انفجار اطالعاتی ناش ی از بح ران کرون ا را در نظ ر بگی ریم ،ام روز ش هروندان و
نهادهای جهان با آگاهیهای تاز ای دربار طبیع ت ،ت اریخ ،سیاس ت ،اقتص اد و فرهن
مواجه و مجهز شد اند که پیش از این به آنها توجه نداشتند ی ا ک ال از آنه ا بیتب ر بودن د.
میتوان انتظار داشت که این انفجار اطالعات ،زمینه ش ناتتی جدی دی ب رای بش ر ف راهم
سازد؛ زمینهای که حساسیتهای انس انها را نس بت ب ه ش یو زن دگی ،سیاس تگذاریها و
حکمرانیها افزایش میدهد .طبیعتا میتوان اینها را زمینهساز بازاندیشیها در آیند دانست.
o
 .5آشناییزدایی از زیست جهان
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در گفتمان علوم اجتماعی ،آشناییزدایی 1یک ی از راهبرده ای ش ناتت فرهن

و زن دگی

روزمر یا زیستجهان 2است .زیستجهان عبارت مشهوری است که ابتدا ادموند هوس رل
آن را را در اوایل قرن بیستم ابداع کرد .همانطور که دیوی د انگل یس 3مینویس د« :ویژگ ی
محوری هر زیستجهانی ،ماهی ت پیشت أملی 4و ب دیهی 5آن اس ت» (انگل یس،1391 ،

 .)41یعنی اینک ه اف راد در زیس تجهانهای ت ود غوطهورن د و مانن د ه وایی ک ه ت نفس
میکنند ،وجود آن را امری طبیعی میدانند .افراد چنان در زیستجهان غ رق میش وند ک ه
گویی از آن هیچ اطالعی ندارند .محققان اجتماعی این وظیفه را ب ر عه د دارن د ک ه ای ن
جهان ،متعارف ،طبیع ی و ب دیهی پنداش ته ش د را همچ ون ام ری جال ب ،ش گفتناک و
قابلشناسایی ،یا امری بیگانه موضوع دانش تود قرار دهند .راهبرد محققان برای ای ن ک ار،
آشناییزدایی است .همانطور که در ادبیات ،شاعران و داستاننویس ان تجرب ههای زن دگی

روزمر را همچون امور ناآشنا برای ما قابلرؤ یت و مشاهد میکنن د (هم ان) .آش ناییزدایی از
زندگی روزمر یعنی آگاهی از جزئیات پرشماری که زندگی و زیستجهان ما را شکل میدهد.
این کار به تعبیر انگل یس اگرچ ه ن اممکن نیس ت ،ام ا «غالب ا دش وار اس ت» (هم ان.)45 ،
فاجعههای جمعی میتوانند موقعیتهایی فراهم کنند که ما نس بت ب ه زیس تجهان ت ود
آگا شویم ،چون فاجعهها ما را ناگزیر میکنن د نیروه ا و کنشه ا و باوره ایی ک ه ب دیهی
میپنداشتیم از دایر ناتودآگا ما بیرون بجهند و در برابر چشمان ما قرار گیرند.
در موقعیتهای بحرانی و فاجع هها مانن د بح ران کرون ا اف راد ع ادی مانن د محقق ان
اجتماعی نسبت به زیستجهان ت ود حس اس میش وند .بح ران کرون ا ب هدلیل قرنطین ه،
فاصلهگذاری فیزیکی ،به تطر افتادن سالمتی ،مراقبت و تودمراقبتی و همچن ین ب ه دلی ل
انفجار دانش ،گفتوگوهای جمعی در رسانهها ،شبکههای اجتماعی و مطبوعات ،موقعیت
آشناییزدایی از زیستجهان را برای افراد ع ادی ف راهم ک رد .آش ناییزدایی از رواب ط ب ین
شخصی از مهمترین پدید ها بود که در بحران کرونا بهدلیل فاصلهگذاری فیزیک ی رت داد.
افراد در موقعیت بحران کرونا باید از دستدادن ،دید بوسی و هرگونه تماس فیزیک ی پرهی ز
کنند .این موضوع بهویژ در موقعیت جشن نوروز بیش از هر زم ان دیگ ری اهمی ت یاف ت
زیرا دید و بازدید نوروزی به تعلیق درآمد .در این موقعی ت ،انس ان ایران ی متوج ه اهمی ت
تماسها ،تعاملها و روابط آئینی و نقش بدن در این آئینها شد .به تعلیق درآمدن آئینه ای
ملی و مذهبی ،که در موقعیت بحران رخ داد ،نقش مهم ی در حس اس و آگا ش دن انس ان
ایرانی به مع انی ،عملکرده ا و نقشه ای آئینه ا در ت أمین نیازه ای ع اطفی ،ش ناتتی و
اجتماعی او ایفا کرد .عالو بر این ،بسیاری از سازوکارهای نظام روابط قدرت که از طری ق
برگزاری و اجرای آئینها انجام میگرفت نیز برای انسان ایرانی آشکارشد .اگر اهمیت روابط
بین شخصی که محقق ان آن را ب رای جامع ه و انس ان ایران ی بس یار پ ر اهمی ت میدانن د
(باومن1381 ،1؛ و کوتالکی )1397 ،2در نظ ر بگی ریم ،ای ن آش ناییزدایی از رواب ط ب ین
شخصی میتواند پیامدهای عمیق و مهمی در زیستجهان انسان ایرانی داشته باشد.
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 .6تغییر نظام اولویتها

