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چکیده
رغم آثـار عمیـو و فراگیـر  دهد. بهساختار عاطفی هر جامعه بخش پویای فرهنگی آن جامعه را تشکیل می

اجتمـاعی ایرانـی، نـدرت در فاـای عمـو  های عاطفی بر متن اجتماعی و تعامالت رویمـر،، بهاین شبکه
شود. پاندمی کرونا در چند ما، گذشـته توانسـته ای کیفی بر روی ساختار عواطف جامعه انجا  میمطالعه

عنوان  ایی بـهویژ، امید و اضطراب، تأثیرات مهمی بگذارد. فاای مجـ ایرانی، بهبر ساختار عاطفی جامعه  
دهـد. مقالـه ضاضـر بـا اتکـا بـه خوبی ایـن تیییـرات را نشـان مـی فاایی که ادامه  فاای واقعی است به

دهد که شیوع ویروس کرونا باعث شد، اسـت شناسی و تحمیل تماتیک نشان مینگاری مجایی، نشانهقو 
 امیـد جمعـی در برابـر امیـدبیش ای پیش و در ادامه ساختارهای عاطفی واقعی جامعه، در فاای مجایی 

عمومی قرار بگیرد. بـر اسـاس نتـایا، امیـدوریی انتقـادی بیشـتر بـه سـمت امیـدوریی اتوپیـایی و نیـز 
هایی ای امیدوریی عامالنه، که البته گـا، بـه انحـرا  شدن فاا میل کرد، است. با این وجود رگه کارناوالی

ویژ، امیـد جمعـی  ای که در برابر امید و بـهان عاطفهعنو شود. اضطراب بهشود، در فاا دید، میکشید، می
های ساختاری بـه که افزایش ترس گیرد، با افزایش کرونا افزایش چشمگیری داشته است. ای آنجاییقرار می

ها و مالل و اضطراب وجودی افزود، است. ضتی تبـدیل اضـطراب شود بر ناکامیامید عامالنه منجر نمی
توانسته ای شدت آن بکاهد. در نهایـت اضـطراب ناشـی ای کرونـا تبـدیل بـه وجودی به اضطراب بصری ن

 شود.دنبال آن افزایش اضطراب نیز می انزجار نسبت به تما  افراد جامعه و به
عینی و ممی، هراس اخالقی معکوس امید جمعی، امید عمومی، تروماسایی، مخاطر،   :ها کلیدواژه
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 2،  شماره 31 دوره
 3011  بهار

  01پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه9
های اخیر تیییرات مهمی را های اجتماعی در سالشبکهطورخاص  های دیجیتال و بهسانهر

 «اقتصـاد عـاطفی جامعـه»طورخاص منجر به تیییر  اند. آنها بهایرانی سبب شد،در جامعه  
ای را در تولیـد، نشـد،های نامحدود و اغمب کنتـرلها و فرصتاند؛ چرا که عرصهنیز گشته

خاطر خاصـیت  های اجتمـاعی بـهشبکهاند. بایتولید، مبادله و تیییر عواطف بر عهد، گرفته
تواننـد بـه صـور که میها و مکالمات(،تن انواع تصاویر و نوشتهبودگی خود )در برگرفمتن

مختمف خوانش و تأویل شوند، اهمیت خاصی در معناسایی پیرامون این عواطـف دارنـد. 
هـای عالو، بر تمامی ابعاد پزشکی، اقتصـادی و سیاسـی خـود در یمینـه 01 ـ بیماری کوید

وجود آورد، است. وجود  دیدی را بههای اجتماعی نوپفرهنگی و اجتماعی گوناگون صورت
خصـوص ای ایـن ن ـر کـه  های اجتمـاعی ایـن فراینـد را تسـریش بخشـید، اسـت؛ بهشبکه
سـرایت »کننـد. ای را ایفا مـی های اجتماعی در برساخت عاطفی جوامش نقش عمد،شبکه

وسیمه  در معرض یک موضـوع  یافتن ضاالت و عواطف ای طریو جمعیت به عاطفی گسترش
 (.04، 2101، 1)دوان، لیندر و هورمویک«قرار گرفتن استساد، 

سرایت عـاطفی اتفـاا افتـاد، اسـت و ضتـی   01ـ رسد که در مواجهه با کویدبه ن ر می
شدن مداو  آنها به یکدیگر سخن گفـت. دو  توان ای تیییر شکل ماهیت عواطف و تبدیلمی

ترین عواطـف در مواجهـه بـا یـک ترین و مثبتعنوان منفی به« امید»و « اضطراب»عاطفه  
شدن به یکدیگر را نیز دارد. عالو، بر  پاندمی نه تنها اهمیت بسیاری دارد بمکه قابمیت تبدیل

صورت جداگانه تجربه شد، بودند، به اضساساتی تبدیل شـدند  اضساساتی که قباًل به»این، 
(. بـا الهـا  ای 01، 2121، 2)جتن، رِیر، هسـِمم و گرووایـز«که همه در آن اشتراک داشتند

ها سخن گفـت کـه توان ضتی ای محوشدن اضساسات فرد در جماعت( می2110) 3لوبون
وجود  فردی ای آنهـا را بـه های اجتماعی نمونه جدیـد و منحصـربهشک گسترش شبکه بدون

 آورد، است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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9 
بر  31 ـ آثار پاندمی کوید

 در ... ساختار عاطفی

و نیـز ویـروس  2111های قبمی همچون ویروس سارس در سـال در یمان شیوع ویروس
های اجتماعی قدرت و گسترش امرویین در گسترش اخبـار را در ، شبکه2102ر سال مرس د

جامعه  ایرانی نداشتند. با این ضال، کرونا به دلیل بحرانی سـاختن شـرایز ییسـت انسـانی بـا 
های عاطفی منجر شـد، اسـت. در ایـن  گیری جماعتهای اجتماعی به شکلوساطت شبکه

تـرین عواطـف خـود بـروی یافتـهعنوان تشـدید ذکرشـد، را بـهها افراد دو عاطفـه ،وارجماعت
ترین عواطف، ساختار عـاطفی جامعـه  ایعنوان پایه دهند. این دو عاطفه پیش ای این نیز بهمی

گرفته در مـتن  هـای شـکلرسـد کـه پویـاییاین ضال به ن ـر مـیدادند، با ایرانی را شکل می
ماهیت و کیفیت متفاوتی به آنها بخشید، اسـت. ای  تعامالت مجایی و دیجیتال کاربران ایرانی

هـای اقتصـادی و های برآمد، ای پانـدمی کرونـا بـا چـالشها و تنگناسوی دیگر، تالقی ترس
هـای گریبان بود، است )تحریمبههای اخیر جامعه ایران با آن دستسیاسی خاصی که در سال

ای اسی( اهمیت و ضساسیت ویـژ،های سیاقتصادی، تهدیدات ن امی، تور  و تشدید شکا 
 های آن افزود، است.   ها ساخته و بر پیچیدگیورییرا متوجه این سنخ ای عاطفه

دهـی بـه دو هـای اجتمـاعی را در شـکلدنبال این هستیم تا نقش شبکه در این مقاله به
تیییـرات  در جامعه  ایرانی و نیز در 01 ـ در مواجهه با بیماری کوید« ترس»و « امید»عاطفه  

کــه در جامعــه  ایرانــی ســاختار عواطــف متــأثر ای  ســاختاری آنهــا نشــان دهــیم. ای آنجایی
شـویم کـه آیـا طورخاص بـر ایـن مسـ مه متمرکـز مـی ساختارهای کالن جامعه است، بـه

صورت جدیـدی ای دو عاطفـه  امیـد و  01 ـ های اجتماعی در مواجهه با پاندمی کویدشبکه
اند. اند و یا در مسیر تداو  ساختار پیشین عمل کرد،ی ارائه کرد،اضطراب در جامعه  ایران

 
 . پیشینه پژوهش2

جمعیت:  مطالعته توان مربوط بـه کتـاب ترین مطالعه بر روی سرایت عاطفی را میکالسیک
لوبون در این کتاب بر ایـن نکتـه دانست.  0211گوستاو لوبون در اثر ذهنی: رایج در فرانسه

توانند ماهیت فرد را به سمت همان نگـرش معطـو  چگونه جمعیت ییادی میتمرکز کرد که 
گا، بود، و خـار  ای کنتـرل آنهاسـت. کنند. او دریافت که کنش های افراد در جمعیت ناخودآ

کرد کـه ت وری پارک استدالل می»رابرت پارک و هربرت بمومر ن ریه  لوبون را گسترش دادند. 
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دوان، ای:  نقل )بـه «کننـدرفتارها و اضساسات یکدیگر را تقمید مـیافراد هنگا  تجربه استرس 
اصـل القـای عنوان  سرایت عاطفی را به 1(. ویمیا  مک دوگال04، 2101لیندر و هورمویک ، 

هـای . ایـن پـژوهشهمـان(مستقیم اضساسات ای طریو پاسخ دلسویانه بدوی تعریف کـرد )
یان جمعیت سرایت پیدا کنند. در ادامـه بـه دو توانند در مکالسیک نشان دادند که عواطف می

 پرداییم. اند میپژوهش که مواجهه عاطفی با پاندمی کرونا را بررسی کرد،
تجربه و بیان عاطفی ایرانی در »( در پژوهش خود با عنوان 2121اضمدی و رماانی )

تـرین عاطفـه در تـرین و رایـا به این نتیجه رسیدند کـه تـرس مهم «01 ـ طول بحران کوید
آمیـزی را در مـورد آینـد، در ایران است. این بیماری انت ـارات فاجعـه 01 ـ مواجهه با کوید

وجود آورد و باعث ایجاد اضطراب شدید در میان مرد  شد. همچنـین آنهـا نشـان دادنـد  به
هـای شماری در مورد این بیماری در فاـای مجـایی و رسـانه ها و تصورات غمز بیبحث

شود. وجود دارد و باعث ایجاد اضساسات ناسایگاری مانند ترس در بین مرد  می اجتماعی
هـا بـه پانـدمی واکـنش»( پژوهشـی بـا عنـوان 2121) 2کابانسکی و چارنکـا ،تریبیسکی

