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هیئت تحریریه
حسین ابراهیمآبادی ،دانشیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ غالمعلی افروز ،استاد
روانشناسی دانشگاه تهران؛ اكارت اهلرز ،استاد جغرافیا دانشگاه بن؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار اندیشه
سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن حنفی ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛ هادی
خانیکی ،استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ داریوش رحمانیان ،دانشیار تاریخ دانشگاه
تهران؛ فرامرز رفیعپور ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدتقی رهنمایی ،استاد
جغرافیا دانشگاه تهران؛ مقصود فراستخواه ،استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه پژوهش
و برنامهریزی آموزش عالی؛ مایكل كوك ،استاد اسالمشناسی دانشگاه پرینستون؛ رضا ماحوزی،
دانشیار فلسفه علم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ فتحالله مجتبایی ،استاد ادیان و عرفان
دانشگاه تهران؛ مصطفی محقق داماد ،استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدعلی مظاهری،
استاد روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی؛ حسین میرزایی ،دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران؛
محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)؛ عباس منوچهری ،استاد علوم
سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

داوران این شماره
حسین ابراهیمآبادی ،دانشیار علوم تربیتی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن بشیر ،استاد جامعهشناسی
ارتباطات بینالملل ،دانشگاه امام صادق؛ علی خورسندی طاسکوه ،استادیار برنامهریزی درسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی؛
رضا صمیم ،استادیار جامعهشناسی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ سیدمحسن علویپور ،استادیار علوم
سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ نعمتاله فاضلی ،استاد انسانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ مقصود
فراستخواه ،استاد آموزش عالی  ،موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی؛ مصطفی مهرآئین ،استادیار جامعهشناسی،
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،حسین میرزایی ،دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران.
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یادداشت سردبیر
محمود مهرمحمدی

شاید در چند دهه اخیر ،جهان اتفاقی تلختر،
دلهرهآورتر و مرگبارتر از شیوع ویروس کرونا
ٔ
پدیده
(کوویدـ )19را تجربه نکرده باشد .این
پاندمیک ،از سوی دیگر ،آثار مثبتی را نیز
در زندگی انسانها از خود بهجای گذاشته
است؛ بنابراین نباید آن را بهطور کامل تهدید،
ضایعه و فاجعه ارزیابی کرد .همینکه این
دو روی پدیده مورد تصدیق قرار گرفت،
ٔ
عرصه باز
پای واکاویهای دانشپژوهانه به
میشود .کالنپرسشی که در این نظرورزیها
باید در کانون توجه قرار گیرد این است که
کوویدـ ۱۹چه آثار مخرب و چه آثار سازندهای
را برای بشر بههمراه داشته است یا چگونه
زیست بشر را در این دو جهت تحتتأثیر قرار
داده و خواهد داد.
از سوی دیگر ،دامنه تأثیرگذاری این پدیده
چنان وسیع است که متفکران و صاحبان
اندیشه در طیف وسیعی از حوزههای معرفتی
 .1استاد برنامهریزی درسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
mehrmohammadimahmoud@gmail.com

را به خود مشغول کرده و در ادامه هم خواهد
کرد .به دیگر سخن ،کالنپرسش مورد
اشاره باید به پرسشهای خاص و موردی
در حوزههای معرفتی گوناگون ترجمه شود
تا به کنشهای مطالعاتی آن حوزه جهت
دهد .وقتی سخن از حوزههای دانشی متنوع
ٔ
پدیده
به میان میآید که ربطی میان آنها و
ٔ
درجه نخست
پاندمی کرونا برقرار است ،در
رشتههایی مانند آموزش (اعم از عمومی و
عالی) ،اقتصاد و روانشناسی و سالمت روان
ً
ممکن است به ذهن خطور کند .اما قطعا دامنه
ربط بسیار وسیعتر و جدیتر است و از جمله
حوزههای الهیات ،فلسفه ،جامعهشناسی،
حقوق و حتی سیاست و روابط بینالملل
ٔ
شماره بهار
را دربرمیگیرد .جالب این که
 ۱۳۹۹فصلنامه مطالعات میانرشتهای ،یعنی
اولین شماره از دو شماره مستقلی است که به
این موضوع اختصاص داده شده است ،زمانی
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به چاپ میرسد که جهان شاهد التهابات
ٔ
متحده امریکا در پیوند
سیاسی در ایاالت
با انتخابات ریاستجمهوری است .برای
ٔ
عرصه سیاسی
نمونه ،از ربط پاندمی کرونا به
اگر بخواهیم مثالی بزنیم ،بهترین و تازهترین
و شاید مهمترین آن در نتیجه انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا نمایان
باشد .شکست ترامپ و پایین کشیدهشدن او
ٔ
عقیده بسیاری از ناظران
از اریکه قدرت به
و تحلیلگران تحت تأثیر نوع مواجهه او با
مدیریت پدیده کرونا نیز بوده است .به عبارت
دیگر ،مدیریت موفق و منجر به مرگومیر
کمتر این پدیده میتوانست شانس او برای
انتخاب مجدد را به شکل قابلتوجهی افزایش
دهد .رقبای سیاسی او بر این طبل با صدای
هرچه بلندتر کوبیدند و شاید ضعف او را در
مدیریت این شرایط بیش از آنچه بود هم جلوه
دادند و ٔ
میوه آن را که دستیابی به قدرت بود
نیز چیدند.
ٔ
در عرصه روابط بینالملل هم شرایط
حادث شده در اثر شیوع کرونا فرضیههای
گوناگونی اعم از فراهم آمدن بستری برای
اتفاقات مثبت ،همدالنه و عدالتخواهانه از
یکسو یا اتفاقات از نوع سلطه و تهدید کننده
مقاصد صلحطلبانه از سوی دیگر را به ذهن
متبادر می کند که همه آنها مستحق عطف توجه
پژوهشی توسط پژوهشگران این عرصه است.
به هر روی ،باید اذعان کنم پاندمی کرونا
برای فصلنامه مطالعات میانرشتهای فرصت

و موقعیت مسئلهدار نابی را فراهم ساخت
تا صاحبان اندیشه در عرصه های مختلف
معرفتی را به تأمل و نگارش مقاله در این
زمینه بکر و البته میان رشته ای دعوت کنیم.
همچنان که اشاره شد ما با اختصاص دو
شماره ویژه به این مقوله مجله را به یکی از
بسترهایی در کشور تبدیل کردیم که به اندازه
وسع و توان می کوشید میزبان تالش های
اندیشه ورزانه در جهت پاسخگویی به یکی
از نیازهای مبرم جامعه باشد .خوشبختانه
این تصمیم با استقبال قابل توجه جامعه
علمی مواجه شد و بدین ترتیب منابع در
خور اعتنایی فراهم آمد که پیشکش مخاطبان
فرهیخته مجله شده است .این دستاورد در
درجه نخست مرهون سیاست های بخردانه
ای بود که هیات تحریریه فصلنامه اتخاذ
کرد .سپس باید از استاد گرامی جناب آقای
دکتر نعمت الله فاضلی تشکر کرد که دعوت
هیات تحریریه برای پذیرش مسئولیت سردبیر
میهمان این شماره ها را پذیرفت و با کفایت
و کارایی کار را به سرمنزل مقصود رساند.
امید است این مجموعه بتواند به سهم خود
ذخائر دانایی کشور را به نظام سیاستگذاری
و تصمیم گیری در سطوح مختلف نیز مرتبط
ساخته و به افزایش عیار عقالنی و اثربخشی
آن ها یاری رساند.
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پیشگفتار سردبیر میهمان:

کرونا مسئلهای میانرشتهای
نعمتاله فاضلی

1

بحران کرونا از اواخر بهمن  1398وارد
ایران شد و در آن روزها گمان میرفت که این
ویروس نمیتواند ماندگار باشد و به زودی
یا دارو و واکسن آن ساخته میشود یا به هر
طریقی دوام نمییابد .اما اکنون وضعیت تغییر
کرده است و کمکم از این سخن میرود که
باید بیاموزیم که چگونه با جهان ویروسیشده
زندگی کنیم .جهان چندین دهه است که درگیر
ویروسهاست؛ حداقل از سالهای  1980که
ایدز در جهان ظاهر شد و سپس در سالهای
 2000و بعد از آن که ویروسهای سارس،
ابوال و زیکا آمدند ،همواره این هشدار به
ساکنان زمین داده میشد که توازن روابط میان
انسان و طبیعت برهم خورده است و یکی
از پیامدهای این وضعیت ،ویروسیشدن
جهان انسانی است ِ(کک .)2020 ،اکنون
هم میتوان انتظار داشت که حتی درصورت
ساختهشدن دارو و واکسن کوویدـ،19

همچنان ویروسهای دیگر ظاهر شوند .در
چنین وضعیتی بشر برای زیستپذیر کردن
حیات چیزی جز به خدمت گرفتن علم در
اختیار ندارد .این علم نه تنها علوم پزشکی،
علوم طبیعی و مهندسی ،بلکه شامل علوم
انسانی و اجتماعی نیز میشود .اما این نکته
امری بدیهی نیست و پذیرفتن آن نیز برای
همگان آسان نمیباشد.
در جای دیگری برای توضیح جایگاه
علم انسانی و اجتماعی در موقعیتهای
بحران مانند بحران کرونا توضیح دادهام که
«با شیوع بیماری عالمگیر ویروس کرونا،
یک بار دیگر اهمیت علمو ّ
فناوری در کانون
توجه انسان قرار گرفت .همه دیدهها و
امیدها اکنون متوجه تحقیقات علوم طبیعی،
زیستشناسی ،مطالعات داروی و پزشکی
است تا داروی مبارزه با ویروس کوویدـ19
شناخته و ساخته شود .همچنین همه گوشها

 .1استاد انسانشناسی ،پژوهشکده مطالعات اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران
n.fazeli@ihcs.ac.ir

مطالعاتمیانرشتهایدرعلومانسانی

4

دوره  ،12شماره 2
بهار 1399
پیاپی 46

آماده شنیدن فرمانهای بهداشتی و پزشکی
متخصصان و نهادهای بهداشتی و پزشکی
است .در این موقعیت علم انسانی و اجتماعی
چه جایگاهی دارد؟ آیا چشمها و گوشها به
متخصصان علم انسانی و اجتماعی هم توجه
میکنند؟ جوامع گوناگون چه نگرشی به علم
انسانی و اجتماعی دارند و از این دانشها چه
انتظاری میتوان داشت؟ پاسخ این پرسشها
ساده و سر راست نیست .ما محققان انسانی و
اجتماعی راه طوالنی داریم تا به جامعه نشان
دهیم که علوم انسانی واقعا انسانی هستند و
برای بهبود وضعیت انسان شکل گرفتهاند.
بحران کرونا فرصتی شد تا در ایران محققان
علوم انسانی و اجتماعی به کمک جامعه
بیایند و هم به صورت کنشگران اجتماعی
در مدیریت بحران کوشش کنند و هم از
طریق خلق و ترویج دانش ،امکانی برای
فهمپذیرکردن این بحران در موقعیت ایران
فراهم سازند و در گفتوگوهای اجتماعی
فعاالنه شرکت کنند (فاضلی  .)1399شرح
این تحوالت نیازمند مطالعهای مستقل است
ً
و در اینجا صرفا به گوشهای از آنها اشاره
میکنم.
بحران کرونا ضرورت مشارکت بیشتر
دانشگاهیان و علم برای سامان بخشیدن و
بهبود وضعیت و مدیریت بحرانها را ایجاد
کرد .این ضرورت را دانشگاهیان ایران نیز
درک کردند و در کتاب «جستارهایی در
آموزش عالی ,علم و بحران کرونا در ایران»
(میرزایی )1399 ،که در تیر ماه  1399منتشر
شد بیان کرده و به آن اذعان نمودند.
در کمتر از چهار ماه بعد از شروع بحران،
اهمیت اجتماعی و مسئولت علم و دانشگاه

بیش از گذشته برای ما آشکار گردید .این
اهمیت و مسئولیت نه تنها در زمینه علوم
پزشکی و اپیدمولوژی بلکه شامل علوم
انسانی و اجتماعی نیز میشد .در نتیجه،
محققان علوم انسانی و اجتماعی در این ماه
ها تعداد پرشماری کتابها و مقاالت نوشته
و منتشر کردند (سلگی و همکاران 1399؛
همایون و همکاران  .)1399درعینحال،
تعداد پرشماری از دانشگاهیان از طریق
شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام
مشغول گفتوگوی جمعی بودند و فضای
فکری و فرهنگی جامعه ایران به کمک همین
گفتوگوها تابآوری دربرابر بحران را تجربه
میکرد .در این فضای مجازی ،شکلی از
علوم انسانی و اجتماعی دیجیتال ظاهر شد
که تولید و کاربست دانش را بهطور همزمان
میشد مشاهد کرد .این که دانشگاهیان
چه میزان گردش اطالعات و با چه کیفیتی
گفتوگوهای جمعی که در موقعیت کرونایی
را انجام و سامان دادند موضوعی است که
هنوز مطالعه نشده و شاید تا پایان بحران باید
منتظر باشیم و ببینیم که پایان کار چه خواهد
شد ،اما چیزی که تا این لحظه آشکار است،
دانشجویان و استادان در دانشهای انسانی
و اجتماعی توانستهاند نشان دهند که این
دانشها میتوانند در بحرانها و موقعیتهای
بحرانی نیروی مهم و ضروری باشند.
یکی از نتایج مشارکت دانشگاهیان
در مدیریت بحران کرونا این بود که این
بحران همچون مسئله ای میان/فرارشتهای
خود را آشکار کرد .کموبیش تمام رشتهها و
شاخههای علوم انسانی و اجتماعی از فلسفه،
ادبیات و تاریخ گرفته تا جامعهشناسی ،علوم

سیاسی ،اقتصاد ،مدیریت ،روانشناسی،
انسانشناسی ،علوم تربیتی ،مطالعات
آموزش و برنامه درسی ،جغرافیا ،ارتباطات،
زبانشناسی و جمعیتشناسی و دیگر رشتهها
فعاالنه در زمینه بحران کرونا به خلق و ترویج
دانش پرداختند .تا جایی که میدانم و اطالع
دارم محققان علوم انسانی و اجتماعی ایران
در هیچیک از بحران ها به این گستردگی و
سرعت مشارکت نکردهاند.
فارغ از این که بخواهیم به ستایش عملکرد
دانشگاهیان بپردازیم ،نکته مهم این است که
مروری بر گفتمان شکل گرفته حول این بحران،
آشکار شدن اهمیت و معنای رویکرد میان/
فرارشتهای در جامعه ماست .آلن رپکو در
کتاب «پژوهش میانرشتهای» در تعریف این
رویکرد مینویسد« :مطالعات میانرشتهای
عبارت است از فرایند پاسخگویی به یک
پرسش ،حل مسئله ،یا مواجهه با یک موضوع
که آنقدر گسترده و یا پیچیده است که رشته
علمی یا متخصص واحد نمیتواند بهتنهایی با
آن مواجه شود و در نتیجه از رشتههای علمی
متعدد کمک گرفته میشود و دیدگاههای
رشتههای مختلف را از طریق تشکیل یک
دیدگاه جامعتر تلفیق میکند» (رپکو،
 .)27 ،1394بحران کرونا تمامی ویژگیهای
بیان شده در این تعریف را دارد .مدیریت
این بحران نیازمند اقتصاددان ،جامعهشناس،
مورخ ،انسانشناس ،متخصص مطالعات
آموزش ،زبانشناس و دیگر تخصصهای
علوم انسانی و اجتماعی در کنار متخصصین
پزشکی ،بهداشتی و اپیدمولوژی است.
پیدایش گسترش تفکر و پژوهش
میانرشتهای در جهان نیز محصول همین

بحرانهایی است که از نیمه قرن بیستم جامعه
انسانی با آن روبرو شد و دانشهای رشتهای از
عهده مواجهه با آنها برنیامدند .همانطور که
یکی از محققان در این زمینه مینویسد« :در
اواخر دهه  1960و طی دهه هفتاد ،در فضای
مجادالت درباره گسلهای فناوری ،پیش بینی
فناوری و حفاظت از محیط زیست ،سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی گفتوگوی
جدیدی را درباره میان رشتگی پیش کشید»
(وینگارت.)53 ،1398 ،
با در نظر گرفتن این واقعیت« ،فصلنامه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی»
تصمیم گرفت که شمارهای را به موضوع
بحران کرونا در ایران اختصاص دهد .با توجه
به این که در دوران کرونا بهطور فعال در این
زمینه مینوشتم و از طریق فضاهای مجازی
و وبینارها و مطبوعات و رسانهها نوشتههای
کروناییام را منتشر میکردم ،مسئوالن این
فصلنامه از من دعوت کردند که بهعنوان دبیر
ٔ
ویژه این شماره فعالیت کنم .در تیر ماه که این
پیشنهاد مطرح شد تردید داشتم که تحقیقات
تجربی و نظاممند کافی و ارزشمند برای تهیه
یک شماره فصلنامه علمیـپژوهشی ّ
مهیا
ٔ
مجموعه ارزشمندی
شود .اما خوشبختانه
از مقاالت از بسیاری از رشتهها به فصلنامه
وصول شد و توانستیم با مشارکت فعال و
صمیمانه داوران ،این مقاالت را ارزیابی کنیم.
تعداد مقاالت رسیده به مجله و پذیرفتهشده
بیشتر از یک شماره شد و در نتیجه در دو
شماره فصلنامه چاپ میشوند .این مجموعه
مقاالت نهتنها هر مقاله به تنهایی بیانکننده
ماهیت میانرشتهای بحران کروناست ،بلکه
مجموعه آنها در کنار هم نیز توضیح روشنی
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از اهمیت و جایگاه رویکرد میانرشتهای در
زمینه فهمپذیر کردن و کاربرد گسترده آن در
مواجهه با بحران ها و مسئلههای در حال
ظهور و پیچیده زمانه اکنون ما.
دستاوردهای گسترش رویکرد میانرشتهای
به بحران کرونا میتواند پرسش مهمی برای
جامعه ما باشد .بسیاری ممکن است همچنان
خلق و انتشار متنها و مقاالت دانشگاهی و
علمی در هر زمینهای از جمله بحران کرونا را
کاری بیهوده یا فاقد ارزش عینی و عملی بدانند،
زیرا اغلب این نگاه انتقادی و بدبینانه در جامعه ما
نسبت به فعالیتهای پژوهشی در علوم انسانی و
اجتماعی وجود دارد .اما آیا میتوان پژوهشهای
میانرشتهای را نیز مانند دیگر پژوهشها فاقد
ارزش عینی و عملی دانست؟ واقعیت تلخ این
است که میزان و ضریب اثربخشی دانش در
جامعه ما ناچیز است .ازاینرو ،گمان نمیکنم
تا تغییر فضا و فرهنگ حاکم بر نظام حکمرانی
کشور بتوان امیدوار این پژوهشها بتوانند
ً
مستقیما و فوری در نظام حکمرانی کشور اثر
واقعی و تعیینکننده بگذارد.
درعینحال ،این داستان را میتوان از
منظر دیگری نیز نگریست .پژوهشهای میان/
فرارشتهای مسئله محور میتوانند بر فرهنگ
پژوهش در دانشگاهها اثرگذار باشند ،زیرا
این پژوهشها چشماندازهای تازهای از نظر
ایفای مسئولیت علمودانشگاه ایجاد میکنند و
میتوانند نشان دهند که چگونه دانش قابلیت
درگیرشدن با مسئلههای جدی و واقعیتهای
پردردسر جامعه را دارد .مقاالت این شماره
فصلنامه افقهای تازهای برای فهمپذیرکردن
ابعاد فرهنگی و اجتماعی مسئله کرونا در
جامعه ایران را ارائه میکنند .این افقهای تازه

داللتهایی برای حوزه عمومی ،فضای فکری
و هم نظام حکمرانی و مدیریت بحران دارد.
نکته مهم دیگر درباره اثربخشی این
فعالیتهای پژوهشی میانرشتهای ،زبانبخشی
و معنادار ساختن بحران کرونا در فضای
زیسته جامعه ایران است .بحران کرونا ،بحران
جهانی است که همه کشورها ک موبیش درگیر
آن هستند ،اما شیوه مواجهه با این بحران و
پیامدها و اثرات آن بر کشورها مشابه هم نیست
و هر کشوری متناسب با ساختارهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خاص خود ،این
بحران را بهگونه خاص تجربه میکند .مقاالت
این شماره فصلنامه روایتی از تجربه ایرانی
کروناست .این روایت نه تنها میتواند یا ممکن
است سهمی در مدیریت بحران ایفا کند ،بلکه
میتواند سندی تاریخی از این بحران در ایران
باشد که در دههها و سدههای آینده بخشی از
حافظه فرهنگی ما در موقعیتهای بحران باشد.
نویسندگان این مقاالت و بهطورکلی همه
کسانی که تالش کرده و میکنند تا راوی این
بحران باشند ،تجربه جامعه ایران را مکتوب
و مستند میسازند و از طریق تحلیلها و
توصیفهایشان زبان ویژهای برای توضیح
و توصیف جامعه ایران و ذهنیت جمعی ما
در موقعیت بحران خلق میکنند .از آنجا که
این روایتها و زبان به کمک و در پرتو زبان
دانشگاهی شکل گرفته است ،تا حدودی از
اعتبار و استداللهای محکم و ماندگارتری
برخوردارند .ما به کمک این زبان میتوانیم
اکنون گفتوگوی جمعی بهتری را ممکن
سازیم و در عینحال نسلهای آینده نیز
میتوانند از تجربههای روایت و تحلیل شده
امروز ما برخوردار شوند.

البته ارتقاء اثربخشی همه دانشها بستگی
به عوامل متعددی دارد که موضوع سخن
من در اینجا نیست؛ تنها چیزی که شایسته
است آن را یادآوری کنیم این است که اگر
دانشگاهیان مسئولیت اجتماعی خود برای
مشارکت در مدیریت بحرانها را پذیرفتهاند
و در خلق و انتشار پژوهشها نیروی خود
را صرف کردهاند ،الزم است برای ترویج
دانش و کمک به افزودن بهرهوریهای آن نیز
بکوشند .نقد و معرفی پژوهشها و مقاالت
یکی از مهمترین و ضروریترین اقدامها برای
ارتقاء اثربخشی دانش است.
امیدوارم مجموعه مقاالت حاضر و دیگر
متون در زمینه بحران کرونا توجه محققان و
فرهیختگان دانشگاهی را معطوف به خود
سازد و آنها را به خواندن و نقد این متون ترغیب
نماید .مقاالت این شماره حاوی ایدههایی
است که میتواند هم در حوزه عمومی ،هم
در نظام حکمرانی سودمند باشد .شاید ما
دانشگاهیان الزم باشد که این ایدهها را برای
سازمانها و نهادهای درگیر در مدیریت بحران
نیز معرفی و بازگو کنیم.
در پایان بدون این که بخواهم مطابق عرف
مرسوم تعارف کرده باشم باید قدردانی و تشکر
صمیمانه کنم از همه محققانی که با احساس
تعهد و دلسوزی مقاله نوشتند و همه داوران
عزیز که با سرعت مقاالت را ارزیابی کردند.
همه میدانیم که در موقعیت دشوار کرونا
هستیم و انجام پژوهش و نوشتن و اندیشیدن،
کاری بسیار سخت است .از این رو ،ارزش
فعالیتهای همکاران دانشگاهی که در این
فصلنامه مشارکت کردند بسیار ستودنی است.
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و اجتماعی.
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میرزایی ،حسین ( .)1399جستارهای در آموزش
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پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سلگی ،محمد؛ مطلبی ،داریوش؛ و اسماعیل
غالمیپور ( .)1399کرونا و جامعه ایران:
سویههای فرهنگی و اجتماعی (مجموعه
مقاالت) .تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات.
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فاضلی ،نعمتاله ( .)1399فرهنگ و فاجعه:
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علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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)

پاندمی کرونا بهمثابه یک جنگ آشکارــ نادیدنی*
1

عباس منوچهری

دریافت1398/12/01 :؛ پذیرش1398/12/14 :

چکیده

با سرعت انتشا بیسابقه و تداوم غیرقابلتصو د بهچالشکشگیدن تاگام ک کوچگک و کگ ن انسگانی،
ویروس کویدگ 19اکنون به دغدغهای مهم برای متخصصان و همچنین مردم عادی د سراسر جهان تبگدیل
شده است .ویروس کرونا نهتنها س مت انسانها ا به خطر انداخته ،بلاگه تتگی زیسگتجهان انسگانی ا
مختل کرده است .فواصل زمانی وقوع پاندمیها د تال کاهش است و د عینتال ،هگر بگا بگر شگدک و
قد ک ویرانگری هر پاندمی جدید افزوده میشگود .ایگن بگدان ماناسگت کگه عگالم بشگری تنهگا از ریگ
و یروسی مشخص تهدید نمیشود ،بلاه د تال تجربه وند ویرانگر پاندمیهای تشدیدشونده است .ایگن
مقاله ت ش دا د تا با این پدیده از منظری میان شتهای مواجه شود .آنچه د اینجا ادعا شده ایگن اسگت کگه
پرسشها فقط زمانی پاسخهای مقتضی ا خواهند گرفت که به واقایاک مربوط به منشأ این ویروس توجگه
شود .ویروس کرونا مالول علت یا علل ماینگی نیسگت ،بلاگه د بطگن عگالم زنگدگانی بشگر ،کگه شگامل
« بیات» هم میشود ،نشانهای است که بر اخت لگی قابگلتوجگه ،امگا اغلگا نادیدهگرفتهشگده ،د عگالم
انسانی داللت دا د .د عالمیت تانیایشگده دو ان مگد ن جنگ افگزا تانولگوییای منشگأ پانگدمیهگا و
ویروسهاست .به عبا کدیگر ،د جهان تانولوییای هم بیاگت و هگم زیسگتجهان انسگانی بگهنحوی
نظاممند تخریا و مختل شدهاند.
کلیدواژهها :ویروس کرونا ،پاندمی ،پدیدا شناسی ،تفار محاسبهای ،دیستوپیا ،هایدگر ،هوسرل ،هربگرک
ما کوزه

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

* اصل این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده است که د همین مجله به و همزمگگان بگگا ترجمگگه فا سگگی چگگا میشگگود.
ترجمه مقاله به فا سی با هماا ی خانم دکتر الهام تبیبی انجام شده است که نگا نده از ایشان سپاسگزا است.
 .1استاد علوم سیاسی ،دانشگاه تربیت مد س ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

پرسشهایی که د با ه ویروس کرونا مطرح میشوند چها نوع است :نگگوع اول« ،ماهیگگت»
این ویروس و «چیستی» آن ا د نظر میگیرد؛ نوع دوم« ،از منشأ» آن میپرسد .نوع سگگوم،
تأثیراک منفی این همهگیری ا مو د توجه قرا میدهگگد .نگگوع چهگگا م ،ایگگن پرسگگش قگگدیمی
است که دائما د تا یخ تارا میشود« :چه باید کرد؟» .برای پرسگگشهای نگگوع اول و دوم،
دانشمندان و پژوهشگران علوم پزشای ،شیمی ،زیستشناسی و زیستمحیطی پاسخهایی
ا ائه کردهاند .د با ه تگگأثیراک منفگگی ایگگن ویگگروس ،علگگوم اجتمگگاعی ،سیاسگگی ،اقتصگگادی،
وانشناسی و دیگر شتهها به و وزافزون د گیر تحلیگگل و پگگیشبینگگی میشگگوند .ادبیگگاک
«دیستوپیی» و آیندهپژوهی تصو ی از دنیای پاندمیک نداشتهاند .د مو د پرسش «چه باید
کرد؟» ،آیندهپژوهان ،که تاکنون پاندمیها ا د سنا یوها و پیشنگریهایشان برای آینده د
نظر نداشتند ،اکنون آنها ا به و جدی مو د توجه قرا دادهاند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .2چرخه زندگی پاندمی

د مقالهای د وزنامه گا دین که د ماه یوئن سال  2020به چا

سید ،پیتگگر کدی  ،1ئگگی

«اتحاد اقلیمگس مت ،»2اظها داشت که «تایین مبادی ظهو پاندمی ،امری بغرنج و دشگگوا
است» .به قگگول وی ،اظهگگا اک مبنگگی بگگر دستسگگاخته انسگگانبودن کویدگگگ ،19چیگگزی بگگهجز
).

ا عاک ناد ست و انگشت اتهام به سوی کسی د از کردن نیست (
پیش از کدی  ،مایال ام .پترسن 3د مقالهای که د ماه نوامبر سال  2005د «فصلنامه
بینالمللی بیما یهای عفونی» منتشر شد ،ایگگن ایگگده ا مطگگرح کگگرده بگگود کگگه «هرگگگاه کگگه
همهگیری آنفوالنزایی جدیدی خ دهد ،د سهای یادگرفتهشده د نتیجگگه پانگگدمی -1917
 1918میتواند بهکا آید»

 .ده سال پ از ایگگن گفتگگه پترسگگن،

الن جی.پی .اس 4و هماا انش د همان فصلنامه علمی هشدا دادند کگگه شگگیوع ویگگروس

ابوال از وقوع پاندمی دیگری د آیندهای نزدیک خبر میدهد:

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

د تالیکه همهگیری ویروس ابوال کاهش مییابد ... ،باید بیندیشیم که چگونه میتوانیم
برای پاندمی بادی بهتر آماده شویم .آنچه که بسیا اهمیت دا د ،فراوانگی پانگدمیهگایی
.
است که د ول چند دهه اخیر خ دادهاند

د همین ابطه ،د سرمقاله همان فصلنامه آمده است که ظهو یا بازظهو بیما یهای
همهگیر عفونی ا میتوان د هر دهه مشاهده کرد .اما به و نگرانکنندهای ،همان و که با
بروز سند وم تنفسی تگگاد (سگگا س) د سگگال  ،2003آنفگگوالنزای و
پرنده) د سال  ،2007آنفوالنزای

(آنفگگوالنزای

(آنفوالنزای خوکی) د  ،2009سگگند وم تنفسگگی

تاد خاو میانه د سال  ،2012و بیما ی ابگگوال د سگگال  2014وشگگن مگگیشگگود ،بگگه نظگگر
می سد که د تالتاضر فاصله وقوع پاندمیها کوتاهتر شده است (همان).
 .3مواجههای پدیدارشناسانه

د آغاز شیوع پاندمی کویدگ ،19از قبل به گگو علمگگی ثابگگت شگگده بگگود کگگه پانگگدمیهگگا از
« بیات» (تیاک وتش ،محیط زیست ،تغییراک آبوهوایی) نشئت میگیرنگگد .همچنگگین
مالوم شده است که از نظر علمی این « بیات» بهنحوی نظگگاممنگگد توسگگط جن افزا هگگای
تانولوییای ساختهشده ،براساس دانشهای مد ن نابود شده ،و عم به تاوین ویروسهگگا
به بیما یهای عفونی همهگیر منجر شده است.
د دهه دوم قرن بیستم ،هنگامیکه تمام جهان د پیامدهای ویرانگر جنگ جهگگانی اول
گرفتا آمگگده بگگود ،ادمونگگد هوسگگرل و مگگا تین هایگگدگر ،کگگه د ایگگن زمانگگه بسگگیا پرآشگگوب
میزیستند ،بشریت ا «محتاج جهتگیری مانوی جدیدی دیدند که پیشرفتهگگای علمگگی
) .این دو متفار هگگر دو از
مد نیته بهنوعی مانع آن شده بود» (
منتقدان علم مد ن پوزیتیویستی بودند ،یانی منتقد آن مارفتی که ّ
تفوق انسان بر بیاگگت ا
از ری دوگانهانگا ی مارفتشناختی که د آن سویه شناسا همهچیز ا بهعنوان ابگگژه بگرای
خودش د اختیا دا د ،فرض میکرد .د ت ش برای شناسایی تهدید جاماه غربی ،هوسرل
منشأ این بحران ا دنبال کرد و د مانی نیز برای آن پیشنهاد داد .د این ابطه ،هوسرل تگ ش
کرد تا ابطهای جدید میان تجربه انسانی و جهان «بیرونی» برقرا کند .این ویارد نهایتا بگگا
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تقدم از پگگیشدادگگگی عگگالم زنگگدگی ا نشگگان مگگیدهگگد .دادهشگگدگی
مفهوم «زیستجهان»ِ ،

خود آدمگگی قگرا
زیستجهان ،ویارد علمی ا د د ون جهتگیری زیستجهانی ابطه با ِ
میدهد (

).

