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 2آبادی، علی باقری دولت 1آبادیمحسن شفیعی سیف
 15/02/1399؛    پذیرش: 01/02/1399دریافت: 

 

 چکیده
رو هستعم. ها روب ابیاد زندگ  انسانبا یک بحران اجتماع  تأثعرگذار بر تمام     19ففگعری کوید در هم 

اسفففت.    ایرشففتف رویکردی معفانکفارگعری مفدل  میهوم  یفا  دقعق ای؛ دگرگون  مسففتلزب بف   فهم ابیفاد
بر مبنفای نظریف     19فففففرو، هفد  الففل  مقفالف  ففا ففر فهم تفأثعرهفا و واقیعفات بحران کوویفد ازهمع؛
است.      لعتحلف  یعو روش تول  ایبا استیاده از مطالی  کتابخان  و های اجتماع  نعکالس لومانسعستم
را متأثر ساخت  و شامل چ  واقیعات    هاچ  ابیادی از فعات انسان  19فاست ک  بحران کووید  ای؛سؤال   

   ، سفازمان  »بحران کرونا در سف  سفطس سفعسفتم  تیامالت :مورد آزمون عبارت اسفت از شفود  فر فع م  
سففعاسففت، اقتوففاد و    ،های  چون قانون، علم، دی؛سففعسففتمبررسفف  اسففت و در خردهبلو جامیوی قا

بسففتر   در کرد یرو رععتغ دهد ک نتایج فالففل از تحقعق ننففان م  فهم اسففت . پرورش قابلوآموزش 
  سفتمعسف  شفده اسفت. در تیامالت روزمره افرادباعث دگرگون  اسفاسف  در      تیامالت اجتماع  سفتمعسف

اند و کنش سففازمان  برخ  نهادها ب  داخل مناز   ها منتیع و برخ  زیان دیدهبرخ  سففازمان    سففازمان
شفود نعز تغععرات  مهم در زمعن   ک  خود شفامل شفش قسفمت م   یجامیو  سفتمعسفکنفعده شفده اسفت. 

ل  عمعق در زمعن  باورهای   اقوففادی، وهور قوانع؛ جدید در بسففعاری از ابیاد زندگ  شففهروندان، تحوی
سففعسففتم  گرای  در فوزه  خرده، تغععر روی  در شففعوه  آموزشفف ، توج  ویهه ب  علوب ت رب  و تمرکزدین  

 سعاست را ت رب  نموده است.
 ، نعکالس لومان، سازمان، تیامل، جامی 19فکووید  : ها کلیدواژه 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

 مسئو (  )نویسنده   ایران یزد، اردکان، داننگاه  اجتماع ، و انسان  علوب  داننکده سعاس ، علوب  استادیار .1
  

ایران بویرافمد،  و کهگعلوی   یاسوج، داننگاه انسان ، علوب   داننکده ،المللبع؛  روابط داننعار .2
    

https://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3925.4035
http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2020.4070.4147
http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2020.4070.4147
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 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 56 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه  .1
برای شفهروندان سفراسفر جهان با یک شفور خبری آشاز شفد. خبر انتنفار ویروس   2020سفا   

های سفا  نو ای؛ کنفور را تیطعل کرده اسفت. خعل  زود هم    جدیدی در چع؛ ک  فت  جنف؛ 
منکالت جدیدی را با سرعت     19ففف گعری کوید هم  جهان در میرض ای؛ ویروس قرار گرفتند.  

و  کفا    هفای آشففیتف  عر فف   ای بسففتف ، ممنوععفت سففیر، زن عره ای فاد کرد. مرزهف   آور شففگیفت 
  ها دولت . شفود ابیاد زیسفت بنفری درگعر ای؛ بعماری    تا هم   شفد  های لفادرات باعث  محدودیت 

های متیاوت همچون سفعاسف ، اجتماع ، اقتوفادی،  در عرلف  اقدامات  را    ، در سفراسفر جهان 
ان اب   ، ها انسفان را بعمار نموده ک  معلعون   ، ویروس برای مقابل  با ای؛  علم ، آموزشف  و فقوق   

.  تفا شففایفد بتوانفد در سففرعفت ننففر آن خلل  ای فاد کرده و یفا تبیفات آن را کفاهش دهنفد   انفد داده 
هفای  کف  تفاکنون بف  شففکفل کفامفل موفق نبوده و همچنفان دنعفا درففا  آزمودن اسفففت. تالش 

درر  بسففتگ  ب  آنهفا    وجود دارد ک  همف     های افتمفال  زیادی برای ای؛ بعمفاری آینفده رو،  ازهمع؛ 
و پعامدهای متیدد   19فف ب  کوید جوامع ها و  پاسخ دولت  واقیعات آن و نحوه  دقعق فهم  درست و  
ریزی برای کنتر  و مهار تبیات بحران کرونا مسفتلزب درر و فهم  برنام   ب  عبارت  دیگر، آن دارد.  

رو سفؤال  ک  در این ا  مناسف  اسفت. ازهمع؛ برمبنای چارچوب نظری   بحران دقعق واقیعات ای؛  
را متأثر ساخت  و شامل   چ  ابیادی از فعات انسان   19ففف بحران کووید ای؛ است ک   مطرح است 

مورد آزمون نعز عبارت اسفت از اینک  »بحران کرونا در سف  سفطس   فر فع    . شفود  چ  واقیعات  م  
های  چون قانون،  سفعسفتم در خرده   بررسف  اسفت و سفعسفتم  تیامالت، سفازمان و جامیوی قابل 

 فهم است .  پرورش قابل و علم، دی؛، سعاست، اقتواد و آموزش 
های  از نظری  سففعسففتم  عرلفف   اجتما ، کرونا در یروس تأثعرات وو  برای فهم واقیعات  

اجتماع  نعکالس لومان اسفتیاده شفده اسفت. رویکرد سفعسفتم  با هد  سفاخت؛ یک دانش 
ای، بر رشفت ارائ  فهم  بع؛ و  های مختل  علم سفاخت؛ رشفت نزدیک جهان  تالش دارد تا با
در    ها فائق آید. دلعفل اتخفاچ چنع؛ رویکردی پعچعفدگ  روزافزون جوامعپعچعفدگ  مسففائل آن
های تیامالت ، های  ک  با تحلعل سف  دسفت  از سفعسفتم. پعچعدگ اسفت شفرایط بحران  کنون 

در  اسففت.  تحلعل  تر قابلاشراق و در قال  چارچوب  واقی سففازمان  و جامیوی ب  دور از 
 ففم؛   ،ی نظر لعو تحل   عو روش تولفف   ایبا اسففتیاده از مطالی  کتابخان همع؛ راسففتا، 
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  ،   تیامالت اجتماع  سففتمعدر سفف  بسففتر سفف  کرد ی رو  رععتغبررسفف  چارچوب نظری لومان،  
ن  تحقعق نعز چکر ای؛ . درباره  پعنفعخواهد شفد   بررسف   یجامیو  سفتمعو سف    سفازمان  سفتمعسف 

هفای متیفاوت و در بفاب رخفدادهفای  نکتف  اهمعفت دارد کف  مفد  نظری لومفان گرچف  در زمعنف 
تا   19فففف کویدکار گرفت  شفده اسفت اما در ارتباب با تحلعل بحران  متیدد ب  وسفعل  محققان ب 

 کنون هعچ تحقعق  بر مبنای ای؛ چهارچوب نظری لورت نگرفت  است. 
 
 های اجتماعیچارچوب نظری؛ سیستم.  2

های اجتماع  اسفت ک  پای  و  شفناسف  و سفعسفتم جامی    پرداز عرلف   یک نظری    1نعکالس لومان 
گفذاری کرد. وی تیری  خود را از »سففعسففتم  اسففاس تیکر سففعسففتم اجتمفاع  مفدرن را پفایف  

عنوان یك جامی  را ب  اجتماع   بر اسففاس شففبک  گسففترده ارتبانات بع؛ مردب بنا نهاد و خود  
مینای یك سففعسففتم خودآفرین  و خودمتک  ک  با محعط آن متمایز  ب  ،  2سففعسففتم اوتوپویتعک 

و رهعافت کارکردگرایان  او را با    3های تالکوت پارسفونز تیری  کرد. لومان، تئوری سفعسفتم  ، اسفت 
نظم یک  فرورت پارسفونز ک  بر مبنای آن میهوب   توسفی  رهعافت خود رد کرد. برخال  نظری   

فسفاب  و پویاتری از نظری  اسفتاد خود ب    ک  نرف  دقعق   ، فرض شفده اسفت، در دیدگاه لومان 
هفا دیگر قرار امکفان   آیفد، نظم دقعقفای یفک »امکفان اجتمفاع   اسففت. امکفان  کف  در مقفابفل همف   م  

ائفل از مو ففوعفات مفاننفد مسفف   ای هفای او دامنف  گسففترده نوشففتف  (.  48،  13996،  4)لومفان   دارد 
را   های جمی ، سفاختارمندی افران  و شعره اکولوژیک ، دولت رفاه، هنر، زمان، قدرت، رسفان  

   اجتمفاع  هفای  تردیفد مهمتری؛ وج  نظری لومان رهعفافت »سففعسففتم دهد. اما ب  پوشففش م  
،  2000)لومان،    شفود اوسفت. از منظر لومان، سفعسفتم با توج  ب  تیاوتش با محعط تیری  م  

در ای؛ برداشفت، آنچ  بسفعار اهمعت دارد ای؛ اسفت ک ، رابط  معان سفعسفتم و محعط آن بر  (.  37
کند. در ای؛ معان، پعچعدگ  محعط همعن  مبنای تیاوت در ف م پعچعدگ  قابلعت فهم پعدا م  

تم باید  سفعسف بنابرای؛،  بعنفتر از پعچعدگ  سفعسفتم  اسفت ک  در درون آن اسفتقرار یافت  اسفت. 
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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پعچعفدگ  خودش را بفا پعچعفدگ  محعط، متوازن نمفایفد تفا ای؛ امکفان را بعفابفد کف  بف  انوا  مختل   
 (. 49،  1990)لومان،    الیمل ننان دهد های وارده از محعط عکس داده 

 ند از: اهای اجتماع  س  بید دارند ک  عبارت از منظر لومان محعط سعستم
همف  روابط ممک؛ معفان تیفامالت و کننفده   بعفانبیفد  در واقع ای؛    بـعد ـمادی محی :الف(  

ها در فضففای فعزیک  نامحدود اسففت. در واقع در این ا لومان ب  ای؛ سففؤا ت پاسففخ کنش
ها در فضفای فعزیک  ب  کنش  نبخنفعددهد ک  چ  مکانعسفم و عملکردهای  جهت نظمم 

 شوند و قال  و کعیعت آن چگون  است انتخاب م 
د  ب(   انی محی :بـع تری؛ و مهمتری؛ ابیفاد مفد نظر لومفان  ای؛ بیفد یک  از فسفففاس  زـم

با رخدادهای خود همعن   ،گرددم ک  ب  وقایع گذشت  بر  ،است. او میتقد است امتداد زمان
رو، ای در آینده اسفت. ازهمع؛های گسفتردهکردن افقها و محققنمودن سفعسفتمدرفا  پعچعده

ها با های  برای انطباق کنشها، روی وانع؛، تغععرات و دسفتورالیملها باید با ای اد قسفعسفتم
 .لورت روشمند پعدا کندگذشت ، فا ، و آینده ب 

نمادهای    انتخاب نمادها از معان هم    ای؛ بید شففامل مکانعسففم بعد نمادین محی :ج( 
مخال  تیداد   ک   یابندای سفامان م گون ب   سفاخت اسفت. نمادهای  ک  میمو ی پعچعده قابل

بنفابرای؛، در ای؛ بیفد بف  ای؛ سففؤا  پفاسففخ داده    هفای بفالقوه خواهنفد بود. زیفادی از جفایگزی؛
های  کنند  انوا  واسففط سففازمان تیری  م  برای های  نمادها را چ  مکانعسففمشففود ک  م 

 (. 50،  1993)لومان    های اجتماع  کدامند شده توسط سعستمنمادی؛ انتخاب
بندی آنها اسففت. از منظر لومان  های اجتماع  دسففت مهمتری؛ بخش نظری  سففعسففتم

