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 چکیده
  مرگ. کرد  ایجاد شرو   ایرانی   روزمره زندگی   نظم مرزهای به  ترتمام هرچه شردت  با کرونا  ویروس   شریو  

. شرود ایجاد  اضرطراری  وضرعیت ایران  در  تا  شرد  موجب  کرونا ویروس  به  ابتال  شریو   از  حاصرل  بیماری و
  به کرونا ویروس   شیو    همچنین،.  شدند می   قرنطینه  خانه در  باید  مردم و شد  تعطیل  هادانشگاه و مدارس 

نیز   خانوادگی   و  روحی،  اقتصادی، هایبحران دنبال آنبه شد و  منجر قرنطینگی   مانند   دیگری   رخدادهای
 عید،   شررب خرید  سررنتی  مراسررم  با  همزمان ایران  در کرونا  ویروس   شرریو    رخداد  بزنگاه.  وجود آمد به

 فروپاشرریده   هم ایام عید از  سررنت روابطی   تمامی   کهدرحالی  بود، نوروزی  دیدوبازدیدهای و  ،مسررافرت 
  یکدیگر و ماندن در قرنطینه، فضرای دیجیتال کنار  در  شردنجمع  عدم  ضررورت  شررر، شردنتعطیل  با. بود

  از  ناشری  خود احسراسرات توانسرتند می   اجتماعی  هایشربکه  واسرط به که  مردم بود  ابزار ارتباطی  مرمترین
کنند.   ایجاد  عاطفی   پیوند   و  بگذارند  میان  در  یکدیگر با  را   رخداد میدان به  شدنپرتاب  اضطراب و هراس

 احسرراس   شررد به اشررترا  گذاشررته می   مجازی فضررای در  که احسرراسرراتی  مرمترین از  یکی  بنابراین،
برا اتارار رویکردی    اسررراس،  این  بر.  آینرده بود  پیرامون  برافی خیرال  و  پیشررراکرونرا  زمران  دربرار   نوسررترالیی

  چگونگی  مقاله بررسری  اصریی   ای بین مطالعات فرهنگی دیجیتال و مطالعات بصرری، هد رشرتهمیان
 فیسربو   و اینسرتاگرام  اجتماعی  شربک  در  ایرانی   کاربران  بافی خیال و نوسرتالیی  اتاحسراسر گری خودبیان

 مبرم   آیند  دربار   کردن  فکر و  اسرت رفته دسرت  از که  خانٔه امنی  مثابهبه شررر  کردن  یاد  نتیجه،  در. اسرت
 .است رخداِد شیو  ویروس کرونا  میدان در افتادن گیر  از نشان  بافی خیال  قالب رو درپیش و
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 مقدمه  .1
طور رسمی از شرر قم هتوسر  رسان  میی ب  1399برمن   30شریو  ویروس کرونا در ایران در 

ها برای یک هفته تعطیل شرد. آمار مبتالیان به چند روز پس از آن مدارس و دانشرگاه واعالم 
در  تعطییی مدارس و دانشررگاه  منجر به سرررعت باگ گرفت و ویروس کرونا و مرگ بیماران به

منتشرر  . در این بین اخباری از سرفر مردم ترران به سرمت شرررهای شرمالی کشرور  کشرور شرد
. بره همین  افزایش پیردا کرد مبتالیران و قربرانیران در گیالن و مرازنردران    کره همزمران آمرارشرررد  
برای در امان ماندن از خطر بیماری و   ج کهها نه برای مسرافرت و تفر  ماهیت تعطییی ،سربب

 اوقاتی برای خوشگذرانی تعبیر نکنند.   مثابهٔ د تا مردم آن را بهشمرگ اعالم 
آوری از شریو   شردیم آمارها و اخبار دلرره نزدیک می  1398هرچه به روزهای پایانی اسرفند 

ین امر بازار شررب  شرردند و هم آمد. مردم از بودن در اجتماعات برحذر می ویروس در ایران می 
ممیو از    . چرر  شرررر ایرانی کره همواره در روزهرای آخر سرررال را بره کسرررادی کشرررانرد   عیرد 

 با رخداد طور ناگرانی  به رو شرد. مردم ناگران با سرکوتی تاریای روبه   بود وجوش جمعیت  جنب 
سرتادن  و ای خانه  در  ترین مکان ماندن  شرده بودند و امن رو روبه شریو  ویروس کرونا    فردِ منحصرربه 
ها و دیدوبازدیدها  با شررو  عید نوروز و آااز شردن سرنت مسرافرت   ، بود. بنابراین گی  در قرنطینه 

ایجاد شرد که دامن    ارتباطات اجتماعی ماندن اندرون خانه و اجتناب از   برای   ی در برار ضررورت 
 .  را در پی داشت کالفگی و نوستالیی زمان پیش از شیو  ویروس کرونا زدن به  

اسرررت نظرام معمول رو  در پیش ای مبرم از آنچره  دوختن بره آینرده مرانردن در خرانره و چشررم 
 ، هراس   ریزی احسررراِس ترین راه برای برون روزمره را گسررسررتره بود و ممکن ارتبراطی زنردگی 

وگوی جمعی از طریق جغرافیای دیجیتال و  زدن به گفت ها و دست گذاشتن اضطراب اشرترا  به 
رفت و  نه وضررعیت قرمز قرار گرفتن در معرد دیگری را نشررانه می قرنطی فضررای مجازی بود. 

بودن بره دیگری یرا نبودن و تمراس داشررتن یرا فضرررا را از مفروم زمین و محیره بره مفروم نزدیرک 
رو، اشرترا  احسراسرات در جغرافیای دیجیتال این (. از 275،  2020،  1نداشرتن تغییر داد )راسرل 

دنبال پاسررب به این مقاله به ن در دوران  قرنطینگی بود. ریزی احسرراس نزد دیگری در بیرو برون 
رفتره در زنردگی  ابراز احسرراس نوسررترالیی در رابطره برا زمران از دسررت اسررت کره  پرسررش این 
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فرهنگ دیجیتال و مطالعات  

 ...   بصری: نوستالژی 

 ؟ است چگونه  پیشاکرونا و سپس پروراندن خیال برای روزهای پساکرونا در جغرافیای دیجیتال 
  ای مبرم بافی برای آینده یی و خیال نوسررتال  گسررترش پرداختن به مسررۀی  نگارنده  هد  اصرریی 

 ساختار احساسات را تحت تأثیر قرار داده بود. است که در بزنگاه شیو  ویروس کرونا 
پرداختن بره هرد  مقرالره مبتنی بر مطرالعر  رخرداد اسرررت کره شرررای  نظم تراریای از بین 

فضرای   میدان مطالعهٔ   . شرودرود و وضرعیت اضرطراری فروپاشری مرزهای نظم ایجاد میمی
توان بنابراین، می ؛ ها مبتنی بر تصرویر اسرتهای اجتماعی اینسرتاگرام و فیسربو  و دادهشربکه

ویروس را از  این وسرریی  مطالعات بصررری وضررعیت فرهنگ ایران در میدان رخداد شرریو  هب
. مطالعه کرد ای رشتهمنظری میان

 
 . پیشینۀ پژوهش2

جران تأثیرات اقتصرادی، فرهنگی، و سریاسری ماتیفی داشرته که در  شریو  ویروس کرونا در  
هرا، کره مبتنی بر مفروم هرای ماتیفی منتشررر شرررده اسرررت. برخی از مقرالره براره مقرالره این 

( و همچنین آگامبن دربار  وضرعیت اسرتثنایی  2020،  1سریاسرت فوکو بودند )شروبرت ررر زیسرت 
نرد ترا هسررتی رخرداد ویروس کرونرا را از  ( تالش کرده بود 2،  2020،  3؛ برگ 2020،  2)شررانی 

های کوتاه و بیند بیشرتر  های سریاسری و مدیریت برداشرت جمعی بررسری کند. این مقاله دیدگاه 
طرح تفکر نظری در رویارویی با وضرعیت بحران رخداد ویروس کرونا و پدید  قرنطینگی بود.  