میتوانم با تاجیک و همفکران او همعقید باشم که بحران کرونا شاید نتواند مسئلههای انس ان
ایرانی را حل کند و او را با تغییرات مهمی در کنشها و ارزشهای روزم ر اش روب هرو س ازد،
اما همه یا اغلب این کنش و امور را برایش پرسشانگیز و مناقشهآمیز تواهد کرد .بحران کرونا
نمیتوان د مقول ه مص رف و رفتاره ای مص رفی را بیاعتب ار کن د ،ام ا ممک ن اس ت نظ ام
اولویتبندی ما را متأثر سازد این تغییر اولویتها ممکن است در کوتا مدت در سیس تمهای
اقتصادی و سیستمهای حکمرانی بازنمود نداشته باشد اما در کنشهای روزمر افراد تاأثیرگذار
اس ت .بح ران کرون ا موقعی ت مص رفگرایانه ،س ودجو یانه ،تودتواهان ه ،دگرس تیزانه،
رقابتجویانه ،فردگرایانه و طبیعتستیز کنونی انس ان را ب ا پرس ش مواج ه میس ازد .در ای ن
پرسشگری برتی کنشهای مشروعیتیافته کنونی مانند تالش ب رای موفقی ت ب ه ه ر قیم ت
ممکن ،تأکید ب ر داش تن ب هجای ب ودن ،ناسپاس ی نس بت ب ه طبیع ت ،دیگ ران و هس تی و
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کنشهای جاافتاد دنیای مدرن نمیتوانند مشروعیت پیشین تود را حف کنند .ایگوئیس م ی ا
تودمرکزپنداری که در جهان مدرن زمینه روانی تخریب جهان اجتم اعی و طبیع ی را ف راهم
ساتت ،نمیتواند در موقعیت بحران کرونایی با پرسشگری روبهرو نشود.
ُ
این پرسشگری که در سطح افراد و ترد در حال وقوع است بهتدریج و آرامآرام در سطح
سیستمها نیز نفوذ تواهد کرد .برای مثال ،هموار هنگام بروز فاجعهها ،عل م و «نظامه ای
تخصصی» تقویت شد و تجدی د حی ات مییابن د .سیس تم س المت در جامع ه یک ی از
نظامهای تخصصی است .این موضوع برای جامعه ایران احتماال داللتهای تاص تود را
دارد .جامعه ایران طی دهههای اتیر نظامهای تخصصی را ب ا چ الش مش روعیت سیاس ی
روبهرو کرد است .در نتیجه بحران کرونا مواجهه گفتمانی میان علم و شبهعلم ،امتیازه ای
بیشتری نصیب علم شد است .گفتمان شبهعلم در آزمون بحران کرونا با سرزنش اجتماعی
و شرمندگی جمعی روبهرو شد است.
اگر بخواهیم از جنبه فلسفی به قضیه نگا کنیم ،بازگشت به حال ت پای ه و اولی ه باع ث
میشود موارد زیادی که قبال در زندگی اجتماعی تود مفروض میدانس تیم و ش کلی آش نا
برای ما داشتند ،زیر سؤال بروند .بهعبارتدیگر ،کارکرد بازگشت به حالت اولیه و ت رو از