اجفتفمفاعف کفنفش سفففعسفففتفم  یفك  در  اففراد  یفاففت  ،هفای  زمفانف   هفر  در    ، شفففونفد مف کف  
گزینش   وسففعل   آنها را ب   ،بنابرای؛  . تنعده هسففتندب  هم مرتبط و درهم  یدارمین لففورت ب 

سففازند. از چنع؛ فرآیندی ی از محعط زمان ، مادی و نمادی؛ جدا م های کارکرد مکانعسففم
، 1های تیاملسفعسفتم اند از:ک  عبارت  شفودهای اجتماع  فالفل م سف  نو  اسفاسف  سفعسفتم

 . 3های جامیوی، و سعستم2های سازمانسعستم
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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تمالف(   یـس هر نو  کنش و واکنش انسفان  پعرامون  ای؛ سفعسفتم دربرگعرنده   های تعامل:ـس
یابد ک  افراد در  یک مو فو  خا  اسفت. بنابرای؛، یك سفعسفتم تیامل زمان  موجودیت م 
و گسفترش  ر در زمان  وافد فضفور داشفت  باشفند. ای؛ سفعسفتم با ابزار »زبان  و در روابط رو

لففورت چنففمگعری  پعچعفدگ  در ابیفاد مفادی، زمفان  و نمفادی؛ بف   ،مبنفایفابفد، برهمع؛م 
  زیرا آنها منحوفرای     اندهای تیامل سفادهشفود ک  سفعسفتماز ای؛ رو گیت  م   .یابدکاهش م 

باره شفوند ک  فا فر هسفتند، نسفبت ب  رخدادها درر کاف  دارند و در ای؛شفامل افرادی م 
 (.  40،  1993)لومان،   کنندوگو م گیت

و    کننده اره ب  هر نو  نظاب نظارت ای؛ سففعسففتم ب  اختوففار اشفف   های ســازمان: ســیســتم ب(   
هفای خود انگعختف  دارد کف  بف  قوفففد همفاهنگ  بفا اهفدا  یفک سفففازمفان و یفا  کنش   کننفده کنتر  

سففازمانده  خا  شففکل گرفت  اسففت. ب  عبارت بهتر، رفتار شففهروندان را بر مبنای موقیعت و  
های سفازمان  مقررات  زب را دارد  سفعسفتم همع؛ راسفتا نعز    د. در ن نمای شفرایط خا  هماهن  م  

  ، رو های موفنوع  کنش در بازه زمان  بلندمدت اسفت. ازهمع؛ اسفاسف  آن تیبعت روش   و کارویهه  
ها و تمایالت شفهروندان و مسفئل  مهم نعاز ب   ها انطباق انگعزه شفود ک  ای؛ نو  سفعسفتم گیت  م  

خوفو  شفرایط مهم،  در هر و فیعت  ب  ای؛ سفعسفتم    .کنند وفوفل م  ان اب ووای  میع؛ را فل 
دهد تا آنچ   کند ک  ب  مردب اجازه م  قوانع؛ و مقررات ووای  شفهروندان را نوری منفخم م  

  .لورت منخم از نر  سازمان تیعع؛ گردند فت  بدون اینک  ب      ان اب دهند  زب است  را ک   
ع م  کند ک  عبارت است از:  س  مورد رف   ای؛ سعستم پعچعدگ  محعط  را با سازمانده  افراد در 

  کردن رفتار در زمان فیل  و آینده و ای اد مقررات ورود و خروج  زمان منففخم با منضففبط (   1
(  3  و  و رأس کفانون همفاهنگ  تقسففعم کفار و تیعع؛ اقتفدار    تحقق مقولف    فضففای منفاسفف  بفا (  2

، و چ   د عملعات  شففو باید    انعن  مناسفف  اسففت و اینک  چ  قو شففرح  با    ؛، الففطالفات نمادی 
 (.  40-36،  2013،  1)سعد ، بکر   نماید م    را هدایت   رفتار مردب   ووعی  دارد   ای واسط  

ــتم ج(   ــیس کنفد.  نظفاب میرف  م  لومفان برای نظفاب جفامیوی شففش خرده   ـهای ـجامعوی: س
نظاب  شفوند. ای؛ شفش خرده های پارسفونزی محسفوب م  چهارگان    یافت   های  ک  بسفط نظاب خرده 

ها از نظر لومان  نظاب اقتوففاد، سففعاسففت، قانون و علم، دی؛ و آموزش. ای؛ خرده   :اند از عبارت 
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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مینای محدود  هستند. هرچند ای؛ دو ویهگ  ب    2و خود ارجاع    1واجد دو خولت خودترمعم  
نظاب آن را قادر خواهد سفاخت با دیگر وجود در هر خرده بلک   فوابط م   ، بودن آنها نعسفت و بسفت  

های تیامل و سفازمان  ها فد واسفط بع؛ سفعسفتم ها پعوند داشفت  باشفد. ای؛ سفعسفتم نظاب خرده 
نور های ارتبان  اسفت ک  ب  یك سفعسفتم جامیوی سفعسفتم جامع هم  کنش عبارت ،  ب  هسفتند.  

موقیعت جغرافعای    وسففعل   ای جامیوی ب  ه لحاظ تاریخ ، نظاب دسففترس اسففت. ب  متقابل قابل 
کند قلمداد م  را ب  سففوی یك جامی  جهان     فرایند آن اند، اما لومان  محدود شففده  خا  خود 
بنفدی و  توان در یفک جمع (. بر مبنفای آنچف  بعفان گردیفد، م  081-091،  2004،  3)مفایر هوفر 

 توویر کنعد. ( را ب   1براساس نظری  لومان مد  میهوم  شماره ) 

 
 

 های اجتماعی نیکالس لومان (. مدل مفهومی سیستم 1نمودار شماره ) 

 
 19ـهای اجتماعی نیکالس لومان و فهم بحران کوید. نظریه سیستم3
  یچ  ابیاد 19  دی بحران کووگردیم ک  خود بر م ب  سفؤا  الفل     بعان گردیدآنچ   توج  ب  با  

شفود  برمبنای مد  میهوم  لومان  م  اتواقیع  چ  شفامل و  سفاخت  متأثر را   انسفان اتعاز ف
دادن در درون   قرار  وجود آمفده را بفاتحوی ت بف   ابتفدا بفایفدبرای تولففع  تغععرات موجود    و

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

.

.  

.  

سعستم های 
اجتماع 

سعستم جامی 

ادسعستم اقتوخرده

سعستم خرده
سعاست

سعستم دی؛خرده

سعستم علمخرده

سعستم خرده
آموزش و پرورش

سعستم قانونخرده

سعستم تیامالت

سعستم سازمان

 ا خود ارج 

 خود ترمعم

ابیاد محعط 
سعستم اجتماع : 

 نمادی؛فمادیفزمان
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 ... 19ـ اجتماعی بحران کوید 

 در مورد تأثعر کرونا  رایج  هایاز اشراقدور ی اجتماع  ب ها  از سفعسفتم  اوبندی میرو  دسفت 
ب  توفویر  میهوم  ای؛ نظری  چگون  ب  ما در تحلعل کنعم، و ب  ای؛ مو فو  برردازیم ک  مد  

   کند. م رویدادها کمک   کنعدن
   . سیستم تعامالت اجتماعی1-3

وگو،  گیتچون    ی ابتدا    ک  مناسفبات اجتماعاسفت   ی قلمرو  نخسفتع؛  تیامالت اجتماع
کننففگران و   فیا   . فضففوررد گع مشففکل مراودات روزمره در آن و  مبافی   کالم ، تحلعل

. الزام  اسفت   اجتماع  سفتمعسفطس از سف    در ای؛تیامالت اجتماع ترتعبات و قواعد  تیرعا
 وگو نو  گیفتیفک    تیف روزمره در نهفااجتمفاع  و     زنفدگ  دروندر     هرگونف  تیفامل  هرففا ،بف 

  شفهروندان  ؛عب  ی هرگون  تیامل دوسفو توان ای؛ سفعسفتم را در برگعرنده  م  ای؛ مبنا،. بر سفتا
از همع؛ زاویف ، برای درر بهتر  .  کنفد م  پعرویمنففخم    قفاعفده  نو     کیف کف  از    قلمفداد کرد 

گون  فیل ، ک  نظاب تیامل  پعنففع؛ را در چرخ   زمان تیامالت اجتماع  در شففرایط آشففوب 
 ؛ یپرداخفت کف  در ا  هفای و دگرگون   راتععآن دسففتف  از تغتحلعفل  بف     خود متفأثر کرده، بفایفد

کعیعت  متنفاسففف  بفا میمو  خود خفارج شفففده و  ، قفاعفده و الففو   از روا   گعر،رخفداد همف 
ادبعات،  »ای؛ مورد همان   سعتو  یبرا شاید بهتری؛ موداق برای  است.    افت ی  و یعت فیل 

   . است  تیامالت اجتماع دات ومراو  ندیدر فرا    دوره  کرونای  مناسکآداب و 
  شففده   عف تولفف مکرر   هفایکنشم مو   هرففا    بف   چکر ای؛ نکتف  در این فا اهمعفت دارد کف 

شفده اسفت.    اجتماع اتمیمو  مناسفب ها و رویکردهایروش   ؛ی گزیجاامروزه     بهداشفت
نظر، در قامت پذیرش علم  و اتیاق  لدلعب   آثاری بلندمدت دارد و های  ک  بدون شککنش

داننففگفاه    محققفان     ن ع ب ش ع پ مطفابق  .  شففهرونفدان تفداوب خواهفد داشففت    مراقبت  ی»رفتفارهفا
ی  وگو تیفامالت روزمره افراد )گیفت   گر ی تفا دو سفففا  د ففداقفل      ین ی   2022هفاروارد تفا سفففا   

    میمو  در مناسفبات اجتماع   و ادبعات   وگو، آداب گیت   ند ی در فرا   های فعزیک  فالفل  ،  روزمره 
  (. 3  ، 2020،  1)بزیچ  خواهد ماند ب  همع؛ روا  باق  (  … 

میاهعم و مطالب       در قال مسفئو ن بهداشفت عموم یها عتولف   شفهروندانهم  امروزه  
 ، »فالفل  فعزیک  و اجتماع  را فی  دیعدسفتان خود را بنفو»،   دعدر خان  بماناز قبعل: »

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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بوسفف  نکنعد  و   ، »دسففت ندهعد ، »دیدهدعرا لمس نکنخود و دیگران  لففورت  » کنعد ،
 گر یهفا و د، کنسففرت  ورزشفف   یدادهفایف رو مبنفا،و بر همع؛  انفددهعف را شففنچنعن   مقو ت  ای؛

و از مردب   ندشفد  بسفت  یباز یها؛عها و زم. مدارس، کتابخان شفدنداجتماعات گسفترده لغو  
در مورد فرکت    دیجد  یهاتیمحدوددر منز  بمانند. البت     لفورت مسفتمرب  تا شفد خواسفت 
،  ی بدنسفاز   دهعسفرپوشف   یهادر سفال؛  تعشفود. فیال مدرسف  نم  ایمحدود ب  کار  ،و تیامل

  ، گردش، سی پاردر عنوان میا ، ب شفد.  ممنو     و فت  فضفاهای باز  نماعو سف   حی مراکز تیر
در ایران نعز در برخ   .  شففددر نو  روز ممنو  اعالب   آمدهای شعر ففروریو، و رفتورزش 

های های ورزش  و برخ  مکانمدت یک هیت  تا چند ماه تا رهای عروس ، سال؛شهرها ب 
  یاسفتراتهیک ب  تبدیل (  عکاهش آسف   ایخطر ) کاهشآفری؛ تیطعل شفد. در ای؛ معان،  خطر
خطرات  وسفعل   کنتر  تیامالت اجتماع ،  بر اسفاس آن، ب ک   شفودم    بهداشفت عموممهم 

 ؛ یا هر روزمردب   .(2020،  1د )چامبرزرسف  رفتارها ب  فداقل م   و مضفرات مربوب ب  برخ 
و ای؛ امر تیفامالت اجتمفاع  جفدیفدی را در ور  زمفان  فیل  و    کننفد م  ؛ی رفتفارهفا را تمر