کـه کننـد، در لهسـتان نشـان دادنـد شـرکت 103انجا  دادند. آنهـا بـا بررسـی  «01 ـ کوید
وس کرونا دارد و نیز رابطـه  منفـی بـا امیـد اساسـی، اضطراب رابطه  مثبتی با واکنش به ویر

هـا طورکمی پـژوهش شـود بـهطورکه دید، می معنای یندگی و رضایت ای یندگی دارد. همان
دهند.رابطه  میان عواطف مثبت و منفی را در یمان شیوع ویروس کرونا نشان می

ون، پالیشـک،ها نیز به بررسی اضطراب کرونایی پرداختنـد. اسماندسـبرخی پژوهش 
( در پـژوهش خـود نشـان دادنـد افـرادی کـه 2121) 3کی و تیمـور لندری، ریچـور، مـک

دچار اضطراب بیشتری   01ـ های روانی را دارند در مواجهه با کوید یمینه  ابتال به آسیبپیش
نفـر ای بزرگسـاالن در  311صورت پیمایش صـورت گرفـت  اند. در این پژوهش که بهشد،

نفـری ای  111آمریکا و کانادا، که سابقه اختالالت روانی داشتند، با یـک نمونـه تصـادفی 
افرادی که اختالالتی همچون اضطراب را تجربه نکرد، بودند مقایسه شدند. نتایا نشان داد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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به اضطراب را تجربه کرد، بودند نمـرات بـاالتری در تـرس ای گروهی که اختالالت مربوط 
 اقتصادی و مانند این نشان دادند. ـ  خطر و آلودگی، پیامدهای اجتماعی

ارییابی سطح اضطراب جمعیت عمومی »( در پژوهش خود با عنوان 2121باشی ) مقنی
میـان ایرانیـان ای با هد  بررسی اضطراب عمومی در مطالعه« 01-ایران در طی شیوع کوید

توسـز  2121پرسشنامه آنالین در مارس  01310انجا  داد.   01ـ در مواجهه با بیماری کوید
هـا نشـان داد کـه میـزان اضـطراب در ینـان، های مختمف پاسخ داد، شد. یافتهافراد در استان

اسـت. سـال بـاالتر  01تا  20کنند، و گرو، سنی کسانی که اخبار مربوط به کرونا را دنبال می
هـای کننـد،بینیسطح پیش»( نیز در پژوهش خود  با عنوان 2121) 1اویدین و بایراک اویدین

در جامعه  ترکیه: اهمیـت  01-اضطراب، افسردگی و اضطراب سالمت در دوران پاندمی کوید
دنبال  الیـن صـورت گرفـت، بـه وسـیمه پرسشـنامه آن ، که همچون پژوهش قبمـی به«جنسیت

عاطفی ویروس کرونا بـر روی بیمـارانی بودنـد کـه پـیش ای ایـن نیـز سـابقه بررسی تأثیرات 
دهد که ینان، افرادی با سـابقه بیمـاری اند. نتایا این مطالعه مقطعی نشان میاضطراب داشته

کنند و کسانی که سـابقه بیمـاری مـزمن شناختی، افرادی که در مناطو شهری یندگی می روان
 کنند. را درک می 01 ـ مربوط به بیماری کویددارند بیش ای سایرین اضطراب 

فرهنـ  دیجیتـال و مطالعـات بصـری: »خود با عنـوان  ( در مطالعه  0111کیا )طاهری
بـه بررسـی نوسـتالژی و « نوستالژی و خیالبافی در رخداد شـیوع ویـروس کرونـا در ایـران

تـرین  ی مهمهـا نشـان داد یکـی اخیالبافی در یمان شـیوع ویـروس کرونـا پرداخـت. یافتـه
اضساساتی که در دوران کرونا در فاای مجایی به اشتراک گذاشته شد اضساس نوسـتالژی 

کرونا و خیالبافی پیرامـون آینـد، بـود. او بـا تحمیـل تصـاویر در فاـای در مورد دوران پیشا
مثابه  خانه امنی که ای دست رفته است  ترین نتایا یاد کردن شهر به مجایی نشان داد که مهم

 رو در قالب خیالبافی بودند. فکرکردن دربار،  آیند،  مبهم و پیشو 
شناختی بررسـی  این مطالعات در نهایت تأثر عاطفه  اضطراب را در سطح فردی و روان

عالو،، خالء  اند. بهنپرداخته 01 ـ های اجتماعی ناشی ای کویداند و به بررسی اضطرابکرد،
شود. مقاله ضاضر ی در دوران کرونایی نیز دید، میپژوهشی در یمینه وضعیت امید اجتماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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عنوان وجـه  های پیشین است. در این مقاله سـاختار عـاطفی بـهدنبال رفش خالء پژوهش به
پویای ساختار جوامش در ن ر گرفته شد، و ساختار عاطفی موجود در فاای مجایی ادامـه 

وش بررسـی و میـدان بررسـی این ساختار در فاای واقعی و رویمر، جامعه  ایرانی است. ر
عالو،، مقالـه  انـد. بـهمن ور فـراهم کـرد، های بدون مداخمه مناسبی را بـدینها نیز داد،داد،

بندی هر کدا  ای عواطف و نیز ضاضر به پیوند میان سطح فردی و ساختاری عواطف، دسته
واطـف ای رابطه  دیالکتیکی عواطف مثبت و منفی پرداخته است. توجه بر وجه اجتمـاعی ع

، عواطـف اضساسـاتی 1ترین ابعاد پژوهش ضاضر است. به گفته کسانی همچون میمـر مهم
ها و نیـز در ارتبـاط بـا یمینـه اجتمـاعی و هستند که در ارتباط با عقاید، مفاهیم و شناخت

 (.0113شوند )میمر، گیرند که در آنها اضساس میفرهنگی قرار می
مواجهه  کاربران ایرانی در فاـای مجـایی بـا ویـروس طورخاص بر  در مقاله  ضاضر به

هـای سـاختار عـاطفی ایم تا ای این رهگذر تأثیرات بحران کرونا را بر ویژگـیکرونا پرداخته
عواطـف، امکـان بررسـی  ِی گیری ای سنت مطالعات فرهنگجامعه  ایرانی بررسی کنیم. بهر،

ساید. این ای فراهم میهای بینارشتهها و روششد، را با استفاد، ای نگرشواقعیت برساخت
 دهد. ویژ، به رابطه  متقابل فرد/ ساختار در این برساخت اهمیت می رویکرد به

 
 . مبانی نظری3
 های امید اجتماعی بندی دسته .3-9

 2انـد. دراوسصـورت جمعـی و عمـومی بررسـی کـرد، تعداد کمی ای محققـان امیـد را به
کیـد کـرد،  3«امید عمومی»طورخاص بر روی آنچه که او آن را  ( به2110) نامید، اسـت تأ

منصبان دولتی ساخته شد، و برای تیییر عقیـد،  عمـومی وسیمه صاضب امیدی که به»است؛ 
گیرد. امید عمومی اغمب در ارتباط با امید مستقیم افراد در جامعه قرار مورد استفاد، قرار می

تـوان عبارتی، امید عمـومی را مـی به (.212، 2113، 4ای: لوئک نقل راوس، به)د «گیردنمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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کــه امیــد جمعــی مســتقل ای خواســت قــدرت و  ضالی نــوعی برســاخته دولتــی دانســت در
متفـاوت ای امیـد عمـومی  1«امید جمعـی»طورخاص دولت است و ماهیتی مدنی دارد.  به

مردمی و غیرضکومتی قرار دارد که برای است. امید جمعی اغمب بیشتر در ارتباط با عامالن 
امید جمعی تمایـل مشـترک »(. 2113)لوئک، کنندساختن یک جامعه متفاوت تالش می

ای ای اهـدا  و اصـول ساختن ای طریو مجموعه گسـترد، برای ساختن جامعه بهتر، متصل
امید و وگوهای کمی اجتماعی است. ارتباط میان  شد،، گسترش و شرح ای طریو گفتتوافو

بنـابراین امیـد در (.004، 2110، 2)برایتویت «عاممیت هنوی در امید جمعی آشکار است
 گیرد و ضتی در معنای فردی نیز کاماًل متأثر ای جامعه است. بستر فرهن  و جامعه شکل می

بنـدی است. ای جممـه در دسـتههای دیگری نیز ای انواع امیدوریی ارائه شد،بندی دسته
بـه سـمت یـک عینیـت معطـو   را دید که 4توان امید همرا، با شکیباییمی (2113) 3وب

معمول ای ضرکت در جهت آن ضمایـت  طور است که ضمن پرهیز ای هرگونه تصویرسایی به
نیز با گشودگی همرا، بـا اضتـرا  روح نسـبت بـه آینـد، همـرا،  5کند. امید همرا، با انتقادمی

عینی مناسب و درخور مانند یک بهشت جدید، یک است. این نوع امید معطو  به یک امر 
بینـی اسـت مهماننـد  ای است که به شکل بنیادی جدید و غیرقابل پیشیمین جدید و آیند،
 اجتماعی[ .ـ  انتقادهای سیاسی

نیـز معطـو  بـه آینـد، اسـت و ایـن بـاور وجـود دارد کـه هـد   6امیدوریی ارییابانه
ای است کـه در آن اثـری ای گرسـنگی، ه جامعهیافتنی است. در اینجا هد  رسیدن بدست

نیز معطو  به هدفی در آینـد، اسـت. در  7سرکوب و تحقیر وجود ندارد. امیدوریی مصمم
کند تا شواهدی را بـر اسـاس باورهـایش در کنـار هـم چیـد، و خـود را اینجا فرد تالش می

تمـایالت مـورد گیری ای مسیر مشخص شـد، و رسـیدن بـه عنوان فردی که قابمیت نتیجه به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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عنوان عـاممیتی در ن ـر  گیرد. او به خـود انگیـز، داد، و خـود را بـهانت ار را دارد در ن ر می
امیـدوریی بـه سـمت  1گیرد که توانایی استفاد، ای مسیر را دارد. در امیدوریی اتوپیـاییمی