ها را به فضرایی  ندرون خانه عبارت دیگر، ضررورت قرنطینگی، که شررر را به شررر مردگان و ا به 
 ای تکینه شد. میزان شیو  ویروس تبدیل به پدیده جدید تبدیل کرده بود، نه شاید بیشتر بیکه به 

هسرتیم که به مفروم قرنطینگی و تولید  یادبیاتوجوی  با توجه به موضرو  مقاله، در جسرت
زنگی  . عیی چشرمهبپردازد کرد،  ها را ُپر میفضرای جدید اجتماعی، که شررر را خالی و خانه

پردازد که بعد از  به مسرۀی  جدیدی از شررر می  شهر  در اجاا ( در کتابی با عنوان 2020)
کردن  س ضرورت خالیو سپمطرح شد ووهان، شرر مبدأ شیو  ویروس کرونا،   شدنقرنطینه

شرر به سیاست نظارت بر سالمت جمعیت تبدیل شد.  
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( دربار  شررر و بدن و  2020) 3و آنتونیو دی کامپیی 2کامییو بوآنوو   1کریسرتین بیانچنتی
پردازنرد و سررپس بره درون رواب  مراقبرت از خود و دیگری می  أمثرابرر زیسررتن در شرررر بره

و از قرنطین  شررر در قالب فرصرتی برای فکر کردن  ه کرد داری و نیروی کاری حرکت  سررمایه
کرد رواب  کنند. پدید  قرنطینگی که شرر را خالی از داری استفاده میبه نظام شررری سرمایه

امکرانی دوبراره فراهم آورد ترا بتوان بر روی آنچره نظرام مردرن شرررری را شررکرل داده اسرررت، 
ر را واکاوی کرد.  اندیشید و رابط  جغرافیای دیجیتال و جغرافیای شر

( گذار نظام رواب  شرررری به دیجیتالی را  2020)  4امیررضررا ایرانمنش و ِرسررمیه آلپر آتون 
کنند؛ اما وییگی  بررسری و موجی از افزایش مصرر  رواب  در فضرای دیجیتال را مشرا  می 

با مطالعٔه    ، کنند. بنابراین فردی که مات  دوراِن ارتباط دیجیتال باشررد را تأیید نمی منحصررربه 
ون خرانره، و رواب  در جغرافیرای دیجیترال توان بره تنیردگی شرررر، قرنطینگی، انردر این مقرالره می 

 کند.  پردازد، باز می برد و راه را برای ضرورِت ادبیاتی که به تولید فضا در قالب قرنطینگی می پی 
اجبار زیسرتن    6از هنری لوفور «تولید فضرا»( با تأسری از مفروم 2020)  5مارکو جوردیک

ها وارهداند که تغییرات عادتی جدید میای برای تولید فضای اجتماعدر قرنطینگی را آستانه
شردن فضرای شررر، پر شردن فضرای  وجود آمده اسرت. خالیهواسرط  شریو  ویروس کرونا بهب

مسرۀی  بررسری تولید    ،که جای رواب  اجتماعی در شررر را گرفته بود ،، و فضرای دیجیتالخانه
ر فق  برای فضراهای جدید در دوران قرنطینگی اسرت. حاضرر شردن در فضرای عمومی شرر

( بود، زیرا اعتبرار رواب  معتبر زنردگی 221،  2020،  7رفع نیرازهرای ضررروری )ُلو و نوبالو 
روزمره توسرر  شرریو  ویروس کرونا در تولید فضرراهای امن و با حفت ضرررورت فاصرری   

(. تولید فاصرری  امن در رواب  اجتماعی از  331،  2020زاده،  از بین رفته بود )ولی  اجتماعی
که باید مرزهای فردی را رعایت و تولید فاصری  فیزیکی به شرد  ناشری میطینگی  ضررورت قرن
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بودن او به ویروس وجود که احتمال آلوده  ،ایجاد فاصری  روانی ناشری از ترس حضرور دیگری 
 (. 2،  2020،  1دارد، منجر شد )فوِردی

طینگی و در نتیجه، آنچه از ادبیات پیوهشری که دربار  شریو  ویروس کرونا با موضرو  قرن
کیدی بر تولید فضراهای جدید، مسرۀیه دار شردن شررر، تغییر عادتشررر بر می ها،  وارهآید تأ

 هایی هم به ورود به فضرراهای دیجیتال برای ادام  رواب  اجتماعی اسررت. در این میان مقاله
، و  3، کیینچامپس 2مینویس ررررر )بوییون   « خشررونت خانوداگی » های قرنطینگی چون مصرریبت 

کویال،)  «خودکشری»( و 2020،  5)اوسرتون  «افسرردگی»یا    ( 2020، 4دوثیل  سراکو، ریسری،   آ
اما در مجمو  مسرۀی  نوسرتالیی داشرتن فضرای   ؛ ( پرداخته اسرت2020،  6گراتری، و ریسری

ای برای فکر کردن دربار  آینده پسراکرونا در تنیدگی با تری ی  به مانند شریوه بافخیالشررر و 
ور در فضرای جغرافیای دیجیتال، و ماندن اندرون خانه رویکردی شردن فضرای شررر، حضر 

 های پیوهشی یاد شده، اتاار کرده است.   است که این مقاله، در تمایز با ادبیات
توسر  »پیوهشرگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات« انجام شرده  که سرنجی کشروری براسراس نظر

های  که اخبار مربوط به کرونا را از شرربکهکردند  درصررد پاسرراگویان اعالم   3/20 ،اسررت
کردند )گزارش کشروی دیدگاه شررروندان در خصرور کرونا، اجتماعی مجازی پیگیری می

های مجازی برای فراات برره درصررد پاسرراگویان از شرربکه  40و همچنین،   ؛ (3،  1399
 (.  17بردند )همان،  می

 
 . روش 2

کند تا آنچه در میدان حاضرر به روش کیفی انجام شرده اسرت. روش کیفی کمک میمطالعٔه  
ای و همکارانش در مقاله 7گذارد به شرکل مثثری بررسری شرود. ِتتیهای اجتماعی میرخداد
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  ؛د نپردازکارگیری روش پیوهش کیفی در دوران رخداد شرریو  ویروس کرونا میاهمیت بهبه 
گرفتن روش کیفی کارشرود که در هنگام رخداد اپیدمی بهدر این مقاله به سره مورد اشراره می

 کند   ضرورت پیدا می
فی  های ماتیگیرد و جنبهراحتی در الگوهای اپیدمی قرار نمیرفتار سررالمت مردم به (1

 مانند جنسیت، طبقه، و نیاد هم در آن نقش مستقیم دارد؛  
بیولوژیکی نیسرررت بیکره اجتمراعی    یموقعیت  ،در معرد بیمراری اپیردمی قرار گرفتن  (2

ای به سرربب موقعیت فرهنگ رفتار سررالمت و موقعیت های حاشرریهبرای مثال گروه   ؛ اسررت
 شان بیشتر در معرد بیماری اپیدمی قرار دارند؛  اجتماعی

کنرد ترا نترایی ایرمنتظره و ارافیگیر کننرده از عمییراتی کردن روش کیفی کمرک می  (3
 . (2،  2020، 2و لیبنبرگ ،1)تتی، شاتز کندراهکارهای مبارزه با بیماری اپیدمی را ایجاد می

را کند تا وضرعیت میدان رخداد شریو  ویروس کرونا  روش کیفی به ما کمک می  ،بنابراین
 کنیم.   دنبالتری  در ایران از نگاه نزدیک

گویی دیجیتالی  دنبال روایتشررود و ما بهمیدان پیوهش در جغرافیای دیجیتال انجام می
یروس کرونا ی نسربت به آینده در میدان رخداد شریو  وبافخیالاز بیان احسراس نوسرتالیی و 

هرای  هرا در قرالرباحسررراسرررات و تجربرهکردن  بیرانفراینرد    3گویی دیجیترالیهسررتیم. روایرت
 به اطالعاتی از این قبیل است که فرد را  اری متن، تصویر، فییم، آثار هنری، موسیقی، و زبارگ 

هرای جمعی و احسررراسرری  و تجربرهمطرالرب هسررتنرد  کره ماراطرب آن  زنرد  پیونرد می  جمراعتی
ِادج5، هرارپر4)وییوکس  ورد آمی  وجودبره مردیرا لرب6،  دیجیترال  اینویرت  7،  ریگولرت  و   ،

گویی  روایت  ،شردهیبارگزارسربب شرکل اطالعات  . به(132،  2013،    8کامیونیتی گاورنمت
ای از  کار گرفته شرده اسرت نمونهها بهدیجیتال قالب بصرری دارد و روشری که برای تحییل داده
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ای  پدیده را مجموعه  مفروم شبکه هستِی   و  است  (77،  2019،  1)ِدکویِپر  تحییل شبک  بصری 
 داند. از در هم پیچده شدن نیروهای ماتیف می

های اجتماعی  به سررا  شربکه  ،با توجه به هد  و پرسرش اصریی مقالهبر این اسراس، و 
اربران ایرانی را در میدان رخداد شیو  ویروس کرونا بررسی  مجازی رفتیم تا تولید محتوای ک

 18درصرد افراد باگی  68،  1398کنیم. طبق آخرین نتایی نظرسرنجی میی ایسرپا در اسرفند 
اپ،  درصرد مردم از واتس51ند.  کرد سرال در ایران حداقل از یک شربکه اجتماعی اسرتفاده می

های  ند. در مقایسرره با دادهرد اینسررتاگرام اسررتفاده می کدرصررد از 35درصررد از تیگرام و  42
اسرتفاده از    ،و در مقابلداشرته درصرد کاهش 14، روند اسرتفاده از تیگرام 97ایسرپا در اسرفند  

(. همچنین  29/12/1398ایرانی،    10درصرررد افزایش داشررتره اسرررت )از هر  26اپ  واتس
آورد. از این می  وجودبهاطالعات   ی و چرخشبارگزارای را برای  های وییه اینستاگرام ظرفیت

ها برای بررسری تولید محتوا  نشرده و محبوب ایرانیاگرام برترین شربک  اجتماعی فییتررو اینسرت
 شد.  ی دربار  آیند  پساکرونا محسوب میبافخیالحول محور نوستالیی پیشاکرونا و 