 آینده پعش روی آنها قرار خواهد داد. 
 . سازمانی2-3

آن ب  تنففریس مسففائل     سففازمان در شففکل   سففتمعمناسففبات سفف   تری؛رسففد دقعقنظر م ب 
ب     و شفغل   رسفم  فرایندهایدر   در مقعاس با    سفتمعسف  و کنش  روابطای؛ نحوه  .  پردازد م 

    اجتماع  سفتمعسف   کی  بارزنمون   کعبوروکرات در ای؛ معان مناسفبات.  شفودنمایش گذاشفت  م 
 مردب و شهروندان یک کنور  مندانگعزه   رفتارهایک    یین  فضای .  آن است   سفازمانگون    از 

در  ) یوربهروه کارای  و  شیافزا   قوففدهدفمند ب   منففخم، ملموس و  نظم  کی  در جهفت
مختل    یدر سفازوکارها)  اشفخا کنتر   راهبری و   ای  ی(اقتوفاد  یهاسفعسفتمچارچوب  

 تری؛ ابتفدای   آیفد،معفان م سففخ؛ بف قفدرت  آن فاکف  در بفاب مقولف   .  آیفدوجود م بف قفدرت(  
نحوه  و ب    دن ب مدیریت    گوناگون   ی ها زب ع با مکان  19فف کوید     ستم ع س   اثرگذاری   و وواهر   ها ننان  

اعما  قدرت    می رژ  ای ازدر این ا منظور نویسفندگان گون .  د و شف شفرو  م    ن  ع قرنط   منفخم، 
 رونمای  از روش قدیم  پعنفگعری ک  همان را با   فرد   لفورت مسفتمر و روشفمندب ک  اسفت 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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  تیامالت در ای؛ معان آنچ  فالففل شففد ای؛ بود ک .  ب  فبس کنففاند  ماندن اسففت،درخان 
 ی اجبار  لفورت چ  ب   ،روس ی امکان انتقا  و نو از هر  پعنفگعری  یبرا   شفهروندان   اجتماع

  قعتیل  فالت  ب   ،سوئد  ی مانند مد  کنورارادلورت  میل اکیریت کنورهای جهان و چ  ب 
ها متأثر از یکدیگر  کند ک  سففعسففتمدرسففت  اشففاره م رویکرد سففعسففتم  لومان ب درآمد. 

ماع  در معان مردب یک کنفور روابط و تیامالت اجتقطع   ؛عهمخواهند بود. بر ای؛ اسفاس،  
 ک  ایگون   ب شففد  یاقتوففاد  یهادر سففازمان تحوی ت عمعق و مؤثر  مننففأ الففل   و جهان،

ب  ورشفکسفتگ  بسفعار نزدیک شفدند. موفداق الفل  ای؛ ها  سفازماننهادها و  بیضف  از ای؛
   یاتحاد(. 2ی  در سراسر جهان است )نمودار شمارهماعبزرگ هواپ یهاشرکتادعا و یعت  

مارس، ماه در  19فف کویدبحران   لعدل خود ب  یشدن مرزهابست   یسابق  برا  ب   اروپا با اقدام
  در  .ممنو  اعالب کرد   خروج یفا ورود بف  ای؛ اتحفادیف برای  روز      30مفدت  را بف هفا  مسفففافرت 

اعالب کرد امریکا ممنو    ب  کنفوررا    ی ورود مسفافران اروپانعز متحده، دولت ترامپ   ا تیا
 . (4،  2020،  1)جونز، پالمبو و براون

 
 

 
 
 

 202  تا 2017(. نمودار پروازهای روزانه از سال 2نمودار شماره ) 
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 100شفاخم بازار سفهاب از   کک  ی  ،1مزیتا  ا عنننف یبورس اوراق بهادار فادر ای؛ معان،  
 ک    ،2داو جونز  لفنیت  ؛عانگعم، شفاخم  ارزش بازار اسفت  ؛ی شفرکت بورس لندن با با تر

است، شاخم    3و بازار بورس نزدر  ورر ی وعسهاب برتر در بازار بورس سهاب ن  30از     فهرست
در بورس   مفتعق  راتععشفففاخم تغ  ؛ی منففهورترکف  میتبرتری؛ و     ،کعن  نکفدسیا  ایف   4نعک 

دسففامبر  31در  یمارعب  و عاز زمان شففرو  شفف   ،ژاپ؛ اسففت  کنففور در  وعوراق بهادار توکا
 . (3اند )نمودار شماره میناداری را ت رب  کرده یهاسقوب
 

 

 
 

 وع یش آغازسهام از زمان   یبازارهابر 19ـکوید ( . تأثیر 3نمودار شماره ) 

 
  نعز بسفعار ثروتمند شفدند. در آمازونها چون »ها و شفرکتاز نرف  برخ  از سفازمان 

(. 4)نمودار شفماره   افتی شیافزا نعز بسفعار     زوب »مانند   یفناور یهاسفهاب شفرکتای؛ معان  
  ی ان اب کارها   ایجلسففات   یبرقرار  یاز افراد برا   بسففعار زیادیتیداد   دلعل آن ای؛ اسففت ک 

و   دیف خر  یتقفا فففا برا در ای؛ معفان،    . نمودنفد   عف تک  لعف میکنیرانس و اویدیف و  یهفاخود بف  تمفاس
 هفای خود مردب در داخفل خفانف ای بفاشففد کف   انگعزه تفا   اففتیف   شیافزا   زعن  ؛ی آنال  هفای سففرگرم

مقطع   کیدر   5جایگاه »نت فلعکسک    ، درفالدعسفهم آمازون ب  اوج رسف  متعق  .بمانند
 .  بود 6  اکسون موبعلاز شو  نیتتر ارزش فت  با

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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 های معروف فناوری شرکت  مت یدر ق رییتغ (. 4نمودار  شماره ) 

 
شفده، امروز شفاهد تغععر تدری   دیگری نعز هسفتعم. ای؛ تغععر و عالوه بر وقایع مطرح 

  تحوی تباعث   افتما ک    یات رب است.   خان تحوی  همان انتقا  کار از فوزه  سازمان  ب  
    عنت  رسفدب  نظر م .  خواهد شفدبحران کرونا   انیاز پا پسکار  و کعیعت وه عدر شف  یاعمده

ای ک  گون داشففت  باشففد. ب ها  در سففازمان  شففغل   مناسففباتدر   یجدآثاری    یات رب  ؛عچن
هرفا ،  ب   خود را از دسفت بدهند. وجودی   رورت  ف بحران   ؛یاز ا متأثرمنفاشل    بیضف  از

تا  یبر مناسبات اقتواد 19ففف کوید آثار  ای؛ یک واقیعت است ک  بر مبنای سعستم سازمان ،
کل   لفورت منفاشل ب  تعمرات  اهم  سفلسفل   توان انتظار داشفتم اسفت ک   یجد ایاندازه
از    نفترعب   درمان  یهانقش پزشفک و سفازمان ،عنوان میا . ب نماید  رععتغ بحران کرونااز   متأثر

رونق   یم فاز  یانتقفا  و آموزش در فضففاقفابفل یهفامهفارت همچنع؛ و    ابفدیف   شیافزا  گفذشففتف 
    خوب   یروزها  ی،گردشفگر  ،داریمرتبط با رسفتوران و هتل. در مقابل منفاشل  رد عبگ  ی نفترعب

 .را ت رب  نخواهند کرد   ندهی در چند سا  آ
 . سیستم جامعوی3-3

را بف  خود      ارتبفان   و رفتفارهفای   هفا کنش دیفدگفاه جفامع لومفان دربفاره    ، ی جفامیو   سففتم ع سففطس سفف 
را در      سفتم ع سفطس از مناسفبات سف   ؛ ی پارسفونز ا   اختوفا  داده اسفت. او متأثر از اندینف  تالکوت 

  اند از: ک  عبارت   بندی نموده اسففت تقسففعم و دسففت    تر ئ  جز دقعق و    ی ها سففعسففتم خرده قال   
  سفعسفتم   خرده علم   سفعسفتم   خرده اسفت ع سف   سفعسفتم سفعسفتم قانون  خرده خرده     سفعسفتم اقتوفاد خرده 
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از بحران  ثرشففان  أ ت تأثعر و  و  های یادشففده  سففعسففتم م موع  خرده .  زش آمو سففعسففتم  خرده و      ؛ ی د 
ها  سفعسفتم بدیه  اسفت ک  واکاوی ای؛ خرده .  دارد موجود برم    کرونا، پرده از بسفعاری از واقیعات 

جوامع مختل ،      فقوق   ظفاب هفای  چون ن کف  در زمعنف    در مفد  میهوم  لومفان ننففان خواهفد داد 
تحوی ت آشفکاری را      آموزشف   های سفازمان و    ان ی اد   های کارویهه   ،   علم   متیدد   ی نهادها سفاختار  

ت رب  خواهعم کرد. تحوی ت و تغععرات  ک  گاه اعتبار آنها را ب  چالش کنفعده و در لفورت عدب  
ها را در  ها، تغععرات لفورت گرفت  نظاب فاکم بر زندگ  ملت پاسفخگوی  مناسف  ب  ای؛ چالش 

ا ب  لفورت م زا  ه سفعسفتم در ادام  هر یک از ای؛ خرده   .ابیاد مختل  دچار تحوی  خواهد نمود 
 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 سیستم اقتصاد. خرده1-3-3

های  سعستم از خرده   ی بلک  تکیر    فرد نعست، منحورب    ت ع کل   ک ی جامی     ، برمبنای نظری  لومان 
عبفارت ، مفا بفا بف    دهنفد. کنش خود را لففرففای برپفایف  تیفاوت سفففامفان م  اسفففت کف     گونفاگون 

بر    و   بوده   مند  فابط    یدای شفد رو هسفتعم ک   سفعسفتم اقتوفاد روب  های  چون خرده سفعسفتم خرده 
پ همواره  لومفان  .  کننفد   خود عمفل م خفا     قوانع؛ اسفففاس کفد و     اد یف ز     دگ عف چ ع در مورد 

تحوی  آن در فرایند خود ترمعم و خودارجاع  در شرایط بحران ،    ت ع اقتواد و اهم سعستم  خرده 
سفعسفتم سفعاسفت  ای؛ پعچعدگ  گاه با دخالت خرده دهد.    ها هنفدار م سفعسفتم خرده   مابق   ی برا 

شفدن  کنتر  و فدومرز قائل  ی فالت، قدرت برا   ؛ ی در ا   گعرد. فسفاسفعت بعنفتری نعز ب  خود م  
  کارگعری ب  . لومان میتقد اسفت با کند ورود پعدا م    ع ی موفر  و توز   د، ع ها در تول م ع توفم  برای 

شففعو  بعماری کرونا نخسففتع؛ تأثعر جدی خود را بر بحث ت ارت  از آن ا ک     سففم، ع مکان  ؛ ی ا 
 نده ی آ   ی ازها ع ها و تأمع؛ ن ن  ی هز   در لففر      دگ ع چ ع پ   الملل و اقتوففاد کنففورها برجای نهاد، بع؛ 

گعرد. تا پعش  بعنففتری ب  خود م  انیطا     عت قابل   ط ع مح   مات ع تنظ در نهایت  دهد و  کاهش م  
تر کا  و خدمات یک امر نبعی  بود.   ارت آسففان سففعسففتم اقتوففاد، ت از ای؛، در فوزه  خرده 

های گمرک  و  ها و افراد ای؛ امکان را یافتند تا در سفای  فذ  تیرف  ها، شفرکت ک  دولت جای  تا 
های جهان شفوند. مرزها ب  الفل آزادی ت ارت آزادان  وارد تیامالت اقتوفادی با سفایر بخش 

د و کنفورهای  چون چع؛ و امریکا توانسفتند ب  روی مردب، کا ها، سفرمای  و انالعات باز شفدن 
هفای بزرگ تولعفدی تبفدیفل شففونفد. آنچف  در فراینفد شففعو  کرونفا خود را ننفففان داد  کفارخفانف  
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،  1کردن ای؛ فرایند و ای اد محدودیت بر سفر راه لفادرات و واردات کنفورها بود )آوزدو مختل 
ای ای اد  های گسفترده برای منفتریان اخال  (  امری ک  در زن عره  تأمع؛ مواد شذای    1،  2020