با نگرشی مشابه ،اما ادیاالتر ،هایدگر دلیل نقش ناکافی و بازدا نگگده علگگوم بیاگگی ا
غفلت آن از تقدم «عالمیت» 1دانست:
«عالمیت» به مانی ساختا وجه قوام بخش د گعالم گبودن اسگت .2ایگن ا مگا بگهعنوان
3
تاریف زیستمانی (انسان) زیستنده میشناسیم .بنابراین عالمیت خود یک زیسگتمانیت
).
است .مفهوم «عالمیت» پیشینی بودن عالم ا نشان میدهد (

بهاینمانا« ،عالمیت» همانا یک دنیای زندگی است که مشحون از شباههای مانگگائی ،یانگگی
داللتها ،نشانهها ،و سمبلهاست .به قول هایدگر« ،داللت و کلیت دالها به هر مانائی برسازنده
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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عالمیت هستند» (همان) .د هر عالمی همهچیز به شیوهای خاص نمایان میشود«به شیوهای کگگه
بگرای بیشگگتر نسگگلهگگای قبلگگی انسگگانهگگا شگگناخته نشگگده بگگود» (

).

بدینترتیا ،بهجای آگاهی بقاتی ما ک  ،پرسپاتیو شخصی نیچه ،جهانبینی دیلتگگای ،و
زیستجهان هوسرل ،هایدگر از «عالمیت» بگگهعنوان شگگباه مانگگائی کگگه زیسگگتندگان د آن
زیسگگت میکننگگد و همیشگگه ب گرای هگگر زیسگگتندهای از پگگیش داده اسگگت ،اسگگتفاده میکنگگد.
«عالمیت» بهمانای هرمنوتیای (مانا–بنیادی) بودن عالم است ،چگگون عگگالم زنگگدگی عگگالم
ماانی است .بدین ترتیا« ،د –عالم–بودگی» برای انسان ،تابیری کگگه بگگا مفهگگوم «دازایگگن»
توسط هایدگر بیان شده است ،به مانی د شگگباه مانگگائی–نشگگانهها ،ا جاعگگاک ،سگگمبلها،
پیشفهمها قرا داشتن است .این «عالمیت» بر هر زنگگدگی شخصگگی تقگگدم هستیشناسگگی
دا د ،یانی پیش از هر کسی هست؛ و هرک د عالم مانگگائی از پیشدادهشگگده ،کگگه وی د
ساختن آن هیچ نقشی نداشته است ،زندگی میکند .د بطن چنین عالمی است که هر ک
از هر چیزی فهمی دا د ،یانی هر چه که با آن مواجه میشود چونان چیزی 4برای آن مانائی
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

از پیش دا د و بر آن اساس با همه و هر چیزی ا تباط برقرا میکند ،چه بهصو ک ابزا کگگا
خود چه بهصو ک ابژه اد ا خود.1
گت بحگرانزده»،
بدین ترتیا ،میتوان گفت که د مواجهه با پدیگگدهای همچگگون « بیاگ ِ

بایستی واقایت بنیادین «عالمیت» د نظر گرفته شود .بدینترتیا « ،بیات د بحران» ،یگگا
جن تانولوییای ویرانگر که این بحران ا سبا شده ،یا پاندمیهگگایی کگگه تهدیگگدی بگرای
زندگی بیای–مدنی هستند ،و نیز ابطه اینها با یادیگر ،همگی د زمینه ماینگگی قابگگلفهم
هستند .عالمیتی که هایدگر آن ا «قفسه تانیای »2مینامد.
 .4عالمیت تکنیکیشده

د مصاتبهای با وزنامه «فرانافو تر وندشاو »3د ماه یوئن  ،2020یو گن هابرماس این
ناته ا تأیید میکند که «جوامع پیچیده مااصر به و مداوم با تردیدهگگای بسگگیا ی وبگگه و
هسگگتند» .او تأکیگگد دا د کگگه بگگا انتشگگا کگگرونگگا ویگگروس« ،یگگک عگگدم قطایگگت زیسگگتمانی
(اگزیستانسیال) د سطح جهان د تال گسترش است» .هابرماس باو دا د که این تردید،
فقط به خطر پاندمی کرونگگا مربگگوط نیسگگت ،بلاگگه د تقیقگگت د اثگگر عواقگگا اقتصگگادی و
اجتماعی غیرقابل پیشبینی است که برای خیلی از افراد بسیا هراسانگیز شده است:
د اینبا ه ،تا این تد میتوان دانست ،چیزی متفاوک از ویروس وجگود دا د کگه فاگ هگیچ
متخصصی نبوده که با ا مینان قاد به ا زیابی این پیامدهگا باشگد .متخصصگان اقتصگادی و
اجتماعی باید از پیشبینیهای نسنجیده اجتناب و زند .این ناته میتواند گفته شود که :هرگز
این همه دانش د با ه غفلت و اجبا ما به کنش و زندگی د ب تالیفی وجود نداشته است.

دغدغهای شبیه به این نگرانی هابرماس د با ه جهل و بیا مینانی ا ما تین هایگگدگر د
سال  1955می دی ابراز کگگرد .وقتگگیکگگه دهسگگال پگ از وقگگوع فاجاگگه اتمگگی هیروشگگیما و
ناکازاکی ،برندگان جایزه نوبل اع م کردند که« :علم [و یانگگی علگگم بیاگگی مگگد ن اهگگی
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

وبری هم به همین صو ک هستند .یانی مانای چها گانگگه« :عگگا فی»،
 .1قابلذکر است که چها «نوع ناب»
«سنتی»« ،عق نیت ابزا ی» ،و «عق نیت ا زشی» ،متال به هیچ کنشگری نیسگگتند بلاگگه انگگواع ماگگانی تثبیتشگگده د عگگالم
زندگی هستند که هر فردی د ا تباط با عالم بیرون بهنحوی از آنها تبایت میکند.
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بهسوی زندگی انسانی شادتر است» .هایدگر ،قا اانه این سؤال ا مطرح کرد که آیگگا چنگگین
گفتهای «از تأمل نشئت میگیرد»؛ آیا «د مانای عصر اتمی» توجه و تگگأملی بگگوده اسگگت؟
پاسخ خود هایدگر این است که این نوع اظها اک متای بر «تفار محاسبهای» 1اسگگت .وی

تأکید میکند که این تفار از نوعی ویژه است ،نوعی تفار که از ریگ آن «مگگا همیشگگه بگگا
شرایطی که داده شده ،به محاسبه میپردازیم ... .تفار محاسبهگگگر محاسگگبه مگگیکنگگد .ایگگن
اتتماالک هموا ه جدید ،نویدبخشتر و همزمان مقرونبهصرفه ا محاسبه مگگیکنگگد.
تفار،
ِ
تفار محاسبهگر از ایدهای به سوی ایده دیگر میدود .تفار محاسبهگر هیچگاه نمیایستد و
هرگز خودش ا مدون نمیکند» (همان).
 .5تفکر محاسبهای ،تکنولوژی ،و جنگ علیه طبیعت

به تابیر هایدگر ،تفار محاسبهگر بر سگگازنده عالمیگگت مااصگگر اسگگت کگگه د آن تانولگگویی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نقشی مهم بر عهده دا د .بدینمانا ،وی «عالم عق نیت محاسبهگگگر» ا همگراه بگگا چیرگگگی
تانولوییای و «خواست قد ک» پروبلماتیزه میکند و به شیوهای آسیاشناسانه تانولگگویی
مد ن ا از «تانه »2یونگگانی متمگگایز کگگرده و آن ا بگگه آلمگگانی «

» بگگه مانگگی «قفسگگه

تانیای» مینامد .3د تابیر هایدگر ،د تالیکه تانه/تخنه برای یونانیگگان وش دانسگگتن یگگا
«فوکوفن» بود« ،قفسه تانیاگگی» بگگه ابطگگه ابگزا ی یگگا فاالیگگت کگگا کردی مگگرتبط اسگگت.
همچنین ،د تالیکه غایت 4تخنه همانا «تحق سرشت» هر چیز است« ،گشتل» «د کا
تولید انسان» .بدینترتیا ،تخن «بیشتر شبیه نوعی اجازهدادن خ قانه بگگه
تولید است ،تتی ِ
چیزی است تا خودش ا آشاا کند ،نوعی فگرا آو دن »5اسگگت؛ امگگا تانولگگویی بگگر نگگوعی

تارض به چیزها و بهکا گیری آنها برای هگگدفی خگگاص داللگگت دا د» (همگگان) .د توضگگیح
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

آشاا است که «عقل محاسبهگر» د اینجا همان «عقل ابزا ی»
هایدگر نیز یادآو مفهوم قف آهنگگین
 .3مفهوم
که برای بو وکراسی مد ن بهکا برده بوداست.

د جاماهشناسی تفهمی ماک وبر است.
وبگگر

مفهوم «قفسه تانیای» ،اند و فینبرگ میگوید که «هنگامیکگگه ایگگن سیسگگتم خگگودگردان و
غیرقابلتوقف بهنظر می سد ،دغدغه معنای چیزها از میان مگگی ود»

.

بنابراین:
اناشافی که بر تانولویی مد ن تاکم است ،ویژگی د افتادن ،بهمانای تارض ا دا د .ایگن
تارض این و خ میدهد که انریی پنهانشده د بیات گشوده میشود ،آنچه که گشوده
میشود ،دگرگون میشود ،آنچه که دگرگون میشود ،ذخیره میشود ،آنچه که ذخیگره شگده،
بهنوبه خود توزیع مگیشگود و آنچگه کگه توزیگع شگده اسگت ،بیشگتر تغییگر داده مگیشگود.
).
(

بدینترتیا« ،ذاک تانولویی» تانولوییایبگگودن یگگا شگگیوههگگای صگگرفا تانیاگگی اندیشگگه
نیست ،بلاه د تحلیل نهایی ،شیوه اناشاف کلیت موجوداک است؛ یانی نگگوعی مانابخشگگی
به هر چیز .این مانا بخشی است که عالمیت مانگگائی ا برمیسگگازد و کنشهگگا و انتخابهگگا و
مناسباک آدمیان و نیز ابطه با بیات ا شال داده است .همان و که دی اف ِک ِرل 1توضگگیح

میدهد ،این «اناشاف»« ،انسان و موجوداک ا به «منبع الیزال» یا ذخیرهای د خگگدمت و د

اختیا اهداف تانولوییای» تقلیل میدهد .بز گترین خطری که د این شیوه اناشگگاف نهفتگگه
است «د بهنظم د آو دن ،یا د افتادن تانولویی هم با بیات و هگگم انسگگان اسگگت؛ تاگگرض
ستیزگرای موجوداتی که سلطه انحصا ی و کاملی ا هدف گرفتگگهانگگد» .ذاک ایگگن قفسگگهبندی
تانولوییای« ،گسترش لا است و تنها از ری تقلیل میتواند آشاا شود».
بنابراین ،همانطو که هایگگدگر پدیگگدا شناسگگانه آن ا وشگگن کگگرده ،نگگگرش یونگگانی بگگه
بیات ،غایتگرایانه بود و د این مانا ،ذاتیاک ا نهتنها به مصنوعاک بلاه به بیاگگت هگگم
نسبت داد .پ «ذاک» تانولویی ،به بهکا گیری تانولوییای اشا ه ندا د ،بلاه به اف کلگگی
د کی ا جاع دا د که غالا شده است و خود ا بر همه چیزها ،تاام ک ما با آنهگگا ،و تفاگگر
ما د با ه آنها تحمیل میکند .با چنین دیدگاهی است که هایدگر بر آن است کگه ایگن بمگگا
اتم نبوده است که «تانولویی ا خطرناکترین پدیده کگگرده اسگگت»

.

این تاابیر د با ه «ذاک تانولویی» اکنون با یافتههای علمی نیگگز تأییگگد شگگده اسگگت .مگگا
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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الآلنی د همین ابطه د مقالهای با عنوان «اثر جن بر محیط بیای» به تگگا یخ نگگابودی
بیات توسط جن پرداخته است .به گفته وی:
از آن زمان که نخستین سن توسط نخستین غا نشین پرتاب شد ،محیط زیست بیای عامل
استراتژیک جن محسوب شده است .سپاهیان آشو و م باسگتان بگرای ا مینگان از تسگلیم
دشمنانشان به زمینهای ز اعی آنهگا نمگک مگیپاشگیدند تگا خگا ا بگرای کشگاو زیکردن
غیرقابلاستفاده کنند .این یاگی از اولگین اسگتفادهها از جنگ بیولگوییای ،بگهعنوان یاگی از
).
مخربترین تأثیراک محیطزیستی جن بهتساب میآید (

الآلنی میافزاید :شاید «پخش سمهای گیاهکش مثل سگگم موسگگوم بگگه عامگگل نگگا نجی

1

توسط نیروهای امریاایی د جن ویتنام مشهودترین ویرانی بیات اسگگت» (همگگان) .د

همین ابطه ،آ تو اچ .وستین  2د مقالهای د «دانشنامه سیستمهای پیشتیبانی زنگگدگی»3

د با ه استفاده از آالیندههای سمی و شیمیایی علیگگه بیاگگت توضگگیح میدهگگد کگگه چقگگد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پیامدهای زیستمحیطی مواد شیمیایی تامدا زیانبا بودهاند:
تخریا عامدانه محیط زیست میتواند مخصوصا بهمنظو اجتنگاب از اسگتتا و اختفگا
نیروی دشمن یا منابع بومی انجگام گیگرد .انتشگا عناصگر خطرنگا ناشگی از تملگه بگه
آببندها ،کا خانههای شگیمیایی ،یگا تسگلیحاک هسگتهای (کگه اغلگا «جنگ زیسگت
محیطی» نامیده میشوند) میتوانند منجر به تخریا شدیدا گسترده و بلند مدک بیات
).
شوند (

د همین ابطه ،مطالااک دیگر نشان میدهند کگگه پانگگدمیهگگا یشگگه د بیگگوتانولگگویی
ک
دا ند .براساس گفتههای دیوید پی .ک  4و ن ِانت جی .پاید نیگگک ،5اسگگتفاده موجگگوداک
زنده از مواد سمی ،وا دشدن د نوعی جن بیولوییای است:
وایه جن بیولوییک به و ویژه تصاویر جنگجویان قرون وسگطایی ،کگه اتشگام مگرده ا از
دیوا های شهر میآویختند ،یا مأمو ان ّ
سری تاومتی ،که مخفیانه میاروبهایی مرمگوز ا
.
د قلمرو دشمن پخش میکردند ا د ذهن مجسم میسازد
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

بنابراین ،بر اساس شواهد ا ائهشده میتوان گفت که د تقیقت « بیاگگت» بگگا مقاصگگد
«استراتژیک» فقط آلوده نشگگده اسگگت ،بلاگگه ،اگگگر مقولگگه «ا تبگگاط تحریگگفشگگده بگگهنحگگو

نظاممند» 1یو گن هابرماس ا بهکا ببریم ،بهخا ر اهداف اسگگتراتژیک ،بیاگگت بگگهنحگوی

نظاممند نابوده شده است و ویروسها با عواقا بیمگگا یهگگای همگگهگیگگر پگگرو ش یافتهانگگد.
د واقع ،شباهت میان این دو نوع تخریا ،یانی تخریگگا زیسگگتجهان انسگگانی و تخریگگا
بیات ،جالاتوجه است؛ چرا کگگه نشگگانگر نقگگش دغدغگگههای «اسگگتراتژیک» د نگگابودی
زندگی وی زمین است .بنابراین ،میتوان گفت ،تانولویی مد ن نهتنها بر افزایش کگگا ایی،
بلاه د واقع بر تولید نوعی خشونت نسبت به بیات و انسان نیز داللت دا د ،خشونتی کگگه
هرگز د تا یخ د این عم و وسات تجربه نشده است:
گاهی اوقاک بهنظر می سد که گویی بشریت مد ن سراسیمه بهسوی ایگن هگدف میشگتابد:
جاییکه میخواهد به و تانولوییای خودش ا تولید کند یا بسازد .اگر این موفقیت تاصل
شود ،آدمی خودش ا منفجر کرده است ،یانی ،ذاتش بهعنوان ذهنیت خودش ا د ناکجا آباد
منفجر میکند ،د جاییکه بیمانایی مطل  ،تنها «مانا» محسوب میشود و جاییکه تفگ
این مانا ،شال «سلطه» انسانی بر جهان ا میگیرد ... .و باد از این ،ما به دو ترین نقطگه د
.
مقابل بیات یا هستی می سیم
 .6جنگ و عالمیت سلطه

جن بیستساله ویتنام ،جن نیابتی دو ان جن سرد از مگگاه نگگوامبر سگگال  1955آغگگاز شگگد،
همان سالی که برندگان جایزه نوبل بیانیهای د با ه یوتوپیای علمگگیاشگگان صگگاد کگگرده بودنگگد و
هایدگر هم آنان ا به چالش کشیده بگگود .البتگگه ایگگن تصگگویر آ مگگانشگگهری علمگگی قگگب توسگگط
فرانسی بیان د قرن  17بیان شده بود .اما د محیط پسا جن ویتنام ،هربرک ما کوزه ،نسخه
جهان مو د نظر بیان و برندگان جگگایزه نوبگگل اشگگاعه داد .اگگگرچگگه کگگه مگگا کوزه
جدیدی از نقد ِ

ما کسیست بود ،اما نقدش ا با دیدگاهی وبری د بگگا ه عق نیگگت ابگزا ی مگگد ن ادامگگه داد .بگگر

اساس نظر ما کوزه:
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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مفهوم «عقل فنی» شاید ایدئولوییای باشد .نگهتنهگا بگهکا گیری تانولگویی ،بلاگه خگود
تانولویی ،سلطه است؛ کنترلی وشمند ،علمی ،تسگابشگده ،و تسگابگر .اهگداف و
منافع علمی این سلطه و چیرگی از خا ج به تانولویی تحمیل نمیشوند؛ اینهگا د خگود
.
ساخت دستگاه تانیای وا د میشوند

ما کوزه با چنین چشماندازی ،به شیوهای اشا ه میکند که اصول علگگم مگگد ن بگگهعنگگوان
ابزا ی مفهومی برای کنترلی مولد به خدمت گرفته شده است:
متد علمی که به سلطه هر چه مؤثرتر بگر بیاگت منجگر شگد ،مفگاهیمی محگز و نیگز
ابزا هایی برای چیرگی هر چه اثربخشتر بر انسان توسط انسان از ری سلطه بر بیات
ا ائه کرده است .عقل نظری ،که محز و خالص و خنثی باقی مانده ،بگه خگدمت عقگل
عملی د آمد .این پیوند برای هر دو سودمند بود .امروزه ،سلطه و چیرگی ،نهتنها از ری
تانولویی ،بلاه بهعنوان تانولویی خود ا تداوم و گسترش میبخشد (همان).

به تابیر ما کوزه سلطه بهعنوان تانولویی «مشروعیت بسیا زیگگادی از قگگد ک سیاسگگی
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وبهگسترش ا تأمین میکنگگد کگگه همگگه تگگوزههگگای فرهنگ

ا فگرا مگگیگیگگرد» .همچنگگین،

گازی نگگاآزادی انسگگان ا فگراهم مگگیآو د و
تانولویی د این جهان «تا تد زیادی عق یگگیسگ ِ

اماانناپذیری «تانیای» مستقلبودن و تایین مسیر زندگی خویشگگتن ا نشگگان مگگیدهگد».
بنابراین ،بهجای لغوکردن مشروعیت سلطه ،عق نیت تانیای «از آن محافظگگت مگگیکنگگد و
بدینسان اف ابزا گرایانه عقل بر جاماه استبدادی عق یی گشوده میشود» (همان).
« .7قفسه تکنیکی» به مثابه «ویرانشهر»

عبو از ایده «آ مانشهر علمی» بیان و برندگان جایزه نوبل د سال  1955از اوایگگل قگگرن
بیستم با شاوفایی یانر ادبی که د تالتاضر بهعنوان «ویرانشهری »1شناخته میشود آغگگاز
شده بود .تصویر ویرانشهری از آینده د واقع ،از اواخر قرن نوزدهم ظاهر شده بگگود؛ یانگگی
زمانیکه پیشرفت فنی شو و ترا ک قبلی ا از دست داده بود .د سگالهگگای ابتگگدایی قگگرن
بیستم ،یانر ادبگگی مسگگتقل ویگرانشگگهری ظگگاهر شگگد و نتگگایج اجتمگگاعی منفگگی بگهکا گیری
دستاو دهای تانولوییای ا نشان داد.
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

آثا ادبی ویرانشهری بازتاب ترسها و تشگگویشهگگا د بگگا ه آینگگده اسگگت و بگگدینسگگان،
همانطو که آدام استا  1ادعا کرده است ،این آثا از « ابطهای به و غیرمامول قد تمند و
سازنده میان یانر فرهنگی و زندگی سیاسی تاایت دا ند»

.

این ابطه به نحوی متفاوک د آثگگا مختلگگف دیسگگتوپیایی نشگگان داده شگگده اسگگت .د
داستان کوتاه علمیگتخیلی تحتعنوان ماشین م ایسهد ،که د سال  1909توسگگط ای.ام
فو ستر نوشته شد ،آینده ای دو به تصویر کشیده می شود که د آن «ماشگگین همگگهچیگگز ا
ادا ه میکند و زندگی افراد د تک اتاقشان سپری میشود ،جاییکه آنها میتوانند با هزا ان
نفر دیگر صحبت کنند ،اما هیچگاه قاد به م قگگاک ود و بگگا آنهگگا نیسگگتند» .د اثگگری

مشابه ،یوگنی ایوانویچ زامیاتین ،2مان نوی

وسگگی ،د مگگانش بگگا عنگگوان مااا ()1921

نگهبانانی ا به تصویر می کشد که مداوم د تال نظا ک و باز سگگیانگگد ،و هگگر آنچگگه کگگه
چشم انسانی قاد به دیدن آن نباشد ،از ری میاروفون هایی که د همهجا تابیگگه شگگده،
شنیده خواهد شد .ده سال باد از این مگان ،اثگگر دنیااای نگاان ناام ( )1932از آلگگدوس
هاکسلی این موضوع ا به تصویر میکشد که چگونه «شر یسازی» و تولید مثل انسانی
توساه یافته ،مقر اک انضبا ی ا تضمین می کنند .همچنگگین د مگگان دیگگگری بگگا عنگگوان
بمزین و ذا ( )1948از هاکسلی ،افزایش جن و زی د سطح گسترده د قگگرن بیسگگتم
به نحوی نزآمیز به تصویر کشیده شده ،و چشم اندازی بدبینانه از سیاست های «نگگابودی
تتمی رفین» ا ائه شده است .بادتر د مگگان  1984کگگه د سگگال  1949منتشگگر شگگد،
جو ج او ول وایت میکند که چگونه صاتبان قد ک دقیقا نوعی از وشنفاران هسگگتند
که توسط دنیای بیثمر صنایع انحصا گگگر و تاومگگت متمرکگگز شگگال گرفتگگه و گگگرد هگگم
آمده اند .د این مان ،او ول« ،د بازنمایی تنزل علمی تانولوییای انسگگان بگگه بیشگگترین
د جه سید» .همچنین د کتاب  451درج ٔ فارنهایا ( )1953بگگه گفتگگه ی بگگردبگگری،
«تثلیث علم ،تانولویی و نقصان اخ قی ،ماده اشتاالزای ویرانگری ا ایجاد مگگیکنگگد»
 .بدینترتیا:
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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نقد تانولویی به نقد انسانها و جوامای تبدیل میشود کگه ابزا هگای تانولگوییای ا د
مقیاسی گسترده بهکا میگیرند ،و فراموشکردن سنتها و سبکهای زندگی قبلیاشگان،
آنها ا به وضایت نامساعد ،یا همانطو که برخی میگویند مستقیما بگه خگود ویرانگگری
.
هنمون میسازد

اگرچه د سبکهای ادبی دیستوپیایی اثری از پاندمیکگدیستوپیا نیست ،اما ،یانر ادبگگی
اکوگدیستوپیا ،که ویرانی محیط زیست ا به تصویر میکشد از همه دیگر آثا دیستوپیائی به
عالمی که امروزه گرفتا پاندمیهاست نزدیکتر است .د خصوص خطر پانگگدمی ویگگروس
کرونا« ،اکوگدیستوپیا» وایتگر این است که چگونه د گفتمانهگگای غالگگا مااصگگر ،وایه
« بیات» بهناد ستی بهکا گرفته شده ،فاسد و منحط شده ،و د خدمت نیروهای سیاسگگی
و اقتصادی ویرانگر و تحریفشده جهان ما د آمده است:
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وایه « بیات» به هر آنچه که انسانی نیست و از فاالیت بشر متمایز اسگت ا جگاع دا د؛
ایدهای است که از ری آن آنچه ا که برایمان «دیگری» است  ....گیجکننگدهتگر ایناگه،
ّ
[وایه بیات میتواند برای ا جاع به «ساختا ها ،وندها ،و قد کهای علی که به گو
مداوم د جهان فیزیای اثرگذا ند  ...بیاتی که همیشگه تگابع قگوانینش هسگتیم ،تتگی
هنگامیکه آنها ا برای مقاصد انسانی تحت کنترل خود د میآو یم ،و از ونگدهگای آن
نه میتوانیم فرا و نه ها شویم» بهکا ود .و همچنان مفهوم دیگگری وجگود دا د کگه د
آن « بیات»« ،قلمرو پدیدا های نمایان و انواع ب واسگطه عینگی  ...قلمگرو تجربگی یگا
زیستمحیط «سطحی» ( بیات بهعنوان منظره بیای ،تیاک وتش ،زندگی گیگاهی و
.
تیوانی) است
 .5آینده محتمل

آیندهپژوهی نیز مانند ادبیاک دیستوپیائی تا کنون نسبت به پاندمیها بیتوجه بوده است .اما
اخیرا د مقالهای د فصلنامه «مطالااک آیندهپژوهی» ،سهیل عنایتالله 1و ِاد وپر 2چهگگا
آینده محتمل برای دو ان پساکرونایی پیشنگری کردهاند .د ایگگن میگگان ،دو سگگنا یو ،یانگگی
«آخرالزمان زامبی یا غازهگگای مهگگاجر» و «ناامیگگدی بگگز گ بگگه هشگگدا وفگگان» تصگگویری
دیستوپیایی یا ویران شهری ا د نتیجه کرونا ترسیم میکنند:

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

دنیایی که خطر همهجا د کمین اسگت .نظگامهگا دچگا فروپاشگی مگیشگوند و ا مینگان بگه
پایینترین سطح کاهش مییابد .هیچک کام نمیداند کگه چگه کسگی خطگرنگا اسگت.
تبایز امری عادی است» ... .این پاندمی به ناامیدی بز گ منجر مگیشگود .تولیگد واکسگن
ناکام میماند و دسترسی به مداوا و ماالجه محق نمیشود .دنیا به کاخها و دیگوا هگا تقسگیم
میشود .شرکتکنندگان د ایگن آینگده تمرکگزی بگر ایناگه چگونگه از بگروز چنگین مگوقایتی
جلوگیری کنند ،نداشتند ،بلاه توجهشان ماطوف به ایجاد نظامهای ساختا ی برای پیشبینی
.
و خل بهترین شیوهها د این محیط دشوا بوده است

د سنا یوی دیگری ،تحت عنوان «آ ام شگگو تگگا سگگرعت بگیگگری» نویسگگندگان پیشگگنهاد
میکنند که کمتر کردن فاالیت ،منجر به افزایش سرعت میشود:
ما امسال وند فاالیتهای مامول کساوکا ا کاهش دادیم؛ مدیتیشن یا مراقبگه ،خگواب،
زمان سپریشده د کنا خانواده ،ا تبا اک ،بهزیستی .اما سال باگدی بگه نرمگال قگدیم بگاز
خواهیم گشت .پ از پیدا شدن واکسن ،واقاا چیگزی تغییگر نمگیکنگد ...اناطگافپگذیری
اساسی میشود .این مهمترین آموزه د ول دو ان قرنطینه بود (همان).