ای کاماًل متفاوت ای ن ر کیفـی معطـو  اسـت؛ یـک ای تاریخی برای ساختن جامعهنقشه
 (.2113)وب،  شودوسیمه  اعاای یک جمعیت به اشتراک گذاشته می اتوپیای آیاد که به

 تروماسازی و امید. 3-2

گیری تعاریف ای خوبی و بدی، غـم های جدید در شکلبرخی نویسندگان بر اهمیت رسانه
کید دارند. الکساندر  هـابا طرح مفهو  ترومـا نشـان داد کـه رسـانه 2و شادی و مانند این تأ

توانند با خمو و بایسایی برخی مفاهیم تعاریف مرد  پیرامون مسـائل مختمـف را تیییـر می
 دهد: خوبی مفهو  تروما را شرح می دهند. الکساندر به

گـر فـردی و جمعـی در هـم  بـودگی در نـزد کنشافتد کـه اضسـاس خـوبتروما یمانی اتفاا می
عنوان  گیرد، سـاختن ترومـا بـهنند، صورت مییهمشکند. واکنشی که در مقابل این اتفاقات برمی

ینند، با  افتد که اتفاا آسیبواکنشی فوری و غیربایاندیشانه است. تجربه ترومایی یمانی اتفاا می
کند. موجود انسانی نیایمند امنیت، ن م، عشو و ارتباطات است. اگـر  طبیعت انسانی برخورد می

شدت غافمگیرکنند، به ن ـر آمـد، و مـرد  را دچـار  به رسیدن به این نیایها شود اتفاقی باعث آسیب
 (.3-2، 2101کند )الکساندر، ضالت ترومایی می

شـود. اتفـاقی کـه در چه کاماًل فرهنگی نیست اما توسز فرهن  بایسایی میتروما اگر
هـای مختمـف بـه یـک یک یمان ای تاریخ صورت گرفته در طول یمان ای طریو نمادسایی

های جدیـدی را بـر جهـان واقـش پرداییتواند نمادشود که خود میمی روایت جدید تبدیل
هـا، بمکـه تنهـا رسـانهدهـد کـه نـه(. الکساندر نشـان مـی2111تحمیل کند )الکساندر، 

هـای آنها بر روی این چـارچوب نیز کارگزاران فرایند ایجاد شوک هستند 3های انتقالیگرو،
هـای بنـدی هـای اجبـاری طبقهموقعیـت چـارچوب کنند و آنهـا را درروایی پیشین کار می

هـای ( با بررسی گفتمـان0112. ذکایی و ویسی )(2110، 4دهند )ایرمنفرهنگی قرار می
بینی و درپرانتزگذاری این فاـا  خاصیت ذر،امیدوریی در فاای مجایی ایرانی دریافتند که 
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سـایی قهرمان و ضدقهرمانشود. فرایند باعث تروماسایی و تقسیم جامعه به خیر و شر می
شـد بسـیار واسطه  ایجاد مریهای خوبی و بـدی ترسـیم مـی که در فاای مجایی ایرانی به

رسـد کـه شدند. به ن ـر مـیهای بعدی میبندیسرعت جایگزین دسته مقطعی بودند و به
هـای اجتمـاعی ایرانـی، عنوان یک مکانیسم فرهنگی مهم در شبکه خاصیت تروماسایی به

 بندی کرد، باشد. در یمان شیوع کرونا نیز جامعه را دچار چنین دسته ویژ، به
 مربوط به اضطراب های نظریه. 3-3

خویشاوند هستند که معمواًل با  ترس و اضطراب دو پدید،   ،نویسدمی 1گونه که هایدگر همان
شوند اما الی  است ای یکدیگر تفکیک شوند. عـاممی کـه باعـث تهدیـد یکدیگر خمز می

شد، و دارای هویت واقعی برخورد شـود، ترسـناک  عنوان امری تعریف شود، اگر با آن بهمی
کامـل  رطو بـهشود، آنچه که فرد در برابر آن دچار اضطراب می»شود. برعکس، خواند، می

دانـد ییـرا تهدیـد کنند، نمـیغیرقابل تعریف است. اضطراب چیزی در مورد امر ماطرب
، 2)فرایتو «صی وجود ندارد و منبش آن نیز نامشخص استطورخاص در هیچ مکان مشخ به

گـذارد عنوان متفکـری وجـودگرا بـر آن انگشـت مـی آنچه کـه هایـدگر بـه(.020، 2100
ای است که در هر یمان تنها امکان انتخاب های وجودی دوگانهگیری دربار،  صورتتصمیم

دانیم کدا  شـو شود که نمییکی ای دو شو برای ما وجود دارد. اضطراب ای جایی ناشی می
چـالش  ،اصـیلسـاید و بنـابراین، یـافتن وجـود صورت وجودی بهتر رهنمـون مـی ما را به

گاهیپایان مـان بـا آن مـواجهیم )فرایتـو،  ناپذیری است که هر روی، و بسته بـه درجـه خودآ
گاهی اشخاص که سورن کی2100 ( 0121) 3کگور یر (. اگرچه وجود دائمی اضطراب در آ

کید داشت و آن را ترس به گاهیعنوان مبدع وجودگرایی بر آن تأ نامیـد امـری ذاتـی و مـی 4آ
ضروری است؛ اما وجود انسان در بستری اجتماعی قرار داشته و معنای اریش ذاتًا با گرو، و 
جامعه نیز در ارتباط است. تعریفی که ما ای اضطراب در اینجا داریـم اضـطراب اجتمـاعی 

 دهند. های اجتماعی تشکیل میگیری و انتخاب اریشرا تصمیماست که مرکزیت آن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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و  1توان تفکیکی میان دو نوع ای اضطراب نیز قائل شـد: اضـطراب وجـودی ای طرفی می
کـه در  مشـاهد، اسـت، درضالی . در اضطراب بصری موضـوع تـرس قابل2اضطراب بصری

(، ذهـن 2103) 3اضطراب وجودی موضوع ترس در ذهن ما وجود دارد. بـه گفتـه ارنسـت
کند ییرا خطر آن جای اضطراب وجودی انتخاب می صورت غریزی اضطراب بصری را به به

گاهی می کمتر است. ما ای طریو یبان و به گا، ای وجود خود آ گا، و ناخودآ یـابیم و صورت آ
ای طریو این شناخت، به پرسش ای وجود خود و مسائمی همچون مس مه  معنا، مرگ و مانند 

کنـد تـا ای چنـین ای برای ضفظ بقـای خـود تـالش مـیطور فعاالنه پرداییم. ذهن بهآن می
کنـیم تـا بـا اضـطراب بصـری ای (. ما تالش مـی2103هایی اجتناب کند )ارنست، پرسش

مالل وجودی یا فرامالل شامل »اضطراب وجودی و مالل ناشی ای آن رهایی پیدا کنیم؛ ییرا 
ممکن است بر ضاالت روضی فرد تأثیر گذاشته و در دادن معنای شخصی است که  ای دست

«وجود آورد و فرد را به این باور برساند که ینـدگی پـوا اسـت قربانی خود فقدان تمایل به
صـورت اضـطراب بصـری  (. اضطراب وجودی، که گـاهی خـود را به21، 2100، 4)توهی

ود اجتمـاعی ترین صورت اضطراب است. گرچه ممکـن اسـت نمـایساید، پایهآشکار می
نامیم نمایان گردد. اضساس ترس و اضطراب گـا، یافته و در آنچه ما اضطراب اجتماعی می

 گیرد که مخاطر، ای آن جممه است. خود می های ساختاری بهصورت
 مخاطره .3-4

ویژ، در  تواند به تبیین اضـطراب سـاختاری در جامعـه  ایرانـی، بـهن ریه  مهم دیگری که می
اصـطالح جامعـه  5اولریش بـک پاندمی کرونا، کمک کند ن ریه مخاطر، است.مواجهه با 

ای مطرح کرد کـه بـرخال  گذشـته کـه مخـاطرات ای را برای توصیف جامعه 6ای مخاطر،
هـای اصـمی ای تولیـدات انسـانی ضاصـل گرفتنـد، در آن مخـاطر،جهان طبیعی نش ت می

فراتر ای ضـواس معمـول مـا هسـتند. شوند. طبو ن ر بک، این مخاطرات جهانی بود، و می
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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در نهایت مخاطر، به سمت طبقات اجتماعی، که در ابتدا  1همچنین طبو اصل اثر بومرنگی
کنـد. مخـاطرات مـدرن باعـث بردند بایگشته، و آنها را تهدید میسود می تولید مخاطر،ای 
ربندی شوند. مخاطرات بـه دخالـت در قشـای ای مخاطرات جدید میوجود آمدن چرخه به

اجتماعی پرداخته و باعث شد، مخاطرات بر مبنـای طبقـات قـدیمی و سیسـتم منزلتـی بـا 
مخاطراتی با مبنای توییش نابرابر منابش کمیاب جایگزین شوند. در نهایت، تـرس بـه داخـل 

ئاِل برابری  (. جوامش طبقاتی در اید،2101، 2فااهای عمومی نفوذ پیدا کرد، است )اسکول
ای اساسـًا پـرو ، ماننـد امـا جامعـه مخـاطر،مربوط به پیشرفت باقی مـی هایو در پویایی

گیرد که اساس و انگیز، ضرکت در آن امنیت است. برخال  اتوپیای مخالفی را در پیش می
ای تـدافعی اسـت. شـد، جامعـه مخـاطر،برابری، که منجر به تیییرات اجتماعی مثبت مـی

جای آن  آوردن چیزهای خوب وجود ندارد بمکه بـه دست دیگر نگرانی در مورد به»عبارتی  به
 (.01، 0112)بک، « وجود آمدن بدترین است ترین دغدغه جموگیری ای به مهم

 هراس اخالقی .3-5

هراس اخالقی به بیـان تخطـی و » است. 3صورت دیگر اضطراب ساختاری هراس اخالقی
چیزی در بخشی ای پرداید که موجب تاعیف های اساسی مطمو مفروضی مینقض اریش

