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فرهنگ دیجیتال و مطالعات بصری :نوستالژی و خیالبافی در
رخداد شیوع ویروس کرونا در ایران
1

حامد طاهریکیا

دریافت1399/02/07 :؛ پذیرش1399/02/25 :

چکیده

شریو ویروس کرونا با شردت هرچه تمامتر به مرزهای نظم زندگی روزمره ایرانی شرو ایجاد کرد .مرگ
و بیماری حاصرل از شریو ابتال به ویروس کرونا موجب شرد تا در ایران وضرعیت اضرطراری ایجاد شرود.
مدارس و دانشگاهها تعطیل شد و مردم باید در خانه قرنطینه میشدند .همچنین ،شیو ویروس کرونا به
رخدادهای دیگری مانند قرنطینگی منجر شد و بهدنبال آن بحرانهای اقتصادی ،روحی ،و خانوادگی نیز
بهوجود آمد .بزنگاه رخداد شرریو ویروس کرونا در ایران همزمان با مراسررم سررنتی خرید شررب عید،
مسررافرت ،و دیدوبازدیدهای نوروزی بود ،درحالیکه تمامی سررنت روابطی ایام عید از هم فروپاشرریده
بود .با تعطیلشردن شررر ،ضررورت عدم جمعشردن در کنار یکدیگر و ماندن در قرنطینه ،فضرای دیجیتال
مرمترین ابزار ارتباطی مردم بود که بهواسرط شربکههای اجتماعی میتوانسرتند احسراسرات خود ناشری از
هراس و اضطراب پرتابشدن به میدان رخداد را با یکدیگر در میان بگذارند و پیوند عاطفی ایجاد کنند.
بنابراین ،یکی از مرمترین احسرراسرراتی که در فضررای مجازی به اشررترا گذاشررته میشررد احسرراس
نوسررترالیی دربرار زمران پیشررراکرونرا و خیرالبرافی پیرامون آینرده بود .بر این اسررراس ،برا اتارار رویکردی
میانرشرتهای بین مطالعات فرهنگی دیجیتال و مطالعات بصرری ،هد اصریی مقاله بررسری چگونگی
خودبیانگری احسراسرات نوسرتالیی و خیالبافی کاربران ایرانی در شربک اجتماعی اینسرتاگرام و فیسربو
اسرت .در نتیجه ،یاد کردن شررر بهمثابه ٔ
خانه امنی که از دسرت رفته اسرت و فکر کردن دربار آیند مبرم
رخداد شیو ویروس کرونا است.
و پیشرو در قالب خیالبافی نشان از گیر افتادن در میدان
ِ
کلیدواژهها :ویروس کرونا ،رخداد ،جغرافیای دیجیتال ،نوستالیی ،اینستاگرام ،قرنطینه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ٔ
پیوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،ترران ،ایران
 .1دکتری جامعهشناسی،


 .1مقدمه

شریو ویروس کرونا در ایران در  30برمن  1399توسر رسان میی بهطور رسمی از شرر قم
اعالم و چند روز پس از آن مدارس و دانشرگاهها برای یک هفته تعطیل شرد .آمار مبتالیان به
ویروس کرونا و مرگ بیماران بهسرررعت باگ گرفت و منجر به تعطییی مدارس و دانشررگاه در
کشرور شرد .در این بین اخباری از سرفر مردم ترران به سرمت شرررهای شرمالی کشرور منتشرر
شرررد کره همزمران آمرار مبتالیران و قربرانیران در گیالن و مرازنردران افزایش پیردا کرد .بره همین
سربب ،ماهیت تعطیییها نه برای مسرافرت و تفرج که برای در امان ماندن از خطر بیماری و
مرگ اعالم شد تا مردم آن را به ٔ
مثابه اوقاتی برای خوشگذرانی تعبیر نکنند.
هرچه به روزهای پایانی اسرفند  1398نزدیک میشردیم آمارها و اخبار دلررهآوری از شریو
ویروس در ایران میآمد .مردم از بودن در اجتماعات برحذر میشرردند و همین امر بازار شررب
عیرد را بره کسرررادی کشرررانرد .چرر شرررر ایرانی کره همواره در روزهرای آخر سرررال ممیو از
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جنبوجوش جمعیت بود ناگران با سرکوتی تاریای روبهرو شرد .مردم بهطور ناگرانی با رخداد
فرد شریو ویروس کرونا روبهرو شرده بودند و امنترین مکان ماندن در خانه و ایسرتادن
منحصرربه ِ
در قرنطینهگی بود .بنابراین ،با شررو عید نوروز و آااز شردن سرنت مسرافرتها و دیدوبازدیدها
در برار ضررورتی برای ماندن اندرون خانه و اجتناب از ارتباطات اجتماعی ایجاد شرد که دامن
زدن به کالفگی و نوستالیی زمان پیش از شیو ویروس کرونا را در پی داشت.
مرانردن در خرانره و چشررمدوختن بره آینردهای مبرم از آنچره در پیشرو اسرررت نظرام معمول
راس هراس،
ارتبراطی زنردگیروزمره را گسررسررتره بود و ممکنترین راه برای برونریزی احسرر ِ

بهاشرترا گذاشتن اضطرابها و دستزدن به گفتوگوی جمعی از طریق جغرافیای دیجیتال و
فضررای مجازی بود .قرنطینه وضررعیت قرمز قرار گرفتن در معرد دیگری را نشررانه میرفت و
فضرررا را از مفروم زمین و محیره بره مفروم نزدیرکبودن بره دیگری یرا نبودن و تمراس داشررتن یرا

نداشرتن تغییر داد (راسرل .)275 ،2020 ،1ازاینرو ،اشرترا احسراسرات در جغرافیای دیجیتال
برونریزی احسرراس نزد دیگری در بیرون در دوران قرنطینگی بود .این مقاله بهدنبال پاسررب به
این پرسررش اسررت کره ابراز احسرراس نوسررترالیی در رابطره برا زمران از دسررترفتره در زنردگی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

پیشاکرونا و سپس پروراندن خیال برای روزهای پساکرونا در جغرافیای دیجیتال چگونه است؟
هد اصرریی نگارنده پرداختن به مسررۀی گسررترش نوسررتالیی و خیالبافی برای آیندهای مبرم
است که در بزنگاه شیو ویروس کرونا ساختار احساسات را تحت تأثیر قرار داده بود.
پرداختن بره هرد مقرالره مبتنی بر مطرالعر رخرداد اسرررت کره شرررای نظم تراریای از بین
ٔ
مطالعه فضرای
میرود و وضرعیت اضرطراری فروپاشری مرزهای نظم ایجاد میشرود .میدان
شربکههای اجتماعی اینسرتاگرام و فیسربو و دادهها مبتنی بر تصرویر اسرت؛ بنابراین ،میتوان
بهوسرریی مطالعات بصررری وضررعیت فرهنگ ایران در میدان رخداد شرریو این ویروس را از
منظری میانرشتهای مطالعه کرد.
 .2پیشینۀ پژوهش

شریو ویروس کرونا در جران تأثیرات اقتصرادی ،فرهنگی ،و سریاسری ماتیفی داشرته که در
اینبراره مقرالرههرای ماتیفی منتشررر شرررده اسرررت .برخی از مقرالرههرا ،کره مبتنی بر مفروم
زیسرترررسریاسرت فوکو بودند (شروبرت )2020 ،1و همچنین آگامبن دربار وضرعیت اسرتثنایی

(شررانی2020 ،2؛ برگ )2 ،2020 ،3تالش کرده بودنرد ترا هسررتی رخرداد ویروس کرونرا را از

دیدگاههای سریاسری و مدیریت برداشرت جمعی بررسری کند .این مقالههای کوتاه و بیند بیشرتر
طرح تفکر نظری در رویارویی با وضرعیت بحران رخداد ویروس کرونا و پدید قرنطینگی بود.
بهعبارت دیگر ،ضررورت قرنطینگی ،که شررر را به شررر مردگان و اندرون خانهها را به فضرایی
جدید تبدیل کرده بود ،نه شاید بیشتر بیکه بهمیزان شیو ویروس تبدیل به پدیدهای تکینه شد.
با توجه به موضرو مقاله ،در جسرتوجوی ادبیاتی هسرتیم که به مفروم قرنطینگی و تولید
فضرای جدید اجتماعی ،که شررر را خالی و خانهها را ُپر میکرد ،بپردازد .عیی چشرمهزنگی
( )2020در کتابی با عنوان شهر در اجاا به مسرۀی جدیدی از شررر میپردازد که بعد از
قرنطینهشدن ووهان ،شرر مبدأ شیو ویروس کرونا ،مطرح شد و سپس ضرورت خالیکردن
شرر به سیاست نظارت بر سالمت جمعیت تبدیل شد.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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کریسرتین بیانچنتی 1و کامییو بوآنو 2و آنتونیو دی کامپیی )2020( 3دربار شررر و بدن و
زیسررتن در شرررر برهمثرابررأ مراقبرت از خود و دیگری میپردازنرد و سررپس بره درون رواب
سررمایهداری و نیروی کاری حرکت کرده و از قرنطین شررر در قالب فرصرتی برای فکر کردن
به نظام شررری سرمایهداری استفاده میکنند .پدید قرنطینگی که شرر را خالی از رواب کرد
امکرانی دوبراره فراهم آورد ترا بتوان بر روی آنچره نظرام مردرن شرررری را شررکرل داده اسرررت،
اندیشید و رابط جغرافیای دیجیتال و جغرافیای شرر را واکاوی کرد.