حالت معمولی این است که چیزهایی که قبال برای ما مفروض بود است زیر سؤال م یرود
و این پرسش پدید میآید که آیا اینها نمیتوانست شکلهای دیگری داشته باشد و آیا ما بع د
از این نمیتوانیم به آن شکلهای بدیل فکر کنیم .بهعبارت دیگر ،بازگشت ب ه حال ت اولی ه
باعث میشود ما دربار مفاهیم اولیه دوبار فکر کن یم .ام روز در ش بکههای اجتم اعی ی ا
گفتوگوهای شخصی میبینیم و میشنویم که روال جاری زندگی افراد عوض شد و از هم
میپرسند آیا این شکل تاز بهتر یا بدتر نیست؟ آیا نمیشود س رعت زن دگی را گرف ت؟ آی ا
نمیتوان مصرف را کم نگه داشت؟ آیا نمیتوان به مفهوم روابط انسانی ج ور دیگ ری نگ ا
کرد؟ آیا نمیشود راجع به اوق ات فراغ ت ب هنحو دیگ ری اندیش ید؟ بن ابراین بازگش ت ب ه
وضعیت اولیه باعث فکر کردن دربار مفاهیم و وضعیتهای اولیه هم میشود.
 .7دیجیتالیشدن مضاعف

جهان و جامعه ایران طی دهههای اتیر در مسیر دیجیتالیشدن ب ود اس ت .بح ران کرون ا
فرهن دیجیتالی را بهشدت تقویت کرد و در آیند ای ن موض وع ابع اد عمی قتری تواه د
یافت .شواهد آشکار نشان میدهند نظام رسانه و فرایند دیجیتالیش دن ب یش از گذش ته در
تمام الیههای عاطفی ،ش ناتتی و رفت اری انس انها و همچن ین در سیس تمهای سیاس ی و
اقتصادی نفوذ تواهند کرد .در این فضای دیجیتالیشد جدید نماده ا و نش انهها اهمی ت
بیشتری تواهند یافت و از این طریق فراین د فرهنگیش دن جه ان و جامع ه ایران ی تش دید
میشود .ما با جهش دیجیتالیشدن مواجه تواهیم شد .ای ن جه ش ،جه ش فرهنگ ی نی ز
هست .در این جهش فرهنگی در حال ظهور ما با کاهش تعامالت رو دررو روبهرو تواهیم
شد و میل و عادت انسان به مروادات دیجیتالی و مجازی فزونی تواهد گرف ت .طبیعت ا در
این فضای جدید که میتوان آن را مجازیشدن مضاعف نامید ،ساتتار عاطفی و احساسی
جدیدی ظهور مییابد که داللتهای مهم ی ب رای ارزشه ای اجتم اعی و اف ق فک ری و
شناتتی انسانها تواهد داشت.
با گسترش فعالیتهای شغلی دورکارانه (کار از تانه) و تان هبنیاد ،عملکرده ای تان ه
افزایش مییابد و فضاهای تانگی با فضاها و درگیریهای ش غلی در ه م تنی دگی بیش تری
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تواهند داشت .در این موقعیت روابط جنسیتی ،نقشهای جنسیتی ،معنای تانه و مؤلفهها
و ارزشهای تانگی جدی دی ش کل میگیرن د .میت وان در انتظ ار فرهن
تانگی تاز ای بود .فرایند زنانهش دن فرهن
موقعیت فرهن