د نهایت ،د سنا یوی «توقف مو دنیاز برای بهزیستی» تصویر دیگری ا ائه میشود:
پیشبینی میشود که این آهستگی به بیدا ی منجر شود .بیشتر تغییراک بگاقی مگیماننگد.
زمان آ امتر ،ا تباط بیشتر ،کنفران های مجازی ،و زمینی پا تر .گفته شگد کگه د ایگن
د نگی که تغییر میدهد ،بهزیستی اول خواهد بود (همان.)2 ،

البته ،آیندهپژوهان ،به غم بصیرتشان ،با فرض تف و استمرا شیوه فالی زنگگدگی بشگگر
با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود د کره خاکی ،همچنان د اف فالگگی و د زمگگان تگگال
باقی میمانند و آینده ا صو تی از زمان تال میبینند؛ بدون ایناه اماان عالم و آدمی دیگر
ا به ضرو ک یا مطلوبیت – یا هر دو باهم – متصو باشند.
 .6نتیجهگیری

به نظر می سد که پرسشها د با ه شیوهها و ویاردهای ممان برای جلوگیری یا تلکردن
مامای پاندمیها به چیزی فراتر از آنچه که «دانش» متفرق و محدود عصر تاضر میتواند
ا ائه کند ،نیاز دا د.
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د کتاب تقسیم کار در جامع  ،امیل دو کیم بهنحوی اثبگگاکگرایانگگه ،عگگالم مگگد ن ا بگگا
«تراکم اخ قی» توصیف کرد .این بگگدانمانا بگگود کگگه زنگگدگی مگگد ن از تاگگام ک انسگگانی
متاثری تشایل شده .به قول وی« ،پیشرفت نیروی کا د نسبت مستقیم با تگراکم اخ قگگی
یا دینامیک جاماه قرا دا د»

.

جهان «قفسهشگگدگی
جهان تفار محاسبهگر و بیشتر ِ
جهان مو د توصیف دو کیم ،همزمان ِ

تانیای» و جن افزا های تانولوییای ویرانگر نیز بوده اسگگت .ویگروس کرونگگا کگگه منگگتج از
جن افزا های تانولوییای ،که د عالم جدیگگد بگگه مگگدد علگگم مگگد ن تولیگگد شگگدهاند ،چنگگین
تراکمی ا بهشدک نابود میکند و آن ا به امری ناممان نزدیک میسازد .با ویروس کرونا ،کگگه
نتیجه جن بیوتانولوییای مبتنی بر تفار محاسبهگر و ابزا تانیای اسگت ،د تگگال تاضگگر
جن عظیم نامرئی علیه زندگی مدنی مد ن به اه افتاده است .به نظر می سد که این تنگگاقز
و ستیز دو سویه ،مشخصه یا منش بشریت مد ن است و تگگأثیری دیسگگتوپیایی بگرای آن داشگگته
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است .به عبا ک دیگر ،بحران کرونا نشانه پدیدا شدن بحر ِان جهانی و هستیشناسانه بنیگادین

د گرایش خود گ ویرانگر و خود گ نفیکننده زندگی مد ن است.
ِ
بنابراین «کرونا» ،بهعنوان یک پدیده ،آن چیزی اسگگت کگگه خگگود ا بگگهعنگگوان آشگگاا کننگگده
«جهانی د بحران» نشان میدهد .کرونا نشانه عالمیتی بحرانزده است که بهعنوان دلیلی بگرای
ترسها و تشویشهای وجودی ،د شیوه تانیایشده هستی پرو ش یافته و بگگه گگو کشگگندهای
قد کنمایی و مبا زه لبی میکند .بنابراین ،د این صو ک مگگا نمگگیتگگوانیم بگگهدنبال چگگا چوب
«علت و مالولی» برای توضیح و پاسخگویی به «چرایی» ویروس کرونا باشیم .زیرا کرونا پیامد
پدیدا و آشاا کنندهای است که د خود علت نهفته است .کشگگندگی کرونگگا از قبگگل مشخصگگه
جنگی مهلک بوده است .کرونا ،ذاک یا ظهو تقیقت جن افزا های تانولگگوییای اسگگت کگگه
برای تحق اهداف از پیش محاسبهشده بهکا گرفته شدهاند .بنابراین ،برخ ف مشاهداک اخیر
که و ود کرونا به جهان انسانی ا نشان میدهند ،ویارد پدیدا شناسانه این تقیقگگت ا آشگگاا
میکند که خاستگاه آغازین کرونا د واقع ساختا اف و جهان بینی و عالمیت ،یانی ضرو یاک
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی همان جهگگانی بگگوده اسگگت کگگه از ریگ سگگاخت و بگگهکا گیگگری
جن افزا های شیمیایی و هستهای ویرانگر آشاا شده است .بگگهعبگگا ک دیگگگر ،زیسگگتجهان

انسانی مقصد نهایی کرونا نیست ،بلاه د واقع نقطه شروع آن هم بوده اسگگت .بگگه دیگگگر بیگگان،
خود کرونا آشاا کننده این تقیقت است که بههم یختگی زندگی «مدنی» د سگگطح جهگگانی،
گویای وجود اخت لی پیشینی است که د شیوه زندگی که تداوم آن ناممان است ،نهفته است.
خطر کرونا ،نشانه مخا ره بهکا گیری تانولوییای و نظاممند منابع انسانی و بیای بهمثابه ابزا
توسط استدالل ابزا ی غالبی است که برای تحق منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی قد کهگگای
برتر بر وی زمینی آسیادیده پرو ش داده میشود .نابودی محیط زیستِ ،اعمال خشگگونت بگگه

« بیات» است .خشونت به بیات ،خودویرانگری آدمی از ری

بیات آلودهای اسگگت کگگه

بهبا آو نده چالشی علیه زندگی انسانی است.
به نظر می سد که پرسش د با ه شیوهها و ویاردها برای جلوگیری یا تلکردن مامای
پاندمیها به چیزی فراتر از آنچه که «دانش» محدود و متفرق دو ان مد نیته اخیر مگگیتوانگگد
ا ائه کند ،نیاز دا د .پ بدینسان ،هایی از خطر پانگگدمیهگگا د خگگود خطگگر ،یانگگی شگگیوه

هستی که به جهان پاندمیزده منجر شده است ،قرا دا د .1بنابراین ،جلوگیری یگگا اتتگراز از
پاندمیها و دفاع از مدنیت زندگی انسانی به ایگگن ماناسگگت کگگه مگگا بگگه «وجگگود داشگگتن» و
«زیستن» د عالمیتی متفاوک از آنچه که د گشتل تاکم است ،نیاز دا یم.
اگگگرچگگه ایگگن تقیقگگت دا د کگگه پانگگدمیهگگا ،مگگردم منگگا

جغرافیگگایی گسگگتردهای ا

د برگرفتهاند ،امگگا ایگگنبگگا یگگک ویگگروس همگگهگیر نشگگان داده کگگه از پتانسگگیل بگگاالیی بگرای
مختلکردن سیستمهای پزشای نرمال و نیز بسیا مجهز و تبدیل تاام ک انسانی به امگگری
ناممان برخو دا است .بدینترتیا ،دانش علمی ،بهعنوان ُبادی از عالمیت که با ا اده بگگه
قد ک اع م شده توسط سویه مگگد ن فلسگگفه دکگگا ک و علگگم مگگد ن اشگگباع شگگده ،بگگه نظگگر
نمی سد که قاد به برندهبودن د جنگی باشد که د ابتدا توسط خودش بر پا شگگد .بگگه گگو
خ صه ،پاندمیها به همان اندازه میل و انگیزش شدید سوبژکتیو برای سلطه یافتن بگگر افگ
زیست جهان/عالمیت مااصر وجود دا د ،د همین اف تضو دا ند .اما این شیوه هستی و
نگرش ،همان و که د مسیرش به سمت یوتوپیا د پایان تا یخ به پیش مگگی ود ،بگگه گگو
مداوم و هر با عمی تر خطری ا برای هستیاش بازتولید کرده است.

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 .1این گزا ه د واقع بازگویی آن چیزی است که هایدگر د با ه خطر گشتل گفته است.
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بحران کرونا و بازاندیشی فرهنگی در ایران
1

نعمتاله فاضلی

دریافت1399/02/01 :؛ پذیرش1399/02/07 :

چکیده

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


 .1مقدمه

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

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

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

در جامع ه ای ران نمیگ ذارد؛ )2

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

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

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

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

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

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

و ش یو

زندگیشان درگیری پیدا کرد اند .پرس ش فرهن

ب رای جامع ه ای ران در موقعی ت بح ران

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

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

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

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

زندگی یا سیاست زندگی در جامعه ایرانی شکل بگیرد.2

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

بود ان د ،پرس ش از اینک ه چگون ه

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

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

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

در ای ران ب ا ش کلی از

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

در

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

 .3-1گفتمان تداوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و زن دگی

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

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

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

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

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

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

درح الظهور

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

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

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

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

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

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

در موقعیتهای بحرانی بهویژ در موقعیتهایی که اپیدمیها پرسش مرگ را در برابر انس ان
قرار میدهند ،انسانها و جوامع تم ام امکانه ای فک ری ،فن ی و فرهنگ ی ت ود را بس یج
میکننند تا بحران را مدیریت کرد و از میزان تسارتهای مادی ،معنوی ،جسمی و روان ی
آن بکاهند .در بحران کرونا با توجه به عالمگیر بودن بحران و دسترسی به رس انهها ،وس ایل
ارتباطی و شبکههای اجتماعی و موبایلی ،فرصت بیشتری برای درگیری و مشارکت افراد در
مقابله با بحران ،آگاهی از آن و ابراز و بیان تود فراهم شد است.
بهعالو  ،نهادها و جامعه مدنی نیز در ای ن موقعی ت مج ال و ض رورت بیش تری ب رای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

48

دوره  ،12شماره 2
بهار 1399
پیاپی 46

مشارکت در مدیریت بحران پیدا کرد است .همچنین بحران کرونا با تهدید ج ان انس انها
فشار هنجاری و اتالقی زیادی برای مسئولیتپذیری افراد گوناگون ،از پزشکان و نیروه ای
نظام سالمت تا گرو های ثروتمند و توانمند و مدیران و سیاستمداران ،ایجاد کرد است .در
نتیجه این عوامل افراد فرصت و ضرورت درگی ر ش دن ب ا ت ود ،جامع ه و دیگ ری را پی دا
کرد اند .این درگیری موجب بسط و توسعه حس دغدغهمندی نسبت ب ه سرنوش ت ت ود و
انسانهای دیگر را تقویت کرد است.
یکی از پیامدهای این موقعیت آشنایی عمیقتر و گسترد تر با چالشها و بحرانهای جامع ه
و نوع بشر است .این آشنایی و درگیری ،موجب بازاندیش ی و تأم ل ف رد درب ار فرهن

 ،نظ ام

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

 .11نتیجهگیری

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

درح الظهور» ،ش کل

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

»

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

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

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

بیتبر از نو ش دن ما در بق ا
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آزاد است.

)

فهم واقعیات و پیامدهای اجتماعی بحران کویدـ 19بر مبنای نظریه
سیستمهای اجتماعی نیکالس لومان
محسن شفیعی سیفآبادی ،1علی باقری

دولتآبادی2

دریافت1399/02/01 :؛ پذیرش1399/02/15 :

چکیده

در هم گعری کویدفف 19با یک بحران اجتماع تأثعرگذار بر تمام ابیاد زندگ انسانها روب رو هستعم.
فهم ابیفاد دقعق ای؛ دگرگون مسففتلزب بف کفارگعری مفدل میهوم یفا رویکردی معفانرشففتف ای اسفففت.
ازهمع؛رو ،هفد الففل مقفالف ففا ففر فهم تفأثعرهفا و واقیعفات بحران کوو یفدففففف 19بر مبنفای نظریف
سعستمهای اجتماع نعکالس لومان و با استیاده از مطالی کتابخان ای و روش تولعی فتحلعل است.
سؤال ای؛ است ک بحران کوویدف 19چ ابیادی از فعات انسانها را متأثر ساخت و شامل چ واقیعات
م شفود فر فع مورد آزمون عبارت اسفت از« :بحران کرونا در سف سفطس سفعسفتم تیامالت  ،سفازمان
و جامیوی قابلبررس ف اسففت و در خردهسففعسففتمهای چون قانون ،علم ،دی؛ ،سففعاسففت ،اقتوففاد و
آموزشوپرورش قابلفهم اسففت  .نتایج فالففل از تحقعق ننففان م دهد ک تغععر رو یکرد در بسففتر
سفعسفتم تیامالت اجتماع باعث دگرگون اسفاسف در تیامالت روزمره افراد شفده اسفت .در سفعسفتم
سففازمان برخ سففازمانها منتیع و برخ زیان دیدهاند و کنش سففازمان برخ نهادها ب داخل مناز
کنفعده شفده اسفت .سفعسفتم جامیوی ک خود شفامل شفش قسفمت م شفود نعز تغععرات مهم در زمعن
اقوففادی ،وهور قوانع؛ جدید در بسففعاری از ابیاد زندگ شففهروندان ،ی
تحول عمعق در زمعن باورهای
دین  ،تغععر روی در شففعوه آموزشفف  ،توج ویهه ب علوب ت رب و تمرکزگرای در فوزه خردهسففعسففتم
سعاست را ت رب نموده است.
کلیدواژهها :کوویدف ،19نعکالس لومان ،سازمان ،تیامل ،جامی
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

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


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


 .1مقدمه

سفا  2020برای شفهروندان سفراسفر جهان با یک شفور خبری آشاز شفد .خبر انتنفار ویروس
جدیدی در چع؛ ک فت جنف؛های سفا نو ای؛ کنفور را تیطعل کرده اسفت .خعل زود هم
جهان در میرض ای؛ ویروس قرار گرفتند .هم گعری کویدف ف 19منکالت جدیدی را با سرعت
شففگیفتآور ای فاد کرد .مرزهفای بسففتف  ،ممنوععفت سففیر ،زن عرههفای آشففیتف عر فف کفا و
محدودیتهای لفادرات باعث شفد تا هم ابیاد زیسفت بنفری درگعر ای؛ بعماری شفود .دولتها
در سفراسفر جهان ،اقدامات را در عرلف های متیاوت همچون سفعاسف  ،اجتماع  ،اقتوفادی،
علم  ،آموزشف و فقوق برای مقابل با ای؛ ویروس ،ک معلعونها انسفان را بعمار نموده ،ان اب
دادهانفد تفا شففایفد بتوانفد در سففرعفت ننففر آن خلل ای فاد کرده و یفا تبیفات آن را کفاهش دهنفد.
تالشهفای کف تفاکنون بف شففکفل کفامفل موفق نبوده و همچنفان دنعفا درففا آزمودن اسفففت.
ازهمع؛رو ،برای ای؛ بعمفاری آینفدههای افتمفال زیادی وجود دارد ک همف آنهفا بسففتگ ب درر
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درست و فهم دقعق واقیعات آن و نحوه پاسخ دولتها و جوامع ب کویدفف 19و پعامدهای متیدد
آن دارد .ب عبارت دیگر ،برنام ریزی برای کنتر و مهار تبیات بحران کرونا مسفتلزب درر و فهم
دقعق واقیعات ای؛ بحران برمبنای چارچوب نظری مناسف اسفت .ازهمع؛رو سفؤال ک در این ا
مطرح است ای؛ است ک بحران کوویدف ف 19چ ابیادی از فعات انسان را متأثر ساخت و شامل
چ واقیعات م شفود  .فر فع مورد آزمون نعز عبارت اسفت از اینک «بحران کرونا در سف سفطس
سفعسفتم تیامالت ،سفازمان و جامیوی قابلبررسف اسفت و در خردهسفعسفتمهای چون قانون،
علم ،دی؛ ،سعاست ،اقتواد و آموزشوپرورش قابلفهم است .
برای فهم واقیعات و تأثعرات و یروس کرونا در عرلفف اجتما  ،از نظری سففعسففتمهای
اجتماع نعکالس لومان اسفتیاده شفده اسفت .رویکرد سفعسفتم با هد سفاخت؛ یک دانش
جهان تالش دارد تا با نزدیکسفاخت؛ رشفت های مختل علم و ارائ فهم بع؛رشفت ای ،بر
پعچعفدگ مسففائل آنها فائق آید .دلعفل اتخفاچ چنع؛ رویکردی پعچعفدگ روزافزون جوامع در
شفرایط بحران کنون اسفت .پعچعدگ های ک با تحلعل سف دسفت از سفعسفتمهای تیامالت ،
سففازمان و جامیوی ب دور از اشراق و در قال چارچوب واقی تر قابلتحلعل اسففت .در
همع؛ راسففتا ،با اسففتیاده از مطالی کتابخان ای و روش تولففع و تحلعل نظری ،ففم؛

بررس ف چارچوب نظری لومان ،تغععر رو یکرد در س ف بسففتر س فعسففتم تیامالت اجتماع ،
سفعسفتم سفازمان و سفعسفتم جامیوی بررسف خواهد شفد .درباره پعنفعن تحقعق نعز چکر ای؛
نکتف اهمعفت دارد کف مفد نظری لومفان گرچف در زمعنف هفای متیفاوت و در بفاب رخفدادهفای
متیدد ب وسفعل محققان ب کار گرفت شفده اسفت اما در ارتباب با تحلعل بحران کویدفف ف 19تا
کنون هعچ تحقعق بر مبنای ای؛ چهارچوب نظری لورت نگرفت است.
 .2چارچوب نظری؛ سیستمهای اجتماعی

نعکالس لومان 1یک نظری پرداز عرلف جامی شفناسف و سفعسفتمهای اجتماع اسفت ک پای و
اسففاس تیکر سففعسففتم اجتمفاع مفدرن را پفافی گفذاری کرد .وی تیری خود را از «سففعسففتم
اجتماع

بر اسففاس شففبک گسففترده ارتبانات بع؛ مردب بنا نهاد و خود جامی را ب عنوان یك

سففعسففتم اوتوپویتعک ،2ب مینای یك سففعسففتم خودآفرین و خودمتک ک با محعط آن متمایز

اسفت ،تیری کرد .لومان ،تئوری سفعسفتمهای تالکوت پارسفونز 3و رهعافت کارکردگرایان او را با

توسفی رهعافت خود رد کرد .برخال نظری پارسفونز ک بر مبنای آن میهوب نظم یک فرورت
فرض شفده اسفت ،در دیدگاه لومان ،ک نرف دقعق و پویاتری از نظری اسفتاد خود ب فسفاب
ی
م آیفد ،نظم دقعقفا یفک «امکفان اجتمفاع اسففت .امکفان فک در مقفابفل همف امکفانهفا دیگر قرار
دارد (لومفان .)48 ،13996 ،4نوشففتف هفای او دامنف گسففتردهای از مو ففوعفات مفاننفد مسففائفل
اکولوژیک  ،دولت رفاه ،هنر ،زمان ،قدرت ،رسفان های جمی  ،سفاختارمندی افران و شعره را
پوشففش م دهد .اما ب تردیفد مهمتری؛ وج نظری لومان رهعفافت «سففعسففتمهفای اجتمفاع
اوسفت .از منظر لومان ،سفعسفتم با توج ب تیاوتش با محعط تیری م شفود (لومان،2000 ،
 .)37در ای؛ برداشفت ،آنچ بسفعار اهمعت دارد ای؛ اسفت ک  ،رابط معان سفعسفتم و محعط آن بر
مبنای تیاوت در ف م پعچعدگ قابلعت فهم پعدا م کند .در ای؛ معان ،پعچعدگ محعط همعن
بعنفتر از پعچعدگ سفعسفتم اسفت ک در درون آن اسفتقرار یافت اسفت .بنابرای؛ ،سفعسفتم باید
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

.
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پعچعفدگ خودش را بفا پعچعفدگ محعط ،متوازن نمفایفد تفا ای؛ امکفان را بعفابفد کف بف انوا مختل
دادههای وارده از محعط عکسالیمل ننان دهد (لومان.)49 ،1990 ،
از منظر لومان محعط سعستمهای اجتماع س بید دارند ک عبارتاند از:
الف) بعـد مـادی محی  :در واقع ای؛ بیفد بعفانکننفده همف روابط ممک؛ معفان تیفامالت و
کنشها در فضففای فعزیک نامحدود اسففت .در واقع در این ا لومان ب ای؛ سففؤا ت پاسففخ
م دهد ک چ مکانعسفم و عملکردهای جهت نظمبخنفعدن ب کنشها در فضفای فعزیک
انتخاب م شوند و قال و کعیعت آن چگون است
ب) بعـد زمـانی محی  :ای؛ بیفد یک از فسفففاستری؛ و مهمتری؛ ابیفاد مفد نظر لومفان
است .او میتقد است امتداد زمان ،ک ب وقایع گذشت برم گردد ،با رخدادهای خود همعن
درفا پعچعدهنمودن سفعسفتمها و محققکردن افقهای گسفتردهای در آینده اسفت .ازهمع؛رو،
سفعسفتمها باید با ای اد قوانع؛ ،تغععرات و دسفتورالیملها ،روی های برای انطباق کنشها با
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گذشت  ،فا  ،و آینده ب لورت روشمند پعدا کند.

ج) بعد نمادین محی  :ای؛ بید شففامل مکانعسففم انتخاب نمادها از معان هم نمادهای
ی
پعچعده قابلسفاخت اسفت .نمادهای ک میمو ب گون ای سفامان م یابند ک مخال تیداد
زیفادی از جفایگزی؛هفای بفالقوه خواهنفد بود .بنفابرای؛ ،در ای؛ بیفد بف ای؛ سففؤا پفاسففخ داده
م شففود ک چ مکانعسففمهای نمادها را برای سففازمان تیری م کنند انوا واسففط های
نمادی؛ انتخابشده توسط سعستمهای اجتماع کدامند (لومان .)50 ،1993
مهمتری؛ بخش نظری سففعسففتمهای اجتماع دسففت بندی آنها اسففت .از منظر لومان
کفنفشهفای افراد در یفك سفففعسف فتفم اجفتفمفاعف  ،کف در هفر زمفانف یفاففتمف شفففونفد،
ب لففورتمین داری ب هم مرتبط و درهمتنعده هسففتند .بنابرای؛ ،آنها را ب وسففعل گزینش
مکانعسففمهای کارکردی از محعط زمان  ،مادی و نمادی؛ جدا م سففازند .از چنع؛ فرآیندی

سف نو اسفاسف سفعسفتمهای اجتماع فالفل م شفود ک عبارتاند از :سفعسفتمهای تیامل،1

سعستمهای سازمان ،2و سعستمهای جامیوی.3

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

.
.
.

الف) سـیسـتمهای تعامل :ای؛ سفعسفتم دربرگعرنده هر نو کنش و واکنش انسفان پعرامون
یک مو فو خا

اسفت .بنابرای؛ ،یك سفعسفتم تیامل زمان موجودیت م یابد ک افراد در

زمان وافد فضفور داشفت باشفند .ای؛ سفعسفتم با ابزار «زبان و در روابط رو در رو گسفترش
م یفابفد ،برهمع؛مبنفا ،پعچعفدگ در ابیفاد مفادی ،زمفان و نمفادی؛ بف لففورت چنففمگعری
ی
کاهش م یابد .از ای؛ رو گیت م شفود ک سفعسفتمهای تیامل سفادهاند زیرا آنها منحوفرا
شفامل افرادی م شفوند ک فا فر هسفتند ،نسفبت ب رخدادها درر کاف دارند و در ای؛باره
گیتوگو م کنند (لومان.)40 ،1993 ،
ب) ســیســتمهای ســازمان :ای؛ سففعسففتم ب اختوففار اش فاره ب هر نو نظاب نظارتکننده و
کنتر کننفده کنشهفای خود انگعختف دارد کف بف قوفففد همفاهنگ بفا اهفدا یفک سفففازمفان و یفا
سففازمانده خا
شفرایط خا

شففکل گرفت اسففت .ب عبارت بهتر ،رفتار شففهروندان را بر مبنای موقیعت و

هماهن م نمایند .در همع؛ راسفتا نعز سفعسفتمهای سفازمان مقررات زب را دارد

و کارویهه اسفاسف آن تیبعت روشهای موفنوع کنش در بازه زمان بلندمدت اسفت .ازهمع؛رو،
گیت م شفود ک ای؛ نو سفعسفتمها انطباق انگعزهها و تمایالت شفهروندان و مسفئل مهم نعاز ب
ان اب ووای میع؛ را فلوفوفل م کنند .ای؛ سفعسفتم در هر و فیعت ب خوفو

شفرایط مهم،

قوانع؛ و مقررات ووای شفهروندان را نوری منفخم م کند ک ب مردب اجازه م دهد تا آنچ
را ک

زب است ان اب دهند فت بدون اینک ب لورت منخم از نر سازمان تیعع؛ گردند.

ای؛ سعستم پعچعدگ محعط را با سازمانده افراد در س مورد رفع م کند ک عبارت است از:
 )1زمان منففخم با منضففبطکردن رفتار در زمان فیل و آینده و ای اد مقررات ورود و خروج
 )2فضففای منفاسفف بفا تحقق مقولف تقسففعم کفار و تیعع؛ اقتفدار و رأس کفانون همفاهنگ و )3
الففطالفات نمادی؛ ،با شففرح اینک چ قوانعن مناسفف اسففت و باید عملعات شففود ،و چ
واسط ای ووعی دارد رفتار مردب را هدایت م نماید (سعد  ،بکر.)40-36 ،2013 ،1

ج) ســیســتمهـای جـامعوی :لومفان برای نظفاب جفامیوی شففش خردهنظفاب میرف م کنفد.
خردهنظابهای ک بسفطیافت چهارگان های پارسفونزی محسفوب م شفوند .ای؛ شفش خردهنظاب
عبارتاند از :اقتوففاد ،سففعاسففت ،قانون و علم ،دی؛ و آموزش .ای؛ خردهنظابها از نظر لومان
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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واجد دو خولت خودترمعم  1و خود ارجاع  2هستند .هرچند ای؛ دو ویهگ ب مینای محدود
و بسفت بودن آنها نعسفت ،بلک فوابط موجود در هر خردهنظاب آن را قادر خواهد سفاخت با دیگر
خردهنظابها پعوند داشفت باشفد .ای؛ سفعسفتمها فد واسفط بع؛ سفعسفتمهای تیامل و سفازمان
هسفتند .ب عبارت  ،یك سفعسفتم جامیوی سفعسفتم جامع هم کنشهای ارتبان اسفت ک ب نور
متقابل قابلدسففترس اسففت .ب لحاظ تاریخ  ،نظابهای جامیوی ب وسففعل موقیعت جغرافعای
خا

خود محدود شففدهاند ،اما لومان فرایند آن را ب سففوی یك جامی جهان قلمداد م کند

(مفایر هوفر .)180-190 ،2004 ،3بر مبنفای آنچف بعفان گردیفد ،م توان در یفک جمعبنفدی و
براساس نظری لومان مد میهوم شماره ( )1را ب توویر کنعد.
خردهسعستم اقتواد

خود ارجا
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خردهسعستم
سعاست
خردهسعستم دی؛
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خردهسعستم علم

خود ترمعم

ابیاد محعط
سعستم اجتماع :
زمانفمادیفنمادی؛

سعستم تیامالت
سعستم سازمان

خردهسعستم
آموزش و پرورش
خردهسعستم قانون

سعستمهای
اجتماع

سعستم جامی

نمودار شماره ( .)1مدل مفهومی سیستمهای اجتماعی نیکالس لومان

 .3نظریه سیستمهای اجتماعی نیکالس لومان و فهم بحران کویدـ19

با توج ب آنچ بعان گردید ب سفؤا الفل خود بر م گردیم ک بحران کوو ید  19چ ابیادی
از فعات انسفان را متأثر سفاخت و شفامل چ واقیعات م شفود برمبنای مد میهوم لومان
و برای تولففع تغععرات موجود ابتفدا بفایفد ی
تحو ت بف وجود آمفده را بفا قرار دادن در درون
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

.
.
.

دسفت بندی میرو او از سفعسفتمهای اجتماع ب دور از اشراقهای رایج در مورد تأثعر کرونا
تحلعل کنعم ،و ب ای؛ مو فو برردازیم ک مد میهوم ای؛ نظری چگون ب ما در ب توفویر
کنعدن رویدادها کمک م کند.
 .3-1سیستم تعامالت اجتماعی

تیامالت اجتماع نخسفتع؛ قلمرو ی اسفت ک مناسفبات اجتماع ابتدای چون گیتوگو،
مبافی کالم  ،تحلعل و مراودات روزمره در آن شففکل م گعرد .فضففور فیا کننففگران و
رعایت ترتعبات و قواعد تیامالت اجتماع در ای؛ سفطس از سفعسفتم اجتماع الزام اسفت.
بف هرففا  ،هرگونف تیفامل در درون زنفدگ اجتمفاع و روزمره در نهفایفت یفک نو گیفتوگو
اسفت .بر ای؛ مبنا ،م توان ای؛ سفعسفتم را در برگعرنده هرگون تیامل دوسفو ی بع؛ شفهروندان
قلمفداد کرد کف از یفک نو قفاعفده منففخم پعروی م کنفد .از همع؛ زاو یف  ،برای درر بهتر
تیامالت اجتماع در ش فرایط آشففوبگون فیل  ،ک نظاب تیامل پعنففع؛ را در چرخ زمان
خود متفأثر کرده ،بفایفد بف تحلعفل آن دسففتف از تغععرات و دگرگون هفای پرداخفت کف در ای؛
رخفداد همف گعر ،از روا  ،قفاعفده و الففو میمو خود خفارج شفففده و کعیعت متنفاسفف بفا
و یعت فیل یافت است .شاید بهتری؛ موداق برای برای تو عس ای؛ مورد همان «ادبعات،
آداب و مناسک دوره کرونای

در فرایند مراودات و تیامالت اجتماع است.