تراگرامی  صررفحر  اینسرر   80بیش از    1399ترا پرایران فروردین    1398از ابتردای اسررفنرد  
دربار  نوستالیی   رامحتوای آن شد کههایی انتااب میپستشد.   صورت هدفمند مشاهدهبه

 یا شرده شرامل صرفحاتی بود که صرفح  نمونه گرفته 80ی پسراکرونا بود.  بافخیالپیشراکرونا و 
صرفحه مدیر  بودن  کاربر شراصری داشرت یا صرفحاتی با کارکرد موضروعی و بدون مشرا 

انتااب شرد که معیار انتااب بر اسراس    یشرکل شراصری و هم عمومبود. صرفحات هم به
 کرد. بنرابراین، حتمرا  محتواهرایی بود کره برا محوریرت موضررو  رخرداد ویروس کرونرا تولیرد می

لزومی نداشرت که صرفحات همواره به تولید محتوا دربار  رخداد شریو  ویروس کرونا بپردازد 
 کافی بود تا آنرا انتااب شود. ی شده پیرامون موضو  بارگزارهای  بیکه پست

سرربب حضررور  به،  فیسرربو ،  عالوه بر اینسررتاگرام  ،دادن میدان مطالعهگسررترش  منظوربه
بررسری شرد. شربک  اجتماعی فیسربو  نیز   ه،شربک  اجتماعی فییترشرداین کاربران ایرانی در 

هایی اسرت که کاربران ایرانی از اواسر  ده  هشرتاد در آن عضرویت ترین شربکهجزء قدیمی
گیرد فیسبو  پیدا کردند. بنابراین، به نسبت کاربران اینستاگرام که نسل جدید را بیشتر فرا می
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بررسری شرد بو  در فیسصرفحه    30. دارد های اجتماعی را  تری از کاربران شربکهقشرر قدیمی
 پست دربار  آیند  پساکرونا یافت شد.    5فق   ند وکه کاربران آن همگی شا  حقیقی بود

آمد. تصرراویر دسررت هی  ببافخیالتصررویر با محوریت نوسررتالیی و    40 در مجمو ،
ای که درون تصرویر یا در قالب کپشرن پایین واسرط  تصرویر و نوشرتههشرده همگی بانتااب

منظور تدوین گزارش هکرد. بی  را تضررمین میبافخیالهای نوسررتالیی و ها بود مقولهعکس
ی  باف خیالواسرط  بررسری چگونگی اجرای اید  نوسرتالیی و هتحییل از شریو  تولید روایت ب

در واکنش به رخداد توسر  جمع از سره جرت  توسر  تصراویر اسرتفاده شرد. تولید تصراویر
تصررراویر دارای قردرت ترأثیرگرذاری و در پیونرد برا زمینر  اجتمراعی اسرررت کره    (1اهمیرت دارد   

تصراویر دارای  (2(؛  53،  2012، 1کند )ِبری های اجتماعی در تصرویر نمود پیدا میواقعیت
ای دیرداری دارای وجوه هر آیرد و عالوه بر جنبرهمراهیرت مرادی اسرررت کره از بطن موقعیرت برمی

ای  تصرراویر محل اجرای ایده  (3(؛  605،  2011،  الف2احسرراسرری ماتیفی اسررت )پینک
ای  ، تولید تصرویر شریوه عبارتی. بهدهدمیتأثیر قرار شرود که احسراسرات جمعی را تحتمی

 دانیم گری ایده میفن بالات بصررری بیانشررود که آن را ریزی احسرراسررات میبرای برون
 (. 317، 2011،  3)رایت

دسرِت کنشرگران اجتماعی در هکه ب  را،  ی ایده توسر  تصرویرگربیانفن تحییل   ،بنابراین 
نریم. در  تحییل تماتیک تصررویر نام میاسررت،  آمده  وجودبهواکنش به یک رخداد جمعی  
کنیم و سرپس با های ماتیف بیان اید  جمعی را کدگذاری میتحییل تماتیک تصرویر حالت

ها حول یک رخداد ی احسراسرات و ایدهگربیانهای ماتیف  بندی کدها امکان شریوه تهدسر 
منظور تبیین  هآید. کدها در قالب مفاهیم امکان شرکل گرفتن روایت بمی  وجودبهتوسر  مردم 

کنرد. امرا آنچره دارای اهمیرت  هرای تصررویری را ممکن میکردهرا و سررپس پیونرد آنررا برا نمونره
دسرت آمده در  های از اجرای کدهای بروایت تحیییی اسرت که مرتبه اسرت خود فرایند نوشرتن

دادن آنراسررت که منطق تولید، تغییر، و ترکیب دوبار  کدها را در فرایند  خالل تبیین و بسرر 
کند. مرحی  کدگذاری تصرراویر، تحییل میدان رخداد، و نوشررتن روایت نوشررتن ایجاد می
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 رکر  به گزم یکی پس از دیگری نیسررت. همچنین آمیاته و ترتیب آنرا خطی وتحیییی درهم
  حقوق   رعایت سربب به  اسرت شرده اسرتفاده مقاله در آنرا از که  صرفحاتی کاربری  نام که اسرت

 .         است  شده  حذ   خصوصی
 

 تصاویر گری ایده در  های بیان آمده از ترکیب تولید روایت تحلیلی و حالت دست (. کدهای مفهومی به 1جدول شمارهء ) 

 کدهای مفهومی 
 اراد  معطو  به حیات 

 دانش تامین 
 شرر وحشی 

 مثابه سنگرخانه به 
 تکه یک رخداد میدان

 اطالعات عاطفی 
 

 . چارچوب نظری 3
وجود آمده اسررت. میشررل فوکو در پروژ  نظام اجتماعی مدرن مبتنی بر ایجاد مرزهای نظم به 

مدرن چگونه با ترسریم مرزهای نظم   ی ها سرازوبرگ دهد که  شرناسری دانش نشران می باسرتان 
( همراه بوده اسرررت. مفروم 1995،  1فوکو مردرن مبتنی بر مردیریرت جمعیرت و مراقبرت و تنبیره ) 

این هرای آن از قرن شررانزدهم میالی در اروپرا برا داردار  پراسررب بره  کره ریشرره   ، منردی حکومرت 
 میالدی   19قرن در    (، 87، 1991)فوکو،   چه کسی و چگونه شایست  حکومت است که  پرسرش 

های قدرت قضرایی، برداشرتی، و  سرامانه . تأسریس  ادامه یافت با پروژ  تولید مرزهای نظم مدرن  
 حفت مرزهای نظم مدرن ضروری شد و فرهنگ مدرن شکل گرفت. آموزشی برای  

فرهنگ مدرن با مرزهای مدرن از نیروهای ناشرناخت  طبیعت جدا شرد و انسران حیوانی  
های  انسرانی که قابییت  ،بنابراین  . شررکت در نظم جمعی مدرن تعریف شرد شرده برایتربیت
  ؛شردن و انطباق با نظم مدرن را نداشرته باشرد باید از مرزهای نظم بیرون گذاشرته شرود تربیت

طبیعت موقعیت وحشرری،    ،نشررده قرار دارد. از این روزیرا در حالت طبیعت حیوانی تربیت
 شد.    شناسایی ،که باید آن را همواره مرار کرد   ،رام نشده، و تردیدکنند  مرزهای نظم مدرن
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جدایی فرهنگ و طبیعت خصرروصرریت دور  مدرن اسررت و هجوم طبیعت وحشرری به  
کند. رخدادها در مرزهای نظم مدرن گسرسرت  شرد  نظم مدرن رخداد ایجاد میمرزهای رام

د. رخدادها فضرای آشروب و تری از  شر پااز هم فرو می  پیوند بین امور زندگی کند وایجاد می
وبنرد آنچره آنررا را بره  آورد و در آن نیروهرا از قیردرا بره برار می  (289،  2005،  1)بردیو  نظم

( و در نتیجره بین آنچره پیش از رخرداد 135  ،1399شررود )کیرا،  آزاد می  زد پیونرد مییکردیگر  
آید. زمان اکنون در میدان خ  گسرسرتی پدید می  اسرت  آمدنحالدرچه  و آن  بود و زمان اکنون

ای اسرت  قراری نیروها و احسراس هراس و اضرطراب نسربت به آیندهرخداد در پیچشری از بی
 است.   آمدنحالدرکه 

های ماتیف و ایرمنتظره  شرردن پتانسرریل موقعیتزمان اکنون ممیو از احتمال عمییاتی
 ایرمتوقع دادن احتماگت  ها و رویرخدادخرده  مده از انباشرتاسرت و هراس و اضرطراب برآ
رود و زمان اکنون موقعیت سرروژگی را پدید ای از ابرام فرو میاسررت. بنابراین، آینده در هاله

و از سوی   ؛ ی زمان از دسرت رفته اسرتوجوجسرتآورد که ازسرویی دارای نوسرتالیی و در می
 کند.  ی میبافخیالاست   آمدنحالدرای که برای آینده  ،دیگر

شد که  بیماری اشاره می به نوعی اش  ای مدرن است که در معنای قدیمی نوستالیی استعاره 
 2شردند. فیزیکدان سروسیسری، یوهانس هوفر افراد در سرفرهای بسریار دور از خانه به آن دچار می 