درح الظهور

ک ه از ده ههای پ یش آغ از ش د اس ت ،در

درح الظهور تش دید تواه د یاف ت ،زی را زن ان در تان ه از تواناییه ا و

قابلیتهای بیشتری برتوردار هستند .اگرچه فراین د زنانهش دن ب ا مقاومته ا و تنشه ای
جدی و حادتر میان زنان و مردان روبهرو تواهد بود ،اما در هر حال اهمیت زنان در تعی ین
سرشت و سرنوشت جامعه و انسان بیش از گذشته تواهد شد.
بهرغم تمام نکاتی که بیان کردیم در فرهن درحالظهور پساکرونایی اگرچه ارزشه ا و
مؤلفههای فرهن مدرن با تجدیدنظرهایی رووبهرو میشود اما در نهایت این فرهن اعتبار
تود را از دست نخواهد داد .در فضای پساکرونایی برتی ارزشه ای اجتم اعمحور مانن د
اهمیت تانه ،تانواد  ،دگردوس تی ،همی اری و یاریگریه ای اجتم اعی ،توج ه بیش تر ب ه
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طبیعت ،و ارزشهای معطوف به انسان بیشتر تواهد شد ام ا اینه ا منج ر ب ه بازگش ت ب ه
جامعه پیشامعاصر و فرهن سنتی نمیشود .فرهن درحالظهور پساکرونایی ،ارزشه ای
سنتی را در چارچو فرهن مدرن تفسیر و معنا تواهد کرد و بدون بازگشت ارتج اعی ب ه
گذشته ،معجون تالقانه تاز ای را تواهد آفرید.
 .8افزایش توانش تطبیقی شهروندان

پاندمی کرونا ،جهانی است .اغلب کشورها درگیر این بحران هس تند و درب ار ای ن بح ران
تالش میکنن د ،س خن میگوین د و ب ه سیاس تگذاری میپردازن د .رس انهها و ش بکههای
اجتماعی نی ز ای ن گفتوگوه ا و تالشه ا را در سراس ر جه ان منتش ر میکنن د .فیلمه ا،
عکسها ،تبرها و تحلیل و تحقیقات بهسرعت در سراسر جهان منتشر میشود و گوشها و
چشمها همه مردم درگیر این فضای جهانی است .نه تنها آمار مبتالیان و کشتهها ،بلکه ن وع
و شیو واکنش م ردم تم ام جوام ع در جل وی چش مان جه انی اس ت .در ای ن موقعی ت،
شهروندان همه کشورها شیو مواجهه و چگونگی این بحران را بهطور مقایسهای میس نجند
و ارزیابی میکنند .در این ارزیابیها قوتها و ضعفهای نظامها سیاس ی و حکمرانیه ا،

عملکرد نظامهای تخصصی سالمتی و علم ،و همچنین واکنشها و کنشه ای ش هروندان
نیز زیر ذربین ملتهاست .مردم ایران نیز در این فضای سنجش مقایسهای حض ور دارن د و
به ارزیابی ارزشها ،باورها ،کنشها و الگوهای فکری و فک ری ت ود در مقایس ه ب ا س ایر
ملتها میپردازند .همه ملتها باورهایی دربار تاریخ ،فرهن و نقاط قوت و ضعف ت ود
دارند .در موقعیت بحران کرانا فرصتی است تا شهروندان این داوریها و قوت و ضعفها را
به محک آزمون و تجربه بگذارند .بازاندیشی انتقادی ش کلگرفته کن ونی ت ا ح دود زی ادی
متأثر از این سنجشگری تطبیقی است .در پایان بحران نیز این س نجشگری ادام ه تواه د
یافت و بخش مهمی از فرهن درحالظهور تواهد بود.
 .9افزایش تقاضای اجتماعی برای دانش