کرد و افزایش قعمفت کفا هفا در ای؛ کنففورهفا و کفاهش قفدرت خریفد مردب را بف  همراه داشففت 
(. بر اسفاس گزارش سفازمان آنکتاد، شفاخم قعمت کا های بازار آزاد ننفان  3،  2020،  2)برنز 

نا، شففاخم ارزش ت ارت  بر اثر شففعو  کرو   2020ماه   او  سففا  دهد ک  از ابتدای سفف  م  
  2020رود روند رکود در سف  ماه  دوب سفا    انتظار م   و  درلفد افت داشفت  اسفت  3/ 3جهان   

 (. 4،  2020،  3آ اس س  )س   درلد افت( بگعرد   26/ 9سرعت بعنتری ) 
سففعسففتم  تر از کاهش روند ت ارت و و ففیعت بد میعنففت  مردب در خردهآنچ  دردنار 

از منظر لومان هم      وجود آمده در محعط سفعسفتم  اسفت. ب نظم   اقتوفاد اسفت، آشفوب ب 
نور کفامالی نبعی   بف قرار دارنفد کف     یچنفدبیفد  یهفاطعمحدرون  در     هفای اجتمفاعسففعسففتم

گعری  با هم کنند.   م  لعتحم  سفعسفتم  چون اقتوفادخردهرا ب    شفماریب بالقوه    دگعچعپ
دهد و آشفوب و تحوی  محعط الملل ، درسفت همع؛ اتیاق ر  م در عرلف  بع؛ 19فففف کوید

ها در رأس  کند و دولتهای اجتماع  وارد م نظم  و شفور خود را ب  سفعسفتمسفعسفتم  ب 
ک  بریتانعا و فرانسف  بر سفر مقررات قرنطعن  شفوند. جای هرب قدرت ب  جدا  با هم کنفعده م 

(. چع؛ اسففترالعا را ب  دلعل اینک  خواسففتار 4،  2020، 4)گعن ب  جد  با همدیگر پرداختند  
درلففدی   80های ت اری بازرسفف  از مننففأ پعدایش کرونا در ووهان شففد، ب  اعما  تیرف 

(. ایا ت متحده دامن   2،  2020، 5درخوففو  واردات جو از ای؛ کنففور تهدید کرد )بوید
فت  ترامپ از قطع کامل روابط و  ها را شفدت بخنفعد و تهدیدها علع  چع؛ و و فع تحریم

داروی   فف تنها کمک درمان معلعاردی امریکا در ای؛ رابط  سخ؛ گیت، ایران نعز ن   500سود 
مورد ادعای دولت امریکا را نرذیرفت بلک  افتما  دخالت ای؛ دولت در شففعو  و گسففترش 

 (5،  2020، 6تأمل دانست. )سواسترولوکرونا را یک  از فر عات قابل
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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اقتوففادی را   یهاسففعسففتم، خردهدهعچعپ طعمحشففده، همراه با  موع  اتیاقات مطرح م 
 ی را برا   ی هفاسففمعمکفانسفففاز خود،  در جریفان فراینفد خودارجفا  و ترمعم  کنفد تفام بور م 

 ب  قوففد   ی ها و ابزارهاروش  کنفف  یا خلقاند از  عبارت  ک   ندینما   ادیا   دگعچعکاهش پ
ی   مرزهفا  طعو مح  سففتمعسفف   معفان  ،ی هفاابانتخف   ؛عچنبف  بفاور لومفان،  .   دگعف چعپ  نمودنکم

امکان  سففتمعسفف شففدن ای؛ شففرایط،  در لففورت محققآورد.   وجود مب  اتکامحکم و قابل
سامان دهند. بر همع؛ را  هادیگر سعستممرتبط با خود و الگوهای کنش   یتا الگوها  یابندم 

سفعسفتم خود، تالش  های اقتوفادی با ترمعم خردهسفعسفتمخردهک  برخ   درفال اسفاس،  
و   های خود را پرداخت کنندگذاری، بده های مالعات  و سفرمای کنند تا از نریق شفرکتم 

را برگزیدند. برخ  نعز   ی خوداتکا  و   تیاقتوففاد فماسففعسففتم سففعاسففت،  فمایت خرده
و مسفدودسفازی   کار یروعو ن   یدر انتقا  کا ، سفرما تیمحدوددرلفددند با ارجا  ب  خود،  

توانفد و ففع بعش از پعش جریفان تبفاد  سففرمفایف  بع؛ مرزهفا را برگزیننفد. توففمعم  کف  م 
 (. 1،  2020، 1تر سازد )ماهراقتوادهای  یع  جهان را شکننده

 

 
 اقتصاد سیستم خردهو  19ـ(. کوید 5نمودار شماره ) 
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گعری هم 
کرونا

پعامدها و واکنش 
خرده سعستم 

اقتواد

پعچعدگ  
شدید محعط 

المللبع؛

شور ب  
سعستم خرده

اقتوادی

های سعاس  در جدا  نظاب
المللمحعط بع؛

پعچعدگ  خرده سعستم 
اقتوادی

کاهش 
شاخم 

ت ارت آزاد، 
افزایش فقر

تیامل با 
خرده سعستم  

سعاست

خود ارجاع 

مسدودسازی جریان 
مرزیاد ت بع؛بت

محدودیت در 
  انتقا  کا ، سرمای

و نعروی کار

خود ترمعم 
اقتواد فمایت 

خود اتکای 
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  سیستم قانونخرده. 2-3-3
گعرد.  خود م  هفای متیفاوت  بف  بحران واکنش سففعسففتم قفانون در زمفان برمبنفای نظریف  لومفان، خرده 

  تا   د اسفت همواره درلفد سفعسفتم قانون، خوفو  خرده ب  ها  سفعسفتم دلعل آن نعز ای؛ اسفت ک   
  ، رو ازهمع؛   نماید. کنتر     فالل شده است   19ففخانر بحران کوید   را ک  ب  ط ع مح   ی ها   دگ ع چ ع پ 

ها نعز با کمک همع؛  سففعسففتم ک  دیگر خرده ای گون  دهد ب  م  گسففترش  شففدت  ب  خود را    ی مرزها 
های محعط   آمدن بر پعچعدگ  سفعسفتم قانون فضفای جدیدی را برای خود و در راسفتای فائق خرده 

کاهش    نریق ها در  سعستم  گر ی و انوا  د    های اجتماع سعستم   وج  تمایز  ؛، ی . بنابرا کنند ترسعم م  
با رخدادهای  ب  لفورت مداوب زمان   چراک   نهیت  اسفت   ها سفعسفتم از خرده  ک ی در هر     دگ ع چ ع پ 

ها  رو، سفعسفتم ها اسفت. ازهمع؛ سفعسفتم  سفاخت؛ درفا  پعچعده   ب  شفکل مسفتمر خود، زای  بحران 
   .را با ای؛ شرایط و وقایع سامان دهند ها کنش   هماهنگ  قوانع؛،   و ع باید با  

واقیعت آن است ک  در شرایط کنون  بسعاری از قوانع؛ متأثر از شرایط  محعط  و بحران  
های اقتوففادی تا فوزه  ورزش تغععر یافتند تا بر مبنای دو الففل  از فوزه 19ففففف کویدعظعم  

خودترمعم  و خودارجاع   فم؛ کاهش خطرات افتمال ، زیسفت سفعسفتم  شفهروندان را 
سفعسفتم سفعسفتم قانون با فمایت خردهر بید مادی، خردهسفامان دهند. برهمع؛ اسفاس، د
بخش مردب خود، در  ی انتظفابعملکردهفاهفا، در چفارچوب  سففعفاسفففت و در رأس آن دولفت

انطباق    یبرا  ی ها جدید و روی   ؛عقوان  ادیا  چارچوب الل خودترمعم  و خود ارجاع ، ب 
  ون عفدراسفف    الملل؛عب   فقوق   م معمیا ،  عنوانب   . پرداختند ندهی فا  و آبا فضففای  ها کنش
 1مدود    ی ترعمیدو با فضفور    2020آوریل   10    در تاریخقانون کرونابا مو فو  »  عروسف 

 یدادگسففتر ری وز ،2چنکوی چو  ؛عکنسففتانت ، عروسفف   ونعفدراسفف   تعامن  یشففورا   سعرئ ینا
 کنفور   ری ، وز4شفان موگاب  اروپا،  یشفورا  رکلعدب  3کی بور ،چی نووع عپ  ای ، مار عروسف   ونعفدراسف 

  ، ؛ عخلق چ  یجمهور ی دادگسفتر ری ، وز5ژنگهوا فوو   سفنگاپور یجمهور دادگسفتری  ری و وز
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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  ت ع فاکمتنفکعل شفد. آنها ب  تدوی؛ و توفوی  قوانع؛ شفیا  اشفاره نموده و بعان داشفتند 
 منترر هد   کیبا    دیبا  ما رو،ای؛. ازدارد  19ففف کوید یمارعدر مبارزه با ب  قانون نقش مهم

ب    منطق   و پاسفخ ی رعنفگعپ آن   الفل هد کنعم ک  و قوانعن  و فع  معدهدسفت هم  ب دسفت
مهار و کاهش   یکنورها برا دلعل آن نعز ای؛ است ک  در شرایط فیل  ک    .بعماری باشد  و عش
بف    ازعف در ففا  بروز هسففتنفد کف  ن   اجتمفاع  یهفااز چفالش  یارعف کننفد، بسفف  تالش م  روس ی و

  (. 2،  2020، 1)هوو رد دا    و اخالق   ، نظارت  های قانون پاسخ
 در ای؛ معفان شفففایفد یک  از مهمتری؛ تغععر در رونفد قوانع؛ در جریفان بحران کرونفا، تغععر در 

  روس ی خانر گسفترش و   ها، ب م  ی جر   د ی جد   سفت ع ل  براسفاس عنوان میا ،  باشفد. ب   ها م  ی جر   فهرسفت 
برردازد.    ورو ی   500تفا    د یف خروج را نقض کنفد، بفا   ی هفا ت یف محفدود   ؛ ع کف  در برل     هر کسفف   ، کرونفا 

 ی ها دهند و افتما ی در برابر خواست    ل ع از دو نیر تنک   ش ع ب   ی  ها ، اگر افراد گروه م ع توم   ؛ ی براساس ا 
  ل عف دل هرکس بفدون  عالوه،  بف  .  بفایفد پرداخفت کننفد   ورو ی   500تفا    25  مف  ی مقفاومفت کننفد، جر   س ع پل 

باز شففدن  . همچنع؛  پرداخت کند   م  ی جر   ورو ی   100تا    10  ؛ ع ب   د ی خان  خود را ترر کند، با   کننده قانع 
اقدامات    ت ی من ر شففود. عدب رعا   ورو ی  10،000فداکیر    م  ی تواند ب  جر   م شففده  ممنو    ی ها مغازه 

(. در  3،  2020)برلع؛،    2شففود رو م  روبف    ورو ی   2500هفای ففداکیر  مف  ی بفا جر  ؛ ع همچن     بهفداشففت 
، فدود دو  1399شففهری در فروردی؛ ماه  ایران نعز در پ  ممنوععت دولت در زمعن  سففیرهای برون 

 (. 2، 2020،  3رو شدند )تهران تایمز معلعون ریا  روب  های  ب  مبلغ پنج هزار راننده با جریم  
را ملزب ب  پرداخت    انیکارفرما وجود آمد ک  ن  آنب  4ریقانون فقوق اجبادر نروژ نعز 

،  2020،  5)کفاری؛  کنفد روز او  دوره اخراج م  15  یبرا کفارکنفان  دسففتمزد در هنگفاب اخراج  
شفود، اما هم  مسفافران   ها و بندرها بسفت  نمدر نروژ فرودگاه ن عکنتر  مرز و قرنطدرباره     (. 2

م بور هسففتنفد فورای    از افراد خفارج   و برخ   رنفدعگ قرار م  نف یهنگفاب ورود بف  نروژ مورد میفا
 (. 3،  2020، 6)ویکبورگ   برگردند

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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 نا کرو  روس ی و   د ی تهد  ت ی ر ی مد  ی برا     شففمال   رلند ی مسففتقر در اسففکاتلند، ولز و ا   ی ها دولت 
اکیریفت در  نمودنفد. نکتف  مهم ای؛ اسفففت کف     ؛ عع خود را تی و مخوففو   جفداگفانف     ؛ ع قوان 