ای یونرانی بره مفروم خواسررتن دردنرا  چیزی میالدی آن را برا ریشرره   17برای اولین برار در قرن  
وجوی  رفتنرد در جسررت افرادی کره بره سررفرهرای دور می   (. 360،  2006،  3)جینرگ   کرار برد ه بر 

ۀن جردیرد  م کردنرد و در شرررای  نرامط هرای امنی بودنرد کره در خرانره آن را تجربره می موقعیرت 
شرد. بنابراین نوسرتالیی  امنیت به ایجاد نوسرتالیی روزها امن خانه منجر می احسراس نیاز برای 

آوردن دوبار  چیزی اسرت دسرت ه دنبال ب وضرعیت گیرکردن در شررای  ناامنی اسرت که سروژه به 
موقعیت امن    بازیابی آید و نوسرتالیی برآمده از موقعیت اضرمحالل امید برای دسرت نمی که به 

نوسرتالیی موقعیتی   . ( 920،  2006،  4)پیکرینگ و ِکیگیی   سرت گذشرته اسرت که نابود شرده ا 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اکنون برای بازخواسرتن اندوهگین موقعیت گذشرته در نسربت به موقعیت ناامن آینده   زمان در
 . (488،  2015، 1)کینگ و مکریوجاست 

دچرار رخرداد و  برازخواسرررتن انردوهگین گرذشرررتره در موقعیتی از اکنون اسرررت کره  
دسرت ، زیرا مرزهای نظم تاریای که سروژه موقعیتش را در آنرا به فروپاشریدگی شرده اسرت 

در میدان وقایع  آورده بود دچار گسرسرت شرده و خ  روال امور از بین رفته اسرت. نمودار  
ها بین نیروهاسرت و مرزهای نظم  تغییر نسربت رخداد شرکل منحنی دارد که حاصرل فرایند  

تواند در منحنی از تغییرات خودش را منسرجم کند. پس وضرعیت اکنون حاصرل خ   نمی 
گیرد نوسرتالیی اسرت برای اینکه آنچه  گسرسرت رخداد اسرت و هر آنچه قبل از آن قرار می 

توان  را نمی   مبرم شرده که دیگر آینده و  ماتیف  آبسرتن احتماگت آمدن اسرت آنقدر حال در 
 مانند زمان قبل از خ  گسست در نظر گرفت. 

اسرررت فق  در مرتبر  خیرال قرار    آمردنحرالدربره همین سرربرب فکر کردن دربرار  آنچره  
گیرد، به عبارتی شرریو  فکر کردن در میدان رخداد در حالت خیال اسررت. میدان رخداد می

کند. در  ه فضررای سرریال میهای ماتیف اسررت که میدان رخداد را تبدیل بممیو از احتمال
فضررای سرریال میدان رخداد نیروها حالت لغزنده و پیوند آنرا با یکدیگر به شرردت ناپایدار  

توانرد الگوی تراریای تحییرل را ادامره بردهرد و اسرررت. در میردان رخرداد نظرام دانش دیگر نمی
باقی   ای جز خیال کردن و تصرویر سرازی از آیندهبرای تامین آنچه در حال شردن اسرت چاره

سرریال    فضررایشررود و وییگی خیال قدرت انطباق با ماند. نظم دانش خیال برانگیز مینمی
 . را دارد میدان رخداد 

مرزهای    یافتندر نتیجه، رخداد شریو  ویروس کرونا در ایران ناگران بواسرط  گسرسرت  
آنقدر  اسررت  آمدنحالدرای که موقعیت اکنون را تبدیل به مسررۀیه کرد و ابرام از آینده  ،نظم

در دوران پیشرراکرونا  را که نوسررتالیی بازگشررت به مرزهای نظم زندگی روزمره    یافتشرردت 
. گسررسررت یافتن نظم و ایجاد آشرروب در موقعیت اکنون هراس میی و اضررطراب  پدید آورد 

های اجتماعی  ی احسراسرات ناشری از آنرا در شربکهگربیانهای  که شرکلدامن زد  اجتماعی را 
داد. همچنین، تصررور و خیرال کردن فردای پس از  دش را نشررران میجغرافیرای دیجیترال خو

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ی  گر بیانهای  شررکل  ی را ایجاد کرد که اشررترا  مجموعگربیانهای بحران کرونا هم جیوه 
 داد. را شکل میپیوند احساسی  شیو  ویروس کرونا گیر کرده در میدان رخداد  مردِم 

در اینجا منظور از جغرافیای دیجیتال قرار گرفتن در حالتی از رواب  اسررت که از فرهنگ  
خیزد. فرهنگ الگوریتم نظام پروتکیی مبتنی بر دسررتور زبان نرم افزار اسررت  الگوریتم بر می

کره برا هوش مصررنوعی در پیونرد قرار دارد. فرهنرگ الگورتیم دربرار  دور  اینترنرت و دیجیترالیزه  
روزمره اسرت. فرهنگ الگوریتم دارای سرازوکار جمع آوری داده و محاسرب  آنرا یشردن زندگ

در فضررای مجازی اسررت. فرهنگ الگورتیم اشرراره به نظام روابطی اسررت که شررۀون زندگی 
برد،  مثابه ضرررورت حضررور در مکان میاجتماعی مدرن را به فراسرروی جغرافیای آنالوگ به

ر فیزیکی حضررور ندارد و در واقع فیزیک دیجیتالی او  زیرا انسرران در جغرافیای دیجیتال بطو
شررود. بنرابراین، فرهنرگ الگوریتم، جغرافیرای دیجیترال، از مکرانی بره مکرانی دیگر مارابره می

 وجود بهها همگی شربک  فرهنگ الگورتیم را اینترنت، هوش مصرنوعی، و سرات و نرم افزار
، و طبقر  اجتمراعی جزسی از نظرام جنسرریرت، نیاد  هرایوییگیآورد. در فرهنرگ الگوریتم  می

دهرد کره فرهنرگ الگورتیم برا  و این نشررران می  (165،  2011،  1لیپولرد)ِچِنی  روابطی اسرررت
آوردن جغرافیای دیجیتال چگونه سرربب گسررترش و انقالب مناسرربات ارتباطی در    وجودبه

شرران  های اجتماعی نهای رخدادجغرافیای آنالوگ شررده و این مسررۀیه خودش را در بزنگاه
در هرای مجرازی نقش بسرریرار مرمی را  دهرد، برای مثرال در اپیردمی ویروس ِابوگ رسرررانرهمی

 .  (11،  2020،  2سما، و گومزرکاربالیدو، ردوندو-ویالرجو )پولیدو،  کنترل بیماری ایفا کرد 
در نتیجه، در زمان رخداد شریو  ویروس کرونا در ایران جغرافیای دیجیتال فضرایی را برای 

ای  بافی دربار  آیند  پسراکرونا فراهم آورد. مجموعه گری احسراسرات نوسرتالیی و خیال خودبیان 
هرای همراه،  هرای اجتمراعی مجرازی، تیفن از برم پیونرد خوردن تکنولوژی دیجیترال، شرربکره 

وضعیت اضطراری، ضرورت قرنطینگی، احساس هراس، زمان و مکان در میدان رخداد شیو   
ورود به وضررعیت ناآشررنا بود و در وضررعیت ناآشررنا    از   نشرران   وجود آمد که ویروس کرونا به 

 های احساسی به شرای  ایر منتظره است. بافی مرمترین واکنش احساس نوستالیی و خیال 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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های احسراسری در جغرافیای دیجیتال شربک  اجتماعی اینسرتاگرام در قالب تصرویر واکنش
اطالعاتی را پیرامون شرررای  وضررعیت شررود اسررت. تصرراویری که دربار  رخدادها تولید می

ای از رواب  شرناسری بصرری برای بررسری آنرا مجموعهکند و اتاار انسراناضرطراری تولید می
(. در مطرالعرات 494،  2011،  ب  1ای دارد )پنرککنرد کره وییگی میران رشررترهرا ترسرریم می

شرتاری های نوشرتاری و ایر نوای از شرکلبصرری اطالعات در شرکل بصرری شرامل مجموعه
(. در  13،  2011،  2کند )مانوویچاسررت و رواب  بین آنرا شررکل میدان بصررری را ترسرریم می

نتیجه، رخداد فروپاشریدن مرزهای نظم زندگی روزمر  ایرانی بواسرط  شریو  ویروس کرونا و  
ی احسراسرات نسربت به زمان قبل و بعد از رخداد منجر به تولید اطالعات بصرری در  گربیان

ای از رواب  بواسررط  عبور از  مثابه ورود به شرربکهتالی شررد که مطالع  آنرا بهجغرافیای دیجی
 درواز  تصویر است. 