چکر ای؛ نکتف در این فا اهمعفت دارد کف بف هرففا م مو کنشهفای مکرر تولففعف شففده
بهداشفت امروزه جایگزی؛ روشها و رویکردهای میمو مناسفبات اجتماع شفده اسفت.
کنشهای ک بدون شک آثاری بلندمدت دارد و ب دلعل پذیرش علم و اتیاقنظر ،در قامت
«رفتفارهفای مراقبت

شففهرونفدان تفداوب خواهفد داشففت .مطفابق پعشبعن محققفان داننففگفاه

هفاروارد تفا سفففا  2022یین ففداقفل تفا دو سفففا دیگر تیفامالت روزمره افراد (گیفتوگوی
روزمره ،فالفل های فعزیک در فرایند گیتوگو ،آداب و ادبعات میمو در مناسفبات اجتماع
…) ب همع؛ روا باق خواهد ماند (بزیچ.)3 ،2020 ،1
امروزه هم شفهروندان تولفع های مسفئو ن بهداشفت عموم در قال میاهعم و مطالب
از قبعل« :در خان بمانعد « ،دسفتان خود را بنفو یعد « ،فالفل فعزیک و اجتماع را فی

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

61
فهم واقعیات و پیامدهای
اجتماعی بحران کویدـ...19

کنعد « ،لففورت خود و دیگران را لمس نکنعد « ،دسففت ندهعد « ،دیدهبوسفف نکنعد و
مقو ت ای؛چنعن را شففنعفدهانفد و بر همع؛مبنفا ،رویفدادهفای ورزشفف  ،کنسففرتهفا و دیگر
اجتماعات گسفترده لغو شفدند .مدارس ،کتابخان ها و زمع؛های بازی بسفت شفدند و از مردب
خواسفت شفد تا ب لفورت مسفتمر در منز بمانند .البت محدودیتهای جدید در مورد فرکت
و تیامل ،محدود ب کار یا مدرسف نم شفود .فیالعت در سفال؛های سفرپوشفعده بدنسفازی،
مراکز تیریح و سفعنما و فت فضفاهای باز ممنو شفد .ب عنوان میا  ،در پاریس ،گردش،
ورزش ،و رفتوآمدهای شعر ففروری در نو روز ممنو اعالب شففد .در ایران نعز در برخ
شهرها ب مدت یک هیت تا چند ماه تا رهای عروس  ،سال؛های ورزش و برخ مکانهای
خطرآفری؛ تیطعل شفد .در ای؛ معان ،کاهش خطر (یا کاهش آسفع ) تبدیل ب یک اسفتراتهی
مهم بهداشفت عموم م شفود ک بر اسفاس آن ،ب وسفعل کنتر تیامالت اجتماع  ،خطرات
و مضفرات مربوب ب برخ رفتارها ب فداقل م رسفد (چامبرز .)2020 ،1مردب هر روز ای؛
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رفتفارهفا را تمری؛ م کننفد و ای؛ امر تیفامالت اجتمفاع جفدیفدی را در ور زمفان فیل و
آینده پعش روی آنها قرار خواهد داد.
 .3-2سازمانی

ب نظر م رسففد دقعقتری؛ مناسففبات س فعسففتم در شففکل سففازمان آن ب تنففریس مسففائل
م پردازد .ای؛ نحوه روابط و کنش سفعسفتم در مقعاس با در فرایندهای رسفم و شفغل ب
نمایش گذاشفت م شفود .در ای؛ معان مناسفبات بوروکراتعک نمون بارز یک سفعسفتم اجتماع
از گون سفازمان آن است .یین فضای ک رفتارهای انگعزهمند مردب و شهروندان یک کنور
در جهفت یک نظم منففخم ،ملموس و هدفمند ب قوففد افزایش کارای و بهروهوری (در
چارچوب سفعسفتمهای اقتوفادی) یا راهبری و کنتر اشفخا

(در سفازوکارهای مختل

قفدرت) بف وجود م آیفد .آن فاکف در بفاب مقولف قفدرت سففخ؛ بف معفان م آیفد ،ابتفدای تری؛
ننان ها و وواهر اثرگذاری سعستم کوید ف 19با مکانعزبهای گوناگون مدیریت بدن و ب نحوه
منفخم ،قرنطعن شفرو م شفود .در این ا منظور نویسفندگان گون ای از رژیم اعما قدرت
اسفت ک ب لفورت مسفتمر و روشفمند فرد را با رونمای از روش قدیم پعنفگعری ک همان
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

درخان ماندن اسففت ،ب فبس کنففاند .در ای؛ معان آنچ فالففل شففد ای؛ بود ک تیامالت
اجتماع شفهروندان برای پعنفگعری از هرنو امکان انتقا و یروس ،چ ب لفورت اجباری
میل اکیریت کنورهای جهان و چ ب لورت ارادی مانند مد کنور سوئد ،ب فالت تیلعق
درآمد .رویکرد سففعسففتم لومان ب درسففت اشففاره م کند ک سففعسففتمها متأثر از یکدیگر
خواهند بود .بر ای؛ اسفاس ،همع؛ قطع روابط و تیامالت اجتماع در معان مردب یک کنفور
ی
تحو ت عمعق و مؤثر در سففازمانهای اقتوففادی شففد ب گون ایک
و جهان ،مننففأ الففل
بیضف از ای؛ نهادها و سفازمانها ب ورشفکسفتگ بسفعار نزدیک شفدند .موفداق الفل ای؛
ادعا و یعت شرکتهای بزرگ هواپعمای در سراسر جهان است (نمودار شماره .)2اتحادی
اروپا با اقدام ب سابق برای بست شدن مرزهای خود ب دلعل بحران کوید ف 19در ماه مارس،
مسفففافرتهفا را بف مفدت  30روز برای خروج یفا ورود بف ای؛ اتحفادیف ممنو اعالب کرد .در
ایا ت متحده ،دولت ترامپ نعز ورود مسفافران اروپای را ب کنفور امریکا ممنو اعالب کرد
(جونز ،پالمبو و براون.)4 ،2020 ،1
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نمودار شماره ( .)2نمودار پروازهای روزانه از سال  2017تا 202

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

در ای؛ معان ،بورس اوراق بهادار فاینننفعا تایمز ،1ک یک شفاخم بازار سفهاب از 100
شفرکت بورس لندن با با تری؛ ارزش بازار اسفت ،شفاخم معانگع؛ لفنیت داو جونز ،2ک

فهرست از  30سهاب برتر در بازار بورس سهاب نعو یورر و بازار بورس نزدر 3است ،شاخم
نعک  4یفا اینکفدس نعک  ،کف میتبرتری؛ و منففهورتری؛ شفففاخم تغععرات قعمفت در بورس
اوراق بهادار توکعو در کنففور ژاپ؛ اسففت ،از زمان شففرو شففعو بعماری در  31دسففامبر
سقوبهای میناداری را ت رب کردهاند (نمودار شماره .)3
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نمودار شماره ( . )3تأثیر کویدـ19بر بازارهای سهام از زمان آغاز شیوع

از نرف برخ از سفازمانها و شفرکتها چون «آمازون نعز بسفعار ثروتمند شفدند .در
ای؛ معان سفهاب شفرکتهای فناوری مانند «زوب نعز بسفعار افزایش یافت (نمودار شفماره .)4
دلعل آن ای؛ اسففت ک تیداد بسففعار زیادی از افراد برای برقراری جلسففات یا ان اب کارهای
خود بف تمفاسهفای و یفدیوکنیرانس و ایمعفل تکعف نمودنفد .در ای؛ معفان ،تقفا فففا برای خریفد و
سففرگرم هفای آنالی؛ نعز افزایش یفاففت تفا انگعزهای بفاشففد کف مردب در داخفل خفانف هفای خود

بمانند .قعمت سفهم آمازون ب اوج رسفعد ،درفال ک جایگاه «نت فلعکس 5در یک مقطع
فت باارزشتر از شو نیت اکسون موبعل 6بود.

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

نمودار شماره ( .)4تغییر در قیمت شرکتهای معروف فناوری

عالوه بر وقایع مطرحشفده ،امروز شفاهد تغععر تدری دیگری نعز هسفتعم .ای؛ تغععر و
تحو همان انتقا کار از فوزه سازمان ب خان است .ت رب ای ک افتما باعث ی
ی
تحو ت
عمدهای در شفعوه و کعیعت کار پس از پایان بحران کرونا خواهد شفد .ب نظر م رسفد نتع
چنع؛ ت رب ای آثاری جدی در مناسففبات شففغل در سففازمانها داشففت باشففد .ب گون ای ک
بیضف از منفاشل متأثر از ای؛ بحران فرورت وجودی خود را از دسفت بدهند .ب هرفا ،
ای؛ یک واقیعت است ک بر مبنای سعستم سازمان  ،آثار کویدف ف 19بر مناسبات اقتوادی تا
اندازهای جدی اسفت ک م توان انتظار داشفت سفلسفل مرات اهمعت منفاشل ب لفورتکل
متأثر از بحران کرونا تغععر نماید .ب عنوان میا  ،نقش پزشفک و سفازمانهای درمان بعنفتر از
گفذشففتف افزایش یفابفد و همچنع؛ مهفارتهفای قفابفلانتقفا و آموزش در فضففای م فازی رونق
بعنفتری بگعرد .در مقابل منفاشل مرتبط با رسفتوران و هتلداری ،گردشفگری ،روزهای خوب
در چند سا آینده را ت رب نخواهند کرد.
 .3-3سیستم جامعوی

سففطس سففعسففتم جفامیوی ،دیفدگفاه جفامع لومفان دربفاره کنشهفا و رفتفارهفای ارتبفان را بف خود
اختوفا

داده اسفت .او متأثر از اندینف تالکوت پارسفونز ای؛ سفطس از مناسفبات سفعسفتم را در

قال خردهسففعسففتمهای دقعق و جزئ تر تقسففعم و دسففت بندی نموده اسففت ک عبارتاند از:
خردهسفعسفتم اقتوفاد خردهسفعسفتم قانون خردهسفعسفتم سفعاسفت خردهسفعسفتم علم خردهسفعسفتم
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دی؛ و خردهسففعسففتم آموزش .م موع خردهسففعسففتمهای یادشففده و تأثعر و تأثرشففان از بحران
کرونا ،پرده از بسفعاری از واقیعات موجود برم دارد .بدیه اسفت ک واکاوی ای؛ خردهسفعسفتمها
در مفد میهوم لومفان ننففان خواهفد داد کف در زمعنف هفای چون نظفاب فقوق جوامع مختل ،
ی
تحو ت آشفکاری را
سفاختار نهادهای متیدد علم  ،کارویهههای ادیان و سفازمانهای آموزشف
ت رب خواهعم کرد .ی
تحو ت و تغععرات ک گاه اعتبار آنها را ب چالش کنفعده و در لفورت عدب

پاسفخگوی مناسف ب ای؛ چالشها ،تغععرات لفورت گرفت نظاب فاکم بر زندگ ملتها را در
ابیاد مختل دچار ی
تحو خواهد نمود .در ادام هر یک از ای؛ خردهسفعسفتمها ب لفورت م زا
مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .3-3-1خردهسیستم اقتصاد
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برمبنای نظری لومان ،جامی یک کلعت منحورب فرد نعست ،بلک تکیری از خردهسعستمهای
ی
گونفاگون اسفففت کف کنش خود را لففرففا برپفایف تیفاوت سفففامفان م دهنفد .بف عبفارت  ،مفا بفا
ی
خردهسفعسفتمهای چون خردهسفعسفتم اقتوفاد روب رو هسفتعم ک شفدیدا فابط مند بوده و بر
اسفففاس کفد و قوانع؛ خفا خود عمفل م کننفد .لومفان همواره در مورد پعچعفدگ زیفاد
خردهسعستم اقتواد و اهمعت ی
تحو آن در فرایند خود ترمعم و خودارجاع در شرایط بحران ،
برای مابق خردهسفعسفتمها هنفدار م دهد .ای؛ پعچعدگ گاه با دخالت خردهسفعسفتم سفعاسفت
فسفاسفعت بعنفتری نعز ب خود م گعرد .در ای؛ فالت ،قدرت برای کنتر و فدومرز قائلشفدن
برای توفمعمها در تولعد ،موفر و توزیع ورود پعدا م کند .لومان میتقد اسفت با ب کارگعری
ای؛ مکانعسففم ،از آن ا ک شففعو بعماری کرونا نخسففتع؛ تأثعر جدی خود را بر بحث ت ارت
بع؛الملل و اقتوففاد کنففورها برجای نهاد ،پعچعدگ در لففر هزین ها و تأمع؛ نعازهای آینده
کاهش م دهد و در نهایت تنظعمات محعط قابلعت انیطا بعنففتری ب خود م گعرد .تا پعش
از ای؛ ،در فوزه خردهسففعسففتم اقتوففاد ،ت ارت آسففانتر کا و خدمات یک امر نبعی بود.
تاجای ک دولتها ،شفرکتها و افراد ای؛ امکان را یافتند تا در سفای فذ تیرف های گمرک و
الفل آزادی ت ارت آزادان وارد تیامالت اقتوفادی با سفایر بخشهای جهان شفوند .مرزها ب
روی مردب ،کا ها ،سفرمای و انالعات باز شفدند و کنفورهای چون چع؛ و امریکا توانسفتند ب
کفارخفانف هفای بزرگ تولعفدی تبفدیفل شففونفد .آنچف در فراینفد شففعو کرونفا خود را ننفففان داد

مختلکردن ای؛ فرایند و ای اد محدودیت بر سفر راه لفادرات و واردات کنفورها بود (آوزدو،1
 )1 ،2020امری ک در زن عره تأمع؛ مواد شذای برای منفتریان اخال های گسفتردهای ای اد
کرد و افزایش قعمفت کفا هفا در ای؛ کنففورهفا و کفاهش قفدرت خریفد مردب را بف همراه داشففت
(برنز .)3 ،2020 ،2بر اسفاس گزارش سفازمان آنکتاد ،شفاخم قعمت کا های بازار آزاد ننفان
م دهد ک از ابتدای س ف ماه او سففا  2020بر اثر شففعو کرونا ،شففاخم ارزش ت ارت
جهان  3/3درلفد افت داشفت اسفت و انتظار م رود روند رکود در سف ماه دوب سفا 2020
سرعت بعنتری ( 26/9درلد افت) بگعرد (س س اسآ.)4 ،2020 ،3
آنچ دردنارتر از کاهش روند ت ارت و و ففیعت بد میعنففت مردب در خردهسففعسففتم
اقتوفاد اسفت ،آشفوب ب نظم ب وجود آمده در محعط سفعسفتم اسفت .از منظر لومان هم
ی
سففعسففتمهفای اجتمفاع در درون محعطهفای چنفدبیفدی قرار دارنفد کف بف نور کفامال نبعی
پعچعدگ بالقوه ب شفماری را ب خردهسفعسفتم چون اقتوفاد تحمعل م کنند .با هم گعری
کویدفففف 19در عرلف بع؛الملل  ،درسفت همع؛ اتیاق ر م دهد و آشفوب و ی
تحو محعط
سفعسفتم ب نظم و شفور خود را ب سفعسفتمهای اجتماع وارد م کند و دولتها در رأس
هرب قدرت ب جدا با هم کنفعده م شفوند .جای ک بریتانعا و فرانسف بر سفر مقررات قرنطعن

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

واردات جو از ای؛ کنففور تهدید کرد (بوید .)2 ،2020 ،5ایا ت متحده دامن

تهدیدها علع چع؛ و و فع تحریمها را شفدت بخنفعد و فت ترامپ از قطع کامل روابط و
سود  500معلعاردی امریکا در ای؛ رابط سخ؛ گیت ،ایران نعز ن تنها کمک درمان ففداروی
مورد ادعای دولت امریکا را نرذیرفت بلک افتما دخالت ای؛ دولت در شففعو و گسففترش

کرونا را یک از فر عات قابلتأمل دانست( .سواسترولو)5 ،2020 ،6
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م موع اتیاقات مطرحشففده ،همراه با محعط پعچعده ،خردهسففعسففتمهای اقتوففادی را
م بور م کنفد تفا در جریفان فراینفد خودارجفا و ترمعمسفففاز خود ،مکفانعسففمهفای را برای
کاهش پعچعدگ ای اد نمایند ک عبارتاند از کنفف یا خلق روشها و ابزارهای ب قوففد
کمنمودن پعچعفدگ  .بف بفاور لومفان ،چنع؛ انتخفابهفای  ،معفان سففعسففتم و محعط مرزهفای
محکم و قابلاتکا ب وجود م آورد .در لففورت محققشففدن ای؛ شففرایط ،سففعسففتم امکان
م یابند تا الگوهای کنش خود و الگوهای مرتبط با دیگر سعستمها را سامان دهند .بر همع؛
اسفاس ،درفال ک برخ خردهسفعسفتمهای اقتوفادی با ترمعم خردهسفعسفتم خود ،تالش
م کنند تا از نریق شفرکتهای مالعات و سفرمای گذاری ،بده های خود را پرداخت کنند و
فمایت خردهسففعسففتم سففعاسففت ،اقتوففاد فمایت و خوداتکای را برگزیدند .برخ نعز
درلفددند با ارجا ب خود ،محدودیت در انتقا کا  ،سفرمای و نعروی کار و مسفدودسفازی
بعش از پعش جریفان تبفاد سففرمفایف بع؛ مرزهفا را برگزیننفد .توففمعم کف م توانفد و ففع
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اقتوادهای یع جهان را شکنندهتر سازد (ماهر.)1 ،2020 ،1

جدا نظابهای سعاس در
محعط بع؛الملل
پعچعدگ خرده سعستم
اقتوادی
مسدودسازی جریان
تباد ت بع؛مرزی
محدودیت در
انتقا کا  ،سرمای
و نعروی کار

اقتواد فمایت
خود اتکای

شور ب
خردهسعستم
اقتوادی

خود ارجاع
تیامل با
خرده سعستم
سعاست
خود ترمعم

پعچعدگ
شدید محعط
بع؛الملل

کاهش
شاخم
ت ارت آزاد،
افزایش فقر

پعامدها و واکنش
خرده سعستم
اقتواد

هم گعری
کرونا

نمودار شماره ( .)5کویدـ 19و خردهسیستم اقتصاد
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 .3-3-2خردهسیستم قانون

برمبنفای نظریف لومفان ،خردهسففعسففتم قفانون در زمفانبحران واکنشهفای متیفاوت بف خود م گعرد.
دلعل آن نعز ای؛ اسفت ک سفعسفتمها ب خوفو

خردهسفعسفتم قانون ،همواره درلفدد اسفت تا

پعچعدگ های محعط را ک ب خانر بحران کوید ف 19فالل شده است کنتر نماید .ازهمع؛رو،
مرزهای خود را ب شففدت گسففترش م دهد ب گون ایک دیگر خردهسففعسففتمها نعز با کمک همع؛
خردهسفعسفتم قانون فضفای جدیدی را برای خود و در راسفتای فائقآمدن بر پعچعدگ های محعط
ترسعم م کنند .بنابرای؛ ،وج تمایز سعستمهای اجتماع و انوا دیگر سعستمها در نریق کاهش
پعچعدگ در هریک از خردهسفعسفتمها نهیت اسفت چراک زمان ب لفورت مداوب با رخدادهای
بحرانزای خود ،ب شفکل مسفتمر درفا پعچعده سفاخت؛ سفعسفتمها اسفت .ازهمع؛رو ،سفعسفتمها
باید با و ع قوانع؛ ،هماهنگ کنشها را با ای؛ شرایط و وقایع سامان دهند.

واقیعت آن است ک در شرایط کنون بسعاری از قوانع؛ متأثر از شرایط محعط و بحران
عظعم کویدففففف 19از فوزههای اقتوففادی تا فوزه ورزش تغععر یافتند تا بر مبنای دو الففل
خودترمعم و خودارجاع

فم؛ کاهش خطرات افتمال  ،زیسفت سفعسفتم شفهروندان را

سفامان دهند .برهمع؛ اسفاس ،در بید مادی ،خردهسفعسفتم قانون با فمایت خردهسفعسفتم
سففعفاسفففت و در رأس آن دولفتهفا ،در چفارچوب عملکردهفای انتظفاببخش مردب خود ،در
چارچوب الل خودترمعم و خود ارجاع  ،ب ای اد قوانع؛ جدید و روی های برای انطباق
کنشها با فضففای فا و آینده پرداختند .ب عنوانمیا  ،م مع فقوق بع؛الملل فدراسفعون
روسفع با مو فو «قانون کرونا در تاریخ  10آوریل  2020و با فضفور دیمعتری مدود

1

نای رئعس شففورای امنعت فدراسففعون روسففع  ،کنسففتانتع؛ چو یچنکو ،2وزیر دادگسففتری
فدراسفعون روسفع  ،ماریا پع عنوو یچ ،بوریک 3دبعرکل شفورای اروپا ،شفان موگاب ،4وزیر کنفور
و وزیر دادگسفتری جمهوری سفنگاپور و ژنگهوا فو ،5وزیر دادگسفتری جمهوری خلق چع؛،

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

69
فهم واقعیات و پیامدهای
اجتماعی بحران کویدـ...19

تنفکعل شفد .آنها ب تدوی؛ و توفوی قوانع؛ شفیا اشفاره نموده و بعان داشفتند فاکمعت
قانون نقش مهم در مبارزه با بعماری کویدفف 19دارد .ازای؛رو ،ما باید با یک هد منترر
دسفتب دسفت هم دهعم و قوانعن و فع کنعم ک هد الفل آن پعنفگعری و پاسفخ منطق ب
شعو بعماری باشد .دلعل آن نعز ای؛ است ک در شرایط فیل ک کنورها برای مهار و کاهش
و یروس تالش م کننفد ،بسففعفاری از چفالشهفای اجتمفاع در ففا بروز هسففتنفد کف نعفاز بف

پاسخهای قانون  ،نظارت و اخالق دارد (هوو.)2 ،2020 ،1

در ای؛ معفان شفففایفد یک از مهمتری؛ تغععر در رونفد قوانع؛ در جریفان بحران کرونفا ،تغععر در
فهرسفت جریم ها باشفد .ب عنوان میا  ،براسفاس لعسفت جدید جریم ها ،ب خانر گسفترش و یروس
کرونفا ،هر کسفف کف در برلع؛ محفدودیفتهفای خروج را نقض کنفد ،بفایفد تفا  500یورو برردازد.
ی
براساس ای؛ تومعم ،اگر افراد گروههای بعش از دو نیر تنکعل دهند و افتما در برابر خواست های
پلعس مقفاومفت کننفد ،جریمف  25تفا  500یورو بفایفد پرداخفت کننفد .بف عالوه ،هرکس بفدون دلعفل
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قانعکننده خان خود را ترر کند ،باید بع؛  10تا  100یورو جریم پرداخت کند .همچنع؛ باز شففدن
مغازههای ممنو شففده م تواند ب جریم فداکیر  10،000یورو من ر شففود .عدب رعایت اقدامات
بهفداشففت همچنع؛ بفا جری فم هفای ففداکیر  2500یورو روفب رو م شففود( 2برلع؛ .)3 ،2020 ،در
ایران نعز در پ ممنوععت دولت در زمعن سففیرهای برونشففهری در فروردی؛ ماه  ،1399فدود دو
هزار راننده با جریم های ب مبلغ پنجمعلعون ریا روب رو شدند (تهران تایمز.)2 ،2020 ،3
در نروژ نعز قانون فقوق اجباری 4ب وجود آمد ک ن آن کارفرمایان را ملزب ب پرداخت

دسففتمزد در هنگفاب اخراج کفارکنفان برای  15روز او دوره اخراج م کنفد (کفاری؛،2020 ،5
 .)2درباره کنتر مرز و قرنطعن در نروژ فرودگاهها و بندرها بسفت نم شفود ،اما هم مسفافران
ی
هنگفاب ورود بف نروژ مورد میفاینف قرار م گعرنفد و برخ از افراد خفارج م بور هسففتنفد فورا
برگردند (ویکبورگ.)3 ،2020 ،6
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دولتهای مسففتقر در اسففکاتلند ،ولز و ایرلند شففمال برای مدیریت تهدید و یروس کرونا
قوانع؛ جفداگفانف و مخوففو

خود را تیعع؛ نمودنفد .نکتف مهم ای؛ اسفففت کف در اکیریفت

کنفورهای جهان ،پلعس ناور اجرای قوانع؛ اسفت ک خروج آن من ر ب امنعت شفدن فضفای
درونسفعسفتم شفده است .در بسعاری از کنورها از جمل انگلعس اختعار ممنوععت کار نع
گسففتردهای از منففاشل شعر ففروری و محدودکردن فق شففخو ف برای مسففافرت یا ورود ب
گردهمفای هفا بف پلعس داده شفففده و آنهفا اختعفار ای؛ را دارنفد کف ای؛ قوانع؛ را بفدون چونوچرا
ی
اعما کنند .زیرا م لس یا م مع مربون قبال ب آنها قدرت ان اب ای؛ کار را داده اسففت .پعرو
تغععر قوانع؛ و تیامل خردهسفعسفتم قانون با خردهسفعسفتم اقتوفاد ،بارها ،کاف ها و رسفتورانها،
سففعنمفا و تئفاتر ،کتفابخفانف هفا ،مراکز اجتمفاعفات ،مراکز جوانفان و امفاک؛ عبفادت ،همف مغفازههفای
ک کا های «شعر ففروری م فروشففند از قبعل فروشففگاههای پوشففار و لوازب الکترونعک ،
سففال؛های آرایش مو ،زیبای و ناخ؛ ،امکانات تیریح سففرپوشففعده و روباز مانند بولعن ،
اماک؛ عموم در پاررها مانند زمع؛ بازی ،زمع؛ ورزشف و سفال؛های ورزشف در فضفای باز،
هتلها ،خوابگاهها ،لففبحان خوریها ،اردوگاهها و پاررها ،نبق قانون بسففت شففدند .در ای؛
معان برخ از فروشفگاههای فروری چون سفوپرمارکتها ،داروخان ها ،پمپبنزی؛ها و دفاتر
پست در اکیر کنورها باز باق ماندند( .کاسعان .)4 ،2020 ،1
تغععر شکل مینادار قوانعن
همچون قانون جرایم

خود ارجای

تغععر قوانع؛ در عرل
های گوناگون

بازتولعد قوانع؛

تیامل باخرده سعستم
سعاست

نعل ب کنتر نظاب مند
امنعت شدن فضای
درون سعستم
بست شدن سازمانها و
اماک؛ اقتوادی-
اجتماع

ارجا اختعارات گسترده
ب نعروهای امنعت

واکنش خرده
سعستم قانون

هم گعری
کرونا

تیامل با خرده
سعستم سعاست
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 .3-3-3خردهسیستم سیاست

بعماری هم گعر کویدف 19ب دلعل امکان یاب تغععر فیالعتهای «خردهسعستم قانون  ،و ع قوانع؛
سففعاس ف جدید ،انزوا یا مرگ چندی؛ س فعاسففتمدار و عدب شففرو انتخابات ب دلعل ترس از
انتنفار و یروس ،بر سفعسفتمهای سفعاسف کنفورهای مختل تأثعر گذاشفت .اما ب نظر م رسفد
تغععر عمفده و ملموستر در فوزه «خردهسففعسففتم سففعفاسفففت بف ی
تحو مینفا و محتوای
دموکراس و تغععر شکل آن ب تمرکزگرای دولتها برم گردد .بر مبنای نظری لومان ،میهوب
مینا خود ارجا و وابسففت اسففت یین اینک مینا توسففط خودش م تواند تیری شففود.
بنابرای؛ ،عوامل درونسفعسفتم در بازتولعد و زایش آن بعنفتر از عوامل برون سفعسفتم تأثعر
دارند .گاه چنع؛ خودارجاع امکان دارد ب اندازهای برسفد ک سفعسفتم با محعط بعرون ،
هرچند ب لففورت موقت ،قطع رابط کند .بر ای؛ اسففاس ،وج منففخوفف مکانعسففمهای
خودارجا و خودترمعم ،تولعفد و بازتولعفد عنفالففر تنففکعفل دهنفده خود اسففت .ازهمع؛رو،
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همعن با متمایز ساخت؛ تیاوتنان از محعط ب خود شکل و هویت جدید م بخنند.
ی
در شفرایط کرونای موجود ،دقعقا همع؛ تغععر در خردهسفعسفتم سفعاسفت ر م دهد .در
واقع امکفان تغععر خردهسففعسففتم قفانون ،ای؛ موقیعفت را برای جریفان قفدرت ففاکم در درون
خردهسففعسففتم سففعاسففت در کنففورهای مختل و فت دموکرات ب وجود آورده تا قوانع؛
سففعفاسفف  ،میفاهعم جفدیفد و ففدود اختعفارات نوین برای خود بسفففازنفد .بف عنوان میفا  ،در
م ارستان قانون بحثبرانگعزی توو ی گردید ک ن آن پارلمان ای؛ کنور ب نخستوزیر
«و یکتور اوربان اختعارات گسفتردهای را برای مدتزمان نامحدود داد .همچنع؛ ب لفرافت
چکر شفده است ک تا زمان ک و یعت ا طراری ادام دارد ،هعچ انتخابات برگزار نم شود
و انتنفففار «انالعفات نگرانکننفده بفا م فازات زنفدان همراه خواهفد شفففد .در آلمفان ،رئعس
بوندسففتاگ ،ولیگان شففوبل ،پعنففنهاد شففکلگعری «پارلمان ا ففطراری با تیداد کم
ی
نمایندگان را داد ک لفرافتا مخال قانون اسفاسف آلمان اسفت (کاروترز .)2 ،2020 ،1در
فعلعرع؛ ،پارلمان در راسفتای اختعارات ا فطراری ،توفو ی یکجانب قوانع؛ را ب اختعارات
رئعسجمهور «رودریگو دوترتف ا فففاف نموده اسفففت .بف همع؛ترتعف  ،بف نور منفففابف  ،در
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

کامبوج ،پعشنو یس قانون جدیدی در مورد و فیعت ا فطراری مل ک ن آن دسفترسف
نامحدود ب نعروی نظام را ب دولت م دهد نوشت شده است (هانل.)3 ،2020 ،1

موارد یادشففده ففم؛ متمایز سففاخت؛ خردهسففعسففتم سففعاسففت با محعط سففعسففتم ،
خردهسففعسففتم سففعاسف را برای منطبقکردن کنش شففهروندان با یکدیگر و کاهش پعچعدگ
درونسففعسففتم یاری م نمود اما در واقع امر موارد نقض شففده ،امروزه چه؛ شففهروندان و
محققان را در ای؛ زمعن درگعر خود نموده اسفت ک آیا ای؛ اقدامات با هد مبارزه با و یروس
اسفففت و آیفا تمرکزگرای و کنشهفای اقتفدارگرای ای؛ روزهفای برخ دولفتهفا در چفارچوب
خردهسعستم سعاست ،در یك فرایند منظم تحت فاکمعت قانون ب وجود آمدهاند اگر چنع؛
باشفد مسفئل بید ای؛ اسفت ک هرگون اقدامات دولت دموکراتعك در برابر ویروس کرونا باید
ی
لففرفا در مدتزمان منففخم و محدود باشففد .ای؛ درفال اسففت ک در سففنگاپور ،کره
جنوب  ،فرانس و آلمان هنوز منخم نعست چ زمان از ابزار نظام برای مهار کرونا کمتر
اسفتیاده خواهند کرد و ای؛ محدودیتها ک برداشفت م شفوند .در کنفوری چون سفنگاپور
دولت فم؛ اسفتخداب کارآگاهان و فت نعروهای پلعس مواد مخدر ،ب تمرکز قدرت ،بعش
از دیگر کنورها دام؛ زده است (برو)4 ،2020 ،2
اما محعط سففعسففتم تداوب چنع؛ رویکردی با محعط بعرون را ،ک در لففورت دواب آن
باعث قطع تیامالت م شفود ،نم پذیرد ازهمع؛رو ،شفورای اخالق کنفور آلمان ،ک شفمار
زیفادی از انفدینففمنفدان بخشهفای مختل عضففویفت ای؛ کمعتف را دارنفد ،از دولفتهفا
خواسفت اند ک در ارائ اسفتد