امیررضررا ایرانمنش و ِرسررمیه آلپر آتون )2020( 4گذار نظام رواب شرررری به دیجیتالی را

بررسری و موجی از افزایش مصرر رواب در فضرای دیجیتال را مشرا میکنند؛ اما وییگی
ٔ
مطالعه
منحصررربهفردی که مات دور ِان ارتباط دیجیتال باشررد را تأیید نمیکنند .بنابراین ،با
این مقرالره میتوان بره تنیردگی شرررر ،قرنطینگی ،انردرون خرانره ،و رواب در جغرافیرای دیجیترال
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ضرورت ادبیاتی که به تولید فضا در قالب قرنطینگی میپردازد ،باز میکند.
پیبرد و راه را برای
ِ

مارکو جوردیک )2020( 5با تأسری از مفروم «تولید فضرا» از هنری لوفور 6اجبار زیسرتن

در قرنطینگی را آستانهای برای تولید فضای اجتماعی جدید میداند که تغییرات عادتوارهها
بهواسرط شریو ویروس کرونا بهوجود آمده اسرت .خالیشردن فضرای شررر ،پر شردن فضرای
خانه ،و فضرای دیجیتال ،که جای رواب اجتماعی در شررر را گرفته بود ،مسرۀی بررسری تولید
فضراهای جدید در دوران قرنطینگی اسرت .حاضرر شردن در فضرای عمومی شررر فق برای
ُ
رفع نیرازهرای ضررروری (لو و نوبالو  )221 ،2020 ،7بود ،زیرا اعتبرار رواب معتبر زنردگی
روزمره توسرر شرریو ویروس کرونا در تولید فضرراهای امن و با حفت ضرررورت فاصرری
اجتماعی از بین رفته بود (ولیزاده .)331 ،2020 ،تولید فاصرری امن در رواب اجتماعی از
ضررورت قرنطینگی ناشری میشرد که باید مرزهای فردی را رعایت و تولید فاصری فیزیکی به
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ایجاد فاصری روانی ناشری از ترس حضرور دیگری ،که احتمال آلودهبودن او به ویروس وجود
(فوردی.)2 ،2020 ،1
دارد ،منجر شد ِ

در نتیجه ،آنچه از ادبیات پیوهشری که دربار شریو ویروس کرونا با موضرو قرنطینگی و

شررر بر میآید تأکیدی بر تولید فضراهای جدید ،مسرۀیه دار شردن شررر ،تغییر عادتوارهها،
ورود به فضرراهای دیجیتال برای ادام رواب اجتماعی اسررت .در این میان مقالههایی هم به

مصرریبتهای قرنطینگی چون «خشررونت خانوداگی» (بوییونررر رمینویس ،2کیینچامپس ،3و
دوثیل )2020 ،4یا «افسرردگی» (اوسرتون )2020 ،5و «خودکشری» (آ کویال ،سراکو ،ریسری،
گراتری ،و ریسری )2020 ،6پرداخته اسرت؛ اما در مجمو مسرۀی نوسرتالیی داشرتن فضرای
شررر و خیالبافی به مانند شریوهای برای فکر کردن دربار آینده پسراکرونا در تنیدگی با تری
شردن فضرای شررر ،حضرور در فضرای جغرافیای دیجیتال ،و ماندن اندرون خانه رویکردی
است که این مقاله ،در تمایز با ادبیاتهای پیوهشی یاد شده ،اتاار کرده است.
براسراس نظرسرنجی کشروری که توسر «پیوهشرگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات» انجام شرده
اسررت 20/3 ،درصررد پاسرراگویان اعالم کردند که اخبار مربوط به کرونا را از شرربکههای
اجتماعی مجازی پیگیری میکردند (گزارش کشروی دیدگاه شررروندان در خصرور کرونا،
)3 ،1399؛ و همچنین 40 ،درصررد پاسرراگویان از شرربکههای مجازی برای فراات برره
میبردند (همان.)17 ،
 .2روش

ٔ
مطالعه حاضرر به روش کیفی انجام شرده اسرت .روش کیفی کمک میکند تا آنچه در میدان

رخدادهای اجتماعی میگذارد به شرکل مثثری بررسری شرودِ .تتی 7و همکارانش در مقالهای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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به اهمیت بهکارگیری روش پیوهش کیفی در دوران رخداد شرریو ویروس کرونا میپردازند؛
در این مقاله به سره مورد اشراره میشرود که در هنگام رخداد اپیدمی بهکارگرفتن روش کیفی
ضرورت پیدا میکند
 )1رفتار سررالمت مردم بهراحتی در الگوهای اپیدمی قرار نمیگیرد و جنبههای ماتیفی
مانند جنسیت ،طبقه ،و نیاد هم در آن نقش مستقیم دارد؛
 )2در معرد بیمراری اپیردمی قرار گرفتن ،موقعیتی بیولوژیکی نیسرررت بیکره اجتمراعی
اسررت؛ برای مثال گروههای حاشرریهای به سرربب موقعیت فرهنگ رفتار سررالمت و موقعیت
اجتماعیشان بیشتر در معرد بیماری اپیدمی قرار دارند؛
 )3روش کیفی کمرک میکنرد ترا نترایی ایرمنتظره و ارافیگیر کننرده از عمییراتی کردن
راهکارهای مبارزه با بیماری اپیدمی را ایجاد میکند (تتی ،شاتز ،1و لیبنبرگ.)2 ،2020 ،2
بنابراین ،روش کیفی به ما کمک میکند تا وضرعیت میدان رخداد شریو ویروس کرونا را
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در ایران از نگاه نزدیکتری دنبال کنیم.
میدان پیوهش در جغرافیای دیجیتال انجام میشررود و ما بهدنبال روایتگویی دیجیتالی
از بیان احسراس نوسرتالیی و خیالبافی نسربت به آینده در میدان رخداد شریو و یروس کرونا

هسررتیم .روایرتگویی دیجیترالی 3فراینرد بیرانکردن احسررراسرررات و تجربرههرا در قرالربهرای

بارگزاری متن ،تصویر ،فییم ،آثار هنری ،موسیقی ،و اطالعاتی از این قبیل است که فرد را به
جمراعتی پیونرد میزنرد کره ماراطرب آن مطرالرب هسررتنرد و تجربرههرای جمعی و احسررراسرری

برهوجود میآورد (وییوکس ،4هرارپرِ ،5ادج ،6دیجیترال مردیرا لرب ،7و ریگولرت اینویرت
کامیونیتی گاورنمت .)132 ،2013 ، 8بهسربب شرکل اطالعات بارگزاریشرده ،روایتگویی

دیجیتال قالب بصرری دارد و روشری که برای تحییل دادهها بهکار گرفته شرده اسرت نمونهای از
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هستی پدیده را مجموعهای
تحییل شبک بصری ِ(دکویپر )77 ،2019 ،1است و مفروم شبکه
ِ
ِ
از در هم پیچده شدن نیروهای ماتیف میداند.
بر این اسراس ،و با توجه به هد و پرسرش اصریی مقاله ،به سررا شربکههای اجتماعی
مجازی رفتیم تا تولید محتوای کاربران ایرانی را در میدان رخداد شیو ویروس کرونا بررسی
کنیم .طبق آخرین نتایی نظرسرنجی میی ایسرپا در اسرفند 68 ،1398درصرد افراد باگی 18
سرال در ایران حداقل از یک شربکه اجتماعی اسرتفاده میکردند51 .درصرد مردم از واتساپ،
42درصررد از تیگرام و 35درصررد از اینسررتاگرام اسررتفاده می کردند .در مقایسرره با دادههای
ایسرپا در اسرفند  ،97روند اسرتفاده از تیگرام 14درصرد کاهش داشرته و در مقابل ،اسرتفاده از
واتساپ 26درصرررد افزایش داشررتره اسرررت (از هر  10ایرانی .)1398/12/29 ،همچنین
اینستاگرام ظرفیتهای وییهای را برای بارگزاری و چرخش اطالعات بهوجود میآورد .از این
رو اینسرتاگرام برترین شربک اجتماعی فییترنشرده و محبوب ایرانیها برای بررسری تولید محتوا
حول محور نوستالیی پیشاکرونا و خیالبافی دربار آیند پساکرونا محسوب میشد.
از ابتردای اسررفنرد  1398ترا پرایران فروردین  1399بیش از  80صررفحر اینسررتراگرامی
بهصورت هدفمند مشاهده شد .پستهایی انتااب میشد که محتوای آنرا دربار نوستالیی
پیشراکرونا و خیالبافی پسراکرونا بود 80 .صرفح نمونه گرفتهشرده شرامل صرفحاتی بود که یا
کاربر شراصری داشرت یا صرفحاتی با کارکرد موضروعی و بدون مشرا بودن مدیر صرفحه
بود .صرفحات هم بهشرکل شراصری و هم عمومی انتااب شرد که معیار انتااب بر اسراس
محتواهرایی بود کره برا محوریرت موضررو رخرداد ویروس کرونرا تولیرد میکرد .بنرابراین ،حتمرا
لزومی نداشرت که صرفحات همواره به تولید محتوا دربار رخداد شریو ویروس کرونا بپردازد
بیکه پستهای بارگزاری شده پیرامون موضو کافی بود تا آنرا انتااب شود.
بهمنظور گسررترشدادن میدان مطالعه ،عالوه بر اینسررتاگرام ،فیسرربو  ،بهسرربب حضررور
کاربران ایرانی در این شربک اجتماعی فییترشرده ،نیز بررسری شرد .شربک اجتماعی فیسربو
جزء قدیمیترین شربکههایی اسرت که کاربران ایرانی از اواسر ده هشرتاد در آن عضرویت
پیدا کردند .بنابراین ،به نسبت کاربران اینستاگرام که نسل جدید را بیشتر فرا میگیرد فیسبو
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قشرر قدیمیتری از کاربران شربکههای اجتماعی را دارد 30 .صرفحه در فیسبو بررسری شرد
که کاربران آن همگی شا