شفدن فضفای  قوانع؛ اسفت ک  خروج  آن من ر ب  امنعت  ناور اجرای   س ع ، پل کنفورهای جهان 
   ع ن  کار   در بسعاری از کنورها از جمل  انگلعس اختعار ممنوععت   .سفعسفتم  شفده است درون 

 ورود ب   ا ی   مسففافرت  ی برا     کردن فق شففخوفف محدود ی و   ففرور ر ع از منففاشل ش   ی ا گسففترده 
چرا  و چون را بفدون  قوانع؛    ؛ ی ا   دارنفد کف  اختعفار ای؛ را    آنهفا هفا بف  پلعس داده شفففده و  ی  گردهمفا 

اسففت. پعرو  کار را داده   ؛ ی م مع مربون  قبالی ب  آنها قدرت ان اب ا  ا ی م لس  را ی ز   . کنند  اعما  
،  هاها و رسفتوران بارها، کاف  سفعسفتم اقتوفاد،  سفعسفتم قانون با خرده تغععر قوانع؛ و تیامل خرده 

  ی  هفا مغفازه  همف  ،  ت، مراکز جوانفان و امفاک؛ عبفادت هفا، مراکز اجتمفاعفا و تئفاتر، کتفابخفانف   نمفا ع سفف 
 ،  ک ع پوشففار و لوازب الکترون   ی ها فروشففگاه از قبعل  فروشففند  م    ی   ففرور ر ع ش »   ی ک  کا ها 

،  ن  ع و روباز مانند بول   ده ع سففرپوشفف     ح ی تیر   امکانات ،  و ناخ؛   ی  با ی مو، ز آرایش    ی ها سففال؛ 
،  باز   ی در فضفا     ورزشف   ی ها و سفال؛     ورزشف   ؛ ع ، زم ی باز  ؛ ع ها مانند زم در پارر     عموم  اماک؛ 

، نبق قانون بسففت  شففدند. در ای؛ ها ها و پارر ، اردوگاه ها خوری ها، لففبحان  ها، خوابگاه هتل 
ها و دفاتر ؛ ی بنز ها، پمپ ها، داروخان  سفوپرمارکت  فروری چون   ی ها فروشفگاه معان برخ  از  

    (. 4،  2020،  1)کاسعان  در اکیر کنورها باز باق  ماندند.  پست 
 

 

 اقتصاد سیستم خرده و  19ـکوید ( .  6نمودار شماره ) 
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هم  گعری 
کرونا

واکنش خرده 
سعستم قانون

تغععر قوانع؛ در عرل 
های گوناگون خود ارجای 

تغععر شکل مینادار قوانعن  
همچون قانون جرایم 

نعل ب  کنتر  نظاب مند
تیامل باخرده سعستم  

سعاست
بازتولعد قوانع؛

تیامل با خرده 
سعستم سعاست

ارجا  اختعارات گسترده 
ب  نعروهای امنعت 

امنعت  شدن  فضای 
درون سعستم 

بست  شدن سازمانها و 
-اماک؛ اقتوادی

اجتماع 
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 سیستم سیاست. خرده3-3-3

  و ع قوانع؛ ،    قانون سعستم  »خرده   ی ها ت ع فیال   امکان یاب  تغععر   ل ع ب  دل   19ف کوید   ر ع گ هم    ی مار ع ب 
ترس از   لعانتخابات ب  دل  عدب شففرو و   اسففتمدارعسفف   ؛یمرگ چند  ایانزوا سففعاسفف  جدید،  

رسفد اما ب  نظر م   مختل  تأثعر گذاشفت.  یکنفورها  اسف عهای سف ، بر سفعسفتمروس ی انتنفار و
سففعسففتم سففعفاسفففت  بف  تحوی  مینفا و محتوای  تر در فوزه »خردهتغععر عمفده و ملموس 

میهوب گردد. بر مبنای نظری  لومان، ها برم گرای  دولتدموکراس  و تغععر شکل آن ب  تمرکز
 .شففود  ی تیرتواند م مینا توسففط خودش اینک    ینیمینا خود ارجا  و وابسففت  اسففت   

تأثعر   رون سفعسفتم از عوامل ب نفترعآن ب  شیزا بازتولعد و در   سفتمعسف عوامل درون  بنابرای؛،
بعرون ،   طعبا مح  سفتمعبرسفد ک  سف   ایاندازهب    امکان دارد    خودارجاعگاه  چنع؛ دارند.  

 ی هامکانعسففم  منففخوفف   وج بر ای؛ اسففاس،  .کند   قطع رابطلففورت موقت،  هرچند ب 
رو، عنفالففر تنففکعفل دهنفده خود اسففت. ازهمع؛تولعفد و بازتولعفد    خودترمعم،خودارجا  و  

 . بخنندم و هویت جدید  ساخت؛ تیاوتنان از محعط ب  خود شکل  متمایزبا   همعن 
دهد. در سفعسفتم سفعاسفت ر  م تغععر در خردهدر شفرایط کرونای  موجود، دقعقای همع؛ 

سففعسففتم قفانون، ای؛ موقیعفت را برای جریفان قفدرت ففاکم در درون واقع امکفان تغععر خرده
وجود آورده تا قوانع؛  سففعسففتم سففعاسففت در کنففورهای مختل  و فت  دموکرات ب خرده

  درمیفا ،    عنوانسففعفاسفف ، میفاهعم جفدیفد و ففدود اختعفارات نوین  برای خود بسفففازنفد. بف 
  ر ی وزکنور ب  نخست  ؛یپارلمان ا  گردید ک  ن  آن   ی تووی زعبرانگقانون بحث م ارستان

لفرافت  همچنع؛ ب زمان نامحدود داد. مدت یرا برا  یاگسفترده  اراتعاخت  اوربان کتوری و»
شود   برگزار نم   انتخابات چع، هد دارادام     یا طرار تعک  و ی   تا زمانچکر شفده است ک  

  سعدر آلمفان، رئ  .شفففد  همراه خواهفدبفا م فازات زنفدان     کننفدهانالعفات نگران»و انتنفففار  
  تیداد کمبا    ی پارلمان ا ففطرار» گعری شففکل  نففنهادعپ  ،بوندسففتاگ، ولیگان  شففوبل

در (.  2،  2020، 1اسفت )کاروترزآلمان     قانون اسفاسف   ک  لفرافتای مخال  دادرا نمایندگان  
 ب  اختعارات ؛ را عانوق  جانب یک   ی توفوی،  ا فطرار  اراتعاخت در راسفتای  پارلمان، ؛عرعلعف

  در  منفففابف ،  نوربف ،   عف ترت ؛عهم. بف ا فففافف  نموده اسفففت   دوترتف   گوی رودر»جمهور  سعرئ
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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   دسفترسف   ک  ن  آن  مل  یا فطرارو فیعت  در مورد   یدیقانون جد  سی نوشپع  کامبوج،
 (.  3،  2020،  1نوشت  شده است )هانل دهد را ب  دولت م   نظام یروعنامحدود ب  ن

سففعسففتم سففعاسففت با محعط سففعسففتم ،  موارد یادشففده  ففم؛ متمایز سففاخت؛ خرده
کردن کنش شففهروندان با یکدیگر و کاهش پعچعدگ  سففعسففتم سففعاسفف  را برای منطبقخرده
شففهروندان و   نمود اما در واقع امر موارد نقض شففده، امروزه چه؛سففعسففتم  یاری م درون

 روسی هد  مبارزه با و  ااقدامات ب ؛یا  ای آمحققان را در ای؛ زمعن  درگعر خود نموده اسفت ک  
هفا در چفارچوب  هفای اقتفدارگرای ای؛ روزهفای برخ  دولفتتمرکزگرای  و کنش  ایف و آ   اسفففت

اگر چنع؛    اندوجود آمدهقانون ب   عتممنظم تحت فاک  ندیفرا   ك یدر سعستم سعاست،  خرده
  باید   ویروس کروناهرگون  اقدامات دولت دموکراتعك در برابر  باشفد مسفئل  بید ای؛ اسفت ک  

سففنگاپور، کره  در  ای؛ درفال  اسففت ک محدود باشففد.  منففخم و زمان  در مدت  لففرفای 
از ابزار نظام  برای مهار کرونا کمتر     زمانچ   ستعآلمان هنوز منخم نجنوب ، فرانس  و 

در کنفوری چون سفنگاپور  شفوند.   برداشفت  مک  ها  تیمحدود ؛یاهند کرد و اسفتیاده خوا
گاهان و فت  نعروهای پلعس مواد مخدر، ب  تمرکز قدرت، بعش  دولت  فم؛ اسفتخداب کارآ

 (4،  2020،  2از دیگر کنورها دام؛ زده است )برو
آن    را، ک  در لففورت دوابرونعب طعبا محتداوب چنع؛ رویکردی  اما محعط سففعسففتم  

 شفمار  آلمان، ک   اخالق کنفور یورا شف   رو،پذیرد  ازهمع؛شفود، نم م  تیامالتقطع    باعث
هفا  از دولفت  دارنفد،  را   کمعتف   ای؛  عضففویفت  مختل   هفایاز انفدینففمنفدان  بخش  زیفادی

چون   ننفان دهند  ی نفترعب  تعکنفور شفیاف قرنطعن   یاسفتد   خود برا   ک  در ارائ   اند  خواسفت 
بدیه  اسففت ک  اگر    .ندازد عرا ب  خطر ب  تواند اعتمفاد عموم معملکرد اقتفدارگرایان  دولت  

شفکل ادام  پعدا کند، بیعد نعسفت ک  ای؛ ها بدی؛بحران کرونا ادام  داشفت  باشفد و رفتار دولت
های واره یا خوفلت سفعاسف  برای بسفعاری از دولترویکردهای اقتدارگرایان  ب  یک عادت

رویکردهای    نعننف عق با  ممک؛ اسفت   رعگهم   یمارعب ؛ی، ا؛یبنابرا وکرات تبدیل شفود.  دم
را در    ی  اقتفدارگرا اجرا کنفد و قفدرت   عی نفاقم را تسففر  یهفا دموکراسفف تحقق    ،کعف دموکرات

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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کنففور در   84فداقل  . برخ  منفابع مدع  هسففتنفد ک  کنفد  تیف تقو کعف دموکرات  یکنففورها
  و البتف انفد و بفاعفث ترس  اعالب کرده  یا ففطرار  ی و ففیعفتمفارعب  ؛یا  ی رعگواکنش بف  همف 

ک    کنندم مرز ادعا گزارشگران بدون  (. 5،  2020، 1)چمعنک  انداسفتیاده از قدرت شدهسفو 
  تعشففامل ممنوع گرید یها. میا ندامحدود کردهشففدت  ب مطبوعات را   یکنففور، آزاد  38

اسفت ک  مخالیان     آنها درفال  یبرگزار  ایانداخت؛ انتخابات و   قی یواعترا فات گسفترده، ب  ت
از    رهااز کنفو  یارعبسف  ؛ع. همچن  شفرکت کنندغاتعتبل  یکارزارهادر نور مؤثر توانند ب  نم

    انفد کف  من ر بف  نگران کردهاسففتیفاده تمفاس    ابیف رد  یبزرگ برا  اسعف در مق   هفای نظفارت برنفامف 
   یشفانزده کنفور عضفو اتحادرو، . ازهمع؛شفده اسفت  خوفولف   می در مورد تأثعر آنها بر فر

لادر شده توسط کنورها    یاقدامات ا طرار  هندار دادند ک  برخ   یا عانعاروپا با لدور ب
کند. آنها   عتضفی را    قانون و دموکراسف   تعتواند الفو  فاکم می کرونا رعگدر نو  هم 

و از کاربرد آنها   یا طرار  ماتنظارت بر اقدا  یاروپا برا   ونعابتکار کمس از»اعالب کردند ک  
،  2  )فلفدسففتع؛ کننفد م  تیف فمفا   یف اتحفاد   اسففاسفف  یهفااز ارزش   تیف از فمفا  نفانعانم  یبرا 

2020  ،1 .) 
 