انـد، یعنـی اصـولی کـه متاـمن عنوان مثبت در ن ر گرفتـه شـد، شود که ذاتًا بهجامعه می
 (.20، 2100، 4)گود و بن یهودا «شایستگی، درستکاری و فایمت هستند

شـود کـه گرچـه در هراس اخالقی تهدیدی ای جانب یک فرد یا گروهـی اضسـاس مـی
بودن آن  جدیت، وسعت، خصوصیات و ضتی ضتمیهمیشه ساختگی نیست، اما اغمب در 

گوینـد چـرا کـه اغراا شد، است. گود و بن یهودا ای مدل افقی هراس اخالقـی سـخن مـی
هـای های فرهنگی متفرقی تشکیل شد، است کـه هـر یـک ای آنهـا هـراسجامعه ای هویت

ه عمدتا (. برخال  مخاطر، ک2100)گود و بن یهودا، کننداخالقی خاص خود را تولید می
شود در هراس اخالقی معمواًل فرض بـر ایـن المممی ایجاد می توسز قدرتمندان ممی یا بین
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کننـد. عنوان عامالن ایجاد هراس عمـومی تعریـف مـی هایی را بهاست که قدرتمندان گرو،
البته در تعاریف جدیدتر ای هراس اخالقی مدل افقی هراس اخالقی مطرح است کـه در آن 

 گیرد. تنها توسز  قدرتمندان صورت نمی 1و تعریف شیطان ق
توانند نمودهـای گونـاگونی داشـته ه مشاهد، شد امیدوریی و اضطراب میک رطو همان

که  تواند صورت اتوپیایی بـه خـود بگیـرد امـا در صـورتیباشند. امیدوریی خود گرچه می
رابطه  میـان امیـد تواند موجب کاهش اضطراب شود. ارییابانه، انتقادی و عامالنه باشد می

تواند بر امیدواری و اضطراب اثر گـذارد. ای طرفـی اضـطراب در جمعی و امید عمومی می
دهـد کـه البتـه خصوصـًا در ترین صورت خود را به شکل اضطراب وجودی نشان میفردی

خصوص، وجود سـاختارهای کـالن  شود. بهسطح جمعی با اضطراب بصری جایگزین می
 ی کرونا را با دو مفهو  مخاطر، و هراس اخالقی پیوند ید، است. پیشین، اضطراب ناشی ا

 
 . روش تحقیق4

دهد نگاری مجایی به محقو امکان مینگاری مجایی است. مرد مقاله ضاضر متکی بر مرد 
رود و افـرادی را هایی بپرداید که وسعت آنها ای دامنه  مکان و یمـان فراتـر مـیبه بررسی میدان

واسـطه  ضاـور در یـک میـدان مجـایی  های متفاوت بهدهد که با یمینهمی مورد بررسی قرار
مشـارکتی و هـای غیـرهـای ایـن روش امکـان مشـاهد،یابند. انعطـا  و قابمیـتاشتراک می

کارگیری این روش در مطالعـه ساید. انگیز،  دیگر بهاصطالح ضاور در خفا را نیز فراهم می به
هـا و بیـانگریوکارداشتن با تعـامالت عـاطفی و خـودضاضر، قممرو موضوعی پژوهش و سر

هــای موضــوعی هــا ای ینــدگی رویمــر،  مجــایی ایرانیــان اســت. عرصــهتفســیرها و دریافــت
کنند(، اعمـال نگاری مجایی دربرگیرند، مواردی چون تجربیات )آنچه افراد اضساس میمرد 

تمـاعی و روابـز صـمیمی مـا(، هـای اجدهند(، روابز )محـیز)رفتار یا آنچه افراد انجا  می
آمـدن فراینـدهای  همجهان اجتماعی، مکان )فااهای مشـترک ینـدگی(، و رویـدادها )گـرد

، 2متفاوت در یک بستر عمومی( است )پینک، هورست، پوسـتیل، هیـور ، لـویس و تـاکی
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 کاوانـه و اجتمـاعی هـای روانیمان الیه طور هم من ور انجا  پژوهشی که بتواند به به(.2104
عواطف مورد ن ر و تأثیرات پاندمی کرونا را بر تعمیو و تیییرات آنها بسنجد نیایمنـد اسـتفاد، 

من ور با مراجعه به صـفحات  های بدون مداخمه بودیم. بدینهای غیرمشارکتی و داد،ای روش
صـورت تصـادفی و سـپس هدفمنـد ای میـان آنهـا انتخـاب  اشخاص گوناگون، صـفحاتی به

هـای گونـاگون جنسـیتی، سـنی، قـومیتی و طبقـاتی را ر سیستماتیک طیفطو شدند که بهمی
بـر عواطـف خـود داشـته و  01 ـ شامل شد، و درک و ابرایگری در مورد تأثیرات پاندمی کوید

 صورت داد، باشند.
هـای ها و کاربران در پژوهشها، میدانگیری و پوشش تنوع نمونهبا توجه به اینکه نمونه

( 2112) 1چالش جدی همرا، است و مالض اتی را در آنچه هابرمن و مایمزمجایی نوعًا با 
دنبال دارد، برای این من ور، عالو،  خوانند بهپذیری نتایا میاعتبار تفسیری، ن ری و تعمیم

گویان  بر اینکه با منطقی قیاسی تمرکز بر محورها و مقوالت مرتبز با ضیات عـاطفی پاسـخ
های های یمانی و برخی یمینهها، دور،نتخاب رویدادها، مناسبتقرار داشته است، تنوع در ا

است. ای سوی دیگر و بـه  دموگرافیک )همچون دور، یندگی و جنسیت( نیز مورد توجه بود،
هـا، موایات منطو غالب قیاسی، در تحمیل متون مختمف تولیـد و نمـایش یافتـه در شـبکه

سـایی مـورد اسـایی و در تحمیـل و مفهـو صورت استقرایی شن ههایی نیز بسای،مقوالت و 
)رفـت و برگشـت مفهـو  و مشـاهد،(  2ترتیب رویکرد ابداکتیو این اند. بهاستفاد، قرار گرفته

دسـت آمـد، ای ایـن تصـاویر  شناختی بههای نشانهها را شکل داد، است. اید،اساس تحمیل
که در کنار تصویر پروفایل نامه کوتا،  شد، شامل یندگی های متنوع متنی استخرا مکمل داد،

شـان،  هایها یا جممه )جمالت( نیز آنهـا در ییـر پسـتآید، کپشنو برای معرفی افراد می
هـا، خوانـدن ها شامل اشعار، متون ادبی و یا خودنوشتههای موجود در پستخواندن نوشته

 اند. ها و مانند آن بود،وبالگ
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 ها . یافته5
 امیدورزیهای انواع صورت. 5-9

شـناختی و امیـد ای ضتمی امنیـت هسـتیواسطه  وجود مخاطر، به :های چندگانه امید صورت
شـناختی جـایگزین شـد، جای آن اضـطراب هسـتی صبورانه در معرض تهدید قرار گرفته و به

است. ای طرفـی کـاربر بـرای اینکـه آسـیب نبینـد اضـطراب بصـری را جـایگزین اضـطراب 
انگیـز کنند تا با پخش تصاویر گونـاگون رعـبکاربران تالش می شناختی نمود، است.هستی

ای ای خیابان افتاد،، کودکی که در اثـر خـوردن مانند فردی که بر اثر ابتال به ویروس، در گوشه
باخته است و تصاویری ای این دست اضطراب خود را بـه اضـطراب بصـری تبـدیل  الکل جان

که اهدا  عینی معمواًل منوط بـه رفتـار  آنجایی طرفی، ایکرد، و ای این طریو ای آن بکاهند. ای 
قدرت ضاکم هستند، بنابراین، امید همرا، با انتقاد روا  بیشـتری دارد و امیـدوریی صـبورانه، 

شـوند. در های فـردی دیـد، مـیارییابانه و مصمم نمود کمتری دارند؛ گرچه در انواع ضرکت
گویی وادار  کند تا ضاکمیـت را بـه پاسـخالش میشکل عقالنی ت امیدوریی انتقادی، کاربر به

در  1ایومیر، افشای سیاست ایمنی گمه کردن در مورد آمار واقعی مرگ مثال صحبت طور کند. به
های معیشتی سایر کشورها به اقشار فرودست، پخـش قبال بیماری کرونا، مقایسه  میزان کمک

ای در  خانـهدر برخی شهرها، و نیز در غسال شدگان در اثر کرونا و دفن شبانه  آنها تصاویر فوت
 گو باشد.   های گوناگون پاسخقم و ... همگی موجب شدند تا ضاکمیت به شیو،

به جرأت بتوان گفت کرونا سـبب شـد، تـا امیـد جمعـی بـا امکانـات خـود ای جممـه 
 3ای مـک برایـد نقل بـه 2گونه که نواسباو  هایی مثل امید مشفقانه آشناتر شود. همانعاممیت

توان عواطف منفـی جمعـی را بـه سـمتی دهد، می( درمورد عاطفه  خشم نشان می2102)
هدایت کرد که انر ی ضاصل ای آنها تبدیل به نیرویی مثبت در جهت رفا، همگان شود. گا، 

گویـد و دردمندانـه ای فردی که مبتال به بیماری است با جزئیات پیرامون بیماری خـود مـی
خواهد که دستورات بهداشتی را رعایت کنند؛ گا، پزشکان با جزئیات به تشـریح گران میدی
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کنند، را  پردایند؛ یا کاربری تصویر و یا نا  افرادی که ماسک و موارد ضـدعفونیبیماری می
گذارد. گذارند به اشتراک میرایگان در اختیار بقیه می

ر مقابـل امیـد عمـومی قـرار گیـرد. کرونا سبب شد تا به شکل آشکاری امید جمعـی د
دنبال قهرمان و ناجیانی ای بین خود گشتند و بنابراین توجه بیشتر به کادر  طورمثال، افراد به به

فعاالن اجتماعی و خّیران شتاب بیشتری گرفت. امید عمومی در ایـن میـان تـالش درمان و
امی ای ضوی،  پزشـکی ایـن خواندن کادر درمان یعنی برداشتی ن « مدافش سالمت»کرد تا با 