حقیقی بودند و فق  5پست دربار آیند پساکرونا یافت شد.

در مجمو  40 ،تصررویر با محوریت نوسررتالیی و خیالبافی بهدسررت آمد .تصرراویر
انتاابشرده همگی بهواسرط تصرویر و نوشرتهای که درون تصرویر یا در قالب کپشرن پایین
عکسها بود مقولههای نوسررتالیی و خیالبافی را تضررمین میکرد .بهمنظور تدوین گزارش
تحییل از شریو تولید روایت بهواسرط بررسری چگونگی اجرای اید نوسرتالیی و خیالبافی
توسر تصراویر اسرتفاده شرد .تولید تصراویر در واکنش به رخداد توسر جمع از سره جرت
اهمیرت دارد  )1تصررراویر دارای قردرت ترأثیرگرذاری و در پیونرد برا زمینر اجتمراعی اسرررت کره

واقعیتهای اجتماعی در تصرویر نمود پیدا میکند ِ(بری)53 ،2012 ،1؛  )2تصراویر دارای

مراهیرت مرادی اسرررت کره از بطن موقعیرت برمیآیرد و عالوه بر جنبرههرای دیرداری دارای وجوه

احسرراسرری ماتیفی اسررت (پینک 2الف)605 ،2011 ،؛  )3تصرراویر محل اجرای ایدهای
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میشرود که احسراسرات جمعی را تحتتأثیر قرار میدهد .بهعبارتی ،تولید تصرویر شریوهای
برای برونریزی احسرراسررات میشررود که آن را فن بالات بصررری بیانگری ایده میدانیم
(رایت.)317 ،2011 ،3

دسرت کنشرگران اجتماعی در
بنابراین ،فن تحییل بیانگری ایده توسر تصرویر را ،که به ِ

واکنش به یک رخداد جمعی بهوجود آمده اسررت ،تحییل تماتیک تصررویر نام مینریم .در
تحییل تماتیک تصرویر حالتهای ماتیف بیان اید جمعی را کدگذاری میکنیم و سرپس با
دسرتهبندی کدها امکان شریوههای ماتیف بیانگری احسراسرات و ایدهها حول یک رخداد
توسر مردم بهوجود میآید .کدها در قالب مفاهیم امکان شرکل گرفتن روایت بهمنظور تبیین
کردهرا و سررپس پیونرد آنررا برا نمونرههرای تصررویری را ممکن میکنرد .امرا آنچره دارای اهمیرت
اسرت خود فرایند نوشرتن روایت تحیییی اسرت که مرتبهای از اجرای کدهای بهدسرت آمده در
خالل تبیین و بسرر دادن آنراسررت که منطق تولید ،تغییر ،و ترکیب دوبار کدها را در فرایند
نوشررتن ایجاد میکند .مرحی کدگذاری تصرراویر ،تحییل میدان رخداد ،و نوشررتن روایت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.

تحیییی درهمآمیاته و ترتیب آنرا خطی و یکی پس از دیگری نیسررت .همچنین گزم به رکر
اسرت که نام کاربری صرفحاتی که از آنرا در مقاله اسرتفاده شرده اسرت به سربب رعایت حقوق
خصوصی حذ شده است.
جدول شمارهء ( .)1کدهای مفهومی بهدستآمده از ترکیب تولید روایت تحلیلی و حالتهای بیانگری ایده در تصاویر
کدهای مفهومی
اراد معطو به حیات
دانش تامین
شرر وحشی
خانه بهمثابه سنگر
میدان رخداد یک تکه
اطالعات عاطفی

 .3چارچوب نظری

نظام اجتماعی مدرن مبتنی بر ایجاد مرزهای نظم بهوجود آمده اسررت .میشررل فوکو در پروژ
باسرتانشرناسری دانش نشران میدهد که سرازوبرگهای مدرن چگونه با ترسریم مرزهای نظم
مردرن مبتنی بر مردیریرت جمعیرت و مراقبرت و تنبیره (فوکو )1995 ،1همراه بوده اسرررت .مفروم
حکومرتمنردی ،کره ریشررههرای آن از قرن شررانزدهم میالی در اروپرا برا داردار پراسررب بره این
پرسرش که چه کسی و چگونه شایست حکومت است (فوکو ،)87 ،1991 ،در قرن  19میالدی
با پروژ تولید مرزهای نظم مدرن ادامه یافت .تأسریس سرامانههای قدرت قضرایی ،برداشرتی ،و
آموزشی برای حفت مرزهای نظم مدرن ضروری شد و فرهنگ مدرن شکل گرفت.
فرهنگ مدرن با مرزهای مدرن از نیروهای ناشرناخت طبیعت جدا شرد و انسران حیوانی
تربیتشرده برای شررکت در نظم جمعی مدرن تعریف شرد .بنابراین ،انسرانی که قابییتهای
تربیتشردن و انطباق با نظم مدرن را نداشرته باشرد باید از مرزهای نظم بیرون گذاشرته شرود؛
زیرا در حالت طبیعت حیوانی تربیتنشررده قرار دارد .از این رو ،طبیعت موقعیت وحشرری،
رام نشده ،و تردیدکنند مرزهای نظم مدرن ،که باید آن را همواره مرار کرد ،شناسایی شد.
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جدایی فرهنگ و طبیعت خصرروصرریت دور مدرن اسررت و هجوم طبیعت وحشرری به
مرزهای رامشرد نظم مدرن رخداد ایجاد میکند .رخدادها در مرزهای نظم مدرن گسرسرت
ایجاد میکند و پیوند بین امور زندگی از هم فرو میپاشرد .رخدادها فضرای آشروب و تری از
نظم (بردیو )289 ،2005 ،1را بره برار میآورد و در آن نیروهرا از قیردوبنرد آنچره آنررا را بره
یکردیگر پیونرد میزد آزاد میشررود (کیرا )135 ،1399 ،و در نتیجره بین آنچره پیش از رخرداد
بود و زمان اکنون و آنچه درحالآمدن اسرت خ گسرسرتی پدید میآید .زمان اکنون در میدان
رخداد در پیچشری از بیقراری نیروها و احسراس هراس و اضرطراب نسربت به آیندهای اسرت
که درحالآمدن است.
زمان اکنون ممیو از احتمال عمییاتیشرردن پتانسرریل موقعیتهای ماتیف و ایرمنتظره
اسرت و هراس و اضرطراب برآمده از انباشرت خردهرخدادها و رویدادن احتماگت ایرمتوقع
اسررت .بنابراین ،آینده در هالهای از ابرام فرو میرود و زمان اکنون موقعیت سرروژگی را پدید
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میآورد که ازسرویی دارای نوسرتالیی و در جسرتوجوی زمان از دسرت رفته اسرت؛ و از سوی
دیگر ،برای آیندهای که درحالآمدن است خیالبافی میکند.
نوستالیی استعارهای مدرن است که در معنای قدیمیاش به نوعی بیماری اشاره میشد که
افراد در سرفرهای بسریار دور از خانه به آن دچار میشردند .فیزیکدان سروسیسری ،یوهانس هوفر