 

 سیاست سیستم خرده و  19ـ(.  کوید 7نمودار شماره ) 
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هم  گعری 
کرونا

واکنش خرده 
تسعستم سعاس

امکان یاب  تغععر خرده سعستم 
قانون خود ارجای 

تغععر میاهعم و درونمای  
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  سیستم دین. خرده4-3-3
  خود قرار داده و تغععرات زیادی تأثعر  را تحت ه   ا مذ   ادیان و     مختلی  ی ها وه ع ب  ش   19فف ی کوید ر ع گ هم  

 وجود آورده است. فقعقت آن است ک  های آن ب خوو  در شعوه اجرای افکاب و مراسمب 
در    .   شفده اسفتقعنیر دسفتخوش تحوی ت عم ونعلعلفدها م  رسفوب مذهبوآدابامروزه،  

   نعنمود  ع  در قامت »مقامات مذهب  و    ب  شفکل انتزاع ؛یدسفعسفتم  شفرایط فیل  خرده
  سفعسفتم سفعاسف   برخ  از کنفورها دخعل در »خرده  شفرایطو  ؛ید  خانرب   نر    کیآن، از  

در  کرونا   روس ی و  شفعو  لعب  دل   ،گرید ی و از سفو    ندقرار دار   چالش اجتماع ؛یا آسفتان در 
وجود آمده  نعز برای آنها ب    اجتماع  دیجد  یها، چالششففهرها و مراسففم مذهب برخ  از 

سفعسفتم علم سفعاسفت و  سفعسفتم دی؛، پذیرش پعنفنهاد متولعان خردهاسفت. اولع؛ اقداب خرده
مفقفدس بسففتف؛  بف   شفففدن  مفکفاننفاگفزیفر  بف تفریف؛  بفود.  خفود  ایفران هفای  در  مفیفا ،  عفنفوان 

کعد م خامن الل آیت متخوفوفان عمل  یهانبق دسفتورالیمل  دیبامردب  ک کند  ای بارها تأ
، هر آنچ  ب  سفالمت جامی  مدارد »لفرافت بعان م او ب کنند.  ان امد و هر آنچ   مطمئنای

اسفت و برعکس، هر آنچ  ک  ب   کعمن ر شفود، عمل ن  یمارعشفدن بعیاز شفا  ی رعب  جلوگ
 (.  2،  2020،  1ای  )خامن کند گناه استکمک م  یمارعگسترش ب

توسففط  ،  شففود برگزار م  هیت  مقدس»نور میمو  در  ک  ب  مذهب یها؛عآئهمچنع؛ 
لغو   کعکاتول و ک؛عاز جمل  آنگل  حعمسف    الفل  یاهمتیلق ب  فرق   یسفاهاعاز کل  یارعبسف 
س در  دهیت  مق، (لی آور 5-11)  2از شفهرها جنف؛ سفمانا سفانتا  یارع، بسف اعدر اسفران  .ندشفد

، و ک  باعث  اسففت سعو مرگ مسفف   دنعکنفف    عب  لففل  ادآورک  ی ،کعمذه  کاتولفرهن  و  
  الحراب مسف د  یعربسفتان سفیودرا ب  فالت تیلعق در آوردند.   رونق گردشفگری نعز شفده بود

   مفارس ممنو  اعالب کرد  5تمفاس بفا کیبف  را در هرگونف   و   لعف کننفدگفان عمره تیطدیف بفازد   یرا برا 
آن در نو  ماه رمضفان    لعو تیط  ،عموب بسفت  شفد یا برمسفاجد مک  مارس،   20در سفرس 

کرد ک  در   م   علفادر کرد ک  ب  مسفلمانان تولف   ی فتوا یاندونز  یعلما یشفورا   .  افتیادام   
  هفای اجتنفاب کننفد. فرب   افتف یف   و عشفف   یمفارعبدر آن  کف     یخفانف  نمفاز بخواننفد و از مسفففاجفد

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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 نعز   رانیو مسفف د جمکران در ا  )س(مععبدالیظ، شففاه)س(، فانم  میوففوم ) (ر ففااماب
، ک  ی های سا  نو بودا درآمد. جن؛ قعب  فالت تیل هاو نماز جمی  نور موقت بسفت  شفدب 

(.  3،  2020، 1)دیاس  لغو شففد جنوب شففرق آسففعادر  کنند،در آن شففرکت م هزاران نیر 
های چهن ، اعتقادی و واهری  رسففد شففرایط مورد اشففاره بر پعچعدگ رو، ب  نظر م ازهمع؛

سفعسفتم دی؛ تأثعر بنعادین  گذاشفت  و بر مبنای نظری  لومان، دی؛ و متولعان آن را م بور  خرده
  نموده اسففت تا در شففرایط  ک  امکان فضففور فیا  در مراکز دین  وجود دگعچعپ لعتقلب  

 های نوی؛ را جایگزی؛ کنند.  کار شده و شعوه ب ندارد دست

تغععرات در ادیان و   ؛ی رترعچنففمگ» وپورت عارش گالوپ توسففط فرانک نگز اسففاس بر
بوده    ؛ی ب  عبادت آنال یاز فضففور  نیخدمات د عی سففر  رععتغمربوب ب    مذاه  پسففاکرونا،

سفعسفتم دی؛ متأثر از  (. بنابرای؛، در ای؛ شفرایط فسفاس، خرده2020،  2  )نعوپورت اسفت
ها، دسفت ب  خالقعت  نطباق با کنشهای محعط  و در جهت کاهش منفکالت و اپعچعدگ 

های سفعسفتم خود اسفتیاده کرده زده و از فضفای م ازی برای کاهش میضفالت و پعچعدگ 
   در عفادات مفذهب  رععاز تغ  فکفایفت  2020از مفارس سفففا     وعپ  قفاتعگزارش تحقاسفففت.  

اوهفار ای؛ تحقعقفات  دهنفدگفان  سففخاز پفا   معاز ن  شع. بدارد   خفانر شففعو  بعمفاری کرونفابف 
  قی از نر  ایف   ؛ی را بوففورت آنال   ، خفدمفات مفذهبفعزیک   فضففور  یجفا  بف »کف     داشففتنفد

  (. 1،  2020،  3)پسوسعالترندس د کردن تماشا م ونی زی تلو
 ییت شفر الفل  ، ب     مناسفک جمی   ؛ ی از ا   ی ار ع بسف   ی عدب برگزار رسفد ک   نظر نم  ب  هرچند  
سفعسفتم  مناسفک و اجتماعات در خرده اما ای؛ یک واقیعت اسفت ک  ای؛ ،  ای بزند ادیان  فرب  

از    ی  تقریب  جفدا ننففانف   ترر آن،    هسففتنفد. بنفابرای؛،      ت ی هو   ی هفا ننففانف  »   دی؛، برای دینفداران 
  و   ابد ی کاهش     ن ی های د ت ع فسففاسفف     برخ شففود  ک  تداوب آن باعث م   اسففت    ت ی هو   ی نمادها 

بف  خود بگعرد نمود ععن      ن ی د   ی هفا نقفدهفا و چفالش تفدریج  بف   بر پفایف  نظریف  لومفان،    . تری 
  ک ع تیک ها با سایر سعستم  ی لحاظ کارکرد ک  ب    سعستم »دی؛  خوو  خرده ها و ب  سعستم خرده 

  هم با    ی کارکرد  فعث و از    ابند ی   خودسففاز سففازمان م خودترمعم بوده و ب  لففورت  اند،  شففده 
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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.  آیند برم  هسفتند  یین  در زمان  فرورت با ارجا  ب  خود در لفدد تغععر عمکرد    ض ی تیو قابل 
اعتقادی،  ف شده، بسعاری از کلعساها در کنار خدمات آنالی؛ عبادی رو، در کنن  فساب ازهمع؛ 

  ش ع متحده، ب   ا ت ی ا    جامع مل   ی سفا ع کل عنوان میا ، ب  ارائ   خدمات بهداشفت  نعز پرداختند. ب  
با    ی مار ع نو  ب ک  در  سف ،  دی واشفنگت؛    ی ها مارسفتان ع را ب  ب  N95   هزار ماسفک جراف از پنج 

رایگان   ی ا ه ش ی مگاچرچ، آزما   ی سفا ع ، مانند کل گر ی د   ی سفاها ع کل . کرد  ا اهد   ، کمبود مواج  بودند 
 (. 2،  2020)نعوپورت،    د ن ارائ  داد   محون  کلعسا را در    19ف کوید 

تری ب  خود گرفت  دی؛ زمان  شفکل تازهسفعسفتم  با ای؛ وجود، پعچعدگ  منفکالت خرده
های برخ  از گروه ،  های مقدسکنش مراکز دین  و درکنار آن بست؛ مکانزمان با تغععر  ک  هم

با ارجا  ب  خود، ب  مناسففک و اعما  عبادی خود ب  روا  میمو   داشففتند  معتوففمافران  
، سعدنبفا  درخواسفففت پلکف  بف    ، هنگفام2020  مفارس   12تفا  عنوان میفا ،  بف   . ادامف  دهنفد

از    دیدسفتور دادند از بازد   انیهودی، ب  وسف ی تهارعی و و   دی وی، داسفرائعلهای ارشفد خاخاب
. همچنع؛  از مردب ب  نمفاز خواندن در آن ا ادام  دادند یکننفد، تیفداد یمکفان مقفدس خوددار

با  ای؛ کنفور و قرنطعن با وجود در پاکسفتان بسفعاری از مسفاجد بسفت  ننفدند. در ایتالعا نعز 
  نففنهادع. در هند با وجود پرگزار شففدها ببرخ  از مراسففم  ،سعهنففدار پاپ فرانسفف وجود 

  ی ها هزاران هندو در جنفف؛  از ت میات عموم  ی رعجلوگ یبرا  ینارندرا مود  ری وزنخسففت
   خود ثابت شففده اسففت ک  ت میات مذهب . ای؛ درفال  اسففت ک شففرکت کردند 1 هول

    جنوب کره  19ففف کوید یهااز پرونده  معنمیا ،  عنوانب است.  بوده  بعماری  و عکانون گرب ش
پس   نعز  سف یکرد. در واشفنگت؛ د   ابیرد  2سعمسف    چان  ؛عشف  یسفاعتوان در جلسف  کل را م
اعالب شففد میبفت برخ  از افراد    شیآزمفا  مفذهب  پفانوففد نیره،  اجتمفا   گعری یفکشففکفلاز 

 (. 1،  2020،  3)باکعک
  ی کامل ب  سفازگار   زمان  چ ع ه   سفعسفتم دی؛ خرده با توج  ب  آنچ  گیت  شفد و مطابق نظری  لومان،  

شتباه  ا   فففف   های بهداشت  عدب رعایت پروتکل   فففف   خود   ی ها در انتخاب   ممک؛ است   و   رسد   نم   ط ع با مح 
رسفد در  تو فعس آنک ، ب  نظر م  ها اسفت. سفعسفتم  ی ای پو  سفاززمعن خود   ؛یا ک  البت   کند 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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با قرائت رسفم    افت یمذه  سفازمانخورد ک  ای رقم م گون سفعسفتم دی؛ تحوی ت ب خرده
مراسفم  افتما ،  ی رعگهم   انیمردب پس از پات.  اسف آزمون شفدن  در برخ  از کنفورها درفا 

خود ای؛   . با شففک و تردید بعنففتری نسففبت ب  قبل ان اب خواهند داد شعر ففروری را   مذهب
  مان یا کیرا ب  سففمت   هبتواند افراد مذ مشففده دین ، در آینده در سففعسففتم پعچعده  فرایند
 سفعسفتم خردهرابط    رامونعتواند پ م یاگسفترده  هایبحث. در آینده  تر سفوق دهدان یفردگرا 

در ای؛ معان، بدیه  اسفت پعروان هم  ادیان ب  اهمعت علم بعش از  .  رد عو علم شفکل بگ ؛ید
شفففدن  مفاننفد بسففتف    د، اتیفاقفاتنف کف  بفاشفف    هر مفذهبهفا پعرو  گفذشففتف  پ  خواهنفد برد. ملفت

 ؛ عب   بزرگ   شففکا  میهومرا از یاد نخواهند برد. آنها در مک    مکان اسففالم ؛ی ترمقدس
سفازمان   ؛یاما از د  فی  خواهد شفدآنها   مانیا را ت رب  خواهند کرد، جای  ک  ؛یو د  مانیا
 ا یس  لم پعش از ای؛ در بسفعاری از اماک؛ مذهب ،  .خواهند گرفتشفده فالفل    ن یو نهاد  افت ی