 ها  بافیها و خیال ارادۀ معطوف به حیات: نوستالژی .  4
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  

نوروز های ایرانی بود که در همراهی با اجرای مراسررم و سررنت خرید شررب عید وارهعادت
جریان معمول زندگی روزمره نشرران  یدن  شرر ذارش را در فروپاهای تأثیر گهرچه بیشررتر جنبه

ها برای تحویل سرال ناگران  با نزدیک شردن به شرب عید و سرنت دور هم جمع شردنداد.  می
تر  ها به یکدیگر ُرخش را به شرردت هرچه تماموضررعیت اضررطراری نزدیک نشرردن بیولوژی

داد. میدان رخداد شرریو  ویروس کرونا مسررتیزم عدم دیدار دیگری بود تا زنجیر   نشرران می
وار  دیدن دیگری در ایام عید گسرسرت یافتن عادتانتقال ویروس قطع شرود و این مسرتیزم  

 نوروز بود.  
که نوسرتالیی دیدن دیگری  بودشردت فرود رخداد شریو  ویروس کرونا آنچنان سررمگین 

ی زمان از دسرت رفت  وجوجسرتو بودن در کنار دیگری از احسراسرات ایرانی سرر برآورد و 
تالیی از دسرت دادن خیابان  داد. نوسر های شرب عید خودش را نشران میحضرور در 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 
ترین آماده شرردن برای مراسررم عید نوروز وجود داشررت. در ظر  کمتر از چند هفته ابتدایی

ها  دی از پسرتای که در تعدا ها برای خیابان و شررر شرب عید ظاهر شرد به گونهنوسرتالیی
 (. 1 شمارهٔ  آمد )شکلهای پیش به نمایش در میتصاویر شرر و خیابان شب عید سال

 

 
 یاد کردن جمع شدن جمعیت در هنگام شب عید نوروز  . (1  شماره ) شکل

 
کنرد و دیردن روی دیگری در شرررر کره بره جزسی از شرررر فضرررای دیرداری را تولیرد می

گیری ویروس کرونرا بره مرتبر  شرررده بود در رخرداد همرههرای نرامحسرروس تبردیرل  وارهعرادت
گاه دگرگون شرد، زیرا دیدن روی دیگری در فضرای شررر موقعیتی ناامن و تردید کننده    خودآ

شررود و  ترین باش عضررو بدن اسررت که با چرر  شرررر ترکیب میبود. چرر  انسرران ارتباطی
(. چرر  فرهنرگ  2-1،  1920،  1برایجنتی  دهرد )موبیچرر  فرهنرگ دیرداری را صررورت می

آن را خوب در  کرده بود و از دیردن چرر  شرررر لرذت   2دیرداری کره پرسررره زن والتر بنیرامین
چرره شررد، از  ( در رخداد شرریو  ویروس کرونا گویی شرررر بی23،  2014،  3برد )بیُرونمی

 های خود را از شرر برگردانده بودند.  آنجایی که مردم چرره 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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کرد کره در آن احسررراس امنیرت ای عمرل میم همراننرد خرانرهشرررر و خیرابران برای مرد 
توانسرتند ادام  حیات اجتماعی خود را بواسرط  حضرور در شررر، بودن در  می ا کردند، زیرمی

اجتماعات، و داشرتن شغل تضمین کنند. اما رخداد شیو  ویروس کرونا به رخداد قرنطینگی  
ری حضررور پیردا نکرد پس بودن در  دامن زد. برایرد انردرون خرانره مرانرد و در جغرافیرای شررر

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 

 کشاند. رخداد شیو  ویروس کرونا هر لحظه بیشتر شدت حضورش را به ری می
یده شرده و به نظام زندگی اندرونی خالصره شرده بود. اما پرسرش  شر گی شررر از هم پا نظام زند 

ای اسرت  این اسرت که حیات اقتصرادی را چگونه بدون رفتن در شررر باید پاسرب داد؟ این مسرۀیه 
کرد. گویی اندرون خانه  تر می ور که نوسرتالیی بازگشرت به شررر و خیابان را هرچه بیشرتر شرعیه 

رفرت، زیرا میرل  خرانره سررکونتگراه اصرریی مردم بره شررمرار می فق  منزلگراه موقتی بود و بیرون از  
کرد که در  مثابه موقعیتی عمل می بازگشرت به شررری که رفتن به آن با آشروب و ناامنی همراه بود به 

 کرد  میل دردنا  بازگشت به خانه.  انسان اربی در آااز مسیر مدرنیته داشت تجربه می   17قرن  
بیرون خانه در قالب سرکونتگاه   سربب شرد تا  هدر وضرعیت ضررورت ماندن اندرون خان

آمده که اندرون   وجودبهشرکیی از باژگونی احسراسری    داد. اصریی مردم خودش را نشران می
مثابه منزلگاهی از دسررت رفته احسرراس  کرد و بیرون خانه بهمی  تر جیوه خانه هر روز اریبه

روزمر  خود ازهای زندگیهای مدرن به دنبال پاسررب به نیمردم در شرررر و خیابانشررد.  می
هستند و این سبب پیوند عاطفی و احساس امنیت نسبت به آن است. بنابراین، مردمی که در  

توانند نیازهایشران را برآورده کنند شررر برایشران اصرل مرم حفت حیات اسرت. پس  شررر می
دام   در شررای  اضرطراری ماندن اندرون خانه همانند دور شردن از سرکونتگاه امنی اسرت که ا

پیشرراکرونا در تصرراویر شرربک    کرد، در نتیجه خواسررتن اندوهگین شررررِ حیات را ممکن می
 . کرد اجتماعی اینستاگرام تولید و چرخش پیدا می

هرای ماتیفی مراننرد همبسررتگی، همردلی، احسرراس مسررۀولیرت، یراری بره محرومران،  ارزش 
کرونا  شرریو  ویروس  تقویت روحی  انتقادی، و مراقبت از خود در وضررعیت اضررطراری رخداد  

های  ها محتواهای ماتیفی در جغرافیای دیجیتال در شکل وجود آمده بود. بر اساس این ارزش به 
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کرد. اما ارزش اسرراسرری که در میدان رخداد کرونا تباه  شررد و چرخش پیدا می گوناگون تولید می 
بر اسراس  شرد ارزش »اراد  معطو  به حیات« بود. اراد  معطو  به حیات اصرطالحی اسرت که  

توان آشررفتگی زمان اکنون در رخداد سرررایت ویروس کرونا را در  کرد. اراد  معطو  به  آن می 
های قبل از خ  گسرسرت رخداد سررایت ویروس کرونا و  حیات زمان و فضرا را به دو باش ارزش 

های ماتیفی از اطالعات دربار  تباه شرردن ارزش اراد   کرد. نشررانه آنچه خواهد آمد تقسرریم می 
شد. طو  به حیات در شکل »پیشا« و »پسا« رخداد سرایت ویروس کرونا تولید می مع 

ارزش اراد  معطو  بره حیرات بره موقعیرت جریران زنردگی روزمره، امیرد، و تالش برای 
دهد.  های زندگی روزمره را شرکل میهای زندگی اشراره دارد که نظمها و برنامهپیشربرد هد 

شرود کند آنچه پیشرارخداد فرد میها گسرسرت ایجاد مینظم  ها ووقتی رخداد در این برنامه
دهرد کره دیگر شررود. صرردا کردن گرذشررتره در اکنون رخرداد ری میتبردیرل بره نوسررترالیی می

رسراند  های منظم گذشرته نتوانسرته خودش را به زمان آشرفت  اکنون برسراند که اگر میدسرت
د. جغرافیرای دیجیترال ممیو بود از  زمران اکنون جزسی از امترداد نظم زنردگی قبرل از رخرداد بو

ها کردند و آنچه در نوشرتهکه مردم دور  پیشرارخداد را یادآوری میبود هایی  ها و نوشرتهعکس
ها  داد و متننوسرتالیی را نشران می داد. تصراویرشرد احسراس نوسرتالیی را نشران میدیده می

ش را پس از رخداد تکرار نکند به از دیروزی که شراید دیگر خود  خواند و نگرانیآن را فرا می
 زد.  اوج گرفتن احساس نوستالیی دامن می

توان به اهمیت نوسرتالیی به شررر  »اراد  معطو  به حیات« مفرومی اسرت که از میان آن می 
پیشراکرونا پی برد. ارادا  معطو  به حیات اشراره به موقعیت میل به زیسرتن با تمام ابعاد آن اسرت.  

های ماتیف زندگی انسران مدرن شررری  های ماتیف به دوره گذاری با هد  دور  زمانی زیسرتن  
شررود. دور  حیات بواسررط  اهدا  انسرران و تقال برای رسرریدن به آنرا  تبدیل و قابل شررمارش می 

هایش را  یابد. بنابراین زمان هد  گذاری شرد  انسران مدرن به فضرایی نیاز دارد تا ایده معنی می 
کنرد و آن جرایی جز شرررر نیسررت. بره همین سرربرب، در واقع خرانره    عمیی و اهردافش را پیگیری 

توان استراحت کرد و بین دو زمان رفتن به شرر و بازگشت به شرر  سکونتگاهی است که در آن می 
کنیم. بواسرط   خانه« تعبیر می را در آن مسرتقر شرد و زمان را سرپری کرد و ما خانه را به »سرکونت 

مثابه »شرررخانه« آن خان  اصریی در نظر بگیریم که  م شررر را به توانی خانه می جعل مفروم سرکونت 
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کنرد. پس برا دور مرانردن از  پرذیر می برا ایجراد رواب  امن امکران تولیرد هرد  و پیگیری آن را امکران 
 شود. »شررخانه« اراد  معطو  به حیات پریشان و آشفته می 

شود و کاربر افسوس  ترران دیده می های شیو  شرر  ، تصویری از خیابان ( 2)   شمارهٔ در شکل  
خورد که چرا زمان بیشتری را برای ماندن در شرر و دیدن خیابان صر  نکرده است. احساس  می 