دنبال یافتن قهرمان  ست که امید جمعی به ضالی ضوی، و قهرمانان آن را مصادر، کند و این در
ینـد. گرچـه های آن را پـس مـیهای مورد ن ر امید عمومی و استراتژیخود بود، و قهرمان

برنـد، امـا نمـیکار  دلیل تعمو به امید عمومی معمواًل به مرد  اصطالح مدافش سالمت را به
کادر درماِن درگذشته در اثر کرونا را شهید خطاب کرد، و ضتی اصطالح شهید کرونـا را بـه 

های گوناگون ای جممـه دادن اطالعـات برند. کادر درمان نیز تالش کردند تا با شیو،کار می
مثال بـا  طور هـای فرهنگـی، بـهدرست، همدردی با مرد ، و ضتی ایستادن در برابر سیاست

عنوان قهرمانان امید جمعی تثبیت کنند. با وجـود ایـن، امیـد  ایجاد چالش رقص خود را به
هماننـد سـایر  ایرانـی انکـاربرگیرد. جمعی در اینجا بیشتر شکل امید اتوپیایی به خود می

دنبال یک دنیای اتوپیایی هستند؛ دنیایی فارغ ای رنا و غم؛ دنیای که  های جمعی بهمصیبت
گیری چنین دنیـایی قهرمانـان اسـاطیری اسـت کـه وجود دارد و الیمه  شکلدر آن عدالت 

قدرت تیییر کامل شرایز را دارند و با توجه به اینکه امکانات دستیابی بـه ایـن شـرایز را در 
کننـد کـه آنهـا را بـه یابند، به رؤیاپردایی رسید، و در آن ناجی را تصّور مـیعالم واقش نمی

که قهرمانـان مـوردن ر، ای جممـه کـادر درمـان،  ساند. ای آنجاییرشان می تمامی آریوهای
نهاد، خّیران و ... قدرت کافی را برای تیییـر شـرایز ندارنـد و بـه عبـارتی  های مرد سایمان

ریزی درست و عاممیت قوی چه در سـطوح خـرد و چـه کـالن بـرای  تدابیر عقالنی، برنامه
 شوند. د، میتعیین اهدا  جمعی وجود ندارد، افراد سرخور

شناختی سـویه دیگـر امیـد اسـت و هـر فـردی بـرای ای آنجا که اضطراب و ناامنی هستی
ییستن نیایمند اضساس امنیت است افراد به ضداقل رضایت قانش شد، و به تولید لح ات شاد 

صـورت طنـز  توانـد خـود را بهپردایند. در این مرضمه لح ات شـاد مـیو لح ات ییستن می
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چیز بـه روال  ای شـنبه همـه»های مس ولین ای جممـه متجمی ساید. تمسخر صحبتکارناوالی 
جمهور ذکر شد و یا تمسخر مس ولین و پزشـکان منسـوب  که توسز رئیس «گرددعادی برمی

دانستند، تمسخر ابتالی مسـ ولین بـه کرونـا به قدرت که قرنطینه را مربوط به قرون وسطی می
شـخیص دسترسـی بیشـتری دارنـد و اعـال  ابـتال در جهـت )با این تصور که آنها به کیـت ت

 های گروتسکی و بینامتنی بودند.های ضزبی است( ای این دست شوخیفریبی و رقابتعوا 
صـورت ایجـاد سـرگرمی در قرنطینـه ماننـد  امید جمعی گا، عامالنه است و خـود را به

هـایی کـه بـار سـرگرمی دارنـد، ویژ، مهـارت ها، بهدار، آمویش انواع مهارتمسابقه  جایز،
پرداید. همچنـین دهد و یا به مقاومت در برابر امید عمومی میوریش و مانند این نشان می

تر کردن دوران قرنطینه در فاـا صـورت گرفتنـد کـه های بسیاری با هد  امیدوارانهچالش
ای ایـن شـدند. عمدتًا بر سبک یندگی فراغتی متمرکز بودنـد و در محـیز خانـه انجـا  مـی

پوشید و یـا  های متعددی میتوان به چالش تیییر لباس )در یک فیمم فرد لباس ها میچالش
ویژ،  کردند(، چـالش پیـری کـه بـه هایشان را عوض میدو فرد غالبا ای جنس مخالف لباس

وسـیمه  گیرکـردن شـریک جنسـی بهها را موضوع خود قرار داد، بود، چـالش غافـلسمبریتی
 شدن و مانند این اشار، کرد.  برهنه

گوید؛ بمکه گـا، میـان امیـد جمعـی و یک بر دیگری سخن نمی فاای کمی، ای غمبه هیچ
دلیل  بـه «ینممن ماسک می»گیرد. پویش وگوی تخالفی شکل می وگو و یا گفت عمومی گفت

ینـیم تـا ینـد، جای آن ماسـک مـی بـه»و تعمو داشتن به امید عمومی استقبال نسـبی داشـت 
هـر خانـه را یـک »، «در خانـه بمـانیم»، «ماسک بزنیم»، «کرونا را جدی بگیرید»، «بمانیم

و مانند آن روا  یافتند. در واقش گا، مقاومت در برابر امید عمومی نه بر سـر  1«کنیمضسینیه می
ات عمـومی الی  در دوران مفهو  بمکه بر سر کممات است؛ ییرا با تصـور بـر ایـن کـه خـدم

 های گوناگون هستند. صورت کردن به دنبال مقاومت قرنطینه به مرد  ارائه نگردید، است افراد به
تـرین مطالبـات  های عمومی ای مهممطالباتی همچون تعطیمی اماکن عمومی و رویداد

بدهـد. امید جمعی بود، است که امید عمومی عمومًا نتوانسته است بـه آن پاسـخ مناسـبی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ

 

 پرداخته مداران سیاست با وگو گفت به مرد  تا شد باعث ایران در محر  ما، دینی مناسک با کرونا ویروس شیوع شدن یمان هم .1
   شدند. جمعی مناسک این در هاییمحدودیت باعث ضسینیه یک خانه هر هشت  با و
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البته امید جمعی چندتکه نیز شد، و برخی بـه دالیمـی همچـون برگـزاری کنکـور بـا امیـد 
کـه برخـی  طوری شوند. در مقابل، امید عمومی نیز چندتکه شد، است بهعمومی همرا، می

پرداینـد. مداران در مقابل برخی دیگر قرار گرفته و به طرفداری ای امید جمعـی مـی سیاست
بندی امید عمومی در مقابل جمعی شد، است و هم ای نا هم باعث صفشرایز بحرانی کرو

تـرین مسـائمی  وجود بیاید. یکی ای مهم هایی بهطرفی باعث شد، است تا در هر دو گسست
ساخت دو راهی برگزاری مدارس ضاوری  تر میکه گسست در هر دو نوع امید را مشخص

نداشتن تمفن همرا، مناسب آمویش مجـایی و دلیل  آمویان به ای ای دانش شدن عد، یا محرو 
کـار در مشـاغل بـود؛  های بهداشـتی در محلیا تقاضای دورکاری و رعایت کامل پروتکل

که بسـیاری ای مشـاغل طبقـات پـایین چنـین یرفیتـی را در کشـور نداشـتند. ایـن  درضالی
 .افزودشد بر اضطراب ساختاری میها که ای مشکالت ییرساختی ناشی میدوراهی

الزامی که در کرونا برای انزوای اجتمـاعی وجـود دارد » گویدمی 1گونه که ممدون همان
(. البته او همچنین معتقد است کـه 31، 2121)ممدون، «بر وجه ترومایی آن افزود، است

وجه جمعی مواجهه با کرونا باعث افزایش مقاومت افـراد نسـبت بـه اضـطراب ضاصـل ای 
دهد ارتباطات اجتماعی گرچه ای ماهیت های ایرانی نشان می،تروما شد، است. بررسی داد

طورکمی فاای مجایی با تجمیش عواطـف منفـی همچـون  کاهد اما بهتروماتیک کرونا می
هـای اضـطراب آمیـز باعـث دادن کرونـا در سـایر داسـتانترس، خشم و نفرت و نیـز قـرار

 شود. تروماتایز شدن بیشتر وضعیت کرونایی می
یافته  دفـاعی اسـت کـه انسـان در  های بموغشوخی ای مکانیز  و طنز کارناوالی:امیدورزی 

خصوص طنز سیاسی و اجتماعی  برد. گاهی امیدواری با طنز و بهکار می مقابل اضطراب به
گیـرد کـه های ساختاری طنزهـای جـالبی شـکل مـیگیرد. در پاسخ به اضطرابشکل می

شـود کـه بـر الیـه  متنـی ایـن طنزهـا افـزود، مـی امیتوانند بسیار مؤثر باشند؛ امـا هنگمی
تر بود، و همین مس مه موجب اثرگـذاری رود. برخی طنزها مستقیمشان ای دست می کارآیی

هایی دربار،  اینکه در یمان مراسـم مـذهبی و طورمثال، ساختن جوک شود. بهبیشتر آنها می
یمان کنایه ای اصرار امید  طور هم شود که بهرقمی میومیر تک کنکورهای سراسری آمار مرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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اعتمـادی بـه نهادهـا و متخصصـان و  ها داشت و ای طرفـی بیعمومی برای برگزاری مراسم
شدن فزایند، پاسـخ بـه ناامیـدی دهد. بخشی ای این کارناوالیهای رسمی را نشان میرسانه

امیـد عمـومی امیـد افـراد ای  های رسمی سیاسی در چند دهه اخیـر و قطشنسبت به جریان
گیر همچـون کرونـا  تر مانند وقوع یک بیماری همـه است. این ناامیدی در لح ات ضساس

هـای قبمـی ماننـد افـزایش فسـاد اقتصـادی سـاختاری، مشـکالت همچون سایر مصـیبت
های فرهنگی برای جوانان، وقوع ضواد  ممی و مانند آن بـه گسـترش اقتصادی، محدودیت

د. در تمامی موارد ضعف مدیریتی باعث افزایش ناامیدی اضساس غم در سطح ممی دامن ی
 عمومی/جمعی گشته بود. 