خود برای قرنطعن کنفور شفیافعت بعنفتری ننفان دهند چون

عملکرد اقتفدارگرایان دولت م تواند اعتمفاد عموم را ب خطر بعندازد .بدیه اسففت ک اگر
بحران کرونا ادام داشفت باشفد و رفتار دولتها بدی؛شفکل ادام پعدا کند ،بیعد نعسفت ک ای؛
رویکردهای اقتدارگرایان ب یک عادتواره یا خوفلت سفعاسف برای بسفعاری از دولتهای
دموکرات تبدیل شفود .بنابرای؛ ،ای؛ بعماری هم گعر ممک؛ اسفت با عق ننفعن رویکردهای
دموکراتعفک ،تحقق دموکراسفف هفای نفاقم را تسففریع کنفد و قفدرتاجرای اقتفدارگرا را در
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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کنففورهای دموکراتعفک تقو یفت کنفد .برخ منفابع مدع هسففتنفد ک فداقل  84کنففور در
واکنش بف همف گعری ای؛ بعمفاری و ففیعفت ا ففطراری اعالب کردهانفد و بفاعفث ترس و البتف

سفو اسفتیاده از قدرت شدهاند (چمعنک .)5 ،2020 ،1گزارشگران بدونمرز ادعا م کنند ک

 38کنففور ،آزادی مطبوعات را ب شففدت محدود کردهاند .میا های دیگر شففامل ممنوععت
اعترا فات گسفترده ،ب تیو یق انداخت؛ انتخابات و یا برگزاری آنها درفال اسفت ک مخالیان
نم توانند ب نور مؤثر در کارزارهای تبلعغات شفرکت کنند .همچنع؛ بسفعاری از کنفورها از
برنفامف هفای نظفارت در مقعفاس بزرگ برای ردیفاب تمفاس اسففتیفاده کردهانفد کف من ر بف نگران
در مورد تأثعر آنها بر فریم خوفولف شفده اسفت .ازهمع؛رو ،شفانزده کنفور عضفو اتحادی
اروپا با لدور بعانع ای هندار دادند ک برخ اقدامات ا طراری لادر شده توسط کنورها
در نو هم گعری کرونا م تواند الفو فاکمعت قانون و دموکراسف را تضفیع کند .آنها
اعالب کردند ک «از ابتکار کمسعون اروپا برای نظارت بر اقدامات ا طراری و از کاربرد آنها
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برای انمعنفان از فمفایفت از ارزشهفای اسففاسفف اتحفادیف فمفایفت م کننفد (فلفدسففتع؛،2
.)1 ،2020
تغععر میاهعم و درونمای
دموکراس

خود ارجای

نعل ب اقتدارگرای
بازتولعد قوانع؛
سعاس

بازگنت ب الو دموکراس

خود ترمعم

امکان یاب تغععر خرده سعستم
قانون

تیامل باخرده سعستم قانون

واکنش خرده
سعستم سعاست

هم گعری
کرونا

واکنش فضای محعط

نمودار شماره ( .)7کویدـ 19و خردهسیستم سیاست
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 .3-3-4خردهسیستم دین

هم گعری کوید ف 19ب شعوههای مختلی ادیان و مذاه را تحتتأثعر خود قرار داده و تغععرات زیادی
ب خوو در شعوه اجرای افکاب و مراسمهای آن ب وجود آورده است .فقعقت آن است ک
امروزه ،آدابورسفوب مذهب لفدها معلعون نیر دسفتخوش ی
تحو ت عمعق شفده اسفت .در
شفرایط فیل خردهسفعسفتم دی؛ ب شفکل انتزاع و «مقامات مذهب
آن ،از یک نر ب خانر دی؛ و شفرایط دخعل در «خردهسفعسفتم سفعاسف

در قامت نمود ععن
برخ از کنفورها

در آسفتان ای؛ چالش اجتماع قرار دارند و از سفو ی دیگر ،ب دلعل شفعو و یروس کرونا در
برخ از شففهرها و مراسففم مذهب  ،چالشهای جدید اجتماع نعز برای آنها ب وجود آمده
اسفت .اولع؛ اقداب خردهسفعسفتم دی؛ ،پذیرش پعنفنهاد متولعان خردهسفعسفتم علم سفعاسفت و
نفاگفزیفر شفففدن بف بسففتف؛ مفقفدستفریف؛ مفکفانهفای خفود بفود .بف عفنفوان مفیفا  ،در ایفران
آیتالل خامن ای بارها تأکعد م کند ک مردب باید نبق دسفتورالیملهای متخوفوفان عمل
ی
کنند .او ب لفرافت بعان م دارد «مطمئنا ،هر آنچ ب سفالمت جامی م ان امد و هر آنچ
ب جلوگعری از شفایعشفدن بعماری من ر شفود ،عمل نعک اسفت و برعکس ،هر آنچ ک ب
گسترش بعماری کمک م کند گناه است (خامن ای.)2 ،2020 ،1
همچنع؛ آئع؛های مذهب ک ب نور میمو در «هیت مقدس برگزار م شففود ،توسففط
بسفعاری از کلعسفاهای متیلق ب فرق های الفل مسفعح از جمل آنگلعک؛ و کاتولعک لغو
شفدند .در اسفرانعا ،بسفعاری از شفهرها جنف؛ سفمانا سفانتا 5-11( 2آوریل) ،هیت مقدس در
فرهن و مذه کاتولعک ،ک یادآور ب لففلع کن فعدن و مرگ مس فعس اسففت ،و ک باعث
رونق گردشفگری نعز شفده بود را ب فالت تیلعق در آوردند .عربسفتان سفیودی مسف دالحراب
را برای بفازدیفدکننفدگفان عمره تیطعفل و هرگونف تمفاس بفا کیبف را در  5مفارس ممنو اعالب کرد
سفرس در  20مارس ،مسفاجد مک برای عموب بسفت شفد ،و تیطعل آن در نو ماه رمضفان
ادام یافت .شفورای علمای اندونزی فتوای لفادر کرد ک ب مسفلمانان تولفع م کرد ک در
خفانف نمفاز بخواننفد و از مسفففاجفدی کف در آن بعمفاری شففعو یفافتف اجتنفاب کننفد .فربهفای
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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امابر ففا( ) ،فانم میوففوم (س) ،شففاهعبدالیظعم(س) و مس ف د جمکران در ایران نعز
ب نور موقت بسفت شفد و نماز جمی ها ب فالت تیلعق درآمد .جن؛های سا نو بودای  ،ک

هزاران نیر در آن شففرکت م کنند ،در جنوب شففرق آسففعا لغو شففد (دیاس.)3 ،2020 ،1

ازهمع؛رو ،ب نظر م رسففد ش فرایط مورد اشففاره بر پعچعدگ های چهن  ،اعتقادی و واهری
خردهسفعسفتم دی؛ تأثعر بنعادین گذاشفت و بر مبنای نظری لومان ،دی؛ و متولعان آن را م بور
ب تقلعل پعچعدگ نموده اسففت تا در ش فرایط ک امکان فضففور فیا در مراکز دین وجود
ندارد دستب کار شده و شعوههای نوی؛ را جایگزی؛ کنند.
بر اسففاس گزارش گالوپ توسففط فرانک نعوپورت «چنففمگعرتری؛ تغععرات در ادیان و
مذاه پسففاکرونا ،مربوب ب تغععر سففریع خدمات دین از فضففوری ب عبادت آنالی؛ بوده
اسفت (نعوپورت .)2020 ،2بنابرای؛ ،در ای؛ شفرایط فسفاس ،خردهسفعسفتم دی؛ متأثر از
پعچعدگ های محعط و در جهت کاهش منفکالت و انطباق با کنشها ،دسفت ب خالقعت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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زده و از فضفای م ازی برای کاهش میضفالت و پعچعدگ های سفعسفتم خود اسفتیاده کرده
اسفففت .گزارش تحقعقفات پعو از مفارس سفففا  2020فکفایفت از تغععر در عفادات مفذهب
بف خفانر شففعو بعمفاری کرونفا دارد .بعش از نعم از پفاسففخدهنفدگفان ای؛ تحقعقفات اوهفار
داشففتنفد کف «بف جفای فضففور فعزیک  ،خفدمفات مفذهب را بوففورت آنالی؛ یفا از نریق
تلو یزیون تماشا م کردند (پسوسعالترندس.)1 ،2020 ،3
هرچند ب نظر نم رسفد ک عدب برگزاری بسفعاری از ای؛ مناسفک جمی  ،ب الفل شفرییت
ادیان فرب ای بزند ،اما ای؛ یک واقیعت اسفت ک ای؛ مناسفک و اجتماعات در خردهسفعسفتم
دی؛ ،برای دینفداران «ننففانف هفای هو یت

هسففتنفد .بنفابرای؛ ،ترر آن ،ننففانف جفدای تقریب از

نمادهای هو یت اسففت ک تداوب آن باعث م شففود برخ فسففاس فعتهای دین کاهش یابد و
بف تفدریج نقفدهفا و چفالشهفای دین نمود ععن تری بف خود بگعرد .بر پفایف نظریف لومفان،
خردهسعستمها و ب خوو

خردهسعستم «دی؛ ک ب لحاظ کارکردی با سایر سعستمها تیکعک

شففدهاند ،خودترمعم بوده و ب لففورت خودسففاز سففازمان م یابند و از فعث کارکردی با هم
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

قابلتیو یض هسفتند یین در زمان فرورت با ارجا ب خود در لفدد تغععر عمکرد برم آیند.
ازهمع؛رو ،در کنن فسابشده ،بسعاری از کلعساها در کنار خدمات آنالی؛ عبادیفاعتقادی،
ب ارائ خدمات بهداشفت نعز پرداختند .ب عنوان میا  ،کلعسفای جامع مل ایا ت متحده ،بعش
از پنجهزار ماسفک جراف  N95را ب بعمارسفتانهای واشفنگت؛ دیسف  ،ک در نو بعماری با
کمبود مواج بودند ،اهدا کرد .کلعسفاهای دیگر ،مانند کلعسفای مگاچرچ ،آزمایشهای رایگان
کویدف 19را در محون کلعسا ارائ دادند (نعوپورت.)2 ،2020 ،
با ای؛ وجود ،پعچعدگ منفکالت خردهسفعسفتم دی؛ زمان شفکل تازهتری ب خود گرفت
ک همزمان با تغععر کنش مراکز دین و درکنار آن بست؛ مکانهای مقدس ،برخ از گروههای
افران توففمعم داشففتند با ارجا ب خود ،ب مناسففک و اعما عبادی خود ب روا میمو
ادامف دهنفد .بف عنوان میفا  ،تفا  12مفارس  ،2020هنگفام کف بف دنبفا درخواسفففت پلعس،
خاخابهای ارشفد اسفرائعل ،دیو ید و و یعتهار یوسف  ،ب یهودیان دسفتور دادند از بازدید از
مکفان مقفدس خودداری کننفد ،تیفدادی از مردب ب نمفاز خواندن در آن ا ادام دادند .همچنع؛
در پاکسفتان بسفعاری از مسفاجد بسفت ننفدند .در ایتالعا نعز با وجود قرنطعن ای؛ کنفور و با
وجود هنففدار پاپ فرانسففعس ،برخ از مراسففمها برگزار شففد .در هند با وجود پعنففنهاد
نخسففتوزیر نارندرا مودی برای جلوگعری از ت میات عموم هزاران هندو در جنفف؛های

هول  1شففرکت کردند .ای؛ درفال اسففت ک ثابت شففده اسففت ک ت میات مذهب خود

کانون گرب شعو بعماری بوده است .ب عنوانمیا  ،نعم از پروندههای کویدف ف 19کرهجنوب
را م توان در جلسف کلعسفای شفع؛ چان

مسفعس 2ردیاب کرد .در واشفنگت؛ دیسف نعز پس

از شففکفلگعری یفک اجتمفا مفذهب پفانوففد نیره ،آزمفایش برخ از افراد میبفت اعالب شففد

(باکعک.)1 ،2020 ،3

با توج ب آنچ گیت شفد و مطابق نظری لومان ،خردهسفعسفتم دی؛ هعچزمان ب سفازگاری کامل
با محعط نم رسد و ممک؛ است در انتخابهای خود فف عدب رعایت پروتکلهای بهداشت فف اشتباه
کند ک البت ای؛ خود زمعن سفاز پو یای سفعسفتمها اسفت .تو فعس آنک  ،ب نظر م رسفد در
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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خردهسفعسفتم دی؛ ی
تحو ت ب گون ای رقم م خورد ک مذه سفازمانیافت با قرائت رسفم
در برخ از کنفورها درفا آزمون شفدن اسفت .مردب پس از پایان هم گعری ،افتما مراسفم
مذهب شعر ففروری را با شففک و تردید بعنففتری نسففبت ب قبل ان اب خواهند داد .خود ای؛
فرایند در سففعسففتم پعچعدهشففده دین  ،در آینده م تواند افراد مذهب را ب سففمت یک ایمان
فردگرایان تر سفوق دهد .در آینده بحثهای گسفتردهای م تواند پعرامون رابط خردهسفعسفتم
دی؛ و علم شفکل بگعرد .در ای؛ معان ،بدیه اسفت پعروان هم ادیان ب اهمعت علم بعش از
گفذشففتف پ خواهنفد برد .ملفتهفا پعرو هر مفذهب کف بفاشففنفد ،اتیفاقفات مفاننفد بسففتف شفففدن
مقدستری؛ مکان اسففالم در مک را از یاد نخواهند برد .آنها شففکا میهوم بزرگ بع؛
ایمان و دی؛ را ت رب خواهند کرد ،جای ک ایمان آنها فی خواهد شفد اما از دی؛ سفازمان
یافت و نهادین شفده فالفل خواهند گرفت .پعش از ای؛ در بسفعاری از اماک؛ مذهب  ،لمس یا
بوسففعفدن مکفانهفا ،اشففعفا یفا ابزارهفای مفذهب در مراکز مقفدس بف نوع نمود ععن ارادت بف
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مذه بود .اکنون در بس فعاری از اماک؛ مذهب از چنع؛ کارهای دوری م شففود .ای؛ خود
م تواند در تیکرات دین مردب انییا ت زیادی ب وجود آورد (رابعنسون.)3 ،2020 ،1
همکاری با مراکز علم
فمایت دولت و بست؛
مراکز دین

تیامل با مراکز علم و
پخش لوازب بهداشت
بروز نقد دین

جدای از نمادهای
هویت دین

خود
ارجاع
ان اب مناسک دین ب روا
گذشت
واکنش
خردهسعستم دی؛

تیامل سعستم با
خرده سعستم علم
و سعاست

ان اب اعما
عبادی آنالی؛

هم گعری
کرونا

خود ترمعم
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 .3-3-5خردهسیستم علم

گرچ در خردهسعستم دی؛ ،ارزشهای همراه با قرائت رسم  ،در برخ از کنورها با چالش
مواج شد ،اما در خردهسعستم علم توج زیادی ب تحقعقات ت رب لورت گرفت .ب عبارت
اگر در بخش خردهسعستم علم ،برمبنای نظر لومان در باب تیکعک درون خردهسعستمها و ارجا
ب خود ،علم را ب علوم چون ت رب  ،دین و انسان دست بندی کنعم باید اقرار کنعم ک در ای؛
شرایط ب علوب ت رب توج ویههای شد .البت از منظر لومان ،سعستمهای جزئ از قبعل
خردهسعستم علم ب نور همزمان ،هم خودآیع؛ و هم وابست هستند .ب عبارت خردهسعستم علم
درفال ک م زا قلمداد م شود ،هرگز نم تواند بدون خردهسعستمهای چون «خردهسعستم
سعاس ب کار خود ادام دهد ،درعع؛فا  ،خردهسعستم سعاس نعز وابست ب علم و دانن است
ک تحقعقات علوم چون علوب انسان فراهم م آورند .بنابرای؛ ،بست ب ابیاد زمان و مادی ،در
موارد مختل امکان میکوسشدن جهت وابستگ وجود دارد.
ب هر فا در شرایط کرونای موجود ،ب علت پعچعدگ های محعط  ،خردهسعستمها ب قود
ای اد نظم در شریط بحران و هماهنگ با سعستم کل و مابق خردهسعستمها ،با اولویتبخن
ب برنام های خود سی در مهار بحران متناس

با کارویهه خود دارند .ازهمع؛رو ،امروزه

خردهسعستم علم ،ب پنتوان «خردهسعستم سعاست توج ویههای بر روی تهع واکس؛ و راههای
دفع ای؛ خطر بزرگ دارد ک من ر ب کاهش توج ب تیدادی زیادی از برنام های شعرت رب شده
است .یک نمون از آن آزماینات بالعن سازمان جهان بهداشت در مورد جایگزین بالقوه
واکس؛ ،با هماهنگ رئعس شورای تحقعقات نروژ ،جان آرن روتعنگ؛ ،و شرو ب کار با یک بعمار
نروژی است .همچنع؛ شورای تحقعقات نروژ از همان ابتدای شعو ویروس کرونا «فراخوان
ا طراری برای پروژههای تحقعقات جدید در مورد آن تا پایان ماه مارس سا  2020لادر کرد
و برای آن  30معلعون کرون در نظر گرفت .در ایران نعز سیعد نمک  ،وزیر بهداشت ،م؛ تأیعد
بودج زب برای ان اب پروژههای تحقعقات در زمعن درمان کرونا ،مدع شد ک در آینده نزدیک
بر روی آزماینات بالعن واکس؛ در انسان کار خواهعم کرد (اسکایس.)2 ،2020 ،1
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عالوه بر ای؛ ،تغععری ک در سعستم پعچعده کنون در فوزه علم قابلمناهده است ای؛ است
ی
ک امروزه بعش از هر زمان دیگری مردب هر روز مستقعما با دانش ،ب خوو در فوزههای
پزشک مواج م شوند .شهروندان هم روزه ی
تحو ت را رلد م کنند ،متون نو ن کارشناسان
علم را م خوانند .هم آنها در سراسر جهان سؤا ت منخم دارند .اینک چ مدت باید در
قرنطعن بمانند و شغل و اقتوادشان در ماهها و سا های آینده چگون خواهد بود (گالبراندس؛،
کارالوا .)3 ،2020 ،1ازهمع؛رو ،ب نظر م رسد در شرایط فیل

ی در ارائ راهفل راهبردی

در خردهسعستم علم« ،خردهسعستم اقتواد را با چالن بزرگ مواج خواهد کرد .از نرف
عدبتوج خردهسعستم اقتواد ب لزوب فمایت اقتوادی بخش علم و دانش ،ای؛ خردهسعستم را
در اییای نقش با منکالت ب شماری مواج خواهد نمود .بر مبنای همع؛ تیکر سعستم  ،برخ
ی
از آزماینگاههای مل و بع؛ دولت با فمایتهای اقتوادی و سعاس  ،ب لورت کامال محرمان
در فا آزمایش جهت تهع واکس؛ کویدف 19هستند .در ای؛ زمعن آزماینگاههای علم وزارت
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انرژی ایا ت متحده مانند آزماینگاه مل «اور ریج ، 2آزماینگاه مل « رنس لعورمر ، 3ک

ووعی کارگروه و یروس کویدف 19در کا سیعد را برعهده گرفت است ،و آزماینگاه
زیستشناس مولکول اروپا ،ک شش سایت بارسلونا ،گرونو ،هامبورگ ،هایدلبرگ ،هعنکستون

و رب را ب خدمت گرفت  ،موادیق مناسب هستند( 4بوتعم؛.)2 ،2020 ،

همچنع؛ با فمایت دولت و خردهسفعسفتم سفعاسفت ،پروژههای کالن نعز در ای؛ زمعن
شفرو ب کار کردهاند .ب عنوان میا  ،پروژه «ای یو سفعتعزن سفاینس 5بسفعاری از منابع مهم
مربوب ب بعماری هم گعر کرونا را در اختعار دارد .پروژه «کویدف 19سعتعزن ساینس 6ابتکار

جدیدی از پزشفکان داننفگاه کالعیرنعا و داننفمندان سفانیرانسفعسفکو اسفت ک شفهروندان 18
سففا ب با را در زمعن درر لففحعس بعماری فیا م کند (بومگاردنر .)2 ،2020 ،7پروژه
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

روزنفامف نگفاری دی عتفال «کرونفا ریرورت 1نعز یفک پروژه علم شففهرونفدی اسفففت کف
گزارشهفای مهم در ارتبفاب بفا کو یفدففففف 19را در دسففترس سفففایر شففهرونفدان قرار م دهفد
(اسففتعگلفدر« .)4 ،2020 ،2کوویفد سففعمرتوب تراکر 3نعز یفک مطفالیف پرف م از عالئم

و یروس کرونا اسفت ک تاکنون دو معلعون بار تا آوریل  2020بارگعری شفده اسفت (نوریس،4
 .)3 ،2020ب عالوه ،گروه از سففازمانها از جمل انسففتعتوی آل؛ و چان زاکربرگ ،مرکز
امنعفت و فنفاوری داننففگفاه جرج تاون ،مایکروسففافت و کتفابخفان مل پزشففک  ،تحقعقفات
زیادی درباره ویروس کرونا منتنفر کردند (فرد هاچ نعوز .)2 ،2020 ،5ای؛ انتنفار انالعات
بف همراه فراخوانهفای متیفددی کف گروه پزشففکفان بفدونمرز جهفت همفکری در زمعنف تهعف
واکسف؛ و کمک ب کنفورهای فقر لفادر م کنند ،ممک؛ اسفت در آینده باعث بهبود روابط و
تیامالت علم شود و یا اشکا جدیدی از آن را ب وجود آورد.
توج بعنتر ب علوب
ت رب

فمایت دولت و ان اب تحقعقات
ی
سری
فمایت اقتوادی و ان اب
پروژههای کالن علم
افتما وهور
اشکا جدید
تیامالت علم

خود ارجاع

تیامل سعستم با خرده
سعستم اقتواد و سعاست

افزایش تیامالت
علم معان
پزشکان
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واکنش
خردهسعستم
علم

هم گعری
کرونا
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 .6-3-3خردهسیستم آموزشوپرورش

یک از شافلگعران تری؛ تأثعرات کویدف 19بر جریان خردهسعستم آموزشوپرورش است .در
اکیریت مطلق کنورها (–فدود  166کنور) اولع؛ واکنش سعستم آموزش تیطعل نمودن
ی
تقریبا کلع مدارس ،داننگاهها و داننکدهها بوده است (مختار .)3 ،2020 ،1بر اساس
گزارش یونعس  153 ،کنور در فال بر مبنای تومعمات وزارتهای علم خود بست های
آموزش را گسترش دادند ک نبق ای؛ آمار فعات علم فدود  98/6درلد از جمیعت
دانن و ی جهان متأثر از ای؛ بعماری شده است (ردی .)2 ،2020 ،2در  5مارس ،بعنتر
دانشآموزان و دانن ویان تحتتأثعر اقدامات ا طراری کرونا ،در چع؛ قرار داشتند ک فدود
 233معلعون نیر بودند و پس از آن ژاپ؛ با  16/5معلعون نیر و ایران با  14/5معلعون نیر قرار
داشت (بارنوب .)3 ،2020 ،3ب تدریج در  13مارس ،دولتها در  49کنور جهان تیطعل
مدارس را اعالب کردند (داویس ات آ  ،)5 ،2020 ،4از جمل  39کنور با تیطعل سراسر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مدارس کنور و  22کنور با تیطعل مدارس بخشهای از کنور موافقت نمودند .بنا ب
اعالب یونسکو  ،تا  16مارس ،ای؛ رقم از  49ب  73کنور افزایش یافت است .تا  19مارس،
 50درلد دانشآموزان در سراسر جهان تحتتأثعر تیطعل مدارس بودند ،ک مربوب ب
تیطعل سراسری در  102کنور و تیطعل محل در  11کنور با  850معلعون کودر و جوان
بود .تا  20مارس ،بعش از  70درلد از دانش آموزان جهان با تیطعل مدارس خود روب رو
شدند (واردرپ.)2 ،2020 ،5
در چارچوب نظری سفعسفتمها ،با کمکگعری از روی خودارجا  ،خردهسفعسفتم آموزشف ،
همواره در فا منفخم سفاخت؛ تیاوت خود با محعط بوده و ب ای؛ نریق خود را بازسفازی
کرده اسفت .ای؛ مکانعسفم ،درعع؛فا بسفط و توسفی خردهسفعسفتمها یا سفعسفتمهای جزئ تر
را ممک؛ نموده تا مابق سففعسففتمها نعز ب محعط درون برای آنها تبدیل شففوند .ازهمع؛رو
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

سفعسففتم آموزش آنالی؛ ب محعط برای خردهسففعسففتم آموزشف بد م شففود ،و بالیکس.
تو ففعس آنکف در جریفان همف گعری کرونفا ،خردهسففعسففتمهفای آموزشفف برمبنفای رونفد
خودارجفاع و منففخم نمودن تیفاوتهفا از یفک نر و بفا کمفکگعری از کفارویهه
خودترمعم  ،در جهفت ترمعم نظفاب آموزشفف از ابزارهفای رسفففانف ای اسففتیفاده نمودنفد.
ی
ازهمع؛رو ،رخفداد کنون در مقفاب کنشگری فیفا  ،نظفاب آموزشفف جهفان را بف نور کفامال
نفاگهفان وارد دنعفای آموزش دی عتفال نمود دنعفای کف خردهسففعسففتم آموزشفف  ،مردب و
مسففئو ن آموزش ف ت رب و آشففنای کامل با آن ندارند .بخن ف از د یل آن نعز در تمام
نقاب جهان ،ب خوفو

در کنفورهای فقعر متأثر از خردهسفعسفتم اقتوفادی اسفت چرا ک

متاسفیان برای بسفعاری از کنفورها در زمعن خردهسفعسفتمآموزشف ن تنها بودج زب در نظر
گرفت نم شود بلک هم پعشازای؛ و هم در شرایط کنون  ،زیربناهای ف؛آوری ب فدی رشد
نعافت ک بتواند تسفهعالت کاف و زب را در شفرایط فوقالیاده فسفاس آموزشف فیل ارای

نماید (سعمون.)1 ،2020 ،1
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بف نور میفا  ،در ایفالفت کفالعیرنعفای امریکفا 16 ،درلفففد افراد در درون منز هعچگونف
دسفترسف ب اینترنت ندارند .در ای؛ معان ،دسفترسف فدود  27درلفد دیگر با سفرعت پایع؛
ی
محدود شفده ،و  1٠درلفد مابق دیگر لرفا از نریق گوش تلی؛ هوشمند ب شبک اینترنت
ی
دسفترسف دارند .با توج ب اینک امروزه تقریبا نعم از جمیعت جهان ب اینترنت دسفترسف
نفدارنفد (بروب ،)3 ،2020 ،2ب تردیفد ،ای؛ منففکفل در کنففورهفای چون ،هنفد ،عراق،
افغانسففتان ،سففودان ،ترکمنسففتان و بسففعاری دیگر ب مرات بعنففتر از کالعیرنعا اسففت .در
کنفورهای یادشفده ،فی چات خردهسفعسفتم اقتوفادی ک ب خوفو

در دروان هم گعری

کرونفا بعنففتر شففده مفانع دسففترسفف دانشآموزان بف امکفانفات محفدود تکنولوژیفک موجود
م گردند .ای؛ در فال اسففت در کنففورهای یادشففده بسفعاری از خانوادهها ب ابتدای تری؛
امکانات چون برق و اینترنت تمابوقت دسترس ندارند .از ای؛ رو ،امروزه خطر افزایش ترر
تحوعل در منانق محروب با رفت است .عالوه بر ای؛ ،پعچعدگ های سعستم آموزش برای
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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هم کنفورها و ب خوفو

در کنفورهای درفا توسفی رو ب فزون اسفت زیرا امروزه سفواد

دی عتال و دسففترسفف ب تکنولوژی آن از جملف مقو ت اسففت ک شففکفا های نبقفات
اقتوففادی و اجتماع را ب شففکا آموزش آنالی؛ تبدیل کرده و آن را ب فوزه آموزش انتقا
داده است.

تداب روند عدب فضور فعزیک

متمایز نمودن خود با محعط

تیطعل مدارس در 166
کنور

خودارجاع

تقسعم ووای
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واکنش خرده سعستم
آموزش

هم گعری کرونا

خود ترمعم

تبدیل شکا اقتوادی-
اجتماع ب شکا آموزش
انالی؛
آموزش آنالی؛
افزایش افتما ترر تحوعل

نمودار شماره (.)10کویدـ 19و خردهسیستم علم

 .4نتیجهگیری

نتایج فالففل از تحقعق ننففان م دهد ک نظری لومان نقن ف ای بزرگ و خوانن ف ب جا از
جزئعفات را در برابر واقیعفت اجتمفاع کرونفا و اجزای آن نرح م کنفد .بف گونف ایکف بخش
قابلتوجه از رخدادهای اجتماع در چارچوب میهوم ای؛ نظری مینادار م شفوند .البت
چکر ای؛ نکتف اهمعفت دارد کف نظریف لومفان مفاننفد دیگر نظریفات سففعسففتم دارای
دسفت بندیهای خا

خود اسفت ک ننفان م دهد اثرات و تغععرات بحران کویدفف ف 19فقط

مربوب ب فوزه سفالمت نعسفت ،بلک اثرات سفازمان  ،اقتوفادی ،سفعاسف  ،آموزشف  ،علم ،
دین و قانون و تأثعرات ک بر پعکره تیامالت اجتماع گذاشت ،در برخ مواقع شدیدتر از
ی
فوزه سففالمفت اسففت .ازجملف اینکف  ،چفالشهفای جفدی برای برخ از مو ففوعفات مفاننفد

نابرابری ،فرآیندهای شفغل  ،دین  ،آموزشف و علم  ،منفکالت اجتماع و تیامل انسفان
پدید آورده اسفت .ب عبارت  ،بحران هم گعری کویدففف 19ننفان داد ک آشفوب بزرگ در برابر
«نظم مسفتقر و مورد انتظار درفا شفکلگعری اسفت .نظم ک سفسفت ،سفعا و شفکننده
بودن آن ب اثبات رسفعد و ثابت شفد ک همواره مسفتید تغععرات عمده و در میرض نعروهای
محعط

د سعستم است.