نوع  نمود ععن  ارادت بف  بف  مراکز مقفدسدر    مفذهبیفا ابزارهفای   ا عف اشفف   هفا،مکفان  دنعف بوسفف 
ای؛ خود شففود.   م یدور  ی کارها  ؛عاز چن   از اماک؛ مذهب یارع. اکنون در بسفف مذه  بود

 (. 3،  2020،  1وجود آورد )رابعنسونتواند در تیکرات دین  مردب انییا ت زیادی ب م 

 

 دینسیستم خردهو  19ـ(. کوید 8نمودار شماره ) 
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 علمسیستم خرده .5-3-3

با چالش  سعستم دی؛، ارزش گرچ  در خرده  از کنورها  با قرائت رسم ، در برخ   های همراه 
سعستم علم  توج  زیادی ب  تحقعقات ت رب  لورت گرفت. ب  عبارت   مواج  شد، اما در خرده 

ها و ارجا   سعستم سعستم علم، برمبنای نظر لومان در باب تیکعک درون  خرده خرده اگر در بخش  
بندی کنعم باید اقرار کنعم ک  در ای؛  ب  خود، علم را ب  علوم  چون ت رب ، دین  و انسان  دست  

ویهه  توج   ت رب   علوب  ب   لومان،  شرایط  منظر  از  البت   شد.  قبعل  جزئ   ی ها سعستم ای  از    
سعستم علم  عبارت  خرده ب    . هستند   وابست  هم  و    ؛ یع خودآ هم    ، زمان نور هم ب    علم   سعستم خرده 

قلمداد م   نم   شود، درفال  ک  م زا    سعستم »خرده   های  چون سعستم خرده   تواند بدون   هرگز 
است      دانن علم و  وابست  ب     نعز     اس ع س   سعستم فا ، خرده درعع؛ ب  کار خود ادام  دهد،       اس ع س 

در    . بنابرای؛، بست  ب  ابیاد زمان  و مادی، آورند   فراهم م علوب انسان     م  چون علو   قات ع ک  تحق 
 وجود دارد.     جهت وابستگ   شدن وارد مختل  امکان میکوس م 

ها ب  قود  سعستم های محعط ، خرده ب  هر فا  در شرایط کرونای  موجود، ب  علت پعچعدگ  
بخن   ها، با اولویت سعستم اهنگ  با سعستم کل  و مابق  خرده ای اد نظم در شریط بحران  و هم 

برنام   ازهمع؛ ب   دارند.  خود  کارویهه  با  متناس   بحران  مهار  در  سی   خود  امروزه  های  رو، 
های  ای بر روی تهع  واکس؛ و راه سعستم سعاست  توج  ویهه سعستم علم، ب  پنتوان  »خرده خرده 

شده    ی شعرت رب  ها از برنام  زیادی    ی تیداد   ب    توج  ب  کاهش    من ر دفع ای؛ خطر بزرگ دارد ک   
آن  نمون     ک ی است.   جهان     ن ع بال   نات ی آزما از  مورد      سازمان  در  بالقوه    جایگزین  بهداشت 

  مار ع ب   ک ی کار با  ، و شرو  ب  نگ؛ ع نروژ، جان آرن روت   قات ع تحق   ی شورا   س ع رئ     واکس؛، با هماهنگ 
ویروس   نروژ   قات ع تحق   ی شورا همچنع؛  است.    ی نروژ  ابتدای شعو   »   از همان  فراخوان  کرونا 

لادر کرد    2020ماه مارس سا     ان ی پا آن تا  در مورد    د ی جد     قات ع تحق   ی ها پروژه   ی برا   ی  ا طرار 
در ایران نعز سیعد نمک ، وزیر بهداشت،  م؛ تأیعد    . در نظر گرفت   کرون   ون ع ل ع م   30و برای آن  

  ک ی نزد   نده ی در آ قات  در زمعن  درمان کرونا، مدع  شد ک   های تحقع بودج   زب برای ان اب پروژه 
 (.  2،  2020،  1)اسکایس   کرد   م ع واکس؛ در انسان کار خواه     ن ع بال   نات ی آزما   ی رو   بر 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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مناهده است ای؛ است  عالوه بر ای؛، تغععری ک  در سعستم پعچعده کنون  در فوزه علم قابل 
امروزه  د   ش ع ب   ک   زمان  هر  ب  با    مای ع مردب هر روز مستق   ی گر ی از  در فوزه دانش،  های  خوو  

کارشناسان      ، متون نو ن کنند   تحوی ت را رلد م   روزه شهروندان هم  .  شوند مواج  م    پزشک  
در    د ی چ  مدت با   ند. اینک  سؤا ت منخم دار هم  آنها در سراسر جهان  .  ند خوان   را م     علم 
)گالبراندس؛،    چگون  خواهد بود    نده ی آ   ی ها ها و سا  در ماه   شان شغل و اقتواد ند  و  بمان   ن  ع قرنط 

فل راهبردی  رسد در شرایط فیل   ی  در ارائ   راه ب  نظر م    ، رو ازهمع؛   (. 3،  2020،  1کارالوا 
از نرف   سعستم علم، »خرده در خرده  مواج  خواهد کرد.  بزرگ  با چالن   را  اقتواد   سعستم 

سعستم را  لزوب فمایت اقتوادی  بخش علم و دانش، ای؛ خرده   سعستم اقتواد ب  توج  خرده عدب 
شماری مواج  خواهد نمود. بر مبنای همع؛ تیکر سعستم ، برخ   در اییای نقش با منکالت ب  

های اقتوادی و سعاس ، ب  لورت کامالی محرمان     با فمایت دولت   ؛ ع و ب     مل   ی ها نگاه ی آزما از  
وزارت      علم   ی ها نگاه ی آزما هستند. در ای؛ زمعن     19ف در فا  آزمایش جهت تهع  واکس؛ کوید 

ک    ،  3ورمر ع  رنس ل »     مل   نگاه ی آزما  ،  2ج ی اور ر »     مل   نگاه ی متحده مانند آزما   ا ت ی ا   ی انرژ 
سی   در   19ف کوید   روس ی و     کارگروه   ی  ع وو  است   د ع کا   گرفت   برعهده  و  را    نگاه ی آزما ، 

  نکستون ع ، ه دلبرگ ی بارسلونا، گرونو، هامبورگ، ها ک  شش سایت    ، اروپا     مولکول     شناس ست ی ز 
 (. 2،  2020)بوتعم؛،    4را ب  خدمت گرفت ، موادیق مناسب  هستند   و رب 

های کالن  نعز در ای؛ زمعن  سفعسفتم سفعاسفت، پروژههمچنع؛ با فمایت دولت و خرده
مهم  از منابع     بسفعاری5سفاینس»ای یو سفعتعزن  پروژهعنوان میا ،  اند. ب شفرو  ب  کار کرده

ابتکار    6سعتعزن ساینس  19فکوید» پروژه  دارد.   ارعرا در اخت کرونا  رعگهم بعماری  مربوب ب   
 18  شفهرونداناسفت ک    سفکوعداننفمندان سفانیرانسف و   اعیرنعاز پزشفکان داننفگاه کال  یدیجد

  پروژه(.  2،  2020،  7نر)بومگارد   کندرا در زمعن  درر لففحعس بعماری فیا  م با   ب  سففا   
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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اسفففت کف    یشففهرونفد   پروژه علم  ک  نعز یف 1  »کرونفا ریرورت تفالع ید  ینگفارروزنفامف 
دهفد سفففایر شففهرونفدان قرار م   در دسففترس را   19ففففف کویفدهفای مهم در ارتبفاب بفا  گزارش 

از عالئم   پرف ممطفالیف     ک  نعز یف 3(. »کوویفد سففعمرتوب تراکر4،  2020،  2)اسففتعگلفدر
، 4)نوریس  شفده اسفت  ی رعبارگ   2020  لی بار تا آور  ونعلعتاکنون دو م ک  اسفت  کرونا روس ی و

چان زاکربرگ، مرکز  و آل؛   یتوعها از جمل  انسففتاز سففازمان  گروهعالوه،  (. ب 3،  2020
تحقعقفات ،  پزشففک   و کتفابخفان  مل  کروسففافتیداننففگفاه جرج تاون، ما یفنفاور و  تعف امن

ای؛ انتنفار انالعات   (. 2،  2020، 5)فرد هاچ نعوز  منتنفر کردندزیادی درباره ویروس کرونا 
فکری در زمعنف  تهعف   مرز جهفت همهفای متیفددی کف  گروه پزشففکفان بفدونبف  همراه فراخوان

و    روابطباعث بهبود   کنند، ممک؛ اسفت در آیندهواکسف؛ و کمک ب  کنفورهای فقر لفادر م 
 وجود آورد. را ب از آن   یدیاشکا  جد  ایشود و    لمعتیامالت 
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هم  گعری 
کرونا

واکنش 
سعستمخرده

علم

خود ترمعم  
افزایش تیامالت 

علم  معان 
پزشکان 

افتما  وهور 
اشکا  جدید 
تیامالت علم 

خود ارجاع  توج  بعنتر ب  علوب 
ت رب 

تیامل سعستم  با خرده 
سعستم اقتواد و سعاست

فمایت دولت  و ان اب تحقعقات 
ی سری

فمایت اقتوادی و ان اب 
های کالن علم پروژه
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  پرورش وسیستم آموزش . خرده 6-3-3

در   پرورش است. وسعستم آموزش بر جریان خرده  19فکویدتری؛ تأثعرات  یک  از شافلگعران 
آموزش     166فدود  –اکیریت مطلق کنورها ) اولع؛ واکنش سعستم   نمودن   لعتیط کنور( 

داننگاه  ع کل  بای ی تقر داننکدهمدارس،  و  )مختاراس  بودهها  ها  اساس    بر(.  3،  2020،  1ت 
های  های علم  خود بست بر مبنای تومعمات وزارت    کنور در فال   153،  س  عون ی  گزارش 

دادند   را گسترش  آمار فعات علم      کآموزش   ای؛  از جمی  6/98  فدود نبق   تعدرلد 
  نتر عمارس، ب  5  در (.  2،  2020،  2متأثر از ای؛ بعماری شده است )ردی   جهان  ی  دانن و

  فدود   قرار داشتند ک   ؛عدر چی کرونا،  تأثعر اقدامات ا طرارتحت  آموزان و دانن ویاندانش
قرار  نیر    ونعلعم  5/14  با  رانینیر و ا  ونعلعم  5/16  و پس از آن ژاپ؛ با  نیر بودند  ونعلعم  233

    ل عکنور جهان تیط  49ها در  مارس، دولت  13  درتدریج  (. ب 3،  2020،  3داشت )بارنوب
سراسر  با تیطعل   کنور    39، از جمل   (5،  2020،  4)داویس ات آ   مدارس را اعالب کردند

با تیط  22مدارس کنور و   از کنورمدارس بخش   لعکنور  ب     بنا  .موافقت نمودند  های  
مارس،    19  تااست.    افت ی  شی کنور افزا   73ب     49رقم از    ؛یمارس، ا  16، تا    ونسکویاعالب  

ب       لعتیط  تأثعرتحت  جهان   سراسر  در  آموزاندانش  درلد  50 مربوب  ک   بودند،  مدارس 
کودر و جوان    ونعلعم  850کنور با    11در     محل    لعکنور و تیط  102در    سراسری    لعتیط
رو مدارس خود روب    لعتیط  با  جهان  دانش آموزان  از  درلد  70از    شعمارس، ب  20  تا.  بود

 (.  2، 2020، 5شدند )واردرپ
سفعسفتم آموزشف ،  خردهخودارجا ،  گعری از روی  با کمک  ،هاسفعسفتم   ی در چارچوب نظر

خود را بازسفازی   بوده و ب  ای؛ نریق طعمح خود با منفخم سفاخت؛ تیاوت در فا   همواره  
تر   جزئ یهاسفعسفتم  ایها  سفعسفتمفا  بسفط و توسفی  خرده؛عدرع   مکانعسفم، ؛ی. اکرده اسفت