عنوان مکانیزمی خیالبافانه  ها تسّری پیدا کرد، و بهگا، این شوخی با مسائل به همه ضوی،
کند که تما  مسائل جامعه ای جزئی تا ضیاتی و مهـم را در ای عمل میروند، و در نتیجه پس

شـود. کند و ای طریو بینامتنیت بر طنز موضوع افـزود، مـی، ترکیب میتنید یک کمیت درهم
شـود، پذیری بیشتر شـوخی مـیتر باعث نفوذ و تأثیرهای خفیفاین ضالت گرچه در شکل

گیـری آن شـود کـه جهـتدرنهایت با ای بین بردن مری شوخی و جدی تبدیل به کمیتی مـی
یت بمکه کـل مـتن موجـود بـه سـخر، مشخص نیست. در این ضالت نه فقز جزئی ای واقع

کل طنزها  رماند. دوگوی جدی باقی نمی شود و در نتیجه جایی برای بحث و گفتمیگرفته 
کـردن جز موارد انتقاد و هشدار، به شکل شوخی با ویروس یا شرایز کرونایی برای پـرت به

 کنند، دوران قرنطینه هستند.ضواس افراد ای اضطراب بیماری و شرایز کسل
که درمان قطعی برای  ای آنجایی کرونا و دیالکتیک اضطراب وجودی و ساختاری: .5-2

توانـد پاسـخ های متقن بود نمیبیماری وجود ندارد و ضتی عمم هم که قباًل در معنی پاسخ
وجود  نوعی اضطراب عمیو و جمعی به ،شفافی در مورد عمل، عوارض و درمان کرونا بدهد

گذارند که شـامل پخـش آمد، است. افراد در فاای مجایی این اضطراب را به اشتراک می
اخبار گا، بدون مرجش مطم ن در مورد انتشار ویروس، تجربـه بیمـاری ای سـوی بیمـاران و 

ول بهداشتی پزشکان و پرستاران، ترس ای داشتن عالئم، ابتالی عزیزانشان، عد  رعایت اص
بودن  رن  ها کمشود. همچنین در داد،توسز مرد  و ... است و معمواًل باعث تشدید آن می

ویژ، عد  عاممیت موجب افزایش اضطراب شد، اسـت. اضـطراب کرونـا بـا  انواع امید و به
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اند و شامل تمـا  مشـکالت سـاختاری هسـتند ها که گا، کهنه و قدیمیسایر این اضطراب
انـد کـه جزئـی ای وجـود افرادنـد. اضـطراب تبدیل به اضطرابی دائمی گشـته ترکیب شد، و

گیری  وجود آمـد، اسـت بـا شـکل شناختی بـهوجودی که در اثر نبود اضساس امنیت هستی
 مخاطر، کرونا تشدید شد، است. 

نـامیم در فاـای مـی «اضـطراب ناشـی ای ناکـامی»نوع خاصی ای اضطراب کـه آن را 
این فاا  نیکاآیکخاصیت دیداری و به سرعت در ضال روا  است.  ای شکل گرفته وشبکه

کید بر سبک یندگی باعث شد، تا  ن فرهنگی اضساس بی عدالتی ایرانی دچـار جهـش و تأ
ع یمی شد، و نوع خاصی ای فقدان، که در رابطه با ساختارهای اقتصادی و سیاسی و خشم 

های مالل مانند مالل وجودی سایر شکلشود، خود را با و نفرت نسبت به آنها اضساس می
ترکیب کرد، و صورتی ای مـالل را بـه وجـود بیـاورد کـه اضـطراب و مـالل وجـودی را بـه 

یند. بدون شک این شکل ای اضطراب اگر بتواند عنصر امید های ساختاری پیوند میناکامی
بیرونـی شـود، ای منجـر بـه تیییـرات گرایانـهو انتقاد را در خود ضفظ کند و به شکل عمـل

گرایی ایجاد نخواهـد کـرد و ایـن امیدبخش خواهد بود، اما فاای شبکه فرصتی برای عمل
واسطه  خشـم و نفـرت  انر ی فرد به پیش  ای  بیشرفتن  شکل ای مالل در نهایت باعث تحمیل

تـوان سـاید. فرهنـ  مـرگ را مـیشد، و ضتی او را به فرهن  مرگ نزدیک می ،یافتهسرایت
که فـرد در خـود اضسـاس عاممیـت  کامل انر ی ضیاتی فرد دانست. ای آنجایی رفتن  لتحمی
مداران شایسته( و یا قدرت کـافی  کند و قهرمانان اتوپیایی نیز یا وجود ندارند )سیاستنمی

کند انر ی برای ییستن نـدارد و همـین ندارند )کادر درمان و خیرّین(، بنابراین اضساس می
گردد. البته عنصر انتقاد و خشم مستتر دان و عد  امید به آیند، میمس مه باعث رخوت دوچن

ضـال  هایی ای امید در ذهنیت فرد یا افـراد باشـند. بااینتواند نویدبخش وجود رگهدر آن می
یابنـد. ای  های فروخورد، جز در قالب انتقاد در فاای مجـایی راهـی نمیها و نفرتخشم

ترین نشـانه آن  مدتی متوقف شد، و فرهن  مرگ، که مهمسوی دیگر، این نقدها نیز پس ای 
فکر کردن مداو  به نداشتن انر ی ضیـاتی و مزیـت مـرگ نسـبت بـه ینـدگی اسـت، روا  

گـاهی گسـترد، شـد، اسـت. هشـت طورکمی، پاندمی کرونا سبب مـرگ یابد. بهمی هـایی آ
ویر کفـن و دفـن همچون ماسک بزنیم تا یند، بمانیم و اضطراب بصری ناشی ای دیدن تصا
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گاهی باشد و به همین دلیـل و بـر اسـاس ترین مواجهه افراد با مرگ تواند جدیقربانیان می آ
کننـد تـا بـا کـاهش اضـطراب دیدگا، هایدگر اضطراب ایجاد کند. البته کاربران تالش مـی

طورکه گفتیم، یندگی رویمر، که ادامه آن را  وجودی به اضطراب بصری ای آن بگریزند. همان
ــه اضــطراب مــی ــوان در فاــای مجــایی دیــد، جوالنگــا، اضــطراب بصــری اســت و ن ت

کنـد، ای غـم  شناختی. اما گسترش آن و اضاطـههستی هـا و شـدن انسـان در ایـن فاـای آ
شـناختی را نیـز تواند اضطراب هستیهای ناشی ای اضطراب بصری در درایمدت میشادی

ها ای سؤاالت وجودی به دنیای تصنعی شادیرفتن  عبارتی، افراد برای طفر،گسترش دهد. به 
ی 1شود و خالء معناکه سبب اغنای روضی نمی اما ای آنجایی ،برندهای بصری پنا، میو غم

کنـد. تـری مـیآورد، افراد را دچار مالل و اضطراب وجـودی افـزونوجود می بیشتری نیز به
او یا عزیزانش بیمـار شـوند و بار، ای طریو تنفس ممکن است  داند که چرا به یککاربر نمی

پیچید، شود. همچنین او با وجود کرونا اضطراب وجودی را، کـه بـه طومار یندگیشان درهم
برد. یمان قرنطینه که گفته هایدگر با یمان در ارتباط است، بیشتر ضس کرد، و ای آن رنا می

ایـن  رکنـد بـشدت طوالنی شد، است و مشخص نیست تـا چـه یمـانی ادامـه پیـدا مـی به
هـای بردن بـه کـیش  های گوناگون و پنا،ریزیافزاید؛ اضطرابی که انجا  برنامهاضطراب می

تواند باعث رهایی فرد ای آنها شود. اضطراب ناشی ای ناکامی سبک یندگی گوناگون نیز نمی
هـای کـه گفتـیم، ایـن اضـطراب بـا ناکـامی گونه یابـد. هماننیز در این فاا پاسـخی نمـی

هایی که به عمت مشکالت اقتصادی، سیاسی در پیوند است، یعنی همان ناکامیساختاری 
گویی به آنها نیسـت. گرچـه برخـی  تنهایی قادر به پاسخ اند و فرد بهوجود آمد، و فرهنگی به

هـای گونـاگون توسـز شـوند بـه شـیو،انتقادات و مطالباتی که توسز کـاربران مطـرح مـی
شـوند و بنـابراین ترین آنها پاسخ داد، نمـی ر نهایت مهمشوند اما دضاکمیت پاسخ داد، می

 گردند.طور دیالکتیکی اضطراب وجودی و ساختاری سبب افزایش یکدیگر می به
شیوع ویروس کرونا یک مخاطر، اسـت ییـرا ایـن  :ایعنوان امر مخاطره کرونا به .5-3

هـای کـه را، هـای خـانواد، سـرماخوردگیویروس ناشناخته است و برخال  سایر ویروس
انتقال و مکانیز  عمل مشخصی داشتند، به شـکل مرمـویی گسـترش یافتـه و سـبب مـرگ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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داشـتن آن در یمـر،  ترورهـای  بودن ایـن ویـروس و قـرار شود. برخی منابش ای سـاختگیمی
دادند. با این وجود سایندگان )سهوی یا عمـدی( اضتمـالی آن و بیولو یک جمعی خبر می

طور کامل ای این ویروس در امـان نبودنـد.  کجای دنیا به مداران در هیچ سیاست کمی رطو به
عالو، بر اثر بومرنگی، در طول دوران شیوع آن ایـن تـرس وجـود داشـت کـه چنـدی بعـد 

تر شیوع یابد. این مخاطر، در نقاط مختمف باعث تثبیت قشربندی ویروسی جدیدتر و قوی
مداران و  هـای تشـخیص، تنهـا سیاسـتیابی کیـتطورمثال، با وجود کم اجتماعی شد. به

قدرتمندان توانایی دسـتیابی بـه آنهـا را داشـتند. بسـیاری ای افـراد در طبقـات پـایین و نیـز 
دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن و در اثر فقر و اجبـار بـه ضاـور در  نشینان شهری بهضاشیه