شرد و  وجوی زمان از دسرت رفته و نوسرتالیی شرررخانه در جغرافیای دیجیتال تولید می جسرت 
ل به نوستالیی جمعی و  کرد. پیوند احساسی دربار  از دست دادن شررخانه تبدی چرخش پیدا می 

افسروس شرده بود که در پیوندش با اسرفند ماه و حال و هوای عید نوروز حس نوسرتالیی مدرن  
های ماتیفی که در فضررای  کرد. در عکس بازگشررت به شررررخانه را در فرهنگ ایران متفاوت می 

( یا  2شرمارٔه    هایی مانند »یادش بایر« )شرکل شرد عبارت شربک  اجتماعی اینسرتاگرام پاش می 
، عکسری از زمان سرال  3  شرمارهٔ   خورد. در شرکل »پارسرال همین موقع« در آنرا بسریار به چشرم می 

به نمایش در    1399در حافظی  شریراز است که در نسبت با سال تحویل کرونا زد     1398تحویل  
کند که  می   وجو جسرت کند و حسری از شرور زندگی را  آید. کاربر یاد پارسرال همین موقع را می می 

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  

 های اراد  معطو  به حیات.  وجو کردن ارزش نوستالیی در زمان اکنون میدان رخداد و جست 

 
 یاد کردن روزهای حضور امن در خیابان  . (2شماره )  شکل
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 یاد کردن جمع شدن مردم در هنگام سال نو قبل از شیوع ویروس کرونا در حافظیۀ شیراز  . (3شماره )  شکل

 

داد که چگونه شررر و خیابان از مردم ربوده شرده بود و مردم آنرا را در تصراویر نشران می
کردنرد. بودن در شرررر و حرکرت در آن جزسی  می  وجوجسررتهرای زمران پیشرراکرونرا  عکس

آورد. حرکت در شررر  می  وجودبهاسراسری از زندگی روزمره اسرت که امکان پیوند با دیگری را 
یا حرکت در شرررر برای رسرریدن به دوسررتان و آشررنایان اسررت که  همراه شرردن با مردم دیگر

ها باید ماند و نباید حرکت اضرافی داشرت؛  باشرد. در خانههای عاطفی را اسرتحکام میپیوند
آید و اندرون یعنی شرررر و خیابان دیگر جزسی از امتداد نظم زندگی روزمره به حسرراب نمی

توان توان حرکت کرد پس دیگر نمیشرررر نمی خانه جای آنرا راگرفته بود. وقتی درسررکونت
دوسرتان و آشرنایان را مالقات کرد و در اینجا نوسرتالیی شررر با نوسرتالیی دیدن دوسرتان و  

 خورد.  آشنایان پیوند می
دیدن دوسرتان و آشرنایان بر اهمیت رواب  اجتماعی و پیوندهای عاطفی مردم با یکدیگر  

هرای احسررراسرری  هرای عراطفی و حمرایرتقراری پیونردروزمره اشررراره دارد. بردر طول زنردگی
ها وقتی مسررتیزم حضررور داشررت در مکانی مشررتر  با دیگری اسررت. برای مثال، جماعت

آورند که با یکدیگر در مکان واحدی چون خیابان جمع شرروند  می  وجودبهجنبش انقالبی را 
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نرابراین، حضررور در . ب(127،  2015،  1)برالتر  آورنرد  وجودبرهو بردن واحردی را برای اعتراد  
کند. با ها در کنار همدیگر پیوندهای عاطفی را عمییاتی میمکان مشررتر  و قرار گرفتن بدن

مثابه مکانی آشرنا برای مالقات دیگری انتااب کرد بهرا توان شررر  ناامن شردن شررر دیگر نمی
ه تبدیل  خانهای شررر عبور کرد. به همین سربب، سرکونتیا برای دیدن دوسرت از بین خیابان

کند، زیرا شررود که فرد به مرور شرررو  به بیگانگی با آن و احسرراس ناامنی میبه زندانی می
گذشرت  شرررخانه از او گرفته شرده اسرت. خان  اصریی شررر اسرت و هرچه از مدت قرنطینه می

شررد و خانه هرچه بیشررتر از خانه به ضرررورت رسرراندن خود به دوسررت و آشررنا بیشررتر می
 کافی است و باید از آن خارج شد.    خانهشد که دیگر سکونت در می خانه تبدیلسکونت

ای به اشرترا  گذاشرته شرده اسرت که کاربر در آن از آشرفتگی  ، نوشرته(4شرمارٔه ) در شرکل
شررد  ای که در طول زندگی روزمره امن فرد میگوید. خانهو کابوس دوری از عزیزانش می

اجاز  عبور برای مالقات با   ی خانهشرود، زیرا دیوارهامیکند و ناامن ناگران چرره عود می
دهد. باید اندرون خانه ماند و خانه دیگر خانه نیسررت بیکه سررنگری در برابر دوسررت را نمی

در    های زندهها برای شرکار کردن بدنهمانند زامبی کرونا هایشررر وحشری اسرت که ویروس 
مثابه داد که خانه را بهما کاربر ایرانی نشران می. ا(254،  2020،  2)ِریز فییرو دنزنآن قدم می

خودش را ضرررورت مراقبت از خود در خانه  به سرربب سررنگر از آن خود نکرده اسررت و فق   
شرود. شررر حبس کرده اسرت، پس خانه زندان اسرت که برای رهایی از آن روزها شرمرده می

وند ایرانی ضرررورت رسررید اما برای شررررهرچند با چرر  ویروس کرونا وحشرری به نظر می
ادام  حیات و تردید مشکالت اقتصادی فق  توس  حضور در شرر قابل حل بود. پس خانه  

 20تا  17داد. بر اسراس آمار ایسرپا در باز  زمانی  نه سرنگر که زندان و شررر نشران از رهایی می
کننرد کره بره حمرایرت اقتصرررادی درصرررد مردم اعالم می  64از مردم ترران،    1399فروردین  

شان را در صورت ادام  شیو   ترین مشکل خانوادهدرصد مردم مرم  3/63ولت نیاز دارند  و  د
انرد ویروس کرونرا و مرانردن در خرانره مشررکالت اقتصررادی و امرار معیشررت توصرریف کرده

دهرد کره چگونره مردم (. این نشررران می7/2/1399تررانی،  هرای  )مرمترین مشررکرل خرانواده
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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خان   ز از شرر تردید اقتصرادی را وقتی در اندرون سرکونتضررورت بازگشرت به شررر برای گری 
 . 1کردندگذراندند با تمام وجود حس میخود می

 

 
 ابراز احساس یأس از بروز شیوع ویروس کرونا . (4شماره ) شکل 

 
داد که انسان شرری زمان محدودی  ماندن در قالب حبس شدن اندرون خانه را معنی می

شررود و  تواند بگذراند. خانه برای انسرران شرررری در محدود  زمان تعریف میمیرا در خانه  
کند. میدان رخداد شریو  ویروس مثابه زندان عمل میشرود، زیرا بهبیش از آن خانه ناامن می

ای شد کرونا از خانه ابار روبی کرد و آن را به سکونتگاهی دردآور تبدیل کرد و شرر آن خانه
 نوستالیی شده بود. که بودن در آن یک 

زمران اکنون در میردان رخرداد شرریو  ویروس کرونرا برا انبوه تولیرد نوسررترالیی دوران   
توانسرت صرداهای اندوهگین و  تال بود که مییپیشراکرونا همراه شرده بود. این جغرافیای دیج

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

  اجتماعی طبقات فاصرری   شرردنپررنگ  آورد  وجودبه  جران  در  کرونا  ویروس شرریو    رخداد که هاییمسررۀیه ترینمرم از  یکی .1
 و  بمانند  قرنطینه  خانه در  توانسررتندنمی  معاش  امرار برای  زیرا   بودند، کرونا ویروس  قربانیان از  فرودسررت  مردم از  بسرریار  اسررت.
  متوسر   طبق  به  مربوط  هند  در  اجتماعی فاصری   رعایت که  شرودمی  عنوان  ایمقاله در  نمونه برای کنند.  رعایت را   اجتماعی فاصری 

به  کنید نگاه همچنین مار (. 31 ،2020 ، میترا  و )شور باگست به

 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/29/822053880/kenya-poet-dear-corona-virus-don-t-be-surprised-if-you-fail
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/29/822053880/kenya-poet-dear-corona-virus-don-t-be-surprised-if-you-fail
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گوش همدیگر برسراند. جغرافیای دیجیتال به  ها را خانهمضرطرب مردم محبوس در سرکونت
 داد تا بدون حضور در مکان شرری با دیگری پیوند عاطفی دیجیتالی تولید کرد.  یامکان م

شرود در جغرافیای دیجیتال آنچه پیوند دهند  اسرت اطالعات عاطفی اسرت که تولید می
شرمارٔه  شرود. برای نمونه در شرکلکند و به حس مشرتر  تبدیل میو سرپس چرخش پیدا می

نویسرد که  »این لباند متعیق به پاییز ش گذاشرته و می، کاربری تصرویری از لباند خود(5)
آوری و بره کنی، آن لبانرد را بره یراد میهرا را مرور میشررینی و عکساسرررت... حراگ می  96