یکی از ویژگیهای عمومی موقعیتهای اپی دمیک ،توج ه همگ ان ب ه علموفن اوری ب رای
برطرفکردن تطر اس ت .درعینح ال ،در ای ن موقعیته ا گفتوگوه ای جمع ی درب ار
وضعیت جامعه ،سرنوشت انسان ،پامدهای بحران ،آیند و وضعیت اقتصادی و سیاسی نیز
گسترش پیدا میکنند .در موقعیتهای بحرانی که امنیت جانی و وجودی انسان با مخ اطر
جمعی روبهرو میشود نیاز انسانها به مباحث عرفانی ،معنوی و امید و مقوالت اتالق ی و
اجتماعی بهشدت گسترش پیدا میکند .از اینرو در این موقعیتها نیاز ب ه عل وم انس انی و
اجتماعی ،هنرها و ادبیات بیشتر میشود .بحران کرونا چنین وضعیتی را ایجاد کرد اس ت.
شبکههای اجتماعی و رسانهها نیز با نشر این دانشها و تشویق و ترغیب مردم به توان دن و
شنیدن و دیدن فیلمها ،رمانها ،ش عر و در عینه ای تحلی ل و تفس یرهای محقق ان عل وم
انسانی و اجتماعی ،میزان تقاضای اجتم اعی ب رای ای ن دانشه ا را اف زایش میدهن د .در
موقعیت بحرانی کرونا نهتنها محققان و دانشگاهیان حرفهای ،بلک ه جمعی ت پرش ماری از
شهروندان تود را درگیر تلق و انتشار دانشهای انسانی و اجتم اعی متناس ب ب ا نیازه ا و
تقاضاهای مردم کرد اند .نظامهای سیاسی و حکمرانی نی ز در موقعی ت بحران ی ،ب یش از
مواقع عادی نیازمند بحثها و دیدگا ها و دانشهای حرف های و دانش گاهی هس تند .نکت ه
مهم در اینجا این است که تلق و انتشار گسترد و همگانی دانش ،تقاضای اجتم اعی ب اال
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برای مسئولیتپذیر س اتتن دانشه ا و دانش گاهیان ،ب ر کیفی ت بازاندیش یهای انتق ادی
شهروندان و جامعه میافزاید.
 .10افزایش سوژگی و عاملیت

در موقعیتهای بحرانی بهویژ در موقعیتهایی که اپیدمیها پرسش مرگ را در برابر انس ان
قرار میدهند ،انسانها و جوامع تم ام امکانه ای فک ری ،فن ی و فرهنگ ی ت ود را بس یج
میکننند تا بحران را مدیریت کرد و از میزان تسارتهای مادی ،معنوی ،جسمی و روان ی
آن بکاهند .در بحران کرونا با توجه به عالمگیر بودن بحران و دسترسی به رس انهها ،وس ایل
ارتباطی و شبکههای اجتماعی و موبایلی ،فرصت بیشتری برای درگیری و مشارکت افراد در
مقابله با بحران ،آگاهی از آن و ابراز و بیان تود فراهم شد است.
بهعالو  ،نهادها و جامعه مدنی نیز در ای ن موقعی ت مج ال و ض رورت بیش تری ب رای
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مشارکت در مدیریت بحران پیدا کرد است .همچنین بحران کرونا با تهدید ج ان انس انها
فشار هنجاری و اتالقی زیادی برای مسئولیتپذیری افراد گوناگون ،از پزشکان و نیروه ای
نظام سالمت تا گرو های ثروتمند و توانمند و مدیران و سیاستمداران ،ایجاد کرد است .در
نتیجه این عوامل افراد فرصت و ضرورت درگی ر ش دن ب ا ت ود ،جامع ه و دیگ ری را پی دا
کرد اند .این درگیری موجب بسط و توسعه حس دغدغهمندی نسبت ب ه سرنوش ت ت ود و
انسانهای دیگر را تقویت کرد است.
یکی از پیامدهای این موقعیت آشنایی عمیقتر و گسترد تر با چالشها و بحرانهای جامع ه
و نوع بشر است .این آشنایی و درگیری ،موجب بازاندیش ی و تأم ل ف رد درب ار فرهن

 ،نظ ام

سالمت ،نظام حکمرانی و پرسشهای بنیادی چون وضع ع دالت ،آزادی و ات الق در جامع ه
میشود .در اینجاست که پرسش از سازوکارهایی میشود که موج ب آس یبپذیری انس انها و
عوامل ایجاد تبعیضها ،نابرابریها ،سرکو ها و فسادها و نابخردیه ا در ذه ن ف رد و جامع ه
ظاهر میشود .این پرسشها الجرم ذهن را متوج ه س ازوکارهای فک ری و الگوه ای ش ناتتی
میسازد که دین ،هنرها ،دانشها ،سیاستها و فرهن جامعه آنها را ت
موجه میسازند یا موج ب
آنها میشوند .نقد فرهنگی از درون چنین فضای بازاندیشی گسترش پیدا میکند.