وس کرونـا باعـث شـد تـا های کار و یندگی عمومی محکو  به ابتال بودند. شیوع ویرمحل
امنیت عمومی جایگزین امنیت شخصی شود. مقاومت مرد  برای تعطیمی اماکن عمومی و 

شـدن نسـبی ضاکمیـت بـا آنهـا، همـدلی مـرد  بـرای توییـش ماسـک و مـواد  سپس همرا،
ها در درمان بیماران ای کنند، و ایخودگذشتگی تاریخی پزشکان و کادر بیمارستانعفونیضد

شـود ای طرفی شایعات در مورد کرونا باعث میشدن این مخاطر، بودند.  عمومیهای  نمونه
های ذاتی ویـروس و شـیو،  ابـتال، که مخاطر، بیشتر اضساس شود. عالئم عجیب در ویژگی

عوارض داروها، جهش ویروس، مرگ ناشی ای تزریو واکسن، شـایعات طـب سـنتی مثـل 
های دیگر که گا، مری آنها بـا رد شیوع بیمارینوشیدن ادرار شتر برای درمان، اخباری در مو

واقعیت مشخص نبود همگی باعث شدند تا مخاطر، کرونا در ایران شدیدتر اضساس شود. 
گیـری بعـدی، شـاهد توانیم انت ار داشته باشیم که در طـی همـهما می» 1بینی تیمور به پیش

 (. 11،2101)تیمور،«یمهای تقمبی، داروهای قومی و رفتارهای خرافی باشافزایش درمان
دهنـد کـه اضـطراب کرونـا سـبب ها نشان میمشاهدات ما در صفحات کاربران شبکه

( 2101و اضمـد ) 2طورکه ویکتـور های خرافی گردید، است. همانبردن مرد  به درمان پنا،
ها و عممکردها همچنین بر سـالمت روان بایمانـدگان برخی اعتقادات، نگرش»گویند: می

اعتقادات دینـی در ایـران و  (.42، 2101)ویکتور و اضمد،  «گذارندبحران تأثیر میدر اثر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
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تواند امیدبخش باشد؛ گرچـه شـکا  اجتمـاعی گسـترد، ویژ،  روضیه همکاری سنتی می به
گـردد. ای طرفـی گسـترش بـدون منطـو و هـایی مـیمانش ای انجا  کامل چنـین همکـاری

تواند ویژ، در فاای مجایی در ضال روا  است می بهافسارگسیخته  آنچه باعنوان طب سنتی 
 بر اضساس مخاطر، بیفزاید. 

طوریکـه  انـد بهمدرن افزایش ییادی داشتهمراجش سالمت و متخصصین در دوران پست
افزاید. گرچه این تکثـر هر کسی خود را متخصص خواند، و همین امر بر اضطراب افراد می

شود. در معاهـد،  سـنتی و  رگمی و ایجاد اضطراب میبخش است اما سبب سردیاهرًا امید
شــدند و همــین مســ مه امنیــت عنوان مراجــش دانــش شــناخته مــی مــدرن، متخصصــان بــه

امـا امـروی ضتـی تبمییـات اقتصـادی وجـه تخصصـی را در  ،آوردشناختی به بار میهستی
گاهی، امنیت هستی ختی افـراد شـنابسیاری موارد پوشاند، است و با افزایش مراجش کسب آ

طورکمی  اعتمـادی بـه متخصصـان و بـهبه خطر افتاد، است. در مقابِل اضطراب در اثر بـی
نهادها، نوعی امید بستن به آنها نیز وجود دارد و همچنین مقاومت در برابر نهادهای پیشـین 

تواند امیدبخش باشد و نوعی عاممیت در برابر نهادها شکل گرفتـه اسـت. ای در مواردی می
ای در چارچوب تعریفی کـه بـک ای مخـاطر، داد، عنوان امر مخاطر، تعریف کرونا بهطرفی 

توان ای مخاطرات ساختاری در ایـران سـخن گفـت کـه گنجد و میطور کامل نمی است به
 «مخـاطرات ممـی و عینـی»برخال  مخاطر، مورد ن ر بک، که جهـانی و ذهنـی اسـت، 

مندان در مخاطرات بودن نقش قدرت یرانی، مهممس مه  مهم در مخاطرات اهستند. بنابراین، 
ساختاری )مشکالت اقتصادی مانند تحـریم و بـه تبـش آن افـزایش تـور ، بیکـاری و فقـر، 

عدالتی قاـایی و ...( اسـت. مخـاطرات سـاختاری معمـواًل  وضعیت نابسامان بورس، بی
ن ـر بـک کـه مختص عامه مرد  بود، و قدرتمندان در نتایا آنها شریک نیسـتند. بـرخال  

داند، در ایران معمـواًل مخـاطرات در سـطح را نیروی محرک مخاطرات می «بودن جهانی»
های خارجی ایجاد و یابند و در نهایت تصور بر این است که با دخالت قدرتممی بروی می
شوند. ای ن ر کاربر ایرانی گرچه مخـاطرات سـاختاری منـوط بـه تأثیرگـذاری یا تشدید می

نبود، بمکـه  «ناپذیر برگشت»و  «فراگیر»، «دائمی»های داخمی و خارجی هستند اما قدرت
تیییر هستند. در ن ر یک ایرانی  ها در سیاست خارجی و داخمی قابلگذاریبا تیییر سیاست
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پیوستگی جهانی که در تعریف بک ای مخاطر، وجود دارد هنوی فراگیر نیست و مخاطرات نه 
گردنـد. وطن بمکه عمومًا ای دیدگا، ممی و مقطعی تعبیر و تفسیر می ای دیدگا، یک فرد جهان

رسـند. کرونـا بـا تمـامی ابعـاد گرچه در بسیاری موارد پیچید،، پایدار و الینحل به ن ر می
ای و جهانی نیز در نهایت ممی و سیاسی و در ارتباط با سایر مخـاطرات سـاختاری مخاطر،

شـود. افزایی مخاطرات ساختاری پیشـین مـیباعث همشود و ضتی دیگر تعبیر و تفسیر می
های جامعه طبقاتی را دارد هموار، مخـاطرات بـه نیروهـای عینـی جامعه ایران هنوی ویژگی

انـد. ای آنجـا کـه مخـاطرات  شوند و گویی تنهـا بـا قـدرت سیاسـی در ارتباطربز داد، می
و ضاکمیـت اتفـاا برخال  مخاطرات مورد ن ر بک جهـانی نبـود، بمکـه در سـطح ممـی 

دهـد. در چنـین شـرایطی کرونـا بودن به فـرد دسـت مـی افتند، بنابراین اضساس قربانیمی
جز افراِد دارای قدرت عمومًا سیاسی را درگیر  ای، که تما  طبقات بهعنوان یک امر مخاطر، به

شود؛ ییرا آنها قادر به ماندن در خانـه، خریـد کیـت تشـخیص، خریـد کند شناخته میمی
اکسن اضتمالی و مانند آن هستند. بنابراین، گرچه کرونا امری جهانی است و تما  افـراد را و

کند اما در نهایت منحصر به عامه مرد  بود، و برای آنها همچون سـایر مشـکالت درگیر می
ای شدت عینی، ساختاری و مربوط به قدرت است. با وجود این، ابعاد مخاطر، ساختاری به

یز جهانی بودند. هراس ناشی ای واکسن اضتمالی ساخته برخـی کشـورها و کرونا تا ضدی ن
هـا نیـز ممتـ  ییستی گرچه تا ضدی ای طریو درک روابز میـان دولتنیز مخاطرات محیز

المممی مخاطر، کرونا دانست. گرچه توان آنها را ابعاد بینتبیین است؛ اما در نهایت می قابل
توانـد امیـد جمعـی و ت اما امید به کشف واکسن مـیای اسماهیت ویروس کرونا مخاطر،

 شناختی را افزایش دهد.ضتی اضساس امنیت هستی
های عقیدتی بسیار و نگـرش اتوپیـایی در امیـدوریی ای سوی دیگر، به دلیل وجود الیه

نامیـد.  «مخاطر، آخرالزمـانی» توان آن رانوع خاصی ای مخاطر، مطرح گردید، است که می
هـای شدن انفجار بیروت و نامشـخص بـودن دلیـل آن مثـل ویـروس کرونـا نگـا، یمان هم

ای غمبـه توانند کافی باشـند و نگـا، هـزار،های عممی نمیآخرالزمانی روا  پیدا کرد. پاسخ
ثبـاتی ثباتی وضعیت خاورمیانه، دخالت سایر کشـورها در امـور آنهـا و بـی کرد، است. بی

اند. این کشورها همگی باعث افزایش اضساس مخاطر، آخرالزمانی شد، سیاسی و اقتصادی
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صورت ادعاهـای پیشـگویی کـه گـا،  ترین شکل بهاین شکل ای مخاطر، خود را در سطحی
ها و مانند آن در مورد وسیمه  کارتون سیمپسون گیرد )مثال بهگونه به خود میصورت سرگرمی

صـورت تبمییـات مـدعیان  در صورت تشـدید بهشود( و هایی میاتفاقات بعدی پیشگویی
دلیل  دهد. افزایش این ادعاها در کنار ترس بهآخرالزمانی در فاای مجایی ایرانی نشان می

 تواند باشد. نیای جامعه به معنا و گسترش مالل در کنار سایر دالیل ذکر شد، می
کرونا شد. این  شدن مخاطرات ای جممه مواردی بود که باعث تشدید مخاطر، وارسمسمه

مخاطرات که گا، تنها شایعه هستند شامل مخاطراتی که معمواًل یک نوع دیگری ای بیماری 
ماننـد روا  طـاعون خیـارکی، ویـروس هانتـا کـه توسـز  ، هستنددهندفراگیر را اطالع می

دهند .. یا ابعاد جدیدی ای مخاطر، کنونی را نشان می.شود و ها و جوندگان منتقل میموش
گـردد؛ ماننـد تـرس ای فـروش های پیشگیری و ... مـیاعتمادی به دیگران، را،باعث بی که

متانول به جای اتانول، افزایش مسمومیت اعاای جامعه با الکـل، ابـتالی دوبـار، بیمـاران 
 بهبودیافته و مواردی ای این دست. 