در ای؛ معان ،دقعقتری؛ مناسفبات سفعسفتم در قال بخش سفازمان آن خود را ننفان داد.
جای ک مناسبات رسم و شغل دچار ی
تحو شدند .روابط اداری و بوروکراتعک را م توان
بهتری؛ نمون یک سفعسففتم اجتماع در شففاکل بید سففازمان دانسففت .جای ک رفتارهای
هدایتیافت شفهروندان ب نیع یک نظم هدفمند و ب قوفد با بردن بهروهوری در سعستمهای
اقتوفادی یا محدودکردن و کنتر شفهروندان در سفازوکارهای مختل قدرت سفامان یافت.
قدرت سفعاسف ابتدا بدن و و یروس را با شفیار در خان بمانعد محبوس کرد و ادبعات خالف
را وارد عرلف زبان نمود .از آن ا ک ابیاد سففعسففتم در محعط سففعسففتم با یکدیگر مرتبط
اسفففت ،همع؛ کنتر و محفدود شفففدن تیفامالت اجتمفاع  ،سففرمننفففأ تغععرات عمفده در
سفازمانهای اقتوفادی ،آموزشف  ،دین  ،علم شفد .ب عبارت دیگر ،هرگون تغععر در واهر
یا ماهعت یک سفعسفتم فرع بر روی ترکع داخل و سفاختار سفعسفتمهای فرع دیگر و در
ادام بر کل سفعسفتم تأثعر گذاشفت .ب گون ای ک برخ از سفازمانها چون شفرکتهای بزرگ
هواپعمای را تا مرز ورشففکسففتشففدن پعش برد و از ای؛ رو ،بس فعاری از شففرکت ها ت رب
جدیدی در ای؛ زمعن کس کردند.
ب عالوه ،تغععر و ی
تحو خردهسفعسفتم قانون ،فضفا را برای تغععر در مکانعسفم بسفعاری دیگر از
خردهسفعسفتمها فراهم آورد ب گون ای ک خردهسفعسفتم سفعاسف از ای؛ امکان اسفتیاده نمود و برای
کاهش پعچعدگ و انتظاببخنفف ب کنش شففهروندان ،قوانع؛ سففعاسفف را ب نیع خود ب کار
ی
بسفت .متقابال خردهسفعسفتم سفعاسفت نعز نعروی زب برای تغععر منطق عملکردی خردهسفعسفتم
قانون را فراهم نمود .خردهسفعسفتم اقتوفاد امکان زب برای توسفی علم در ای؛ خردهسفعسفتم را
آماده کرد و سفعسفتم علم نعز تالش داشفت تا با رفع منفکالت فوزه سفالمت در فرکت جریان
اقتوففادی فمایت زب را تدارر بعند .بنابرای؛ ،خردهسففعسففتمها برمبنای جریان خودترمعم و
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خودارجفا خود و در راسففتفای سفففامفانمنفد نمودن کنش اجتمفاع هم از فرلفففتهفای دیگر
خردهسففعسففتم هفا اسففتیفاده نمودنفد و هم شففرایط زب برای تغععر کفارو یهههفای خود را فراهم
سففاختند .بر همع؛ مبنا ،ب عنوان میا کلعس فاها و مسففاجد ب ارائ خدمات بهداشففت و توزیع
محلو هفای فففدعیون کننفده پرداختنفد .سفففال؛هفای ورزشفف تبفدیفل بف محفل قرنطعنف و
مراقبفتهفای پس از درمفان اولعف شففدنفد و نعروهفای نظفام ووعیف توزیع کمفکهفای انسففان و
دعیون کردن منانق شهری را برعهده گرفتند.

بف نظر م رسفففد پعفامفدهفای کرونفا تفا مفدتهفا بفاق خواهفد مفانفد و بفاعفث ی
تحو تیفامالت

اجتماع پعرامون محور پروتکلهای بهداشفت  ،تغععرات سفازمان و پعچعدگ کعیعت آنها ،ب
چالش کنفعدن فهم مینوی افراد و کاهش فرورت فضفور فعزیک در برخ مناسفک ،روی
آوری دولتها ب و فع قوانع؛ اقتدارگرایان  ،توج بعنفتر ب علوب نبعی و عقل  ،شفتابگعری
سففمتوسففوی آموزش آنالی؛ ،تداوب اقتوففاد فمایت و گرایش ب خوداتکای خواهد شففد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بنابرای؛ ،اشراق نخواهد بود اگر گیت شففود از ای؛ ب بید هم ی شففش خردهنظاب (سففعاسفف ،
قانون  ،اقتوفادی ،دین  ،علم و آموزشوپرورش) ی
تحو ت جدی را از سفر بگذارند .بنابرای؛،
دیر یفا زود نظفاب فقوق جوامع مختل  ،اعتبفار نهفادهفای مختل علم  ،پهوهنفف  ،زبفان و
همچنع؛ داعع های ادیان و مذاه و نهادهای آموزش ف ب چالش کنففعده خواهند شففد .آنها
بفایفد از عملکرد ،ادلف و کفارنفامف خود در برابر ای؛ بحران گسففترده و هولنفار دففا کننفد .در شعر
ای؛ لففورت ،بفایفد خود را متنفاسفف بفا ی
تحو ت ر داده ،برای شففرایط جفدیفد کف در عوففر
پساکرونای ر داده آماده سازند.
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فرهنگ دیجیتال و مطالعات بصری :نوستالژی و خیالبافی در
رخداد شیوع ویروس کرونا در ایران
1

حامد طاهریکیا

دریافت1399/02/07 :؛ پذیرش1399/02/25 :

چکیده

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

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


 .1مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .3چارچوب نظری

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

2

برای اولین برار در قرن  17میالدی آن را برا ریشررهای یونرانی بره مفروم خواسررتن دردنرا چیزی
برهکرار برد (جینرگ .)360 ،2006 ،3افرادی کره بره سررفرهرای دور میرفتنرد در جسررتوجوی
موقعیرتهرای امنی بودنرد کره در خرانره آن را تجربره میکردنرد و در شرررای نرامطمۀن جردیرد
احسراس نیاز برای امنیت به ایجاد نوسرتالیی روزها امن خانه منجر میشرد .بنابراین نوسرتالیی
وضرعیت گیرکردن در شررای ناامنی اسرت که سروژه بهدنبال بهدسرتآوردن دوبار چیزی اسرت
که بهدسرت نمیآید و نوسرتالیی برآمده از موقعیت اضرمحالل امید برای بازیابی موقعیت امن
گذشرته اسرت که نابود شرده اسرت (پیکرینگ و ِکیگیی .)920 ،2006 ،4نوسرتالیی موقعیتی
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در زمان اکنون برای بازخواسرتن اندوهگین موقعیت گذشرته در نسربت به موقعیت ناامن آینده
است (کینگ و مکریوج.)488 ،2015 ،1
برازخواسرررتن انردوهگین گرذشرررتره در موقعیتی از اکنون اسرررت کره دچرار رخرداد و
فروپاشریدگی شرده اسرت  ،زیرا مرزهای نظم تاریای که سروژه موقعیتش را در آنرا بهدسرت
آورده بود دچار گسرسرت شرده و خ روال امور از بین رفته اسرت .نمودار وقایع در میدان
رخداد شرکل منحنی دارد که حاصرل فرایند تغییر نسربت ها بین نیروهاسرت و مرزهای نظم
نمی تواند در منحنی از تغییرات خودش را منسرجم کند .پس وضرعیت اکنون حاصرل خ
گسرسرت رخداد اسرت و هر آنچه قبل از آن قرار می گیرد نوسرتالیی اسرت برای اینکه آنچه
درحال آمدن اسرت آنقدر آبسرتن احتماگت ماتیف و مبرم شرده که دیگر آینده را نمیتوان
مانند زمان قبل از خ گسست در نظر گرفت.
بره همین سرربرب فکر کردن دربرار آنچره درحرالآمردن اسرررت فق در مرتبر خیرال قرار
میگیرد ،به عبارتی شرریو فکر کردن در میدان رخداد در حالت خیال اسررت .میدان رخداد
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اسرررت .در میردان رخرداد نظرام دانش دیگر نمیتوانرد الگوی تراریای تحییرل را ادامره بردهرد و
برای تامین آنچه در حال شردن اسرت چارهای جز خیال کردن و تصرویر سرازی از آینده باقی
نمیماند .نظم دانش خیال برانگیز میشررود و وییگی خیال قدرت انطباق با فضررای سرریال
میدان رخداد را دارد.
در نتیجه ،رخداد شریو ویروس کرونا در ایران ناگران بواسرط گسرسرت یافتن مرزهای
نظم ،موقعیت اکنون را تبدیل به مسررۀیه کرد و ابرام از آیندهای که درحالآمدن اسررت آنقدر
شرردت یافت که نوسررتالیی بازگشررت به مرزهای نظم زندگی روزمره را در دوران پیشرراکرونا
پدید آورد .گسررسررت یافتن نظم و ایجاد آشرروب در موقعیت اکنون هراس میی و اضررطراب
اجتماعی را دامن زد که شرکلهای بیانگری احسراسرات ناشری از آنرا در شربکههای اجتماعی
جغرافیرای دیجیترال خودش را نشررران میداد .همچنین ،تصررور و خیرال کردن فردای پس از
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بحران کرونا هم جیوههای بیانگری را ایجاد کرد که اشررترا مجموع شررکلهای بیانگری
مردم گیر کرده در میدان رخداد شیو ویروس کرونا پیوند احساسی را شکل میداد.
ِ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

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

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

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

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

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

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

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

.
.

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

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

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

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

زمان اکنونی اسررت که از حرکت باز ایسررتاده

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

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

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

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

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

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

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

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

1

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

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

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

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

پس از کرونا

پس از کرونا

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

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

شکل شماره ( .)12خیالی طنزآمیز از کنشهای پس

قبل از شیوع ویروس کرونا

از پایان شیوع ویروس کرونا

 .5نتیجهگیری

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

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

 .6سپاسگزاری

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

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

پسههههاویهههه ی .ترران نشر

پیوهشرگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ( .)1399گزار نظ سهنای دج گا شهر ن ان در وصهور و نا امطالعه
وشوری) ،موج ا ل .ترران پیوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
ایسررنا ( 7اردیبرشررت  .)1399مرمت جن مش ه خ وانواد های تر انی در صههورت ادامه شههیوو و نا .برگرفته از
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،123-143 ،)2(12 ،پیاپی  ،46بهار 1399

شکل

افراسییبی ،حسییب و ،هیرلوئ مریم ( .)1399تعلبق هراس و ،یزاندیشیی ،رداشیی جوانین از زندگ اجتمیع در شییرای
کرونیی  .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی .123-143 )2(12
شیپی 2008-4641

© نویسندگین  /دسترس ،ه مت کیمل مقیله ،راسیس قوانب کریتبو کیمینز

آزاد اس .

)

تعلیق ،هراس و بازاندیشی :برداشت جوانان از زندگی اجتماعی
در شرایط کرونایی
حسین افراسیابی ،1مریم بهارلوئی

2

دریافت1399/02/07 :؛ پذیرش1399/02/25 :

چکیده

،حران نیشی از شییبور ویروس کرونی سیراسییر جهین را فراگرفته و عثوا ،ر اارای ،هداشییت و پزشی
پبیمدهیی اجتمیع و فرهنگ مهم ،رای زندگ انسیینهیو جوامع داشیته اسی ، .ررسی ننب پدیدا
فراگبر و نند،عدی نگیا مبینرشیتهای را م طلبد .پژوهش را ،ی هدف کشی ترر،ه کنشیگران اجتمیع
در زنیدگ در شییرای ،حران کرونیی و قرن بنیه اجرا کردیم .مشیییرکی کننیدگیین شیییمیل  43نفر از جوانیین
حیضیر در شیب ههیی اجتمیع اسی که ،ی اسیتفیدا از ش م
یبوا نمونهگبری هدفمند (در دسیترس و ،ی حداکرر
تنور) انتخیب کردیم و ،ی آنهی مصییحبه نبمهسییتتیرییفته انری دادیم .داداهیی حیصیل از مصییحبههی ،ی
م
مقوله اصیل کشی شید که
اسیتفیدا از کدگااری نرری مورد ترزیهوتحلبل قرار گرف و در پییین هف
عبییریانید از آشییفتگ روان /رفتییری افزایش تودمراقبت تنگنییی تعییمثی تنگنییی معبشییی
،یزاندیش ی معنوی تلخ رسییینه و مرور و ،یزیی ،تویشییت ، .راسیییس جمع،ندی مفیهبم و مقولههی
تعلبق در هراس و ،یزاندیشی ،هعنوان مقوله نهیی ارائه شید .در فاییی تیحدودی ربرقی،ل کنترب ،برون
ارتقیی تودمراقبت تقو ی سییییزوکییرهییی ههن و همافزای اجتمییع م توانید رلبیه ،ر ا،عیید منف ای
شرای را تسهبل کند.
کلیدواژهها :کرونی ویروس کوویدی، 19یزاندیش هراس ،بمیری
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 .1دانشبیر جیمعهشنیس دانش دا علو اجتمیع دانشگیا یزد یزد ایران (نویسندا مسئوب)


 .2دانشروی دکتری جیمعهشنیس دانش دا علو اجتمیع دانشگیا یزد یزد ایران


 .1مقدمه

شیبور جهین ویروس کرونی نشیین داد که ،یوجود پبشیرف هیی پزشی

و ،رتثف تصیور

ویروسهیی و ،بمییری عفون هنوز تهیدیید مهم ،رای جوامع انسییین ،یه حسیییب م آیید .در
دیمیا سییب  1398شیمسی (دسییمبر سییب  )2019نوع همهگبری در اار ا،تث ،ه ویروس
جدید کرونی در شییهر ووهین نب گزارش شیید .تی روز  25میرس ، 2020ر اسیییس اعث
سییزمین ،هداشی جهین در ،بش از  156کشیور جهین حدود  664731نفر مبتث ،ه کرونی و
 30899مورد مرگ گزارش شییدا اس ی ، .بشییتری موارد ا،تث در کشییورهیی امری ی نب
ایتیلبی اسیاینبی م
کراجنو ،ایران و ژاپ ،ودا اسی (تدا،خشی کویی  .)3 1399کرونی
تینوادا ،زرگ از ویروسهی اسی که ،بمیریهیی مختلف از سیرمیتوردگ معمول گرفته
تی سندر حید و شدید تنفس ایرید م کند (کر،یسچ و علبیری  .)1 1394درحیبحیضر
ویروس کرونی که در ،عا ی از مبتثیین منرر ،ه سییندر تنفس ی حید م شییود و در ،رت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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موارد منرر ،ه مرگ م شییود همهگبر شییدا و در حیب گسییترش در همه کشییورهی اسیی
(الهتوکل  .)1 1399ای ویروس تمیم شییهروندان از پبر جوان مبینسیییب زن و مرد و
در تمییم طبقییی اجتمییع از فقبر و رن را درگبر م کنید، .بمییری جیدییدی کیه ،یی همیهگبری
جهین و روند انتقیب عربب و نیشینیتته تعرب همه متخصیصیین پزشی

را ،رانگبخته و

جهین را در شیو فرو ،ردا اسی ، .حران ویروس کرونی ،حران نیمفهو و مبهم اسی  .ای
،بمیری ،ی قر،ینبین روزافزون ترس اض راب و ،ثت لبف را در جهین دام زدا اس .
،ر اسییییس آمییر جهیین تعیداد مبتثییین ای ویروس در جهیین از مرز شییشمبلبوننفر
گاشیته اسی  .در ایران نبز از مرز صیدوپنریاهزار نفر عبور کردا و تعداد جین ،یتتگین ای
ویروس در ایران از مرز پنجهزارنفر عبور کردا اسی  .در جهین و ایران هر روز شییهد افزایش
تعداد مبتثیین هسیتبم .در سیرتیسیر جهین متخصیصیین در حوزاهیی مختل ،هدنبیب ییفت
راه جه مهیر و کنترب ای ویروس هسیتند .دول هی و سیبیسیتمداران در تمیم جوامع در
تثش ،رای نگونگ گیارانیدن و سییاریکردن ای دوران هسییتنید، .بمییری کرونیی پبییمیدهییی
تود را در تمیم نری هیی جیمعه اعم از اقتصیدی سبیس اجتمیع فرهنگ و نریم ،ر
جیی م گاارد، .سیبیری از کیرکنین دورکیر شیدااند جلسییی حایوری و سیفرهیی تریری از

طریق کنفرانسهیی ویدیوی ،رگزار م شییود و تریدهی آنثی انری م شییود .دول هی در
سییرتیسییر جهین اقدامیی فزایندا را ،رای مهیر ای ویروس ارائه م دهند .در ارلب کشییورهی
مرزهی مدارس رسیتورانهی و فروشیگیاهی تع بل شیدا و محدودی رف و آمد اعث شیدا
اسی ، .حران میل مواجهه ،ی عواقب اقتصییدی ویروس کرونی نیلش ،زرگ ،رای دول هیی
مل اسی ی  .رکود اقتصییییدی در اار افزایش ،بمییری تییابرای زیییدی ،ر زنیدگ مرد دارد.
،ب یری کیهش اشییتلیب کیهش درآمد و اروی و عد اطمبنین در مورد شییلل و درآمد در
آیندا افزایش ییفته اسیی  .همب تلببر در اروی اقتصیییدی عواقب متعددی ،رای سییثمت
گرواهیی مختل دارد .آسییببهی و مشی ثی ،هداشی روان درحیبحیضییر شییییع اسی

(،یین س و هم ییران .)2 2020 1شییبور ویروس کرونیی رنج ،شییر را در سییرتییسییر جهیین

گسترش م دهد.
شیبور ویروس کرونی در نگیا اوب یک پدیدا پزشی
م
امی ّ
نندمیهه اتبر در سی
تحویی و پبیمدهیی مهم

و مر،و ،ه سیثم ،ه نرر م رسید
جهین حیک از ای اسی که کرونی
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اشیتلیب و شییت هیی اقتصییدی ،هشیدی از ای پدیدا تیابر پایرفته اسی  .نم توان ای
م
مسیئله ،زرگ جیمعه انسیین را صیرفی ،ه امر ،هداشیت تقلبل داد، .ههمب تیطر ،سیبیر مهم
اسیی که دیل هی و ا،عید اجتمیع و فرهنگ ای ،بمیری را نبز ،شیینیسییبم (مبرزای و
رحمیین  .)1399تحلبیل واقع،بنیینیه کرونیی ،یهعنوان ییک پیدییدا جیدیید و ننید،عیدی نم توانید
،ه یک رشته تیص محدود شود و م یلعیی مبینرشتهای را ضروری م سیزد.
روزهیی قرن بنه نیشیی از کرونی ،ی م یلعه ،بشییتر در مورد ای ویروس واکنشهیی
جهین نسیب ،ه ویروس و رااهیی کیهش پبیمدهیی منف ای ویروس م گارد (کشییورز
، .)1399حران کرونی پتینسیبل ایرید تلببرای سییتتیری طوین مدی در جیمعه را دارد .در
ایران همزمین ،حران کرونی ،ی مشی ثی پبشیب حیصیل از تور گران و فشییر اقتصییدی
تحمیل ای دوران را ،رای مرد دشییوارتر کردا و ترییرب متفییوت را ،یه ،ییر آوردا اسییی .
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تعیرضیی تینوادگ پبش از کرونی همزیست طوین مدی تینواداهی کنیر هم در طوب روز
را نبز دشوار کردا و م
دلهرا مبتثشدن نبز افزایش ییفته اس .
،ی توجه ،ه این ه ویروس کوویدی، 19بمیری جدیدی اس

تحقبقیی اند و ارلب ،ی نگیا

و اقتصیییدی انریی شییدا اسیی (،ین س و هم یران  2020یین  1و هم یران

پزشیی

 .)2020ای م یلعه ،ی هدف م یلعه و کشی ترر،ه کنشیگران اجتمیع در زندگ ،ی شیرای
،حران کرونی و قرن بنه انری شیدا اسی  .مس م
یئله اسییسی می ای اسی که کنشیگران نه ترر،های
از زنیدگ در ای شییرای دارنیده نیه راهبردهیی و اسییتراتژیهییی ،رای مواجهیه ،یی آن ،یه کییر
گرفتهانده پبیمدهیی شیبور ویروس و قرن بنه در زندگ آنهی نه ،ودا اسی ه در واقع قصید می از
نگیرش ای مقیله ،ررسی ای موضیور اسی که ،ی شیبور ویروس کرونی و اتتثیی ایرید شیدا
نه تلببرات در زندگ شخص کیری و تعیمثی افراد ایرید شدا اس ه نه ترر،های کسب
کردااند و نگونه تود را ،ی ای شیرای سییزگیر کرداانده ،همنرور رسیبدن ،ه ای اهداف یز
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اس ،ی روی ردی تفسبری و مبینرشتهای ،ه فرایندهی و شرای پرداتته شود و ییههیی مختل
زندگ روان عیطف تعیمل معبشت و فرهنگ مورد ،حث قرار گبرد.
 .2پیشینه تحقیق

،یی توجیه ،یه گسییتردگ و اارای ننیدجیینبیه پیدییدا کرونیی در میدی کوتییه کیه از شییبور ای
ویروس م گارد تحقبقیی ،سبیری در را ،ه ،ی آن انری شدا اس
،ی روی رد اجتمیع اندک انری شیدا اسی
گودم

3

،ی وجود ای تحقبقیی

فوجبتی  2موسی یرن و پوسیتل وینیی 2020

 2020جویس و ای س 2020 4جن بنز( 2020 5تییابر اقتصییییدی اپبیدم و

،بمیری همهگبر) گرژوسیی

( 2020کرونیویروس تیابر و واکنش) ار،یخ ( 220تیابر

،حران ویروس کرونی ،ر عمل رد آبوهوا و توافقنیمه سبز اروپی) ،یلدوی و ودر دی میئورو
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

( 2020اقتصیییید در زمیین ویروس کرونیی) لونسیییه و پبیینتیی ،( 2020حران ورود کرونیی
نهنبزی م توانبم یید ،گبریمه) ،ین س و هم یران ( 2020رکود اقتصیییدی و سییثمت
پبیمدهیی ،لندمدی سیثمت پیسیب ،ه ویروس کرونی) یین

و هم یران ( 2020شیرای

کثن اقتصییییدی و سییثمی در انگلبس جمعآوری پو یییی و نییهمگون من قیه محل )
پروپر 1و هم ییران ( 2020تییابرای گسییترداتری از کورونیی ویروس) الیه توکل 1399
(مقی،له ،ی اسییترس نیش ی از همهگبری ویروس کوویدیییی )19فرنوش و هم یران 1399
(شنیت کوویدیی،19ر اسیس شواهد موجود م یلعه مروری)؛ توکل و هم یران 1396
تیدا،خشیی کویئ

( 1399زنیدگ در قرن بنیه در منزب ترزییهوتحلبیل دانشییروی

ترر،بیی روانشیینیتت در ویروس کرونی) علبزادافرد و صییفیرینبی  1399کر،یسییچ و
علبیری ( 1394کرونیویروس سییندرو تنفسیی تیورمبینه) سییلبمین مبگون 1392
(طلبین ،بمیرسیتین سیندر تنفسی کرونیویروس تیورمبینه) وحدی و هم یران 1392
(مروری ،ر کرونیویروس جدید عیمل سیندر حید تنفسی تیورمبینه) سییزمین ،هداشی
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جهین ( 2011تیابر ،حرانهیی اقتصییدی ،ر سیثم روان) ادا و هم یران( 2009 2تیابر
شو درآمدی ،ر سثم

شواهدی از داداهیی گروه ).

نتییج ارلب تحقبقیی نشیین م دهد شیبور ویروس کرونی جهین را در شیوک فرو ،ردا اسی .
ای شیو تمیم ،خشهیی جیمعه و زندگ کنشیگران را تح تیابر قرار دادا اسی و ،حران میل
و رکود اقتصیدی حیصل از ،حران ،ه دلبل تع بل هیی گستردا در س

جهین ،ی سثمت روان

کنشگران در ارتبی ،ودا و ا،عید مختل سثم آنهی را دنیر اتتثب کردا اس .
.3حساسیت نظری

در نگییا جییمعیهشیینییتت ،یه پیدییدا کرونیی نرری میه جییمعیه مخییطراآمبز اولریش ،یک 3ی

از

قرییبتری نررییههییی معییصییر اسیی کیه م توانید در تحلبیل شییبور کرونیی و پبییمیدهییی آن
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کمیککننیدا ،ییشییید، .یک در نررییه تود ،یه مخییطرای جییمع میه میدرن پرداتتیه اسیی  .مفهو
مخیطرا ،بشییتر در ارتبی ،ی م
نحوا سیییزمینده جهین اجتمیع ،هوسییبله کنشییگران عیدی و
متخصصین م رح اس (ریتزر .) 731 1390
در نگییا ،یک میدرنبزاسییبون مخییطرا در ،رت از حوزاهیی و شییبواهییی زنیدگ را کییهش
م دهد ول عوامل مخیطراآمبز جدیدی را ایرید م کند که در گاشییته نیشیینیتته ،ود در
جوامع امروزی ،خش عمداای از ای مخیطرای از وا،سیتگ زیید ،ه نهیدهیی مرل دول
علم پزش ی

تخصییص ی و ،یزار کیر نیش ی م شییود (ترنر  .)176 1994از دیدگیا ،ک

جییمعیه مخییطراآمبز تحی تییابر سییه فراینید کلبیدی شیی یل م گبرد کیه تود ادامیه فراینیدهییی
آرییزی میدرنبتیه و تعمبق آنهییسیی

ال ) توزیع مریدد اروی و مخییطرا ب) فردی ییی،

ج) اسییتیینیداردزدای از کییر .از نرر ،یک نور مخییطرای در جوامع جیدیید عمیدتیی حییصیییل
فعیلب هیی ،شییر اسیی و م
همه سیییکنین کرا زمب را مورد تهدید قرار م دهند (قیسییم
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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.) 35 1388

ّ
مخیطرای جدید مرزهیی طبقیی اجتمیع مرزهیی مل و نسل را درم نوردد (ترنر

 )525 2006و همیه گرواهیی را تحی تییابر قرار م دهید .فردیشیییدن ی

از مهمتری

زمبنههیی تشیدید مخیطرای اسی ، .رتثف جیمعه میقبل مدرن که فرد ،ه کمک تینوادا و
جییمعیه ،ر تنییقاییییی و نییلشهیی رلبیه م کرد در دنبییی میدرن هم میه ای نییلشهیی ،یه فرد
واگاار شیدا اسی ، .هعبیری دقبقتر فرد ،ه تودش واگااشیته شیدا اسی ، .ه نرر ،ک جوامع
مدرن از طریق از،ب رفت روشهیی سیینت زندگ و مبدان کنش (فا ییی عمل) پرمخیطرا
مشییخ

م شییود (هبنز .)48 2002 1جیمعه مخیطراآمبز جیمعهای اسیی که در آن

نگران افراد از آفییی و ،ثیییی طببع (قح

و زلزلیه) ،یه سییمی مخییطرای نییشیی از

فعیلب هیی انسییین که ارلب شیی ل جهین و عیلمگبر دارند مع وف شییدا اسیی  .در
نهیرنوب نرریههیی ،ک در مورد مخیطرا م توان گف ،بمیری نبز مخیطرا مهم ،هشمیر
م رود و منبع کلبدی از مخیطرا هستند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

گبدنز معتقد اسی جیمعه مدرن ،ی مخیطرای ت رنی و تیزاای همراا اسی که پبوسیته
اعتمید می را تهدید م کنند و ،ه نیامن هسییت شیینیتت م انریمد .مخیطرا شییدی جهین
پبدا کردا اسیی  .رویدادهیی که ،ر زندگ شییمیر فراوان از مرد در سییراسییر جهین تیابر
م گاارند گسیترش ییفتهاسی  .انسیینهی،بش از گاشیته نسیب ،ه ت رهی آگیه پبدا کردا
اند.طب وسییبع از مرد ت رهیی تهدیدکنندا را م شیینیسییند .از طرف دیگر ای آگیه
دردنی نبز وجود دارد که نری هیی تخصییصیی توانیی محدودی در ،رتورد ،ی ای ت رهی
دارند (ریتزر  .)769 1374گبدنز ،یزاندیش را ی از ویژگ هیی پوییی نوگرای م داند.
م
در،یرا ای عمل ردهی پبوسیته ،ررسی
جیی که عمل ردهیی اجتمیع در پرتو اطثعیی تیزا
و اصثح م شوند و در نتبره تصل شین را ،ه م
گونه سیزنداای تلببر م دهند.
در جهین نوی هر نبزی در معرض ،یزاندیشی قرار دارد (همین  .)768در مواجهه جهین
م
نحوا گاران فرار ،هداشیی و  ...از جینب
،ی ویروس کرونی فرهنگ آداب معیشییریهی
تمیم نهیدهی ارگینهی سییزمینهی و کنشیگران از پرتو اطثعیی تیزا مورد ،یزاندیشی قرار گرفته
اسی

و نحوا عمل رد سییزمینهی و کنشیگران را در سی

اجتمیع و فردی تلببر دادا اسی .

در جهیین نوی ،یی رسییبیدن هر اطثعییی تییزاای کنشییگران و نهییدهیی و دولتمردان عمل ردهییی
تود را مورد ،یزاندیش قرار م دهند و دستور تیزاای را ،رای تود تدو ی م کنند.
در مرمور ،ی توجه ،ه م یلعه تحقبقیی پبشیب و مرور اد،بیی نرری م توان ننب تفسیبر
کرد کیه وجود ویروس کرونیی مخییطرا و ،حران جیدی ،رای کنشییگران و نهییدهییی اجتمییع در
سی

وسیبع ایرید کردا اسی  .ای ،حران ،یعث ایرید ،یزاندیشی در نهیدهی و کنشیگران در

را ،ه ،ی تدوی عمل ردهیی جدید جه سیزگیری ،ی شرای موجود شدا اس .
 .4روش تحقیق

در اجرای پژوهش حیضر از روش نرریه زمبنهای که ی

از روشهیی تحقبق کبف اس

اسیتفیدا کردیم .مشییرک کنندگین از مبین شیهروندان ایران عایو شیب ههیی اجتمیع در
محدود سین  19-49سییب (اینسیتیگرا تلگرا و واتساپ) انتخیب شیدند .نمونهگبری ،ی
اسیتفیدا از نمونهگبری هدفمند و از نور نمونهگبری در دسیترس و ،ی حداکرر تنور انری شید.
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،ی  43مشییرک کنندا (هر دو جنس متیهل و مررد) اشیبیر دادا حیصیل شید، .رای گردآوری
داداهی از مصییحبه نبمهسییتتیرییفته اسیتفیدا کردیم و ،ه دلبل محدودی تمیس حایوری
مصییحبههی ،هصیوری مریزی و از طریق گف وگوی دونفرا و ارسییب صیدا انری شید، .رت
م
ترر،ه شیمی از زندگ در شیرای
سیاایی که در حب مصییحبه پرسیبدا شید عبیریاند از
قرن بنیه نگونیه اسیی ه نیه راهبردهییی را در پبش گرفتیهاییده پبییمیدهییی قرن بنیه ،رای شییمیی
نبسی ه نه اارات ،ر زندگ شییمی داشییته اسی ه نه راه یری ،رای کنیر آمدن ،ی شیرای
م
عثقه مشییرک کنندا ،ب  90تی
جیری در پبش گرفتهایده هر مصییحبه ،ی توجه ،ه حوصیله و
 120دقبقیه طوب م کشییبید، .یی توجیه ،یه وضییعبی موجود سییع شییید حییب روح
مشیرک کنندگین در شدا و در زمینهیی متفیوی مصیحبههی ت مبل شدند.
،عید از گردآوری داداهیی ،یی اسییتفییدا از کیدگیااری نرری در سیییه سیی

،ییز محوری و

گزینشیی اقدا ،ه سیییت مفیهبم و ترزیهوتحلبل کردیم .ا،تدا در کدگااری ،یز اطثعیی
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،خش،ندی شییدند و طبقیی مفهوم یرید کردیم .درون هر طبقه نندی تصییوصییب یی
طبقیه فرع را مشییخ

کردیم .سییاس در کیدگیااری محوری مفییهبم اولبیه را ،راسییییس

شیبیه و تفیوی هیی معنیی دسیته،ندی کردیم و ر، ،ب مفیهبم را از طریق سییتت مقوله
هیی اصل مشخ

کردیم.