گویی لبانردت کو؟«. نویسررنرده بره کنی و برا خودت میچرره ثرابترت در آینره نگراهی می
های  کند که فعلآینه اشراره میها، و خیره شردن به چرر  ثابت در نشرسرتن، مرور کردن عکس

نشررسررتن، مرور کردن، و خیره شرردن مات  زمان اکنونی اسررت که از حرکت باز ایسررتاده 
شررود و  های ماتیف تقسرریم میهای زندگی به دورهاسررت. خ  طول زمان بواسررط  برنامه

یگر پراشرررد دهرای زنردگی فرو میتوان آن را در مفروم گرذر زمران در  کرد، امرا وقتی برنرامرهمی
های نشرسرتن، مرور کردن، و خیره شردن  توان خ  طول زمان را دوره بندی کرد زیرا فعلنمی

برنامه  توانایی تقسریم بندی زمان ندارد. در نتیجه، زمان اکنون در میدان رخداد یک تکه و بی
 برد.     های نرفته در آن تحییل میافتد و ارزش بر اراد  معطو  به حیات می

 

 
 یاد کردن احساس شادابی و زندگانی در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا  . (5)  شماره شکل



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 112 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های دوران  بر این اسراس، زمان اکنون رخداد سررایت ویروس کرونا در فقدان ارزش 
پیشرراکرونا قرار داشررت و زمان اکنون در تقال برای یادآوری کامل گذشررته و احسرراس  

فیای دیجیتال فضرایی بود که امکان یادآوری کامل  نوسرتالیی به شررر و خیابان بود. جغرا 
کرد امرا میرل رفتن بره آینرده و گرذار از زمران اکنون  گرذشرررتره را تبردیرل بره حس جمعی می 

هرای اراد  معطو  بره  میردان رخرداد بره زمرانر  پسررراکرونرا موقعیرت دیگری بود کره ارزش 
 داد. حیات را نشان می 

شرد.  فضرای مجازی به پسراکرونا نامیده میدوران پس از رخداد سررایت ویروس کرونا در 
داری،  شد که سیاست، اقتصاد، سرمایههای جدیدی تصور میجران پساکرونا ممیو از شکل

تکنولوژی، و اجتمرا  بره کردام سررو خواهرد رفرت. امرا آنچره در جغرافیرای مجرازی دربرار  زمران  
ت دربار  جران  اطالعا  (1بندی اسررت   شررد به دو دسررته قابل دسررتهپسرراکرونا تولید می

اطالعات دربار  آنچه مردم در زمان پسراکرونا    (2پسراکرونا با رویکردی تحیییی و فیسرفی؛  
 انجام خواهند داد.  

در رویکرد ناسرت، صرفحاتی که متعیق به روشرنفکران بود بیشرتر سرعی داشرت اندیشر  
اندیشررمندان هایی که گاه ترجم  نظرات  خود را از دوران پسرراکرونا مطرح کند. اندیشرره 

(. البته اطالعاتی هم پیرامون آیند  خود  6 شرمارهٔ  اربی دربار  جران پسراکرونا بود )شرکل 
  شرمارهٔ  این ویروس چه خواهد بود )شرکل جران با  شرد که سررانجام ویروس کرونا تولید می 

کرد و سرررعی داشرررت ترا آنچره  را تولیرد می   تامین« دانش  » (. اطالعرات در این زمینره  7
اسرررت را حردس بزنرد و دربرار  آن نظریره پردازی کنرد. رخرداد شررریو  ویروس آمردن حرال در 

وجود  بود و آینرده از آنچره اطمینران    کرونرا مرزهرای تراریای نظم زنردگی را گسرررسرررت داده 
که ادامه خواهد یافت ناگران تری شررد زیرا نظم تاریای که قرار بود آن را شررکل    داشررت 

برای پر کردن آیند  تری شرده از نظم  انگیز ال  خی   اندیشر  دهد متالشری شرده بود. بنابراین،  
 . ( 13،  2007،  1)ادم و گریوس   افتاد تاریای به کار می 
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 کرونا   از پس آیندۀ بینی پیش . (7)  شماره شکل کرونا  از  پس  آیندۀ  زدن تخمین . (6)  شماره شکل

 

های مجازی چرخش  شرربکهاما آنچه به شررکل گسررترده دربار  آیند  زمان پسرراکرونا در 
داشرت به وضرعیت انسران ایرانی و سرالمت طی کردن داگن رخداد سررایت ویروس کرونا 

شرد، زیرا باید از داگن رخداد سرالمت گذشرت و مراقب خود بود. از این رو آیند  مربوط می
پسراکرونا زمان  جشرن گرفتن سرالمتی به شررط پایبندی به دسرتورهای برداشرتی بود. به همین  

برد که به اطر تصراویری تولید شرد که مااطب را در ماشرین زمان به دوران پسراکرونا میخ
 اسرت. در شرکل  یب خود کردهصر سربب رعایت دسرتورهای برداشرتی پاداش سرالمتی را ن

دهد که در دسرتش ، ابتدا تصرویر پرسرتاری را نشران می1398، به تاریب اسرفند (8شرمارٔه )
یعنی چند ماه پس از شریو  ویروس کرونا که او    1399مقوایی اسرت با تاریب اردیبرشرت ماه 

اند. همچنین آگری ترحیمی اند و کرونا را شرکسرت دادهو همراهانش خوشرحالند زیرا زنده
د نوروز تمام شرده اسرت و پدر بزرگ خانواده به سربب عدم شرود که گویی عیمی نشران داده

ها به کرونا مبتال شرده و فوت کرده اسرت. تمامی رعایت فاصری  اجتماعی و پذیرایی از مرمان
شرود آورد و در این فشرردگی مرگ را یادآور میتصراویر از این دسرت آینده را به زمان اکنون می

برای زمان پسراکرونا نشرود. به بیانی، این تصراویر  امروز تبدیل به افسروس افیت  تا یاداوری  
دار کردن زمان اکنون میدان رخداد برای مراقبت از خود است. در پی معنی
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 کرونا   از پس آیندۀ   دربارۀ بافیخیال  . (8)  شماره شکل

،  1گیری بیماری پیوندی بین بیولوژی بدن انسران و موجودات میکروسرکپی اسرت )ثاِکر همه 
( که حاصررل آن دگرگونی بدن در موقعیتی از وضررعیت ناپایداری اسررت. گذار به  135،  2009

های وضرعیت ناپایدار و  سروی مرگ یا معیوب شردن داسمی یا بازگشرت به سرالمت کامل وییگی 
مثابه موجودات  حاصرل ترکیب شدن بدن انسان و موجودات میکروسکپی است، موجوداتی که به 

شررود. بنرابراین، رهرایی از آمیاتگی بردن  رهنرگ و رواب  زنردگی روزمره می اجتمراعی وارد دایر  ف 
انسرران با ویروس کرونا منظور جران پسرراکروناسررت که دربار  چگونگی آن و اینکه چه زمانی  

 بافی کرد.  توان، در انتظاری طوگنی، خیال خواهد آمد و چه خواهد شد فق  می 
رسیدند که برای زمان پساکرونا یا پساقرنطینه  پها مردم از یکدیگر میدر بسیاری از پست

هرایی دارنرد؟ بره کجراهرا خواهنرد رفرت؟ چره کسررانی را مالقرات خواهنرد  هرا و برنرامرهچره نقشرره
هرایی کره برایرد برای آنررا تامین زد، زیرا در اکنون  هرا از فعرل آینرده بود و پراسرربکرد؟ پرسررش
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رخداد به شرکل تایل اسرت و جز  میدان رخداد آینده مبرم اسرت. شریو  فکر کردن در میدان
هیچ چیز دقیق نیسررت، مرزهای نظم در میدان رخداد برای اینکه کرد تواند دقیق فکر آن نمی

تباه شرده اسرت، و سریالیت کل زندگی روزمره را فرا گرفته اسرت. در اکنون رخداد کرونا حتی 
رونا باقی خواهد بود؟ اند آیا در جران پسراکدانسرتند کسری که برای آخرین بار دیدهمردم نمی
پرسرد پس از قرنطینه به کجا خواهند رفت و در  کاربر از مااطبانش می (9شرمارٔه ) در شرکل

کند و اینکه باید برای به زمان پس از  کاربری دیگر صررحبت از امید می  (10شررمارٔه ) شررکل
های  کرونا هم فکر کرد و برنامه داشررت. آینده و امید محتوای مشررترکی اسررت که در شررکل

شرررد ترا برا خیرال کردن جرران  ی موقعیرت آینرده در نزد مردم از آنررا سررۀوال میوجوجسرررت
در زمان اکنون میدان رخداد بکاهند.  پساکرونا از انبوه تباه شدن امتداد زندگی

  
  آیندۀ  دربارۀ بافیخیال  و پرسش  . (9)  شماره شکل  

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

 کرونا   از پس

جغرافیرای دیجیترال فضرررای خیرال پردازی برای مردم گرفترار در رخرداد سرررایرت ویروس 
کردنرد و برای زنرده مرانردن در جرران پسررراکرونرا از خیراگت خود کرونرا بود. مردم خیرال می