 .11نتیجهگیری

در اینجا میتواهم به پرسش اصلی این مطالعه برگردم .اینکه بحران کرونا چ ه پیام دهای
فرهنگی برای جامعه و انسان ایرانی دارد؟ آیا بحران کرونا فرهن و شیو زندگی ما را تغیی ر
میدهد یا تیر؟ استدالل کردیم که برتی معتقدند ای ن بح ران ت أثیرات پای دار در ذه ن و
اندیشه انسان ایرانی و کنشه ای او ایج اد نمیکن د .در مقاب ل برت ی قائ ل ب ه «گسس ت
تاریخی» هستند و «جامعه پساکرونا» را متمایز از جامعه پیشاکرونا ایران میدانن د .ت الش
کردم نشان دهم بحران کرونا الجرم تغییراتی را در کنش و منش انسان ایرانی ایجاد میکند.
مطالعات تجربی در جوام ع دیگ ر نی ز نش ان میده د پان دمی کرون ا تغییرات ی در آن
جنبههای زندگی روزمر که بدون عارضه و تنش بود ایجاد است و بهطور قابلمالحظ های
تغییراتی را در عادتها و رویههای معمول زندگی بهوجود آورد است .حت ی ای ن بح ران و
تغییرات آن میتواند روشهای تاز ای را بهصورت امری عادی در زندگی روزمر تبدیل سازد
(کیم و همکاران )2020 ،این تغییرات در سطوح سوگ (فرد) ،س اتتار (ع رف و آئینه ا و
نهادها) و سیستم (بازار و نظام حکمرانی) تواهد بود .اما این تغییرات در فرایند زم انی رخ
تواهد داد .آنچه در مرحله اول آشکار میشود و شد است ،درگیری ذهن ی ب ا ای ن بح ران
است .ما برای مدتی با واکنش فکری و ذهنی با این بحران روبهرو هستیم .تبدیلش دن ای ن
واکنشها و مواجهههای ذهنی و فکری را بازاندیشی انتقادی و بازاندیشی فرهنگی مین امم.
این بازاندیشیها زمینه الزم برای دگرگونیهای ساتتاری در س طح سیس تمهای سیاس ی و
بازار را مهیا تواهد کرد.
براساس مجموعه نکاتی که بیان کردم میتوان استدالل کرد ک ه بح ران کرون ا احتم اال
نمیتواند در کوتا مدت (در پنج سال آیند ) تغییرات بنیادی در فرهن و شیو زندگی انسان
ایرانی ایجاد کند اما این بحران ذهنیت و فضای فک ری و س اتتار احساس ات م ا را عمیق ا
تغییر میدهد .گفتمان سیاسی و حاکم و همچنین موانع تاریخی و عادته ا و س اتتارهای
اجتماعی و ساتتارهای اداری و بروکراتیک موجود و بسیاری محدودیتهای فرهنگی دیگر
موانعی در را تحقق ذهنیت جدید و ایجاد تغییرات بنیادی فراهم میکنن د .ول ی در نهای ت
جامعه و انسان ایرانی در این زمان پنجساله «دور آستانهای» را تجربه و تحمل تواهد ک رد
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و «جامعه پساکرونایی ایران» آشکار تواهد ش د .میت وان انتظ ار داش ت ک ه چالشه ا و
تنشهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی ،فشار ش دیدی
بر جامعه ایران بیاورد و بازتا این فشارها شکلگیری فرهن و شیو زندگی باشد که برتی
نشانهها و روندها و رویههای آن از دهههای پیش همچون «فرهن