،رای دسیتبی، ،ه اعتبیرپایری از مث هیی م رحشیدا از سیوی لبن ل و گو،ی)1985(1
اسییتفیدا کردیم .نخسی

ت نبک کنترب توسی اعاییی را ،هکیر ،ردیم ،های معنی که ،عد از

تحلبل ییفتههی مفیهبم و مقوله هیی ،رسیییتته را ،رای تعدادی از مشیییرک کنندگین ارسیییب
کردیم و از آنهی تواسییتبم تی ییفتههی را ارزیی ،کردا و در مورد صییح آن نرر دهند .در ای
فرایند عمدا ییفته هی تییبد شیید و ،رت از مقوله هی اصییثح شیید .سییاس از کنترب توسیی
همتییین علم و تبرا در مورد موضیور اسیتفیدا کردیم .همچنب ،رای اطمبنین از منی،ع دادا
تی و کنترب آن مصییحبههی ضیب شید، .دی ترتبب فهرسیت از مصییحبهشیوندگین تهبه و
م
کلبه فرایند تحلبل داداهی تییپ و هتبرا شد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

قبل از آریز گف وگو و طرح سیاایی رضییی مشییرک کنندا را جلب کردیم .ای کیر
م
مصیییحبه اصییل صییوری م گرف  .هدف و موضییور را ،رای
در جلسییهای قبل از انری
مشیییرک کنندگین توضییب دادیم و پس از شییفیفشییدن اهداف مصیییحبه ،ی جلب رضیییی
مشییرک کنندگین مصییحبه انری شد .همچنب سع شد ،ی در وضعب و شرای موجود
هبچ فشیری ،ر روی مشیرک کنندگین اعمیب نشود تی ،ی رضیی کیمل هم یری نمییند.
.5یافتهها

،ی اسیتفیدا از کدگااری نرری در سیه سی

،یز محوری و گزینشی هف مقوله در فرایند

تحلبیل داداهیی سییییتتبم .ای هفی مقولیه عبییرینید از آشییفتگ روان /رفتییری افزایش
تودمراقبت تنگنیی تعیمثی تنگنیی معبشی

،یزاندیشی معنوی تلخ رسیینه مرور و

،یزیی ،تویشت و در آتر مقوله هسته «تعلبق در هراس و ،یزاندیش ».
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جدول شماره ( .)1مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبهها
مقوله اصلی

مفاهیم اولیه
ترس نگران سیردرگم نیامبدی  ،حوصیلهشیدن پرتیشیگری دلتنگ احسییس ت ر پریشیین

آشفتگی
روانی/رفتاری

تلقوتو تبیلبیف عصیب شیدن احسییس نیامن ترس از مرگ تسیتگ روح تردید در ا،تث ،ه
ویروس هراس ازدسی دادن ،ه و تعرب وسیواس عد تمرکز گاران سییعیی طوین احسییس
،بهودگ کییهش انگبزا تعلیل اتتثب تواب پشی ی گوش انیداتت امور تعویق در تثش اتثف
وق در فایی مریزی  ،نرم .

افزایش
خودمراقبتی

شییسیی وشییوی مداو ضییدعفون کردن پ درپ وسییواس در هنگی ترید فرسییودگ در رعیی
،هداشی

توجه ،بشیتر ،ه ،هداشی

،بمیریهیی پوسیت تشی

پوسی

شیسیت نندی ،یرا اقث

تدوی پروت ل ،هداشت افزایش مراقب از تود و نزدی ین.
حاف مهمین هی کیهش تردد تینهنشیبن کمکردن دیدار نزدی ین ق ع گشی وگاار افزایش فیصیله

تنگنای
تعامالت

،ی دوسیتین ترس از ،برون حاف تفریحیی معموب فیصیلهگبری کنیر گااشیت دیدا،وسی ،ی اطرافبین
محدود کردن م
دایرا دوسییت تنگتر شییدن جهین تلببر سییبک ارتبیط حبس تینگ مشیییجرای
تینوادگ گله و ش یی

تنگنای
معیشت

مشی ثی میل ،ب یری ورشی سیتگ تع بل منبع درآمد تینوار محدودکردن هزینه صیرفهجوی
مدیری هزینههی کیهش درآمد اضییفهشیدن هزینه مواد ضیدعفون افزایش توارو،یر افزایش هزینه
مواد راای ،هتعویق افتیدن اقسی تیتبر در پردات قبوض.
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مقوله اصلی

مفاهیم اولیه

بازاندیشی

پ ،ردن ،ه عرم تدا آزمییش اله نیتوان علم ،شیر  ،ثن ،ر ررور ،شیر زیر سیااب ،ردن پبشیرف
ّ
علم تردید در تسیل ،ر طببع

معنوی

تشیم اله کونک ،ودن انسیین قدری هسیت تقیص طببع از

ویران هیی انسین تشم طببع .
تنش اطثعییت

تلخی رسانه

دریییفی اتبییر نییگوار تنییق

در آمییر حوادث نییراحی کننیدا اسییترس افزایش

جین،یتتگین تایید رسیینهای همهگبری اتبیر منف تبر اسیترسزا در انتریر اتبیر ،د تاییدهیی
اطثعیت نیهمگون آمیری.

مرور و بازیابی
خویشتن

رو،یهروکردن انسییین ،یی تودش توجیه ،یه تود لیای تنهییی کشیی اشییتبییهییی مرور تود ،ییز،بن
عیدای تمری تلوی پبگبری لایهیی شییخصیی دوسیی داشییت تود درون عیدی ،ه تنهیی
،بدارسیزی ههن توجه ،ه داشتههی تمری موسبق زندگ در لحره

 .5-1آشفتگی روانی/رفتاری

م
ترر،ه مشیتر ارلب
احسییس آشیفتگ فشییر و ترس و ا،هی نیشی از شیبور پیندم کرونی

مشییرک کنندگین در روزهیی ا،تدای شیبور ای ویروس اسی ، .حران کرونی و اعث قرن بنه
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زندگ ،سییبیری از کنشییگران را تح تیابر قرار داد .مشیییرک کنندگین ،بین م کردند که ،ی
قرن بنیه،ودن و سییاریکردن میدیزمیین طوین در منزب دنییر آشییفتگ هییی روح و
احسیسیی منف شدااند .ارلب مشیرک کنندگین ،ه احسیسیت از قببل ترس از مبتثشدن
انزوا کمحوصیله شیدن پرتیشیگری نیامبدی سیردرگم تسیتگ روح و ...دنیر شیدا
،ودنید و ترس از ویروس کرونیی و قرار گرفت در قرن بنیه را دیییل اصییل گرفتییری روح و
،ههمریختگ حییی روح تود م دانستند
اوایل که احسیییسیییی منفبم تبل وحشییتنی ،ود، .یز این یهکم ،هتر شیید ول قرن بنه
تبل دوران ،دی ،ود تمی مدی احسییس ترس داشیتم مبیدا ،گبر  .هبچجیی نم تونسیتم
،ر و تبل احسیییس تنهیی م کرد سییر هر نبز کونب نیراح م شیید و گریه
م کرد  .سییریع حییلم ،یههم م ریخی و دنییر نییامبیدی م شیید  .این یه قرارا تیی ک ای
وضیع ادامه داشیته ،یشیه منو دیوونه م کرد مخصیوصیی تو عبد ،ودن دیگه ،بشیترش کرد نون
هر سییب م رفتبم سیفر و ترر،ه تو تونه تبل سیخ سیاری شید (نسیبم 28سییله مررد
کیرشنیس ارشد).

حبس در تیینیه و ،یهعبییرت اجبییر میینیدن در تیینیه ،ییعیث دگرگون گشییت زنیدگ ارلیب
مشیرک کنندگین شدا اس  .ای امر سبب ایرید نیرضییت و ترر،ه احسیس منف شدا اس .

ترر،ه تبل سییختبه نون همون یه تفریحیی سیییداا دیگه نداشییتبم .موندن مداو تو
تونه ،یعث م شید آد عصیب و کمطیق ،شیه یهجوری تونهنشیبن اجبیری احسییسیم و
،ید م کرد .همب کیه ف ر م کرد اگر ،خوا نم تونم مریل قبیل ،ر ،برون و اجییزا نیدار و
اجبییر ای قرن بنیه تبل اعصیییی،م رو م ریخی ،یههم و تحی فشییییر قرار م داد
(امبرحس 25سیله مررد و کیرشنیس ).

،حران کرونی و هشیدارهی و ات یرهیی مراقب در حفظ سیثمت کنشیگران اجتمیع را
،هلحیظ روح /روان در شیرای نیمسییعدی قرار داد .اعث قرن بنه و ات یر در تینه میندن
م
ترر،ه احسییسییت نیتوشیییندی ،رای کنشیگران شیدا اسی  .ترس از مبتثشیدن و
،یعث ایرید
نگران تروج از منزب ،یعث ایرید دلهرا روح /روان ،رای کنشیگران اجتمیع شیدا اسی
و گاراندن ای شرای را ،رای آنهی دشوارتر و نیتوشییند سیتته اس .
 .5-2افزایش خودمراقبتی

افزایش تودمراقبت ،یهمعنییی توجیه دقی و مراقبی از تود در ،را،ر ،حران موجود کرونیی
م ،یشید، .ی شیبور ویروس کرونی کنشیگران اجتمیع مراقب از تود را در صیدر ،رنیمههیی
تود قرار دادنید .تمیی مشییییرکی کننیدگیین ،بیین کردنید پس از شییبور کرونیی و هشیییدارهیی و
ات یرهیی سییزمین ،هداشی

مراقب از تود را نسیب ،ه قبل نندی ،را،ر کردا و ،هصیوری

مداو در حیب شیسی وشیوی دسی هی اسیتفیدا از میسیک ،رای تروج از منزب تینهنشیبن
ضیدعفون کردن موارد مورد نبیز و اقث تریداریشیدا از ،برون هسیتند، .حران کرونی سیبب
افزایش توجه و حفیظ از تود در مبین کنشگران اجتمیع شدا اس .
،حران کرونی ،یعث شید تی م تبل ،بشیتر از قبل از تود مراقب کنم .قبث هم ،هداشی
رو رعیی م کرد ول نه ،ه ای شی ل .این رعیی ،هداشیتم تبل ،بشیتر شیدا و تبل
مراقبم وقت دوسییتیینم و م ،بنم ،عید از کرونیی دیگیه ،یی همیه رو،وسیی ن نم نون م ای
اتثق رو داشیتم این دیگه تبل ،بشیتر از قبل مراقب سیثمتبم و رعیی اصیوب ،هداشیت
هستم (سحر  34سیله متیهل و کیرشنیس ارشد).

توجه ،ه اصییوب ،هداشییت و دق و سییرسییخت ،بشییتر ،رای رعیی ،هداش ی فردی در
اولوی و در صدر ،رنیمههیی کنشگران اجتمیع قرار گرفته اس .
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م قبث شیییییید اینقیدر مراقیب نبود و هرجییی ،برون ریاا م تورد و تبل موارد دیگیه
ول از ،عد از کرونی فهمبد تبل مهمه که آد اصوب ،هداشت رو کیمل رعیی کنه نون
هنوز مم نه کل ویروس نیشیینیتته ،برون ،یشییه .ای دوران ،رای م ،یعث شیید تی ن یی
،هداشیت را ،بشیتر جدی ،گبر و مراقب ،بشیتری از تود داشیته ،یشیم (لبدا  40سییله
متیهل و کیرشنیس ).

افزایش تودمراقبت ی

م
مصییییحبیه ،یی
از راهبردهییی قیی،یلتوجه اسییی کیه از

مشییرک کنندگین کشی شیدا اسی  .نگران و ترس مبتثشیدن و گرفتیرشیدن در ،بمیری
،یعث شییدا اسیی تی کنشییگران مراقب هیی ویژاای از تود ،ه عمل ،بیورند که پبش از ای
نندان ،رای آنهی اهمب نداشی

ول ای مراقب هی اکنون نقش مهم در زندگ کنشیگران

اجتمیع ایفی م کنند.
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 .5-3تنگنای تعاملی

نون انسییین هاتی موجودی اجتمیع اسی ،ه روا ،اجتمیع و تعیمثی انسییین ،ی دیگران
نبیزمند م ،یشید .راهبرد قرن بنه که توسی دول هی اعمیب شید سیبب محدودی تعیمثت
افراد و ،هعبیرت حصییر تعیمثت شیدا اسی  .مشییرک کنندگین در شیرای مواجهه ،ی ،حران
کرونیی و قرن بنیه تیینگ ،یه مفییهبم نون طرد مهمیین هیی محیدودکردن تعییمثی افزایش
فواصیل کیهش تردد کیهش دیدار نزدی ین اشییرا کردند و معتقد ،ودند شیرای کنون سیبب
م
عرصه زندگ و محدودی هیی ارتبیط آنهی ،ی ،برون شدا اس .
تنگتر شدن
کرونی ،یعث شیید م ،ه کل روا ،م و مریزی کنم و ،ی هبچ کس را ،مه حاییوری نداشییته
،یشیم حت صیمبم تری دوسیتینم .ارلب تو تونه م مونم و روا ،و دیدار و ،ه شی ل
مریزی دنبیب م کنم البته ،خشیبش ،هتیطر نگران از مبتث شیدن پدر و میدر هسی  .در
هر صیوری م تمی دوراهم هی و ،برون رفت هیی دوستینها و ق ع کرد و روا ،م کیمث
محدود شدا (سیمین  31سیله مررد و کیرشنیس ارشد).

نگران هیی کرونیی سییبب محدودسیییزی تعیمثی کنشییگران اجتمیع و تنگشییدن
عرصه زندگ آنهی شدا اس .

قرن بنیه دیگه اجیزا ارتبیط ،ه آد نمبدا وقت همهجی تع بله مربوری ،مون تونه ارلب
اطرافبیین م ارتبییطییتشییون و فق ،یی افراد تبل صییمبم نگیه داشییت و تبل کمکردن
را ،یههییی دیگیهشییون و منم تود ،یی همیه دوسییتیی و فییمبیل فعث ق عرا ،یه کرد تنهیی ،یی
تواهر و ،رادر رفی وآمید م کنم کرونیی تبل دوسییت هیی رو محیدود کردا (محبو،یه 27
سیله مررد و کیرشنیس ).

ی

از راهبردهییی کیه کنشییگران در شییرای ،حران کرونیی در پبش گرفتیهانید تنگنییی

تعییمل م ،ییشییید .ترس از مبتثشیییدن و دریییفی میداو هشیییدارهییی جهیین ات ییرهییی
سیییزمین وزاری ،هداش ی و اعمیب قرن بنه سییبب کونکشییدن حلقههیی تعیمثت و م
دایرا
روا ،کنشیگران اجتمیع شیدا اس  .کنشگران اجتمیع ،ی ایرید حصیر تعیمثت سع در
کیهش ت ر ا،تث ،ه کرونی را ،رای تود فراهم کردااند.
 .5-4تنگنای معیشتی

مشیی ثی مییل هموارا در جییمعیه ایران وجود داشییتیه اسیی و نگران هییی را ،رای زنیدگ
تینواداهی ایرید کردا اسی  .تنگنیی میل مقولهای اسی که از مصییحبههی کشی شیدا اسی .
ارلب مشییرک کنندگین اشییرا کردند که ،ی اعث تع بل ،سیبیری از آنهی منبع درآمد تینوادا را
از دسی دادند و کنشیگران که دارای شیلل آزاد ،ودند ،سیبیر تح فشییر و مایبقه قرار گرفته و
،رت نبز تیی مرز ورشیی سییتیهشییدن پبش رفتیهانید .همچنب ،رت ،بیین داشییتنید کیه قرن بنیه و
ممنوعب تردد سییبب افزایش هزینههیی توار و ،یر تینه و همچنب اضیییفهشییدن هزینههیی
،هداشیت ،ه هزینههیی جیری زندگ شیدا اسی ، .رت نبز ،ه کیهش شیدید درآمد تود اشییرا
کردا و شرای موجود را عیمل جه قرار گرفت در تنگنیی میل تود هکر کردند
تمی امبد یه ملیزادار ،ه درآمد و فروش شیب عبدا که متیسیفینه تی اواتر اسیفند که فروش
،یهشیییدی پیییب ،ود و ،عید هم ییک مییا تع بل م و تبل تحی فشییییر مییل قرار داد و
نگران کرونی ،ی نگران میل و مشی ثی اقتصییدی ،رای م فشییرهی رو ،بشیتر کرد (نوید
(39سیله متیهل و ملیزا دار).
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،حران کرونی و راهبردهیی اعمیبشیدا جه کیهش آن زندگ ،رت از کیسیبین را دنیر
م
مایبقه میل و درگبر شیدن در فشییرهیی اقتصییدی
اتتثب کردا و سیبب قرار گرفت آنهی در
شدا اس .
م  260مبلبون نک دادا ،ود ،رای ،عد از عبد .وضیعب ،حران ،رای م تبل ضرر و
زیین داشی نکهیی م ارلب ،رگشی توردن و اجنیسیم رو دسیتم موند نون یه سیری
از جنسییییی م فق مخت فصیییل ،هییر و فروردی و اواییل اردیبهشی ی ،ود (محمید
34سیله مررد و ملیزا دار).

ی

از پبییمیدهییی ،حران کرونیی و راهبرد قرن بنیه در پبش گرفتیه توسیی دولی هیی تنگنییی

میل اسی که ،رای ،سیبیری از کنشیگران اجتمیع ایرید شیدا اسی  .محدودی رف وآمد
مرد تع بل ،یزار و ،سبیری از موارد دیگر سبب ایرید مش ثی اقتصیدی و قرار گرفت در
تنگنیی میل کنشگران اجتمیع شدا اس .
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 .5-5بازاندیشی معنوی

،رت از مشییرک کنندگین ،حران پبشآمدا در سیراسیر جهین را نشیین ،ر قدری و عرم
هسیت م دانسیتند که گواه ،ر دانش کونک انسیین در ،را،ر قدری هسیت اسی ، .رت
معتقید ،ودنید انسییین در ،را،ر تشییم طببعی قرار گرفتیه اسیی و ای ،حران نییکییم و ررور
کیهب انسین را نشین م دهد.
م ،ییور دار ای کرونیی ییه جورای انتقیی طببعی و دنبیی از کییرهییی کیه انسییین انریی دادا.
ای همه تخریب محب زیسی آزار انسیین و ...ای هی همه ،رای م یه نگیا نشیون دادن
قدری تدا در ،را،ر کونب انسین هس  .در واقع هر نقدر ،گبم پبشرف کردیم ،یز در
،را،ر تشم هست هبچ هستبم (زهرا 30سیله متیهل و کیرشنیس ).

ّ
در ،را،ر ادعیی ،شییر در موضییع قدری تسییل ،ر طببع ،رت معتقد هسییتند ای یک
ادعیی کیهب ،ودا و طببع و هسیت پهنیور ،ه وق تود عرم و کون

انسیین را نشیین

دادا اسی ، .رت از مشییرک کنندگین ،ی نگیا دین و ت به ،ر قدری و عرم هسیت شیرای
فعل را تببب و تفسبر م کنند.

 .5-6تلخی رسانه

در دنبیی امروزی رسییینههی ی

از مهمتری وسییییل اطثر رسییین ،ه کنشییگران اجتمیع

هسیتند، .رتثف گاشیته امروزا ارلب کنشیگران ،رای درییف اتبیر حوادث و اطثعیی ،ه
رسییینههیی ارتبیط و شییب ههیی مریزی رجور م کنند .ارلب رسییینههی ،دون سییینسییور
اطثعیی را منتشییر م کنند .ارلب مشیییرک کنندگین ،ر نقش ی که رسییینههیی ارتبیط در
انتشییییر اطثعییی در سیی

جهیین دارنید تییکبید کردا و ،بیین م کردنید کیه ،یهدلبیل تنش و

اسیترس تنیق هیی آمیری تاییدهیی اطثعیت انتشییر اتبیر مبتثیین و فوت هی و ،هطور
کل فاییی آ کندا از اندوا در رسیینههیی ارتبیط ،حران کرونی و شیرای قرن بنه را ،ی اسیترس
ماییع سیاری م کنند .تلخ رسیینه ،ر مبنیی مفیهبم و گزاراهیی که مشییرک کنندگین
اشیرا م کردند کش شد.
تسیته شید از ،س هر وق اتبیر و نگیا کرد یی رفتم تو اینسیتی و اینترن همش صیحب
کرونی و کشیتههی و وضیعب ،حران ،ود هرجی م زن دارن در مورد شیرای ،حران حرف
م زن همهجی نیراحت و دلهرا اس ی هرن ،بشییتر م ،بن و م شیینوی ،بشییتر نگران
مبش و دنیر احسیس نیامبدی (ایمین 29سیله مررد و کیرشنیس ).

فاییی آ کندا از اتبیر نیگوار ،حران کرونی و نمییش وضیعب ،بمیران مبتث در رسیینههیی
ارتبیط ،ر حییی روح کنشییگران اجتمیع تیابر گااشییته و احسیییس ییس و اندوا را در
آنین پررنگ سیتته اس .
م اون اواییل میدا اتبییر و دنبییب م کرد امیی ییهدفعیه ،یه تود اومید دیید نقیدر حییلم
،دا .یه جو متشیینج و اتبیر متنیق آمیرهیی متاییید واقعی احسیییس کرد دار دیوونه
م شییم و دیگیه نم تونم تحمیل کنم .همیهجیی پر از هشیییدار نگران مرگومبر واقعیی
احسییس کرد دیگه نم تونم ای فایی رو تحمل کنم ،عدش سیع کرد دیگه تبل کمتر
اتبیر و دنبیب کنم و ،بشیتر توجه نم کرد سیع کرد روزهی و کوتیا کنم و شیبهی و
در س وی طوین (نستری 32سیله مررد و کیرشنیس ).

ی

از مهمتری پییگیاهیی اطثررسییین در جیمعههیی امروزی رسییینههیی ارتبیط

م ،یشیند .انتشییر اطثعیی لحره،هلحره از وضیعب جهین در ،حران کرونی سیبب ایرید
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حییی روح پر تنش و اسییترسزائ ،رای کنشییگران اجتمیع شییدا اسیی  .دشییواری
سیاریکردن دوران قرن بنه ،ی درییف اتبیر و انتشییر اطثعیی اندوا،یر در را ،ه ،ی وضیعب
،حران جهیین و درگبری و پبییمیدهییی متنفییوی ای ،حران اعث تعیداد مبتثییین و فوت هییی
نیشی از ای ویروس توسی رسیینههیی ارتبیط ،رنسیب تلخ رسیینههیی ارتبیط را ،ر نی
آنین زدا اس و تلخ گاران ای دوران را ،رای کنشگران مایع سیتته اس .
 .5-7مرور و بازیابی خویشتن

درگبری و دردرههیی زندگ روزمرا در جهین امروزی روییروی فرد ،ی تویشیت را ،ه تعویق
انداتته و گیه ای مهم ،ه کل در زندگ کنشیگران محو م شیود .هر کنشیگری ،رای ت یمل
تویش و ارتقیی تود نبییز ،یه مرور تود و ،ییز،بن و سییییزمیینده تویش دارد .ارلیب
مشیییرک کننیدگیین ،ه ای موضییور اشیییرا م کردند که ی

از مزی هیی قرن بنیه ،رای آنیین

رو،یهرو کردن کنشییگران ،یی تویشییت و فرصیی ،ییز،بن و ارزییی ،تویش شیییدا اسی ی .
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مشیرک کنندگین ،بین داشتند که قرن بنه و تینهنشبن سبب تمری تلویکردن ،ی تود و توجه
،ه آنچه فرد هس و ،یید ،یشد شدا اس و افراد توانستهاند تود تویش را سیزمینده کنند.
م احسیییسییم اینه که قرن بنه ،یعث شیید م فرصیی کنم وق ،بشییتری رو ،ه تود
اتتصیییص ،د ،بشییتر ،ه تود توجه کنم .این ه نه رفتیرهیی دار نه اشییتبیهیت این ه
کریهی رو یز تقوی کنم ،رای م ای قرن بنه وق گارون ،ی تنهیی تود و رسبدن ،ه
اون نبزی که ،یید ،یشم و نبیز ،ود درستش کنم ،ودا (رزب 20سیله مررد و دانشرو).

قرن بنیه را م توان فرصییت نییب در جهی مواجهیه فرد ،یی تویشییت تویش و تقو ی
ضع هی و ت یمل تویش ،ه حسیب آورد.
م نون شییرل ،ود و متیهل تبل درگبر زندگ ،ود  .اصیث انگیر کث تود و یید رفته
،ود .ای قرن بنه ،رای م توی رو،هرو شیدنم ،ی تود و وق داشیت ،رای مرور ویژگ هی
و نیلشهی و اتتثبهیی اتثقبم تبل توب ،ود .م تونسیتم ،شیبنم توب وق ،اار
،یه تود نگییا کنم دقی کنم لیای ،بر از تود و ،یی تود کنییر ،بیی و ،رنییمیه جیدییدی ،رای
تود ،نویسییم یه سییری عیدیهیی ،د و کم کرد و ،ه عیدیهیی تو،م نگیا کرد کل
تود و ارزیی ،کرد (مهتیب  28سیله متیهل و کیرشنیس ).