2

برای اولین برار در قرن  17میالدی آن را برا ریشررهای یونرانی بره مفروم خواسررتن دردنرا چیزی
برهکرار برد (جینرگ .)360 ،2006 ،3افرادی کره بره سررفرهرای دور میرفتنرد در جسررتوجوی
موقعیرتهرای امنی بودنرد کره در خرانره آن را تجربره میکردنرد و در شرررای نرامطمۀن جردیرد
احسراس نیاز برای امنیت به ایجاد نوسرتالیی روزها امن خانه منجر میشرد .بنابراین نوسرتالیی
وضرعیت گیرکردن در شررای ناامنی اسرت که سروژه بهدنبال بهدسرتآوردن دوبار چیزی اسرت
که بهدسرت نمیآید و نوسرتالیی برآمده از موقعیت اضرمحالل امید برای بازیابی موقعیت امن
گذشرته اسرت که نابود شرده اسرت (پیکرینگ و ِکیگیی .)920 ،2006 ،4نوسرتالیی موقعیتی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

در زمان اکنون برای بازخواسرتن اندوهگین موقعیت گذشرته در نسربت به موقعیت ناامن آینده
است (کینگ و مکریوج.)488 ،2015 ،1
برازخواسرررتن انردوهگین گرذشرررتره در موقعیتی از اکنون اسرررت کره دچرار رخرداد و
فروپاشریدگی شرده اسرت  ،زیرا مرزهای نظم تاریای که سروژه موقعیتش را در آنرا بهدسرت
آورده بود دچار گسرسرت شرده و خ روال امور از بین رفته اسرت .نمودار وقایع در میدان
رخداد شرکل منحنی دارد که حاصرل فرایند تغییر نسربت ها بین نیروهاسرت و مرزهای نظم
نمی تواند در منحنی از تغییرات خودش را منسرجم کند .پس وضرعیت اکنون حاصرل خ
گسرسرت رخداد اسرت و هر آنچه قبل از آن قرار می گیرد نوسرتالیی اسرت برای اینکه آنچه
درحال آمدن اسرت آنقدر آبسرتن احتماگت ماتیف و مبرم شرده که دیگر آینده را نمیتوان
مانند زمان قبل از خ گسست در نظر گرفت.
بره همین سرربرب فکر کردن دربرار آنچره درحرالآمردن اسرررت فق در مرتبر خیرال قرار
میگیرد ،به عبارتی شرریو فکر کردن در میدان رخداد در حالت خیال اسررت .میدان رخداد
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اسرررت .در میردان رخرداد نظرام دانش دیگر نمیتوانرد الگوی تراریای تحییرل را ادامره بردهرد و
برای تامین آنچه در حال شردن اسرت چارهای جز خیال کردن و تصرویر سرازی از آینده باقی
نمیماند .نظم دانش خیال برانگیز میشررود و وییگی خیال قدرت انطباق با فضررای سرریال
میدان رخداد را دارد.
در نتیجه ،رخداد شریو ویروس کرونا در ایران ناگران بواسرط گسرسرت یافتن مرزهای
نظم ،موقعیت اکنون را تبدیل به مسررۀیه کرد و ابرام از آیندهای که درحالآمدن اسررت آنقدر
شرردت یافت که نوسررتالیی بازگشررت به مرزهای نظم زندگی روزمره را در دوران پیشرراکرونا
پدید آورد .گسررسررت یافتن نظم و ایجاد آشرروب در موقعیت اکنون هراس میی و اضررطراب
اجتماعی را دامن زد که شرکلهای بیانگری احسراسرات ناشری از آنرا در شربکههای اجتماعی
جغرافیرای دیجیترال خودش را نشررران میداد .همچنین ،تصررور و خیرال کردن فردای پس از
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بحران کرونا هم جیوههای بیانگری را ایجاد کرد که اشررترا مجموع شررکلهای بیانگری
مردم گیر کرده در میدان رخداد شیو ویروس کرونا پیوند احساسی را شکل میداد.
ِ

در اینجا منظور از جغرافیای دیجیتال قرار گرفتن در حالتی از رواب اسررت که از فرهنگ

الگوریتم بر میخیزد .فرهنگ الگوریتم نظام پروتکیی مبتنی بر دسررتور زبان نرم افزار اسررت
کره برا هوش مصررنوعی در پیونرد قرار دارد .فرهنرگ الگورتیم دربرار دور اینترنرت و دیجیترالیزه
شردن زندگیروزمره اسرت .فرهنگ الگوریتم دارای سرازوکار جمع آوری داده و محاسرب آنرا
در فضررای مجازی اسررت .فرهنگ الگورتیم اشرراره به نظام روابطی اسررت که شررۀون زندگی
اجتماعی مدرن را به فراسرروی جغرافیای آنالوگ بهمثابه ضرررورت حضررور در مکان میبرد،
زیرا انسرران در جغرافیای دیجیتال بطور فیزیکی حضررور ندارد و در واقع فیزیک دیجیتالی او
از مکرانی بره مکرانی دیگر مارابره میشررود .بنرابراین ،فرهنرگ الگوریتم ،جغرافیرای دیجیترال،
اینترنت ،هوش مصرنوعی ،و سرات و نرم افزارها همگی شربک فرهنگ الگورتیم را بهوجود
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میآورد .در فرهنرگ الگوریتم وییگیهرای جنسرریرت ،نیاد ،و طبقر اجتمراعی جزسی از نظرام
(چ ِنیلیپولرد )165 ،2011 ،1و این نشررران میدهرد کره فرهنرگ الگورتیم برا
روابطی اسرررت ِ

بهوجود آوردن جغرافیای دیجیتال چگونه سرربب گسررترش و انقالب مناسرربات ارتباطی در
جغرافیای آنالوگ شررده و این مسررۀیه خودش را در بزنگاههای رخدادهای اجتماعی نشرران
میدهرد ،برای مثرال در اپیردمی ویروس ِابوگ رسرررانرههرای مجرازی نقش بسرریرار مرمی را در
کنترل بیماری ایفا کرد (پولیدو ،ویالرجو-کاربالیدو ،ردوندورسما ،و گومز.)11 ،2020 ،2

در نتیجه ،در زمان رخداد شریو ویروس کرونا در ایران جغرافیای دیجیتال فضرایی را برای
خودبیانگری احسراسرات نوسرتالیی و خیالبافی دربار آیند پسراکرونا فراهم آورد .مجموعهای
از برم پیونرد خوردن تکنولوژی دیجیترال ،شرربکرههرای اجتمراعی مجرازی ،تیفنهرای همراه،
وضعیت اضطراری ،ضرورت قرنطینگی ،احساس هراس ،زمان و مکان در میدان رخداد شیو
ویروس کرونا بهوجود آمد که نشرران از ورود به وضررعیت ناآشررنا بود و در وضررعیت ناآشررنا
احساس نوستالیی و خیالبافی مرمترین واکنشهای احساسی به شرای ایر منتظره است.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

واکنشهای احسراسری در جغرافیای دیجیتال شربک اجتماعی اینسرتاگرام در قالب تصرویر
اسررت .تصرراویری که دربار رخدادها تولید میشررود اطالعاتی را پیرامون شررای وضررعیت
اضرطراری تولید میکند و اتاار انسرانشرناسری بصرری برای بررسری آنرا مجموعهای از رواب
را ترسرریم میکنرد کره وییگی میران رشررترهای دارد (پنرک 1ب .)449 ،2011 ،در مطرالعرات
بصرری اطالعات در شرکل بصرری شرامل مجموعهای از شرکلهای نوشرتاری و ایر نوشرتاری

اسررت و رواب بین آنرا شررکل میدان بصررری را ترسرریم میکند (مانوویچ .)13 ،2011 ،2در
نتیجه ،رخداد فروپاشریدن مرزهای نظم زندگی روزمر ایرانی بواسرط شریو ویروس کرونا و

بیانگری احسراسرات نسربت به زمان قبل و بعد از رخداد منجر به تولید اطالعات بصرری در
جغرافیای دیجیتالی شررد که مطالع آنرا بهمثابه ورود به شرربکهای از رواب بواسررط عبور از
درواز تصویر است.
 .4ارادۀ معطوف به حیات :نوستالژیها و خیالبافیها

رخداد شیو ویروس کرونا در ایران ناگران ظر مدت کوتاهی نظم و جریان زندگی روزمر
ایرانی را برم ریات .اهمیت آشررفته شرردن مرزهای نظم همراه با گسررسررت یافتن سرریسرری
عادتوارههای ایرانی بود که در همراهی با اجرای مراسررم و سررنت خرید شررب عید نوروز
هرچه بیشررتر جنبههای تأثیر گذارش را در فروپاش ریدن جریان معمول زندگی روزمره نشرران
میداد .با نزدیک شردن به شرب عید و سرنت دور هم جمع شردنها برای تحویل سرال ناگران
وضررعیت اضررطراری نزدیک نشرردن بیولوژیها به یکدیگر ُرخش را به شرردت هرچه تمامتر
نشرران میداد .میدان رخداد شرریو ویروس کرونا مسررتیزم عدم دیدار دیگری بود تا زنجیر
انتقال ویروس قطع شرود و این مسرتیزم گسرسرت یافتن عادتوار دیدن دیگری در ایام عید
نوروز بود.
شردت فرود رخداد شریو ویروس کرونا آنچنان سررمگین بود که نوسرتالیی دیدن دیگری
و بودن در کنار دیگری از احسراسرات ایرانی سرر برآورد و جسرتوجوی زمان از دسرت رفت
حضرور در خیابانهای شرب عید خودش را نشران میداد .نوسرتالیی از دسرت دادن خیابان
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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معادل با از دست دادن شرر بود آنرم در تقاطع با زمانی که نیاز و شوق بودن در خیابان برای
آماده شرردن برای مراسررم عید نوروز وجود داشررت .در ظر کمتر از چند هفته ابتداییترین
نوسرتالییها برای خیابان و شررر شرب عید ظاهر شرد به گونهای که در تعدادی از پسرتها
ٔ
شماره .)1
تصاویر شرر و خیابان شب عید سالهای پیش به نمایش در میآمد (شکل
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شکل شماره (  .)1یاد کردن جمع شدن جمعیت در هنگام شب عید نوروز