درح الظهور» ،ش کل

گرفته بود .این فرهن در سالهای آیند ظهور و نمود بیشتر ،عمیقتر و گسترد تری تواهد
داشت و نهایتا در یک دهه آیند احتماال تثبیت میشود.
ما اکنون در فرایندی فکری و ذهنی هستیم ک ه میت وان آن را «کروناییش دن فرهن
نامید .منظورم از کروناییش دن فرهن

»

ای ن اس ت ک ه جامع ه و انس ان ایران ی در نتیج ه

بازاندیشیهای انتقادی ،نگ رش و ذهنی ت اجتم اعی ت از ای را پی دا میکن د ک ه میت وان
ویژگیهای این نگرش را بهصورت فهرستگونه چنین صورتبندی کرد:
▪ نگرش انسان ایرانی به دنیای مدرن همرا با نوعی نگرانی ،اضطرا و واهمه تواهد بود؛
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▪ نگرش انسان ایرانی به علموفناوری و ضرورت بهر گیری از آنها برای زن دگی تقوی ت
تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به طبیعت و ضرورت مراقبت و توجه به آن بیشتر تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به باورهای سنتی و ترافی تضعیف تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به مقوالت انسانی و عاطفی تقویت تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به تانه و اهمیت آن در زندگی تغییر کرد و تقویت تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به ضرورت تغییر در سیستمها (حکمرانی و بازار) و عملکرده ای
سوگ (فرد) بیشتر تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به گسترش تعامل میان دانشه ا و رویکرده ای میان/فرارش تهای
تقویت تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به مشترکات روحی و روانی و جسمی نوع بشر تقویت تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به ضرورت ارتباطات دیجیتالی و مجازی تقویت تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به عرفیشدن تقویت تواهد شد؛
▪ انسان ایرانی نسبت به زندگی روزمر و اهمیت ان هوشیارتر و حساستر تواهد شد؛

▪ نگرش انسان ایرانی به مقوله سالمتی و بهداشت بسیار تغییر کرد و حساسیت و توجه
به این مقوله بیشتر تواهد شد؛
▪ نگرش انسان ایرانی به همبستگی جهانی و اهمیت پیوندها و هم سرنوشتی انس ان در
جهان تقویت تواهد شد.
این تغییرات در نهایت و در بلندمدت نظامهای حکمرانی و اقتصادی را متأثر میسازد و
موقعیت عینی و ذهنی جامعه ایران دگرگون میشود .ویروس کرونا با توجه ب ه تهدی دی ک ه
برای بقای انس ان ایج اد ک رد اس ت ،باع ث اندیش هورزیهای گس ترد ای تواه د ش د.
کروناییشدن به فرهن بهمعنای مجموعه تغییرات عینی و ذهنی ،مادی و معنوی است ک ه
بحران کرونا ایجاد میکند .بحران کرونا زمینه اجتماعی تاز ای برای انسان ایرانی میآفریند.
در نتیجه ،در این بستر اجتماعی جدید ،همهچیز معنای تاز ای تواهند داشت.
مجدد یادآوری میکنم آنچه بیان کردم صرفا تحلیل بود و هرگز نمیت وان ب ا قطعی ت و
قاطعیت فردا و آیند را پیشبینی کرد .با زیگمون د باون د همعقی د ام ک ه «آین د مجه ولی
َ
عظیم است؛ و هرچه کنیم ،باز هم مجهول میماند .پیشبینیه ا چی زی ب یش از ح دس و
گمان نیست ،و اعتماد کردن به آنها بهشدت مخاطر آمیز است .آیند پیشبینیناپ ذیر اس ت
زیرا ،صاف و ساد بگوییم ،نامعین است .در هر لحظه ،ممکن است که اوضاع تغییر کن د»
(باومن .)1398 ،این عدمقطعیت در پیشبینی آیند بهمعنای پای داری و ثب ات در فرهن
نیست .سخنم را در اینجا با شعر موالنا به پایان میبرم:
هر زمان نو میشود دنیا و ما

بیتبر از نو ش دن ما در بق ا
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