گفرت. امیرد، آرزو، و خیرال فردا گفتنرد همراننرد زنردانی کره از خیراگت روزهرای آزادیش میمی
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های اراد  رسریدن  معطو  به حیات بود. جغرافیای دیجیتال ارزش های اراد  نشران از ارزش 
پیش از رخداد سرایت ویروس کرونا   به فردای پس از کرونا را گاه در واقعیتی مانند نوستالیی

کرد، زیرا شرکل طنز  ( یا فردا را در قالبی طنز خیال پیردازی می11  شرمارهٔ   داد )شرکلنشران می
 (. 12 شمارهٔ  را بر فراز فردای جران پساکرونا داشت )شکل های خیالقدرت آزاد کردن بال

 

 
 

  دوران برای دلتنگی و نوستالژی . (11)  شماره شکل
 کرونا   ویروس شیوع از قبل

  پس  هایکنش  از طنزآمیز  خیالی  . (12)  شماره شکل
 کرونا  ویروس  شیوع  پایان از

 
 گیری نتیجه.  5

را ها به سروی مرگ شررای  اجتما  رخداد شریو  ویروس کرونا با تردید مسرتقیم زندگی انسران
روزمره  . در وضرعیت اضرطراری رسرم و جریان معمول زندگیقرار دادوضرعیت اضرطراری   در

قرابرل ادامره نیسرررت، زیرا مرزهرای نظم کره نگراهردارنرده و محرافت نظرام ارتبراطی زنردگی مردرن 
اسرت. فروپاشری مرزهای نظم با تولید آشروب و ناامنی رو به راه  اسرت دچار اضرمحالل شرده 

است، بنابراین رخداد شیو  ویروس کرونا همراه با خود رخدادهای دیگری مانند قرنطینگی،  
 آورد.   وجودبههای خانوادگی و ایره را بحران اقتصادی، بحران آموزشی، و بحران
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ترین آن زنردگی را برم ریارت و مرمهرای  وارهرخرداد شرریو  ویروس کرونرا زنجیر  عرادت
ها  روزمره بیولوژیحضور در شرر و نزدیک شدن به بیولوژی دیگری بود. در مناسبات زندگی

هرا رفرت. مرانردن  نبرایرد بره یکردیگر نزدیرک شررونرد و  شرررر را برایرد خرالی کرد و بره انردرون خرانره
ری داد و برا جشررن    1398هرا و قرنطینگی در فرهنرگ ایران در آخرین مراه سررال انردرون خرانره

نوروز و آااز برار همراه شرد. از این رو، ضررورت ماندن اندرون خانه با فرهنگ سرنتی ایرانی  
ها، و  مبتنی بر بیرون آمدن از منزل برای خرید شررب عید، شرریو  شرردن شررررها، مسررافرت 

کی دیدوبازدیدهای نوروزی پیوند خورد و در کنار خوابیدن اقتصاد بازار شب عید همانند شو
 سنگین بر پیکر  فرهنگ و اقتصاد ایران فرود آمد. 

ماندند و گسرسرته شردن رواب  و پیوندها به سربب مراقبت از مردم باید اندرون خانه می
های ارتباطی جایگزین با اهمیت شرد. چگونه باید با دیگری ارتباط برقرار کرد بدون  خود راه

رسرش ورود به جغرافیای دیجیتال و اسرتفاده  آنکه ویروس کرونا را انتقال نداد؟ پاسرب به این پ
تواند کسری دیگر را های اجتماعی و ارتباطی بود. در جغرافیای دیجیتال کسری نمیاز شربکه

ای قرار گرفتره بود کره در عین بره بیمراری مبتال کنرد، زیرا در میران ارتبراط بردن بره بردن رسرررانره
 کند. ایجاد جدایی امکان ارتباط را برقرار می

گذاشررتند و پیوند عاطفی  جغرافیای دیجیتال احسرراسررات خود را به اشررترا  می   مردم در 
شررود و چرخش پیردا کردنرد. در جغرافیرای دیجیترال اطالعرات ماتیفی تولیرد می ایجراد می 

ای از رواب  را  خورند و شرربکه کند. در تولید و چرخش اطالعات مردم به یکدیگر پیوند می می 
آورد. جغرافیرای  وجود می لی یرا مرای دیجیترالی را بره دهنرد کره جمراعرت دیجیترا صررورت می 

ها  کردند. یکی از این رفتار کرد که مردم در آن رفتار می مثابه شررر جدیدی عمل می دیجیتال به 
 بافی دربار  آیند  پساکرونا بود. کرونا و خیال ابراز احساس نوستالیی نسبت به زمان پیشا 

رور با فضرای خانه بیگانه شردند. بیگانگی با فضرای  ها ماندند اما به ممردم اندرون خانه
هرای  خرانره در زمران اکنون میردان رخرداد شرریو  ویروس کرونرا برا ابراز احسررراس در شرربکره

اجتماعی بمنظور خواسررتن اندوهگین زمان پیشرراکرونا بود. زمان پیشرراکرونا امکان رفتن به 
داد. رفتن در شررر برای شررر وجود داشرت و شررر جایی بود که مناسربات زندگی را شرکل می

دنبال کردن اهدا  زندگی و شرکل دادن به رواب  اجتماعی ناگران گسرسرته شرده بود و ماندن  
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کرد. حبس شدن در خانه برای زنده ماندن شرای  جنگی  اندرون خانه همانند زندان عمل می
محیی برای ها برای انسران مدرن چنین کارکردی نداشرت، زیرا خانه  کرد. خانهرا یادآوری می

بود.  آنمسرتقر شردن بین زمان اتمام کارها در شررر و شررو  شردن دوباره برنام  زندگی در 
ای از زمان تعریف شرده بود و ضرورت گذراندن کییت ها برای انسران مدرن در محدودهخانه

ی زمان از دسرت وجوجسرتزمان در آن سربب بیگانگی و احسراس ناامنی روحی در خانه و 
 اکرونا در شرر بود. در دوران پیش

کرد، زیرا دوباره باید  شرناسری عمل میضررورت ماندن در خانه در قالب موقعیتی هسرتی
شرد. میدان رخداد شریو  ویروس کرونا با شردت مناسربات انسران با شررر و خانه تعریف می

هرچه تمام انسران ایرانی را از شررر محروم کرد و فقدان شررر نشران داد که همانند خان  امنی  
شرد و، از طرفی،  کرده اسرت که میل پیوسرتن دوباره به آن در قالب نوسرتالیی بیان میعمل می

حضور همواره اندرون خانه نشان داد که چقدر انسان با آن بیگانه است. از این رو، در میدان 
رخداد شریو  ویروس کرونا و قرنطینگی، شررر را در مفروم »شرررخانه« و خانه را در مفروم 

ی اهدا  و ادام  جریان  وجوجسرتانه« تعریف کردیم. شرررخانه فضرای امن خ»سرکونت
 گاهی برای لحظات فار  شدن از شرر است. زندگی است و خانه سکونت

  آمدن حالدری دربار  آیند  بافخیالموقعیت اکنون در میدان رخداد شریو  ویروس کرونا  
خیال برای فردایی است که  ایجاده  را ایجاد کرده بود. روی دیگر نوستالیی زمان از دست رفت

ای از ابرام قرار گرفته اسررت. آیند  پسرراکرونا چه وضررعیتی دارد؟ شررکل و حالت آن در هاله
پرسرشری که به سربب وجود عدم قطعیت و از بین مرزهای نظم فق  باید برای پاسرب دادنش 

تمال وقو  آن ی کرد. خیال امکان اندیشریدن برای وضرعیتی اسرت که احبافخیالتامین زد و 
رود. بنابراین، بسرریاری از مردمی که در جغرافیای دیجیتال حضررور داشررتند از یکدیگر  می

 کردند.  پرسیدند و برای آن تولید خیال میدربار  آیند  پساکرونا می
های اقتصررادی،  رخداد شرریو  ویروس کرونا به رخدادهای دیگری دامن زد و آشررفتگی

شررد به هایی که هرچه بیشررتر میهمراه آورد. آشررفتگی هب  سرریاسرری، و فرهنگی را با خودش
و    زد دامن میی برای گریز از حجم شررردت آشررفتگی  برافخیرالشررردت دامنر  نوسررترالیی و  

 و یافتن یکدیگر در میدان رخداد است.    جغرافیای دیجیتال فضایی برای ایجاد پیوند



 

 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

119 
فرهنگ دیجیتال و مطالعات  

 ...   بصری: نوستالژی 

 سپاسگزاری.  6
مطالعات فرهنگی و عیوم فرهنگی که با حمایت مالی آن پیوهش  پیوهشررکردٔه با تشررکر از  

  اجتماعی  هایشرربکه  بررسرری   ایران در  کرونا ویروس  اپیدمی  بزنگاه در دیجیتال  زیسررت»
به انجرام رسرریرد و مقال   1399در سررال    «اینسررتراگرام و بو ،  فیس توسیتر، تیگرام،  مجرازی

 حاضر نیز مبتنی بر این پیوهش استاراج شده است. 
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. اجسپا.  دکننهای اجتماعی مجازی استفاده مینفر از شبکه 7ایرانی، حدود   10از هر (. 1398اسفند   29ایسپا )
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