شرررر فضرررای دیرداری را تولیرد میکنرد و دیردن روی دیگری در شرررر کره بره جزسی از
عرادتوارههرای نرامحسرروس تبردیرل شرررده بود در رخرداد همرهگیری ویروس کرونرا بره مرتبر
خودآگاه دگرگون شرد ،زیرا دیدن روی دیگری در فضرای شررر موقعیتی ناامن و تردید کننده
بود .چرر انسرران ارتباطیترین باش عضررو بدن اسررت که با چرر شرررر ترکیب میشررود و
چرر فرهنرگ دیرداری را صررورت میدهرد (موبی برایجنتی .)2-1 ،2019 ،1چرر فرهنرگ

دیرداری کره پرسررره زن والتر بنیرامین 2آن را خوب در کرده بود و از دیردن چرر شرررر لرذت
میبرد ُ
(بیرون )23 ،2014 ،3در رخداد شرریو ویروس کرونا گویی شرررر بیچرره شررد ،از
آنجایی که مردم چررههای خود را از شرر برگردانده بودند.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

شرررر و خیرابران برای مردم همراننرد خرانرهای عمرل میکرد کره در آن احسررراس امنیرت
میکردند ،زیرا میتوانسرتند ادام حیات اجتماعی خود را بواسرط حضرور در شررر ،بودن در
اجتماعات ،و داشرتن شغل تضمین کنند .اما رخداد شیو ویروس کرونا به رخداد قرنطینگی
دامن زد .برایرد انردرون خرانره مرانرد و در جغرافیرای شرررری حضررور پیردا نکرد پس بودن در
اجتمراعرات و رفتن در شرررر برای چرخرانردن چری زنردگی بره ماراطره افتراده بود .بسرریراری از
بازارهای شررب عید با تعطییی و برشررکسررتگی همراه شررد و آشررفتگی زمان اکنون در میدان
رخداد شیو ویروس کرونا هر لحظه بیشتر شدت حضورش را به ری میکشاند.
نظام زندگی شررر از هم پاشریده شرده و به نظام زندگی اندرونی خالصره شرده بود .اما پرسرش
این اسرت که حیات اقتصرادی را چگونه بدون رفتن در شررر باید پاسرب داد؟ این مسرۀیهای اسرت
که نوسرتالیی بازگشرت به شررر و خیابان را هرچه بیشرتر شرعیهورتر میکرد .گویی اندرون خانه
فق منزلگراه موقتی بود و بیرون از خرانره سررکونتگراه اصرریی مردم بره شررمرار میرفرت ،زیرا میرل
بازگشرت به شررری که رفتن به آن با آشروب و ناامنی همراه بود بهمثابه موقعیتی عمل میکرد که در
قرن  17انسان اربی در آااز مسیر مدرنیته داشت تجربه میکرد میل دردنا بازگشت به خانه.
در وضرعیت ضررورت ماندن اندرون خانه سربب شرد تا بیرون خانه در قالب سرکونتگاه
اصریی مردم خودش را نشران میداد .شرکیی از باژگونی احسراسری بهوجود آمده که اندرون
خانه هر روز اریبهتر جیوه میکرد و بیرون خانه بهمثابه منزلگاهی از دسررت رفته احسرراس
میشررد .مردم در شرررر و خیابانهای مدرن به دنبال پاسررب به نیازهای زندگیروزمر خود
هستند و این سبب پیوند عاطفی و احساس امنیت نسبت به آن است .بنابراین ،مردمی که در
شررر میتوانند نیازهایشران را برآورده کنند شررر برایشران اصرل مرم حفت حیات اسرت .پس
در شررای اضرطراری ماندن اندرون خانه همانند دور شردن از سرکونتگاه امنی اسرت که ادام
ررر پیشرراکرونا در تصرراویر شرربک
حیات را ممکن میکرد ،در نتیجه خواسررتن اندوهگین شر ِ
اجتماعی اینستاگرام تولید و چرخش پیدا میکرد.

ارزشهرای ماتیفی مراننرد همبسررتگی ،همردلی ،احسرراس مسررۀولیرت ،یراری بره محرومران،
تقویت روحی انتقادی ،و مراقبت از خود در وضررعیت اضررطراری رخداد شرریو ویروس کرونا
بهوجود آمده بود .بر اساس این ارزشها محتواهای ماتیفی در جغرافیای دیجیتال در شکلهای
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گوناگون تولید میشررد و چرخش پیدا میکرد .اما ارزش اسرراسرری که در میدان رخداد کرونا تباه
شرد ارزش «اراد معطو به حیات» بود .اراد معطو به حیات اصرطالحی اسرت که بر اسراس
آن میتوان آشررفتگی زمان اکنون در رخداد سرررایت ویروس کرونا را در کرد .اراد معطو به
حیات زمان و فضرا را به دو باش ارزشهای قبل از خ گسرسرت رخداد سررایت ویروس کرونا و
آنچه خواهد آمد تقسرریم میکرد .نشررانههای ماتیفی از اطالعات دربار تباه شرردن ارزش اراد
معطو به حیات در شکل «پیشا» و «پسا» رخداد سرایت ویروس کرونا تولید میشد.
ارزش اراد معطو بره حیرات بره موقعیرت جریران زنردگی روزمره ،امیرد ،و تالش برای
پیشربرد هد ها و برنامههای زندگی اشراره دارد که نظمهای زندگی روزمره را شرکل میدهد.
وقتی رخداد در این برنامهها و نظمها گسرسرت ایجاد میکند آنچه پیشرارخداد فرد میشرود
تبردیرل بره نوسررترالیی میشررود .صرردا کردن گرذشررتره در اکنون رخرداد ری میدهرد کره دیگر
دسرتهای منظم گذشرته نتوانسرته خودش را به زمان آشرفت اکنون برسراند که اگر میرسراند
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زمران اکنون جزسی از امترداد نظم زنردگی قبرل از رخرداد بود .جغرافیرای دیجیترال ممیو بود از
عکسها و نوشرتههایی بود که مردم دور پیشرارخداد را یادآوری میکردند و آنچه در نوشرتهها
دیده میشرد احسراس نوسرتالیی را نشران میداد .تصراویر نوسرتالیی را نشران میداد و متنها
آن را فرا میخواند و نگرانی از دیروزی که شراید دیگر خودش را پس از رخداد تکرار نکند به
اوج گرفتن احساس نوستالیی دامن میزد.
«اراد معطو به حیات» مفرومی اسرت که از میان آن میتوان به اهمیت نوسرتالیی به شررر
پیشراکرونا پی برد .ارادا معطو به حیات اشراره به موقعیت میل به زیسرتن با تمام ابعاد آن اسرت.
دور زمانی زیسرتن با هد گذاریهای ماتیف به دورههای ماتیف زندگی انسران مدرن شررری
تبدیل و قابل شررمارش میشررود .دور حیات بواسررط اهدا انسرران و تقال برای رسرریدن به آنرا
معنی مییابد .بنابراین زمان هد گذاری شرد انسران مدرن به فضرایی نیاز دارد تا ایدههایش را
عمیی و اهردافش را پیگیری کنرد و آن جرایی جز شرررر نیسررت .بره همین سرربرب ،در واقع خرانره
سکونتگاهی است که در آن میتوان استراحت کرد و بین دو زمان رفتن به شرر و بازگشت به شرر
را در آن مسرتقر شرد و زمان را سرپری کرد و ما خانه را به «سرکونتخانه» تعبیر میکنیم .بواسرط
جعل مفروم سرکونتخانه میتوانیم شررر را بهمثابه «شرررخانه» آن خان اصریی در نظر بگیریم که