 رو ازهمع؛  . تبدیل شففوندآنها   یبرا   درون   طعب  مح زعها نسففعسففتم   مابق نموده تارا ممک؛ 
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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  شففود، و بالیکس. بد  م وزشفف آم  سففعسففتمخرده یبرا    طعب  مح  آموزش آنالی؛ سففتمعسفف 
هفای آموزشفف  برمبنفای رونفد سففعسففتمگعری کرونفا، خردهتو ففعس آنکف  در جریفان همف 

تیفاوت خود نمودن  و منففخم  بفا کمفکارجفاع   و  از یفک نر   کفارویهه  هفا  از  گعری 
ای اسففتیفاده نمودنفد.  خودترمعم ، در جهفت ترمعم نظفاب آموزشفف  از ابزارهفای رسفففانف 

 کفامالی   نور ن را بف جهفا   نظفاب آموزشفف   گری فیفا ،رو، رخفداد کنون  در مقفاب کنشازهمع؛
و    مردبآموزشفف ،  سففعسففتم  خردهکف     ی اعف دن  نمود     تفالع یآموزش د  یاعف وارد دن   نفاگهفان

بخنفف  از د یل آن نعز در تمام  ند.  کامل  با آن ندار  ی ت رب  و آشففنا مسففئو ن آموزشفف 
سفعسفتم اقتوفادی اسفت  چرا ک  در کنفورهای فقعر متأثر از خردهخوفو   نقاب جهان، ب 

آموزشف  ن  تنها بودج   زب در نظر سفعسفتممتاسفیان  برای بسفعاری از کنفورها در زمعن  خرده
ی ب  فدی رشد آورف؛ یربناهای ز ، کنون  طیدر شرا ای؛ و هم ازشود بلک  هم پعشگرفت  نم 

   یارا   فیل   فسفاس آموزشف الیاده  فوق  طیزب را در شفرا  کاف  و  التعبتواند تسفه نعافت  ک 
   (. 1،  2020، 1)سعمون  دینما

گونف  چهع  درون منز    در  افراد  درلفففد  16  ی امریکفا،  اعف یرنعکفال  الفتیف نور میفا ، در ا بف 
 ؛ یعبا سفرعت پا گردی  درلفد  27فدود     دسفترسف در ای؛ معان،  ندارند.   نترنتیا  دسفترسف  ب 
 نترنت یا  شبک   هوشمند ب  گوش  تلی؛ قی از نرلرفای   گردی  درلفد مابق   1٠، و  محدود شفده

    دسفترسف  نترنتیجهان ب  ا تعاز جمی  معن بای ی تقربا توج  ب  اینک  امروزه    . دارند   دسفترسف 
اتردیفد(، ب 3،  2020،  2)بروب   نفدارنفد   کنففورهفای  چون، هنفد، عراق،   منففکفل در  ؛ی، 

در  اسففت.    اعیرنعکال  از  نففترعبب  مرات   ترکمنسففتان و بسففعاری دیگر، سففودان،  افغانسففتان
گعری  خوفو  در دروان هم سفعسفتم اقتوفادی ک  ب کنفورهای یادشفده،  فی  چات  خرده

موجود  یفکآموزان بف  امکفانفات محفدود تکنولوژدانش   انع دسففترسفف کرونفا بعنففتر شففده مف 
تری؛ ب  ابتدای ها خانوادهاز   یارعبسفف ای؛ در فال  اسففت در کنففورهای یادشففده  .  گردند م

ترر   شیخطر افزا دسترس  ندارند. از ای؛ رو، امروزه    وقتو اینترنت تماببرق امکانات چون 
های سعستم آموزش  برای عالوه بر ای؛، پعچعدگ  با  رفت  است.  در منانق محروب   لعتحو

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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سفواد  توسفی  رو ب  فزون  اسفت  زیرا امروزه  ر کنفورهای درفا خوفو  دهم  کنفورها و ب 
نبقفات     یهاک  شففکفا  جملف  مقو ت  اسففتاز  آن  یب  تکنولوژ   و دسففترسفف    تالع ید

آموزش انتقا   و آن را ب  فوزه تبدیل کرده  آموزش آنالی؛را ب  شففکا      و اجتماع  یاقتوففاد
 .داده است
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 گیری نتیجه.  4

ای بزرگ و خواننفف  ب  جا از  نقنفف لومان     ی ظردهد ک  ننتایج فالففل از تحقعق ننففان م 
کف  بخش ایگونف . بف کنفد م  نرح آن    یو اجزا     کرونفااجتمفاع  تعف را در برابر واقی  جزئعفات

البت     شفوند. م مینادار   ی نظر  ؛یا  در چارچوب میهوم   اجتماع رخدادهایاز   توجه قابل
کف    دارد  اهمعفت  نکتف   ای؛  د   یف نظرچکر  مفاننفد    دارای   سففتمعسفف   اتیف نظر  گریلومفان 

فقط  19فففف کویددهد اثرات و تغععرات بحران  خا  خود اسفت ک  ننفان م  یهابندیدسفت 
ی، سفعاسف ، آموزشف ، علم ،  اقتوفادسفازمان ،    اثرات، بلک   سفتعسفالمت نفوزه   مربوب ب  

دین  و قانون  و تأثعرات  ک  بر پعکره تیامالت اجتماع  گذاشت، در برخ  مواقع شدیدتر از 
ی برای برخ چفالش،  ازجملف  اینکف اسففت.   فوزه سففالمفت از مو ففوعفات مفاننفد   هفای جفدی

هم  گعری کرونا واکنش خرده سعستم 
آموزش 

خود ترمعم  

آموزش آنالی؛

-تبدیل شکا  اقتوادی
اجتماع  ب  شکا  آموزش  

انالی؛

ل افزایش افتما  ترر تحوع

166تیطعل  مدارس در 
کنور

تداب روند عدب فضور فعزیک 

خودارجاع 
متمایز نمودن خود با محعط 

تقسعم ووای 
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    نسفان و تیامل ا   ، منفکالت اجتماع  و علم آموزشف   دین ،  ،شفغل  یندهای ، فرآی نابرابر
بزرگ در برابر    آشفوبننفان داد ک    19ففف کویدگعری ب  عبارت ، بحران هم   اسفت.   وردهآ  دیپد
و شفکننده   ا عسفسفت، سف نظم  ک  . گعری اسفت  و مورد انتظار درفا  شفکلنظم مسفتقر»

  ی  روهاععمده و  در میرض ن  راتععمسفتید تغ  بودن آن ب  اثبات رسفعد و ثابت شفد ک  همواره
  .است   ستمع د س     طعمح

.  خود را ننفان داد   آنسفازمانقال  بخش  در    سفتمعمناسفبات سف  ؛ی ترقعدق  در ای؛ معان،
 توان  را م  کعبوروکرات  اداری و    . روابطدچار تحوی  شدند   و شغل   مناسبات رسم  جای  ک 

رفتارهای  ک    ی دانسففت. جا   سففازماندر شففاکل  بید     اجتماع  سففتمعسفف  کی  بهتری؛ نمون 
 ی ها در سعستمی وربهروه   با بردن  قوفدب   و هدفمند  نظم  کینیع  ب   یافت  شفهروندانهدایت
.  یافت مختل  قدرت سفامان    یدر سفازوکارهاشفهروندان  کنتر   محدودکردن و   ای یاقتوفاد
و ادبعات خالف     کرد  محبوس   دعرا با شفیار در خان  بمان روس ی بدن و و  سفعاسف  ابتدا قدرت  

از آن ا ک  ابیاد سففعسففتم در محعط سففعسففتم  با یکدیگر مرتبط  .  لفف  زبان  نمودرا وارد عر
عمفده در    راتععسففرمننفففأ تغ  و محفدود شفففدن تیفامالت اجتمفاع ،  کنتر    ؛عهماسفففت،  
 واهر در    رععهرگون  تغب  عبارت دیگر،  شفد.  ی، آموزشف ، دین ، علم   اقتوفاد  یهاسفازمان

در  و  گرید   فرع   یهاسفاختار سفعسفتم داخل  و  عترک  یبر رو   فرع   سفتمعسف   کی ماهعت  ای
بزرگ  یهاشفرکتچون  ها  از سفازمان   برخ ای ک  گون گذاشفت. ب تأثعر  سفتمعکل سف ادام  بر  

از شففرکت ها ت رب    یارعبسفف و از ای؛ رو،   برد   شعشففدن پرا تا مرز ورشففکسففت ی ماعهواپ
   . کس  کردند زمعن   ؛یدر ا  یدیجد

سفعسفتم قانون، فضفا را برای تغععر در مکانعسفم بسفعاری دیگر از  تغععر و تحوی  خرده عالوه،  ب  
سفعسفتم سفعاسف  از ای؛ امکان اسفتیاده نمود و برای ای ک  خرده گون  ها فراهم آورد ب  سفعسفتم خرده 

بخنفف  ب  کنش شففهروندان، قوانع؛ سففعاسفف  را ب  نیع خود ب  کار کاهش پعچعدگ  و انتظاب 
سفعسفتم  سفعسفتم سفعاسفت نعز نعروی  زب برای تغععر  منطق عملکردی خرده خرده  بسفت. متقابالی 

سفعسفتم را  سفعسفتم اقتوفاد امکان  زب برای توسفی  علم در ای؛ خرده قانون را فراهم نمود. خرده 
آماده کرد و سفعسفتم علم نعز تالش داشفت تا با رفع منفکالت فوزه سفالمت در فرکت جریان  

ها برمبنای جریان خودترمعم و  سففعسففتم دارر بعند. بنابرای؛، خرده اقتوففادی فمایت  زب را ت 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 86 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هفای دیگر منفد نمودن کنش اجتمفاع  هم از فرلفففت ارجفا  خود و در راسففتفای سفففامفان خود 
یهه خرده  هفای خود را فراهم سففعسففتم هفا اسففتیفاده نمودنفد و هم شففرایط  زب برای تغععر کفارو 

اها و مسففاجد ب  ارائ  خدمات بهداشففت  و توزیع عنوان میا  کلعسفف سففاختند. بر همع؛ مبنا، ب  
هفای ورزشفف  تبفدیفل بف  محفل قرنطعنف  و  کننفده پرداختنفد. سفففال؛ عیون  هفای  فففد محلو  
هفای انسففان  و  هفای پس از درمفان اولعف  شففدنفد و نعروهفای نظفام  ووعیف  توزیع کمفک مراقبفت 

 کردن منانق شهری را برعهده گرفتند.   دعیون  
هفا بفاق  خواهفد مفانفد و بفاعفث تحوی  تیفامالت دهفای کرونفا تفا مفدت رسفففد پعفامف بف  نظر م  

های بهداشفت ، تغععرات سفازمان  و پعچعدگ  کعیعت آنها، ب  اجتماع  پعرامون محور پروتکل 
چالش کنفعدن فهم مینوی افراد و کاهش  فرورت فضفور فعزیک  در برخ  مناسفک، روی  

گعری    بعنفتر ب  علوب نبعی  و عقل ، شفتاب ها ب  و فع قوانع؛ اقتدارگرایان ، توج آوری دولت 
وسففوی آموزش آنالی؛، تداوب اقتوففاد فمایت  و گرایش ب  خوداتکای  خواهد شففد. سففمت 

سففعاسفف ،  نظاب ) شففش خرده  ی هم    از ای؛ ب  بید اشراق نخواهد بود اگر گیت  شففود  بنابرای؛،  
بنابرای؛،  ز سفر بگذارند.  را ا  ی ( تحوی ت جد پرورش و قانون ، اقتوفادی، دین ، علم  و آموزش 

و    ن  زبفا   ،  ، پهوهنفف  مختل  علم   ی اعتبفار نهفادهفا ،  جوامع مختل      زود نظفاب فقوق   ا یف   ر ی د 
ب  چالش کنففعده خواهند شففد. آنها     آموزشفف   ی و نهادها  و مذاه    ان ی اد   ی ها   ع داع همچنع؛ 

 ر ع هولنفار دففا  کننفد. در ش  بحران گسففترده و   ؛ ی در برابر ا   ود کفارنفامف  خ عملکرد، ادلف  و از   د یف بفا 
عوففر   کف  در   د یف جفد   ط ی شففرا   ی برا   متنفاسفف  بفا تحوی ت ر  داده،   خود را   د یف بفا   ، لففورت   ؛ ی ا 

 . سازند آماده ر  داده    ی  پساکرونا 
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