گروهـی هراس جمعـی پدیـد،  یک ترس جمعی و هراس اخالقی: عنوان کرونا به .5-4
کننـد و معمـواًل خـود را در است که در آن، مرد  با وضشت شدید فقز بـه خـود فکـر مـی

دهـد. رفتارهای گسترد، ضد اجتماعی مانند شورش، غارت و ای بین بردن امالک نشان مـی
افتد و در آن ضتی رفتارهـای ها اتفاا نمیگیریمعمول در طول همه طور اما هراس جمعی به

شوند. اما ضتی در این صورت نیز مرد  محتـاط اجتماعی بیشتر دید، می وابسته، ضمایتی و
دهند که خاصیت ها نشان می. داد،(2101و دچار ترس ای کمک به دیگران هستند )تیمور، 

آمیز نمود ای که در فاای مجایی وجود دارد باعث شد، تا رفتارهای شفقتپراکنش عاطفه
که فرصت ضاور، مشارکت و عاممیـت بـه دالیـل  گامیتنها هنبسیار بیشتری داشته باشند. 

وگو و در نهایـت بـه  هـای مـدنی و گفـتمختمف ای نبود ساختارهای قانونی برای فعالیـت
شان در سطح جمعی وجود داشته باشد عاطفه  خاطر اشتباهات چالش کشیدن قدرتمندان به

کرونـایی چنـین  وجود خواهد آمـد. در شـرایز مثبتی همچون امیدوریی ای ترس جمعی به
های سـاختاری پیشـین بـا افزایی ترسطورمثال، در هم ای بودند. بهشرایز امیدواری لح ه

های قاایی که افکار ن ر در پروند،کرونا تعمیو کنکورها، همراهی با برخی مشاغل، تجدید
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توانسـت دسـت مـیعمومی خواهان آن بودند، تعمیو بایگشایی مـدارس و مـواردی ای ایـن
 خش باشد که تنها تا ضدودی در دو مورد اول اتفاا افتاد.  بامید

های انتقالی شدن جایگا، گرو، در یمان روا  کرونا اتفاا مهم در هراس اخالقی، عوض
تـوان آن را گیـری آن بـود کـه مـیشدن جهـت در تعریف شیاطین قو  و به عبارتی معکوس

نامید. گرچه بر طبـو مـدل عمـودی هـراس اخالقـی در اینجـا  «هراس اخالقی معکوس»
ای  همچنان یک مس مه کمی موجب هراس کمیت جامعه شد، اما این بیماری تبدیل به مس مه

تنید، شـد، اسـت. در اینجـا کمیـت  فراتر گشته و با تمامی مسائل ساختاری در کشور درهم
ل به شیطان قـو  سـاخته اسـت. جامعه، مس والن کشور و صاضبان قدرت اقتصادی را تبدی

خاطر  به دلیل اعال  دیرهنگا  ورود ویروس به کشور به که ضاکمیت رطو ، همانطورمثال به
تالقی آن با راهپیمایی سالگرد پیرویی انقالب یـا انتخابـات مجمـس مـورد محاکمـه قـرار 

بـه کشـور گرفت، هواپیمایی ماهان نیز به دلیل تردد به چین پس ای اعال  ورود ویـروس می
نکـردن  عنوان شیطان قو  شناخته شد. عالو، بـر ایـن، همراهی مورد مؤاخذ، قرار گرفت و به

ضاکمیت با افکار عمومی در موارد ذکر شد، در باال نیز ای ضاکمیت شیطان قو  ساخت ییرا 
 توانستند امیدبخش باشند. گرچه مستقیمًا به کرونا مربوط نبودند اما می

نسبت به دارندگان قدرت، نوعی هراس اخالقی مبتنی بر انزجار نیز عالو، بر نفرت کمی 
تواند ( برخال  نفرت که می2110در مفهو  فاصمه  اجتماعی شکل گرفت. به گفته اضمد )

هـای نزدیـک افـراد بـه شـکل های دور نیز تجربه شود، انزجـار نیایمنـد تمـاسدر مسافت
هـا ناپدیـد گـردد بمکـه یادآورکننـد، نتوانـد بـا باییـابی بـدخطرناکی است. انزجـار نمـی

های اضساسی برخی شدند. برخال  نفرت که به روشهایی است که باید رعایت میفاصمه
هـای کردن افراد ای بدن کند، ترس ای طریو منشگذاری مینشانه «دیگری»عنوان  ها را بهبدن

ها روض بین بدنها فواصل مفکند. ترس ای طریو محدودسایی برخی بدندیگران عمل می
هـای دیگـران و افـزایش سـیالیت کند. ترس ای طریو مشمول کردن بدنرا دوبار، تعیین می

های مورد نفرت، نتیجـه سیاسـت عـاطفی کند. محدود ساختن بدنموضوع ترس عمل می
( هراس نسبت به تنفس عزیزترین افراد 2100ای: والبی و اسپنسر،  نقل ترس است )اضمد، به

گوشـه  شـهرها و شـیو، طور ناگهانی در گوشه تصاویر مبتالیان و مرگ افراد بهیندگی، پخش 
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شـد ای شد، باعث مـیمی «دیگری»سپاری که موجب ترس همرا، با انزجار نسبت به  خاک
طر  به دلیل عد  همراهی با مشاغل فرودست، عد  ضمایت مالی مناسب ای طبقـات یک

پایین و ... نسبت به ضاکمیت نفرت ایجاد شود و ای طر  دیگر، نسبت بـه هـر فـرِد دیگـر 
وجود بیاید.  انزجار به

 
 گیری . نتیجه6

 هـای موجـود موجـب گسـترشورود کرونا بـه ایـران بـا تمـا  مسـائل سـاختاری و یمینـه
هـای اجتمـاعی طورخاص امید و اضطراب شـد کـه شـبکه ساختارهای عاطفی پیشین و به

وجود، شیوع این ویروس ای جممه لح ات تاریخی  دهند. با اینخوبی آنها را انعکاس می به
بود که توانست امید عمومی، که برخاسته ای ضاکمیت است و امید جمعـی کـه مربـوط بـه 

را در مقابل یکـدیگر قـرار دهـد. در نهایـت، ایـن تقابـل  شود،های جامعه میتمامی گرو،
اند. عالو، بر این با وجـود پیرویی ندارد و ضتی هر دو نوع امید دچار گسست ای درون شد،

ای، نیروهـای امیـد  ضاور نسبی امیدوریی انتقادی در میان کاربران ایرانی فااهای شبکه
ش و کنترل بیماری را ندارند. در شـرایز جانبه با گسترجمعی قدرت کافی برای مباری،  همه

شدن میل کرد، است. ای طرفی  امیدوریی بیشتر به سمت برساخت قهرمان و اتوپیایی ،فوا
شوخی که نیروی مؤثری برای امیدوریی در جامعه  ایرانـی اسـت، ای طریـو طنـز بینـامتنی 

که دیگر جهت شوخی مشخص نیست. امید  طوری به ،صورت امر کارناوالی درآمد، است به
هایی نیـز ها و چالشها در دوران قرنطینه، کمپینصورت افزایش سرگرمی عامالنه خود را به

معنـایِی ضاصـل ای شدن توسز نیروهای استراتژی و نیز افتادن در دا  بی نشان داد اما تهدید
 ت. ها را به آن وارد ساخترین ضربه محوری بزرگفراغت

توانـد امیدوریی با اضـطراب پیونـد نزدیکـی دارد. افـزایش امیـد جمعـی همـوار، مـی
هـای سـاختاری اند کاهش دهد. اضطرابوجود آورد، اضطرابی را که نیروهای ساختاری به

های  عدالتی قاـایی کـه در هشـت بی اضساسموجود )مانند مشکالت اقتصادی )تور (، 
طراب کرونـا تمفیـو شـد، و باعـث افـزایش اضـطراب دهد( با اضمختمف خود را نشان می

های ساختاری سیاسی، اقتصـادی ساختاری شد، است. اضطراب فوا هم برآمد، ای ضعف
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هـای عامـه مـرد  اسـت.  انگاریتـوجهی و سـهلگذارانـه و هـم مربـوط بـه کـمو سیاست
شـد وگو با قدرت و عاممیت وجـود داشـته با های جمعی تنها یمانی که فرصت گفتهراس

صـورت بـه تقویـت اضـطراب ناشـی ای ناکـامی  توانند به امید تبدیل شوند، در غیر اینمی
انجامند که خود رابطـه  دیـالکتیکی بـا اضـطراب وجـودی دارد. کـاربران بـرای کـاهش می

کنند تا اضطراب وجودی را به اضطراب بصری کـاهش دهنـد، اضطراب وجودی تالش می
های ساختاری دارد که افراد در بطه  مستقیمی با اضطراباما ای آنجا که اضطراب وجودی را

یودی دچـار  های فرار آنها ای این اضطراب سطحی هستند بـهبرابر آنها عاممیتی نداشته و را،
ای مـورد ن ـر گردند. ای طر  دیگر کرونا در ایران بـا امـر مخـاطر،اضطراب شدیدتری می

المممـی و مخاطراتی همچون کرونا گرچه ابعاد بـینهایی دارد؛ در ایران اولریش بک تفاوت
ها، ابعاد مثال خود را در منشأ پیدایش ویروس، ارتباط با سایر فرهن  طور ذهنی دارند که به

دهد، اما در نهایت وابسته بـه های جهانی در یمان کرونا نشان میییست محیطی و آلودگی
همین مسـ مه باعـث شـد، تـا در تجربـه  نیروهای ساختاری و بنابراین عینی و ممی هستند. 

عنوان شـیاطین قـو  شـناخته شـوند. در  عنوان یک هراس اخالقـی، قدرتمنـدان بـه کرونا به
های جدیدی برای تولید، نمایش و تفسیر عواطفی همچون امید مجموع گرچه کرونا فرصت

پیشـین و  هـا همچنـان در امتـداد سـاختار عـاطفیو ترس را فراهم ساخته اما این ابرایگری
  بایتولید کنند، ساختارهای کالن جامعه  ایرانی است. 
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