برا ایجراد رواب امن امکران تولیرد هرد و پیگیری آن را امکرانپرذیر میکنرد .پس برا دور مرانردن از
«شررخانه» اراد معطو به حیات پریشان و آشفته میشود.
ٔ
شماره ( ،)2تصویری از خیابانهای شیو شرر ترران دیده میشود و کاربر افسوس
در شکل
میخورد که چرا زمان بیشتری را برای ماندن در شرر و دیدن خیابان صر نکرده است .احساس
جسرتوجوی زمان از دسرت رفته و نوسرتالیی شرررخانه در جغرافیای دیجیتال تولید میشرد و
چرخش پیدا میکرد .پیوند احساسی دربار از دست دادن شررخانه تبدیل به نوستالیی جمعی و
افسروس شرده بود که در پیوندش با اسرفند ماه و حال و هوای عید نوروز حس نوسرتالیی مدرن
بازگشررت به شررررخانه را در فرهنگ ایران متفاوت میکرد .در عکسهای ماتیفی که در فضررای
ٔ
شرماره  )2یا
شربک اجتماعی اینسرتاگرام پاش میشرد عبارتهایی مانند «یادش بایر» (شرکل

«پارسرال همین موقع» در آنرا بسریار به چشرم میخورد .در شرکل ش ٔ
رماره  ،3عکسری از زمان سرال
تحویل  1398در حافظی شریراز است که در نسبت با سال تحویل کرونا زد  1399به نمایش در
میآید .کاربر یاد پارسرال همین موقع را میکند و حسری از شرور زندگی را جسرتوجو میکند که
امتداد آن دچار گسررسررت شررده اسررت .کاربر دیگری در پایین آن اظرار نظر کرده اسررت «چه
آرامشرری داشررتیم و خبر نداشررتیم» که این جمیه اعتباری اسررت برای برانگیاته شرردن احسرراس
نوستالیی در زمان اکنون میدان رخداد و جستوجو کردن ارزشهای اراد معطو به حیات.

شکل شماره ( .)2یاد کردن روزهای حضور امن در خیابان
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شکل شماره ( .)3یاد کردن جمع شدن مردم در هنگام سال نو قبل از شیوع ویروس کرونا در حافظیۀ شیراز
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تصراویر نشران میداد که چگونه شررر و خیابان از مردم ربوده شرده بود و مردم آنرا را در
عکسهرای زمران پیشرراکرونرا جسررتوجو میکردنرد .بودن در شرررر و حرکرت در آن جزسی
اسراسری از زندگی روزمره اسرت که امکان پیوند با دیگری را بهوجود میآورد .حرکت در شررر
همراه شرردن با مردم دیگر یا حرکت در شرررر برای رسرریدن به دوسررتان و آشررنایان اسررت که
پیوندهای عاطفی را اسرتحکام میباشرد .در خانهها باید ماند و نباید حرکت اضرافی داشرت؛
یعنی شرررر و خیابان دیگر جزسی از امتداد نظم زندگی روزمره به حسرراب نمیآید و اندرون
سررکونتخانه جای آنرا راگرفته بود .وقتی در شرررر نمیتوان حرکت کرد پس دیگر نمیتوان
دوسرتان و آشرنایان را مالقات کرد و در اینجا نوسرتالیی شررر با نوسرتالیی دیدن دوسرتان و
آشنایان پیوند میخورد.
دیدن دوسرتان و آشرنایان بر اهمیت رواب اجتماعی و پیوندهای عاطفی مردم با یکدیگر
در طول زنردگیروزمره اشررراره دارد .برقراری پیونردهرای عراطفی و حمرایرتهرای احسررراسرری
مسررتیزم حضررور داشررت در مکانی مشررتر با دیگری اسررت .برای مثال ،جماعتها وقتی
جنبش انقالبی را بهوجود میآورند که با یکدیگر در مکان واحدی چون خیابان جمع شرروند

و بردن واحردی را برای اعتراد برهوجود آورنرد (برالتر .)127 ،2015 ،1بنرابراین ،حضررور در
مکان مشررتر و قرار گرفتن بدنها در کنار همدیگر پیوندهای عاطفی را عمییاتی میکند .با
ناامن شردن شررر دیگر نمیتوان شررر را بهمثابه مکانی آشرنا برای مالقات دیگری انتااب کرد
یا برای دیدن دوسرت از بین خیابانهای شررر عبور کرد .به همین سربب ،سرکونتخانه تبدیل
به زندانی میشررود که فرد به مرور شرررو به بیگانگی با آن و احسرراس ناامنی میکند ،زیرا
شرررخانه از او گرفته شرده اسرت .خان اصریی شررر اسرت و هرچه از مدت قرنطینه میگذشرت
ضرررورت رسرراندن خود به دوسررت و آشررنا بیشررتر میشررد و خانه هرچه بیشررتر از خانه به
سکونتخانه تبدیل میشد که دیگر سکونت در خانه کافی است و باید از آن خارج شد.
در شرکل ش ٔ
رماره ( ،)4نوشرتهای به اشرترا گذاشرته شرده اسرت که کاربر در آن از آشرفتگی
و کابوس دوری از عزیزانش میگوید .خانهای که در طول زندگی روزمره امن فرد میشررد
ناگران چرره عود میکند و ناامن میشرود ،زیرا دیوارهای خانه اجاز عبور برای مالقات با
دوسررت را نمیدهد .باید اندرون خانه ماند و خانه دیگر خانه نیسررت بیکه سررنگری در برابر
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سررنگر از آن خود نکرده اسررت و فق به سرربب ضرررورت مراقبت از خود در خانه خودش را
حبس کرده اسرت ،پس خانه زندان اسرت که برای رهایی از آن روزها شرمرده میشرود .شررر
هرچند با چرر ویروس کرونا وحشرری به نظر میرسررید اما برای شرررروند ایرانی ضرررورت
ادام حیات و تردید مشکالت اقتصادی فق توس حضور در شرر قابل حل بود .پس خانه

نه سرنگر که زندان و شررر نشران از رهایی میداد .بر اسراس آمار ایسرپا در باز زمانی  17تا 20
فروردین  1399از مردم ترران 64 ،درصرررد مردم اعالم میکننرد کره بره حمرایرت اقتصرررادی
دولت نیاز دارند و  63/3درصد مردم مرمترین مشکل خانوادهشان را در صورت ادام شیو
ویروس کرونرا و مرانردن در خرانره مشررکالت اقتصررادی و امرار معیشررت توصرریف کردهانرد
(مرمترین مشررکرل خرانوادههرای تررانی .)1399/2/7 ،این نشررران میدهرد کره چگونره مردم
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

ضررورت بازگشرت به شررر برای گریز از شرر تردید اقتصرادی را وقتی در اندرون سرکونتخان
خود میگذراندند با تمام وجود حس میکردند.1
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شکل شماره ( .)4ابراز احساس یأس از بروز شیوع ویروس کرونا

ماندن در قالب حبس شدن اندرون خانه را معنی میداد که انسان شرری زمان محدودی
را در خانه میتواند بگذراند .خانه برای انسرران شرررری در محدود زمان تعریف میشررود و
بیش از آن خانه ناامن میشرود ،زیرا بهمثابه زندان عمل میکند .میدان رخداد شریو ویروس
کرونا از خانه ابار روبی کرد و آن را به سکونتگاهی دردآور تبدیل کرد و شرر آن خانهای شد
که بودن در آن یک نوستالیی شده بود.
زمران اکنون در میردان رخرداد شرریو ویروس کرونرا برا انبوه تولیرد نوسررترالیی دوران
پیشراکرونا همراه شرده بود .این جغرافیای دیجیتال بود که میتوانسرت صرداهای اندوهگین و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1یکی از مرمترین مسررۀیههایی که رخداد شرریو ویروس کرونا در جران بهوجود آورد پررنگشرردن فاصرری طبقات اجتماعی
اسررت .بسرریار از مردم فرودسررت از قربانیان ویروس کرونا بودند ،زیرا برای امرار معاش نمیتوانسررتند در خانه قرنطینه بمانند و
فاصری اجتماعی را رعایت کنند .برای نمونه در مقالهای عنوان میشرود که رعایت فاصری اجتماعی در هند مربوط به طبق متوسر
به باگست (شور و میترا  31 ،2020 ،مار ) .همچنین نگاه کنید به

مضرطرب مردم محبوس در سرکونتخانهها را به گوش همدیگر برسراند .جغرافیای دیجیتال
امکان میداد تا بدون حضور در مکان شرری با دیگری پیوند عاطفی دیجیتالی تولید کرد.
در جغرافیای دیجیتال آنچه پیوند دهند اسرت اطالعات عاطفی اسرت که تولید میشرود
ٔ
شرماره
و سرپس چرخش پیدا میکند و به حس مشرتر تبدیل میشرود .برای نمونه در شرکل
( ،)5کاربری تصرویری از لباند خودش گذاشرته و مینویسرد که «این لباند متعیق به پاییز
 96اسرررت ...حراگ میشررینی و عکسهرا را مرور میکنی ،آن لبانرد را بره یراد میآوری و بره
چرره ثرابترت در آینره نگراهی میکنی و برا خودت میگویی لبانردت کو؟» .نویسررنرده بره
نشرسرتن ،مرور کردن عکسها ،و خیره شردن به چرر ثابت در آینه اشراره میکند که فعلهای
نشررسررتن ،مرور کردن ،و خیره شرردن مات

زمان اکنونی اسررت که از حرکت باز ایسررتاده

اسررت .خ طول زمان بواسررط برنامههای زندگی به دورههای ماتیف تقسرریم میشررود و
میتوان آن را در مفروم گرذر زمران در کرد ،امرا وقتی برنرامرههرای زنردگی فرو میپراشرررد دیگر
نمیتوان خ طول زمان را دوره بندی کرد زیرا فعلهای نشرسرتن ،مرور کردن ،و خیره شردن
توانایی تقسریم بندی زمان ندارد .در نتیجه ،زمان اکنون در میدان رخداد یک تکه و بیبرنامه
بر اراد معطو به حیات میافتد و ارزشهای نرفته در آن تحییل میبرد.

شکل شماره ( .)5یاد کردن احساس شادابی و زندگانی در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا
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بر این اسراس ،زمان اکنون رخداد سررایت ویروس کرونا در فقدان ارزش های دوران
پیشرراکرونا قرار داشررت و زمان اکنون در تقال برای یادآوری کامل گذشررته و احسرراس
نوسرتالیی به شررر و خیابان بود .جغرا فیای دیجیتال فضرایی بود که امکان یادآوری کامل
گرذشر رتره را تبردیرل بره حس جمعی می کرد امرا میرل رفتن بره آینرده و گرذار از زمران اکنون
میردان رخرداد بره زمرانر پسررراکرونرا موقعیرت دیگری بود کره ارزش هرای اراد معطو بره
حیات را نشان میداد.
دوران پس از رخداد سررایت ویروس کرونا در فضرای مجازی به پسراکرونا نامیده میشرد.
جران پساکرونا ممیو از شکلهای جدیدی تصور میشد که سیاست ،اقتصاد ،سرمایهداری،
تکنولوژی ،و اجتمرا بره کردام سررو خواهرد رفرت .امرا آنچره در جغرافیرای مجرازی دربرار زمران
پسرراکرونا تولید میشررد به دو دسررته قابل دسررتهبندی اسررت  )1اطالعات دربار جران
پسراکرونا با رویکردی تحیییی و فیسرفی؛  )2اطالعات دربار آنچه مردم در زمان پسراکرونا
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انجام خواهند داد.
در رویکرد ناسرت ،صرفحاتی که متعیق به روشرنفکران بود بیشرتر سرعی داشرت اندیشر
خود را از دوران پسرراکرونا مطرح کند .اندیشرره هایی که گاه ترجم نظرات اندیشررمندان
ٔ
شرماره  .) 6البته اطالعاتی هم پیرامون آیند خود
اربی دربار جران پسراکرونا بود (شرکل

ویروس کرونا تولید میشرد که سررانجام جران با این ویروس چه خواهد بود (شرکل ش ٔ
رماره

 .)7اطالعرات در این زمینره «دانش تامین» را تولیرد می کرد و سرررعی داشرررت ترا آنچره
درحرالآمردن اسرررت را حردس بزنرد و دربرار آن نظریره پردازی کنرد .رخرداد شررریو ویروس
کرونرا مرزهرای تراریای نظم زنردگی را گسرررسرررت داده بود و آینرده از آنچره اطمینران وجود
داشررت که ادامه خواهد یافت ناگران تری شررد زیرا نظم تاریای که قرار بود آن را شررکل
دهد متالشری شرده بود .بنابراین ،اندیشر خیال انگیز برای پر کردن آیند تری شرده از نظم
تاریای به کار میافتاد (ادم و گریوس.)13 ،2007 ،1

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

شکل شماره ( .)6تخمین زدن آیندۀ پس از کرونا

شکل شماره ( .)7پیش بینی آیندۀ پس از کرونا

اما آنچه به شررکل گسررترده دربار آیند زمان پسرراکرونا در شرربکههای مجازی چرخش
داشرت به وضرعیت انسران ایرانی و سرالمت طی کردن داگن رخداد سررایت ویروس کرونا
مربوط میشرد ،زیرا باید از داگن رخداد سرالمت گذشرت و مراقب خود بود .از این رو آیند
پسراکرونا زمان جشرن گرفتن سرالمتی به شررط پایبندی به دسرتورهای برداشرتی بود .به همین
خاطر تصراویری تولید شرد که مااطب را در ماشرین زمان به دوران پسراکرونا میبرد که به
سربب رعایت دسرتورهای برداشرتی پاداش سرالمتی را نصریب خود کرده اسرت .در شرکل
ٔ
شرماره ( ،)8به تاریب اسرفند  ،1398ابتدا تصرویر پرسرتاری را نشران میدهد که در دسرتش
مقوایی اسرت با تاریب اردیبرشرت ماه  1399یعنی چند ماه پس از شریو ویروس کرونا که او
و همراهانش خوشرحالند زیرا زندهاند و کرونا را شرکسرت دادهاند .همچنین آگری ترحیمی
نشران داده میشرود که گویی عید نوروز تمام شرده اسرت و پدر بزرگ خانواده به سربب عدم
رعایت فاصری اجتماعی و پذیرایی از مرمانها به کرونا مبتال شرده و فوت کرده اسرت .تمامی
تصراویر از این دسرت آینده را به زمان اکنون میآورد و در این فشرردگی مرگ را یادآور میشرود
تا یاداوری افیت امروز تبدیل به افسروس برای زمان پسراکرونا نشرود .به بیانی ،این تصراویر
در پی معنیدار کردن زمان اکنون میدان رخداد برای مراقبت از خود است.
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شکل شماره ( .)8خیالبافی دربارۀ آیندۀ پس از کرونا

1

(ثاکر ،
همهگیری بیماری پیوندی بین بیولوژی بدن انسران و موجودات میکروسرکپی اسرت ِ

 )135 ،2009که حاصررل آن دگرگونی بدن در موقعیتی از وضررعیت ناپایداری اسررت .گذار به
سروی مرگ یا معیوب شردن داسمی یا بازگشرت به سرالمت کامل وییگیهای وضرعیت ناپایدار و
حاصرل ترکیب شدن بدن انسان و موجودات میکروسکپی است ،موجوداتی که بهمثابه موجودات
اجتمراعی وارد دایر فرهنرگ و رواب زنردگی روزمره میشررود .بنرابراین ،رهرایی از آمیاتگی بردن
انسرران با ویروس کرونا منظور جران پسرراکروناسررت که دربار چگونگی آن و اینکه چه زمانی
خواهد آمد و چه خواهد شد فق میتوان ،در انتظاری طوگنی ،خیالبافی کرد.
در بسیاری از پستها مردم از یکدیگر میپرسیدند که برای زمان پساکرونا یا پساقرنطینه
چره نقشررههرا و برنرامرههرایی دارنرد؟ بره کجراهرا خواهنرد رفرت؟ چره کسررانی را مالقرات خواهنرد
کرد؟ پرسررشهرا از فعرل آینرده بود و پراسرربهرایی کره برایرد برای آنررا تامین زد ،زیرا در اکنون
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

میدان رخداد آینده مبرم اسرت .شریو فکر کردن در میدان رخداد به شرکل تایل اسرت و جز
آن نمیتواند دقیق فکر کرد برای اینکه در میدان رخداد هیچ چیز دقیق نیسررت ،مرزهای نظم
تباه شرده اسرت ،و سریالیت کل زندگی روزمره را فرا گرفته اسرت .در اکنون رخداد کرونا حتی
مردم نمیدانسرتند کسری که برای آخرین بار دیدهاند آیا در جران پسراکرونا باقی خواهد بود؟
در شرکل ش ٔ
رماره ( )9کاربر از مااطبانش میپرسرد پس از قرنطینه به کجا خواهند رفت و در
شررکل شر ٔ
رماره ( )10کاربری دیگر صررحبت از امید میکند و اینکه باید برای به زمان پس از
کرونا هم فکر کرد و برنامه داشررت .آینده و امید محتوای مشررترکی اسررت که در شررکلهای
جسرررتوجوی موقعیرت آینرده در نزد مردم از آنررا سررۀوال میشرررد ترا برا خیرال کردن جرران
پساکرونا از انبوه تباه شدن امتداد زندگی در زمان اکنون میدان رخداد بکاهند.
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شکل شماره ( .)9پرسش و خیالبافی دربارۀ آیندۀ

شکل شماره ( .)10دعوت به فکر کردن دربارۀ آیندۀ

پس از کرونا

پس از کرونا

جغرافیرای دیجیترال فضرررای خیرال پردازی برای مردم گرفترار در رخرداد سرررایرت ویروس
کرونرا بود .مردم خیرال میکردنرد و برای زنرده مرانردن در جرران پسررراکرونرا از خیراگت خود
میگفتنرد همراننرد زنردانی کره از خیراگت روزهرای آزادیش میگفرت .امیرد ،آرزو ،و خیرال فردا

نشران از ارزشهای اراد معطو به حیات بود .جغرافیای دیجیتال ارزشهای اراد رسریدن
به فردای پس از کرونا را گاه در واقعیتی مانند نوستالیی پیش از رخداد سرایت ویروس کرونا
نشران میداد (شرکل ش ٔ
رماره  )11یا فردا را در قالبی طنز خیال پیردازی میکرد ،زیرا شرکل طنز
ٔ
شماره .)12
قدرت آزاد کردن بالهای خیال را بر فراز فردای جران پساکرونا داشت (شکل
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شکل شماره ( .)11نوستالژی و دلتنگی برای دوران

شکل شماره ( .)12خیالی طنزآمیز از کنشهای پس

قبل از شیوع ویروس کرونا

از پایان شیوع ویروس کرونا

 .5نتیجهگیری

رخداد شریو ویروس کرونا با تردید مسرتقیم زندگی انسرانها به سروی مرگ شررای اجتما را
در وضرعیت اضرطراری قرار داد .در وضرعیت اضرطراری رسرم و جریان معمول زندگیروزمره
قرابرل ادامره نیسرررت ،زیرا مرزهرای نظم کره نگراهردارنرده و محرافت نظرام ارتبراطی زنردگی مردرن
اسرت دچار اضرمحالل شرده اسرت .فروپاشری مرزهای نظم با تولید آشروب و ناامنی رو به راه
است ،بنابراین رخداد شیو ویروس کرونا همراه با خود رخدادهای دیگری مانند قرنطینگی،
بحران اقتصادی ،بحران آموزشی ،و بحرانهای خانوادگی و ایره را بهوجود آورد.

رخرداد شرریو ویروس کرونرا زنجیر عرادتوارههرای زنردگی را برم ریارت و مرمترین آن
حضور در شرر و نزدیک شدن به بیولوژی دیگری بود .در مناسبات زندگیروزمره بیولوژیها
نبرایرد بره یکردیگر نزدیرک شررونرد و شرررر را برایرد خرالی کرد و بره انردرون خرانرههرا رفرت .مرانردن
انردرون خرانرههرا و قرنطینگی در فرهنرگ ایران در آخرین مراه سررال  1398ری داد و برا جشررن
نوروز و آااز برار همراه شرد .از این رو ،ضررورت ماندن اندرون خانه با فرهنگ سرنتی ایرانی
مبتنی بر بیرون آمدن از منزل برای خرید شررب عید ،شرریو شرردن شررررها ،مسررافرتها ،و
دیدوبازدیدهای نوروزی پیوند خورد و در کنار خوابیدن اقتصاد بازار شب عید همانند شوکی
سنگین بر پیکر فرهنگ و اقتصاد ایران فرود آمد.
مردم باید اندرون خانه میماندند و گسرسرته شردن رواب و پیوندها به سربب مراقبت از
خود راههای ارتباطی جایگزین با اهمیت شرد .چگونه باید با دیگری ارتباط برقرار کرد بدون
آنکه ویروس کرونا را انتقال نداد؟ پاسرب به این پرسرش ورود به جغرافیای دیجیتال و اسرتفاده
از شربکههای اجتماعی و ارتباطی بود .در جغرافیای دیجیتال کسری نمیتواند کسری دیگر را
بره بیمراری مبتال کنرد ،زیرا در میران ارتبراط بردن بره بردن رسرررانرهای قرار گرفتره بود کره در عین
ایجاد جدایی امکان ارتباط را برقرار میکند.
مردم در جغرافیای دیجیتال احسرراسررات خود را به اشررترا میگذاشررتند و پیوند عاطفی
ایجراد میکردنرد .در جغرافیرای دیجیترال اطالعرات ماتیفی تولیرد میشررود و چرخش پیردا
میکند .در تولید و چرخش اطالعات مردم به یکدیگر پیوند میخورند و شرربکهای از رواب را
صررورت میدهنرد کره جمراعرت دیجیترالی یرا مرای دیجیترالی را برهوجود میآورد .جغرافیرای
دیجیتال بهمثابه شررر جدیدی عمل میکرد که مردم در آن رفتار میکردند .یکی از این رفتارها
ابراز احساس نوستالیی نسبت به زمان پیشاکرونا و خیالبافی دربار آیند پساکرونا بود.
مردم اندرون خانهها ماندند اما به مرور با فضرای خانه بیگانه شردند .بیگانگی با فضرای
خرانره در زمران اکنون میردان رخرداد شرریو ویروس کرونرا برا ابراز احسررراس در شرربکرههرای
اجتماعی بمنظور خواسررتن اندوهگین زمان پیشرراکرونا بود .زمان پیشرراکرونا امکان رفتن به
شررر وجود داشرت و شررر جایی بود که مناسربات زندگی را شرکل میداد .رفتن در شررر برای
دنبال کردن اهدا زندگی و شرکل دادن به رواب اجتماعی ناگران گسرسرته شرده بود و ماندن
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اندرون خانه همانند زندان عمل میکرد .حبس شدن در خانه برای زنده ماندن شرای جنگی
را یادآوری میکرد .خانهها برای انسران مدرن چنین کارکردی نداشرت ،زیرا خانه محیی برای
مسرتقر شردن بین زمان اتمام کارها در شررر و شررو شردن دوباره برنام زندگی در آن بود.
خانهها برای انسران مدرن در محدودهای از زمان تعریف شرده بود و ضرورت گذراندن کییت
زمان در آن سربب بیگانگی و احسراس ناامنی روحی در خانه و جسرتوجوی زمان از دسرت
در دوران پیشاکرونا در شرر بود.
ضررورت ماندن در خانه در قالب موقعیتی هسرتیشرناسری عمل میکرد ،زیرا دوباره باید
مناسربات انسران با شررر و خانه تعریف میشرد .میدان رخداد شریو ویروس کرونا با شردت
هرچه تمام انسران ایرانی را از شررر محروم کرد و فقدان شررر نشران داد که همانند خان امنی
عمل میکرده اسرت که میل پیوسرتن دوباره به آن در قالب نوسرتالیی بیان میشرد و ،از طرفی،
حضور همواره اندرون خانه نشان داد که چقدر انسان با آن بیگانه است .از این رو ،در میدان
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رخداد شریو ویروس کرونا و قرنطینگی ،شررر را در مفروم «شرررخانه» و خانه را در مفروم
«سرکونتخانه» تعریف کردیم .شرررخانه فضرای امن جسرتوجوی اهدا و ادام جریان
زندگی است و خانه سکونتگاهی برای لحظات فار شدن از شرر است.
موقعیت اکنون در میدان رخداد شریو ویروس کرونا خیالبافی دربار آیند درحالآمدن
را ایجاد کرده بود .روی دیگر نوستالیی زمان از دست رفته ایجاد خیال برای فردایی است که
شررکل و حالت آن در هالهای از ابرام قرار گرفته اسررت .آیند پسرراکرونا چه وضررعیتی دارد؟
پرسرشری که به سربب وجود عدم قطعیت و از بین مرزهای نظم فق باید برای پاسرب دادنش
تامین زد و خیالبافی کرد .خیال امکان اندیشریدن برای وضرعیتی اسرت که احتمال وقو آن
میرود .بنابراین ،بسرریاری از مردمی که در جغرافیای دیجیتال حضررور داشررتند از یکدیگر
دربار آیند پساکرونا میپرسیدند و برای آن تولید خیال میکردند.
رخداد شرریو ویروس کرونا به رخدادهای دیگری دامن زد و آشررفتگیهای اقتصررادی،
سرریاسرری ،و فرهنگی را با خودش به همراه آورد .آشررفتگیهایی که هرچه بیشررتر میشررد به
شررردت دامنر نوسررترالیی و خیرالبرافی برای گریز از حجم شررردت آشررفتگی دامن میزد و
جغرافیای دیجیتال فضایی برای ایجاد پیوند و یافتن یکدیگر در میدان رخداد است.

 .6سپاسگزاری

با تشررکر از پیوهشررک ٔ
رده مطالعات فرهنگی و عیوم فرهنگی که با حمایت مالی آن پیوهش

«زیسررت دیجیتال در بزنگاه اپیدمی ویروس کرونا در ایران بررسرری شرربکههای اجتماعی
مجرازی تیگرام ،توسیتر ،فیس بو  ،و اینسررتراگرام» در سررال  1399به انجرام رسرریرد و مقال
حاضر نیز مبتنی بر این پیوهش استاراج شده است.
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منابع
ایسپا ( 29اسفند  .)1398از هر  10ایرانی ،حدود  7نفر از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکنند .اجسپا.
برگرفته از
طاهری کیا ،حامد ( .)1399مطالعات ف هنگی ،مههیهههه ان وههههوانههههتههههوم ،ر
لوگوس.

پسههههاویهههه ی .ترران نشر

پیوهشرگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ( .)1399گزار نظ سهنای دج گا شهر ن ان در وصهور و نا امطالعه
وشوری) ،موج ا ل .ترران پیوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ایسررنا ( 7اردیبرشررت  .)1399مرمت جن مش ه خ وانواد های تر انی در صههورت ادامه شههیوو و نا .برگرفته از
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