هر کنشییگری ،رای پبشییرف و ترق تود نبیز دارد رفتیرهی مهیریهی و ویژگ هیی تود
را ارزیی ،کردا و در جه ارتقی آنهی تثش کند، .رای کنشییگران که مدیزمین طوین را
در ،برون از تیینیه در محیل کییر ،یه سییر م ،رنید میینیدن در تیینیه فرصییت ،رای تودییی ،آنهیی
فراهم م کند .کنشییگران م توانند در دوران قرن بنه ،ر تود تمرکز کردا و ،ی ارزیی ،تویش
در جه تحقق اهداف تود را توسیعه و رشید دهند .کنشیگران در شیرای قرن بنه م ی،ق ،ی
تفسییبر هیینیی آرنی م تواننید تلوی ،یی تود را تمری کننید و در تلوی ،یی تود ،ر رشییید و
شیی وفییی تویش تمرکز کننید کیه تیی پبش از ای

فرصییت ،رای تمری ای تلوی و

تودسییزمینده فرد وجود نداشی یی ،سیبیر محدود ،ود .تودیی ،ی

از پبیمدهیی مرب

قرن بنه م ،یشد که از تثب مصیحبههی کش شد.
 .5-8مقوله نهایی :تعلیق در هراس و بازاندیشی

کدگااری نرری فرایند ی ایرنهسییزی و پیییش مقولههی در جه انتزار هرنه ،بشیتر مفیهبم
و مقولیههیی اسیی  .در ای فراینید محقق ،یییید در داداهیی ررق شییود و ،یه تعمبق ،اردازد تیی ،توانید
پبونید ،ب مقولیههیی را دریییفتیه آنهیی را پییییش کردا و ،یی هم ی اییرنیه کنید (اشییتروس و کور،ب
 .)1998در ای م یلعه ،عد از کشی مقولههیی اصیل و ی ایرنهسییزی و ترکبب مقولههی
مقولیه نهییی «تعلبق در هراس و ،ییزانیدیشیی » را ،یهعنوان مفهو ی اییرنیهکننیدا ا،عیید مختل
پدیدا مورد م یلعه سییتتبم .ای مقوله در،رگبرندا دو ،عد اسییسی اسی

نخسی

تعلبق نیشی

از هراس و درهمریختگ زندگ روزمرا و دو ،یزاندیشیی نیشیی از ای تعلبق هراس .قرار
گرفت در شرای ،حران کرونی و تدا،بر کنترب ،حران نوع تعلبق در زندگ روزمرا و سرگردان
نیشی از آن را فراهم کردا اسی  .از یک طرف قرن بنه عرصیه را ،ر کنشیگران تنگ سییتته و از
طرف دیگر تیینواداهیی را گردهمآوردا و فرصییت ،رای ،یی هم،ودنشییین مهبیی کردا اسیی  .ول
همهمیه و انفرییر اطثعییی مبتثییین فوت هیی پبییمیدهییی متفییوی و نییمعلو ،ودن پییییین ،حران
م
زمبنه دلهرا و سیرگردان فراگبر را ،رای کنشیگران ایرید کردا اسی  .در شیرای هراس از ویروس
مرگ و ،بمییری همیهنبز در ا،عیید فردی و نهییدی ،یه تعلبق درآمیدا اسی ی  .تعلبق همراا ،یی
سیرگردان  .این ه نه ،یید کرد .ای سیرگردان و تعلبق در سی

کنشیگران فردی سیبیسی و

،هداشی و سیثم دیدا م شیود ،هویژا در روزهیی اوب ،بمیری نیشینیتته و  ،رحم از یک
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سیو و نری ،هداشی و سیبک زندگ ملرور مدرن از سیوی دیگر پبش نشیم کنشیگران قرار
گرفته اسی  .انسیین که تصیور م کرد ،ه کمک فنیوری و پبشیرف علو سیثم توانسیته عصیر
و،ی و طیعون و مرگ نیشی از آن را پشی سیر ،گاارد نیگهین ،ی دیوار سیخ کرونی مواجه شیدا
اسی  .نم داند نه کند و ازای رو نوع سیرگردان را ترر،ه م کند .ای سیرگردان در سی
نهیدهیی مدرن همچون دول و نهید سییثم نبز دیدا م شیید، .سییبیری از کنشییگران نری
سیثم که جوانمردانه ،ه مقی،له ،رتیسیتند متیسیفینه قر،ین ای ویروس شیدند .رسیینههی ،ه
تسیخبر کرونی درآمدااند .هر شیب ه تلویزیون را ،یز کنبم از کرونی صیحب م کند .تبرهیی
که ارلب تلب و هراسآور اس  .همه اینهی تلببرات در زندگ می ایرید کردا اس .
 .6بحث و نتیجهگیری

شییبور ویروس کرونیی آنگونیه کیه مشییییرکی کننیدگیین میی در کردنید ،خشهییی از زنیدگ
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اجتمیع را ،ه تعلبق ،رد هراس را در ییههیی هه کنشییگران تشییدید کرد و ،یزاندیشی در
اندیشه و عمل رد کنشگران را تحریک کرد، .هویژا آنچه در ای مبین موضور تعلبق هراس و
،یزاندیشی قرار گرف

تویشیت و تعیمثی روزمرا ،ود .مخیطرا پبرامون تهدیدی نیشینیتته

و سیرگردان جهین نیشی از آن ،سیبیری از ،یورهیی فردی را ،ه تعلبق ،رد .نگیه دوگینه و
از سیر ،بموامبد ،ه داشیتههی و دانسیتههیی ،شیری نتبره ای وضیعب اسی  .در ای شیرای
کنشگران نیگزیر از محدودسیزی تعیمثی رودررو تنگنیی قی،لمثحرهای را ترر،ه کردند.
از سیوی دیگر ای تلویگزین نیگزیر تبدیل ،ه توفبق اجبیری و فرصیت ،رای ،یزندیشی
کسیب اطثعیی جدید و دانشافزای شید .از ای رو شییید ،توان ادعی کرد شیبور کرونی مینند
هر ،حران دیگری زمبنهسیز تلببر در نگرشهیی ،نبیدی ،ه تود دیگران و جهین شدا اس .
،ه تعببر مشییرک کنندگین ای پژوهش کرونی آسیببپایری می را ،بشازپبش ییدآوری کرد و
از ای طریق ،ر هراس می افزود .همچنب زمبنهسیییز تقوی حس جهین ،ودگ شیید این ه
سرنوشت نسبتی مشتر م تواند در انتریر همه انسینهیی م
کرا زمب ،یشد.
،هدنبیب شبور کرونی و فعیب شدن سیزوکیرهیی فردی و اجتمیع مدیری شرای ،حران
کنشییگران سییبیک زنیدگ جیدییدی را در زنیدگ روزمرا همراا ،یی قرن بنیه در پبش گرفتنید .در

جریین سییزگیری ،ی ای ،حران کشی و ،یزیی ،تویشیت را ترر،ه م کنند .سیبک زندگ
جدید سیبب ،یزاندیشی کنشیگران در مورد تود و دانسیتههی شید و ،ی ارزیی ،دانسیتههی و نقی
قوی و ضیع تویش کنشهیی جدیدی را مبن ،ر حصییر تعیمثت و افزایش تودمراقبت
ا،دار کردند .کنشییگران در حب ،یزاندیشیی و ارزیی ،تود ،ه ای امر آگیا شییدند که ،رای
ت ببق و سییییزگییری ،یی شییرای ،حران جیدیید نبییز ،یه افزایش تودمراقبت هییل اسییتفییدا از
ییفتههیی علم رعیی فیصییله و دق در تعیمثی روزمرا تود دارند .کنشییگران درییفتند
جه ورود ،ه مبدان جدید نبیز ،ه ا،دار طرحهیی کنش ی متنیسییب ،ی مخیطرا جدید دارند.
،نیی،رای انوار مهییریهیی دانسییتیههیی و اطثعییی را در جهی مواجهیه ،یی ای مخییطرا ،یهکییر
،ردند .شرای قرن بنه و مواجهه ،ی ،حران کرونی نشین داد انسین ،ی وجود دستیوردهیی گستردا
در علم و ت نولوژی همچنین در ،را،ر ،سبیری از مخیطرای نیتوان اس .
،حران کرونی ،یزیی ،فرصی و تودیی ،را نبز ،رای آنهی در زندگ روزمرا ،ههمراا داشیته
اسیی  .قرن بنه ،رای کنشییگران در دوران که فرصیی هی ،هدلبل دردرههیی فراگبر محدود
،ودند اکنون فرصیت دو،یرا جه تمری تلوی ،ی تود و رو،هروشیدن ،ی تنهیی تویش و
ارزیی ،تود فراهم کردا اسی  .در ،حران کرونی ،شیر ،ی یک مخیطرا نیشینیتته مواجه شیدا
م
،حبوحه تعلبق و هراس فرصیی هیی تیزاای ،رای افراد و نهیدهیی مختل تلق
اسیی  .در
شید، .هعنوانمریب آموزشهیی متعددی توسی مراکز و متخصیصیین روانشینیسی و ،هداشی
م
مخیطرا که در
جه توانمندسیییزی شییهروندان ،ی ،حران انری شیید .کرونی ،ی ییدآوری
م
مخیطرا ،قی ،سیبیری از می را مربور ،ه ییدگبری ،بشیتر و توجه ،ه درون
زندگ انسیین یعن
و زندگ اتثق کند .دانش می نسب ،ه تود و جهین را ارتقی ،خشبد.
،ی توجه ،ه نتییج پبشینهید م شیود کنشیگران اجتمیع در جه مراقب از تود و اعایی
تیینوادا کییهش تعیداد مبتثییین ،رقراری آرامش کییهش اسییترس و نگران هیی راه ییرهییی
تودتنربم و تودمراقبت را ،یهکییر گرفتیه و ،یی ت بیه ،ر مهییریهییی یز جهی کییر،رد راه ییر
تودتنربم و تقوی آن ،ی شییرای ،حران مواجه شییوند .ضییروری اسیی انوار آموزش و
مشییورا جه اسیتفیدا از مهیری تودمراقبت و نگونگ اسیتفیدا از آن و همچنب ت به ،ر
راهبرد تودتنربم در اتتبیر کنشگران اجتمیع قرار گبرد.
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غریبههای قریب :بررسی تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی
ساکن ایران در بحران کرونا
1

سعیده سعیدی

دریافت1399/02/10 :؛ پذیرش1399/02/30 :

چکیده

موقتی پنداشتن حضور میلیونی اتبرا افغانسرتان در اررار ش
دهره گ شرته برهعنوان مسرللهای اجتمراعی
بسترساز االشهای متعددی برای هر دو طرر شردا اسرت .ایرن نوشرتار برهدنبال فرر دللرتهرای
ش
زیسته دانشجویان افغانستانی در ااراوب شناخت کلیتر وضرعیت
موقعیت پاندمیک کرونا بر تجربه
مراجران افغانستانی ساکن ایران است .جمعآوری داداها از طریق تکنیک مردمنگاری مجرازی برودا و
ش
فرضیه محوری ایرن اسرت کره موقعیرت
مدل ادغام اردال و اپن بستر نظری این مقاله را شکل میدهد.
همهگیری کرونا تأثیرات گسرترداای برر ابعراد آموزشری ،اقتیرادی و اجتمراعی مرراجران برهطورعام و
دانشجویان افغانستانی بهطورخاص گ اشته است ،مرمترین ترأثیر منیری ایرن اضر راب اجتمراعی در
تقاطع با ّ
ش
روزمرا مراجران
ملیت ،جنسیت و طبقه ،فربهشدن نابرابریهای آموزشی و جنسیتی در زیست
است .از سوی دیگر مرمترین تغییر مثبت ناشی از موقعیرت کرونرا ،مر ریشردن حضرور مرراجران در
س ح افکار عمومی و عرصه سیاستگ اری است که زمینههرای ادغرام سراختاری مرراجران را تاحردی
تسریل نمودا است .بحران کرونا با فربهکردن میروم ه سرنوشرتی دسرتگاا سیاسرتگ ار را متوجره ایرن
موضو کردا که همه اعضای جامعه در یک قایق سوار هسرتند و مغیرول گ اشرتن ب شری از جمعیرت
ّ
کشور برخال منافع ملی بودا و پتانسیل تردید دارد .در نتیجه ،با مر یکردن حضور میلیونی مرراجران
بهصورت محدود و ق اعی فرایند ادغام ساختاری مراجران را تسریع نمودا است.
کلیدواژهها :ادغام ،مراجران افغانستانی ،کرونا ،هویت سایهای ،دانشجوی بینالمللی ،ه سرنوشتی

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1استادیار انسانشناسی ،گروا م العاتزنان ،پژوهشکدا م العات فرهنگی و اجتماعی ،ترران ،ایران


 .1مقدمه

جران امروز در وضعیتی دره تنیدا و مض رب قررار گرفترره و بررر هر کنشرری رویرردادها بررر
زیست فردی و جمعی انسان تأثیرات عمیقی گ اشته است .از دسامبر  2019شیو ویروس
عیونتزای سیست تنیسی در ووهان این در صدر اخبار جررران قررار گرفررت و در کمتررر از
ّ
اند هیته به یکی از بزرگترین معضالت جامعه جرررانی مبرردل شررد و تع یلرری بررازار کررار،
ش
ش
روزمرا میلیاردها نیر را به وضعیت تعلیررق درآورد.
عرصه آموزش و تأکید بر قرن ینه زیست
مراجران بهعنوان یکی از مرمترین گرواهای تشکیل ش
دهندا جامعه نیز بهطور مستقی از ایررن
وضعیت متأثر شدند .اگراه در ابتدای شیو این ویروس تمرکررز غالررب در سر ح کررالن و
خرد بر جنبههای پزشکی و برداشتی آن بررود ،امررا بهسرررعت کلیرره سرراحتهررای سیاسرری،
اقتیادی ،اجتماعی و امنیتی زیست روزمرا متأثر شد .شرایط اض راب اجتماعی پیشآمدا
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به بازتعریف بسیاری از وجوا حکمرانی منجر شد و با پررنگ کردن میروم «ه سرنوشررتی
با بازنمایی بره کنشی متقابل و پیوسته رفتار اعضای جامعه نشان داد که همدلی ،همیرراری
و م اطرات اجتماعی و برداشتی مرز ندارد .در نتیجه ،بار دیگر حضور میلیررونی مررراجران
افغانستانی بهعنوان بزرگترین کنشگر غیرایرانی در س ح جامعه م رح شدا است.

این مقاله با رویکرد انسان شناختی هررر دو متغیررر بحررران کرونررا 1و زیسررت مررراجران
ش
پدیدا اجتماعی تام می داند که در برگیرندا ابعاد م تلیرری هسررتند.
افغانستانی را بهعنوان
بنابراین ،برای م العه فر دللتهررای شرریو گسررتردا ایررن ویررروس در زیسررت روزمر ش
ررا

مراجران ات اذ رویکرد میانرشته ای ضرورت دارد .نراد آموزش نیز از ایررن امررر مسررتثنی
نیسررتب بهطوری کرره براسرراس گ رزارش یونسررکو برریش از 91درصررد از دانررشآمرروزان و
دانشجویان جران از تع یلی نراد آموزش متأثر شدااند .جامعه دانشآموزان و دانشجویان
افغانستانی با اختالفی فاحش بزرگترین گروا بازیگران بین المللی در نررراد آمرروزش ایررران

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1ویروس کرونا عضوی از خانوادا بزرگ ویروسهایی است که مشررتر بررین انسرران و حیوانرراتی از جملرره گربرره ،شررتر ،گرراو و
خیاشها میباشد .این ویروس به هیت دسته کلی تقسی میشود .جدیدترین نو این ویروس با نررام علمرری
با درگیر کردن سیست تنیسی ،جان هزاران نیر را در تمامی جران گرفته و
با توجه به همهگیری جرانی ویروس کرونا سازمان برداشت جرانی در ماا فوریه  2020وضعیت پانرردمی (همررهگیری جرررانی)
اعالم نمود که در این پژوهش از آن به بحران کرونا یاد میشود.

ً
است که عمدتا بهدلیل قرابت فرهنگی ،زبررانی و مر هبی و هم نررین پررایینبودن شرررریه
تحییل در ایران حضور دارند.
این نوشتار بهدنبال فر دللتهای بحران کرونا بر تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی بهعنوان
دری ه شناخت تیویر کلیتر وضعیت مراجران افغانستانی ساکن ایران است .فرضیه محوری ایرن
مقاله این است که شیو ویروس کرونا تأثیرات گسترداای بر ابعاد آموزشی ،اقتیرادی و اجتمراعی
مراجران بهطور عام و دانشجویان افغانستانی بهطور خاص گ اشته است ،مرمترین تأثیر منیی ایرن
اض راب اجتماعی در تقاطع برا ملیرت ،جنسریت و طبقره ،فربره شردن نرابرابریهرای آموزشری و
جنسیتی در زیست روزمرا مراجران اسرت .از سروی دیگرر مرمتررین تغییرر مثبرت ناشری از ایرن
ش
عرصره سیاسرتگ اری
وضعیت پاندمیک ،مر یشدن 1حضور مراجران در س ح افکرار عمرومی و
ایران است که زمینههای ادغام ساختاری مراجران را تا حدی تسریل نمودا است.
 .2روش پژوهش

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

در این مقاله ،بهمنظور بهدستآوردن داداهای معنامحور و کییی از تکنیک مردمنگاری مجررازی
ش
مشاهدا آنالین استیادا شرردا اسررت .رویکرررد انسررانشررناختی برره
(هاین )2000 ،2با تأکید بر
همهگیری کرونا یکی از برترین روشهای کمک به سیاستگ ار است تا با توجه برره بیررنشهررای
نظری خود درخیوص شررناخت عوامررل فرهنگرری بتوانررد نقررش متغیرهررای کییرری اثرگر ار بررر
اگونگی بربود بیماری گرواهای م تلف در بافت محلی آنرا را توضیح دهد .داداها از طریررق
ش
میاحبه نیمهساختاریافته با  31افغانستانی که تجربه حضور در آموزش عالی ایران را داشتهاند به

دست آمد .سهارارم از این افراد متولد یا بزرگ ش
شدا ایران و مررابقی سرراکن افغانسررتان و مررراجر
تحییلی بودند .م لعین با اسررتیادا از نمونررهگیررری گلولررهبرفی و هدفمنررد انت رراب شررداانررد.

ازآنجاکه حج نمونه در تحقیقات کییی با س ح اشبا داداها 3ارتباط دارد و با تکرار میرراهی و
پاسخهای بهدستآمدا از م لعین و عدمظرور میاهی جدید نمود مییابد (کرسول.)2007 ،4

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
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ش
میاحبه مت یص و پایش فعالیتهای سازمانهای ذیرب ی اون ادارا امور
هم نین
بینالملل پنج دانشگاا با بیشترین فراوانی دانشجویان افغانستانی ،سازمان امور دانشررجویان
وزارت علوم ،وزارت برداشت (مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و مراکز 16ساعته کرونررا،)1

سیارت افغانستان در ترران ،انجمنهای صنیی دانشجویان افغانستانی و سازمانهای مررردم
نراد بهمنظور ارا شه تیویری جامع از روند سیاستگ اریها بعررد از شرریو ویررروس صررورت

گرفت .بهمنظور رعایت حداکثر گوناگونی 2از هر دو جنس (زن/مرد) و اعضای پنج قومیررت
بزرگ افغانستان (تاجیک ،پشتون ،هزارا ،اوزبیک و ترکمن) در میاحبهها استیادا شد.
با توجه به تع یلی ،قرن ینه و فاصررلهگ اری فیزیکرری 3ناشرری از شرریو ویررروس کرونررا،
ش
ّ
میسر نبود و محیط های تعاملی مبتنرری بررر فضررای
جامعه هد
امکان دسترسی مستقی به
مجازی بهعنوان مرمترین بستر رصد داداها بود .فر تعامالت افراد و کررنشهررای ارتبرراطی
روا ارا ر شره نظررر بهوسر ش
آنالین کاربران در شرربکههررای اجتمرراعی (از طریررق نحر ش
ریله کامنررت یرا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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لیکگ اری ،رصد هشتگهایی اون «مرربانی مرز نرردارد « ،گلشررررگرام و «مررراجرت
جرم نیست و کمپینهای شکلگرفته هم ون «درخانهبمانی « ،ماسک بزنی و «مسلول
باشی و «کمک مؤمنانه ) صورت گرفت .با استیادا از تکنیررک شرربکهنگاری (نتنرروگرافی)

(کزینتس )2015 ،4به شبکههای مجازی بهویژا صیحات خیوصی و عمومی اینسررتاگرام،
تلگرام ،گرواهای واتساپ ،مشارکت در فرومهای متعرردد ،وبینررار ،فایررل صرروتی جلسررات
س نرانی آنالین ،استیادا از پادکستهای تولید شدا (با کلیرردوا اهررای کرونررا ،مررراجران و
آموزش عالی) اشارا نمود .بهدلیل وضعیت نیمهتع یل جامعه و عدمدسترسی برره مدرسرره و
دانشگاا بهعنوان بزرگترین میدان تحقیق میاحبههای نیمهساختاریافته ه بهصورت تلینرری
و ه از طریق پیامرسان واتساپ بهصورت فایل صوتی جمعآوری شد .هم نین پنج گروا
واتساپی بهمنظور تضارب آراء بین محقررق و م لعررین افغانسررتانی شررکل گرفررت کرره کلیرره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1این مراکز بعد از شیو ویروس از سوی وزارت برداشت در سراسر کشور تشکیل شدا است و نرادی واسر های بیمارسررتان و
خانه برداشت محسوب میشوند و صرفا ًً بیماران مشکو به کرونا و یا افراد با تست مثبت کرونا را پ یرش میکنند.
.
 .3در روزهای ن ستین همهگیری کرونا اص الح فاصلهگ اری اجتماعی به وفور استیادا میشد که بعد از انتقاد اصحاب علرروم
اجتماعی سازمان برداشت جرانی وا ا فاصلهگ اری فیزیکی را جایگزین نمود.

اخبار ،دستورالعملها و تجربیات تیویری ،مکتوب و صوتی مراجران افغانستانی در دوران
شیو کرونا توسط اعضاء پوشش دادا میشد.
ش
مرحله بعد ،داداهای بهدستآمدا بر مبنای شباهتهای میرومی بر اساس سررؤالت
در
کدگر اری و مقولررهبنرردی شررد و از روش تحلیررل تماتیررک( 1فررالرش و همکرراران2012 2ب
شریر )2012 ،3در ارا شه تحلیل نرایی استیادا شد .در تحلیل تماتیک دادا بهمثابه معناسررت
و شامل داداهای متنی ،میاحبهها و داداهای مشاهداای متنی است و محقق با طبقهبنرردی
و مقولهبندی داداها به الگویابی داداها و کدگ اری صورت گرفته که به است راج یک سررری
میاهی و الگوهای بنیادین معنایی میپردازد .بهمنظور رعایت نمررودن اخررال  4در پررژوهش
کییی کلیه میاحبهها با رضایت آگاهانه صورت گرفت و حق کنرراراگیررری در هررر زمرران از
جریرران مشررارکت در تحقیررق برره تأییررد مشررارکتکننرردگان رسررید .هم نررین بررهمنظور
حساسیتهای کار با مراجران و پناهندگان بهمنظور حیظ گمنامی و محرمانررهبودن داداهررا،
تمامی فایلهای صوتی مشارکتکنندگان بعد از کدگ اری ح

شد .بررای بهدسررتآوردن

اعتبار و روایی داداها از روشهای بررسی توسط اعضا ،مثلث سازی منابع داداها و بازبینی
توسط همکاران پژوهش استیادا شد و بررای بررسرری پایررایی میرراحبههررا ،از روش پایررایی

بازآزمون 5و روش پایایی توافق بین دو کدگ ار 6استیادا شد.
 .3مختصات جامعه هدف

سیاست ج ب دانشجوی خارجی بهعنوان یکی از مرمترین مظاهر بینالمللیسازی 7و توسررعه
نراد آموزش عالی در سالهای اخیر مورد توجه نرادهای سیاستگ ار در جمروری اسالمی ایران
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

.7ه راستا با دویت و هانتر ( )2015کرره بینالمللیشرردن آمرروزش عررالی را فراینرردی عامدانرره مرریدانررد ،در ایررن مقالرره از وا ا
بینالمللیسازی استیادا خواهد شدب اراکه در نظر گرفتن ابعاد بینالمللی و تالش در جرت تقریب بینفرهنگی در کارکردها و
اهدا آموزش عالی فرایندی است که نیاز به ابتکار عمل ،خالقیت و عاملیت سیاستگ اران و بررازیگران اصررلی آمرروزش عررالی
دارد و از پیش تعیینشدا نیست.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

149
غریبههای قریب :بررسی
تجربه زیسته دانشجویان
افغانستانی ...

قرار گرفته است .کشورهای م تلف مرردلهررای متنرروعی در سیاسررتگ اری جر ب دانشررجوی
خارجی دارند .ایران بعد از انقالب اسالمی از الگوی فرهنگی تبعیت میکند ،بهاینمعنا کرره در
سیاستگ اری در جرت ج ب دانشجوی خارجی بهدنبال شناساندن جمروری اسررالمی ایرران،
ترویج اهدا انقالب اسالمی و معرفی و نشر و توسعه فرهنررگ ایرانی راسالمی در کشررورهای
ً
هد (عمدتا اسالمی و عربی) است .سیاستگ اری آموزش عالی ایران بر کشورهای حوزا نیوذ
(محور مقاومت) بودا و هموارا پنج کشور افغانستان ،عرا  ،لبنان ،یمررن و سرروریه از مرمترررین
ملیتهای حاضر در دانشگااها و مؤسسات آموزش عالی ایران بودااند.
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نمودار شماره ( .)1تعداد دانشجویان غیرایرانی به تفکیک کشورهایی با بیشترین فراوانی در سالهای تحصیلی -89
 1388الی 1397 -98
منبع :مؤسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی

ش
جامعه افغانستان تجربه زیسته بسیاری از مردم است به نوعی که 76درصد
مراجرت در
مردم این کشور تجربه یکبار آوارگی را در طول عمر خود داشتهاند (گرزارش صررلیب سررر
جرانی .)2009 ،1منازعات داخلی ناشرری از تررنشهررای قررومی ،مر هبی و سیاسرری ،فقررر،
جنگهای بینالمللی ،موقعیت جغرافیررایی ،شررایط آبوهرروایی صررعب ،ظرررور نیروهررای
طالبان و داعش و تأثیرات پربسامد تغییرات سیاسی ،اجتماعی ،اقتیادی بر جامعه منجر به

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مراجرتهای گستردا بینالمللی و هم نین آوارگی داخلی میلیررونهررا افغانسررتانی گردیردا
است .براسرراس گرزارش کمیسرراریای عررالی پناهنرردگان 2/59میلیررون پناهنرردا ثبررت شرردا
افغانستانی در  94کشور جران حضور دارند و جمروری اسالمی ایران در طرری ارررار دهر شره
اخیر با توجه به مجاورت جغرافیررایی دسترسرری آسرران ،قرابررت مر هبی ،زبررانی و فرهنگرری
بهعنوان یکی از مرمترین کانونهای ج ب مررراجران موقررت و دا ر افغانسررتانی در جررران
بودا ،بهطوریکه امروزا با ظرور نسل سوم مراجران روبهرو است.
هر اند از قرن هجده میالدی مراجرتهای جسته و گری ته اتبا افغانستانی برره سررمت
ایران گزارش شدا اما بزرگترین موج جابجایی به سوی مرزهای ایران با شرو انقررالب اسررالمی
و جنگ تحمیلی شکل گرفت .ظرور دولت کمونیستی با اشغال افغانسررتان توسررط شرروروی در
انترای ش
دهه هشتاد میالدی سببساز موج گسترداای از مراجرت به سوی مرزهای شرقی ایرران
شد که بیشتر با اهدا م هبی (ترس از دولت کمونیستی برای از بین بررردن شررعا ر اسررالمی) و
بیثباتی امنیتی و اقتیادی ناشی از جنگهای داخلی بود و ایرران انقالبرری بررا در پرریش گرررفتن
«سیاسررت درهررای برراز و بررا تأکیررد بررر آمرروزاهررای دینرری و ایررد ولو یک مبنرری بررر بررادری و
دیگرخواهی و رأفت اسالمی و با تبعیت از بیانات رهبر انقالب مبنرری بررر «اسررالم مرررز نرردارد
ممانعتی برای ورود مراجران افغانسررتانی ایجرراد ننمررود .هرانررد کرره بررا پایرران پر یرفتن جنررگ
تحمیلرری و عیانشرردن آسرریبهررای اقتیررادی و زیرسرراختی کشررور بهترردریج سیاسررتهررای
کنترلگرایانه و تحدیدکنندا حضور مراجران در دستور کار دولت در دهر شره هیترراد شمسرری قررار
گرفت .براساس این سیاستهای انقباضی و کاهندا ،دسترسی به خدمات و حقررو شرررروندی
با محوریت بازگشت مراجران به افغانستان در طول سه ش
دهه گ شته ادامه داشررته اسررت .از نیمر شره
ش
دهه هشتاد شمسی بهتدریج با مش صشدن شکسررت سیاسررتهررای بازگشررت غیرداوطلبانرره،

سیاست ساماندهی مراجران در دستور کار دولت قررار گرفررت کرره بررا افتوخیزهررای متعررددی
همراا بودا است.
اگراه ت مین حضور ایررن جامعرره در ایرران از تشررتت آمرراری رنررج مرریبرررد امررا براسرراس
جدیدترین گزارش منتشر شدا (آبان  )1399بیش از  850هزار نیررر از اتبررا افغانسررتانی دارای
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کررارت آمررایش ،1حرردود  450ه رزار نیررر نیررز بررا گ رنامرره و برریش از  2میلیررون مررراجر
غیرمتعار  2با زیستی غیررسمی در ایران سکونت دارند .طبق اعالم مرکز امور بینالملل
و مدارس خارج از کشررور حرردود  560هرزار دانش آمرروز در مرردارس ایرانرری مشررغول برره
تحییل هستند .از ایررن تعررداد  475نیررر اتبررا کشررور افغانسررتان هسررتند و  138هرزار
دانش آموز فاقد مدر هویتی (با اجرای دستور م قام رهبری) نیز در مدارس ایران حضررور

دارند (سعیدی .)2020 ،3حدود  64درصد جمعیت مراجران افغانستانی در هیت استان
کشور ساکن می باشند .یکی از مرمترین ویژگی های جمعیت مراجران در ایران پراکندگی
سکونت افراد در س ح شررهاسررت درصررورتی که براسرراس کنوانسرریونهررای بینالمللرری
بسرریاری از کشررورهای میزبرران ،مررراجران را به صررورت کنترررل شرردا و ضرراب همنررد در

مرمانشررها و اردوگااهای مرزی اسکان میدهند.
مراجران افغانستانی بررهرغ حضررور ارل سرراله در ایررران و ظرررور نسررل سرروم خررود،
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هم نان بهعنوان «غریبه هایی در خانه برادر « ،اتبررا بیگانرره و خررارجی و «اضررافهبار
تلقی می شوند و بافت فرهنگی بسیاری از مناطق ایران هم نان قابلیررت جر ب و تعامررل
سازندا را با این جمعیت نرردارد .از ویژگرری هررای بررارز جمعیررت مررراجران سرراکن ایررران،
شررنشینی ،پایداری مراجرتی ،پرجمعیت بودن خانوار و در نتیجه ظرور نسل دوم و سرروم
ش
تجربه بهدنیاآمدن و بزرگ شدن در ایران مراجران را در وضعیت مرروقتی و
مراجران است.
مبر «افغانستانی تبارهای ساکن ایران نگه داشته ،از حالت اصیل بودن 4خارج ساخته و

به موقعیت «دیگری 5وارد می کند .این احساس غریبگی االش مضاعیی برای نسل دوم
و سوم مراجران افغانستانی ساک ن ایران استب ارا کرره سرراختارهای رسررمی و غیررسررمی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1سیست «آمایش پناهندگان جمعی ساکن در ایران از سال  1382به راا افتاد و بر اسرراس ایررن طرررح کررارت آمررایش بررهعنوان
مدر هویتی اتبا افغانستانی قانونی در ایران در نظر گرفته شد .تاکنون (آبان  )1399پانزدا طرح آمایش برگرزار و کررارت افرراد
تمدید شدا است .هر کارت برای یک سال اعتبار دارد .ثبتنامکنندگان بالی  18سال باید برای دریافت کارت کارگری نیز اقدام
نمایند و بابت خدمات شرری نیز عوارض پرداخت کنند .یکی از نقاط مثبت طرح همگانی کارت آمایش ،الزام طرح غربالگری
در حوزا سالمت مراجرین و پناهندگان است که بهعنوان پیششرط دریافت کارت آمایش با معرفینامه از دفاتر کیالت ،در دفاتر
برداشت انجام میگیرد.
.

ش
جامعه میزبان نیز آنها را به عنوان غریبه و اضافی دانسررته و بنررابراین ،در هررر دو سرررزمین
مرمانهای ناخواندا محسوب میگردند.
 .4مروری بر مالحظات نظری

نظریهپردازی درخیوص ادغام مراجران برره دهرره  1920مرریالدی برمرریگررردد (کیویسررتو،

 .)12005فرایند گیتوگو و ارتبرراط دیالکتیررک بررین گرررواهررا و افرراد (ناگررل )2009 ،2در
بسترهای م تلف میاهی گوناگونی را بازتولید میکندب بهعنوان نمونه ،در آمریکای شررمالی
بیشتر از وا شا همانندگردی استیادا میشود و در تحلیررل وضررعیت مررراجران در اروپررا ،وا شا
ادغام مورد استیادا قرار میگیرد (مودود ،)32005 ،که با تعریررف ایررن کررنش اجتمرراعی در
بافررت ایرران هم رروانی بیشررتری دارد .در ادبیررات مررراجرت وا شا ادغررام بررهعنوان توصرریف
هنجاری تعامالت بشری گاهی با میرراهی دیگررری هم ررون دربرگیررری ،4پیوسررتگی 5و یررا
همبستگی اجتماعی 6متراد تلقی میشود .برای ارا شه تحلیلی جررامع نسرربت برره وضررعیت
مراجران در کشور میزبان باید ادغام را در دو س ح خرد و کالن مورد مداقه قررار داد .پررورتز
ش
جامعه میزبرران را سرره ضررلع بنیررادین در
و فرناندز-کلی و هالر ( )2009دولت ،مراجران و
مثلث ق اعی سازگاری برشمردااند و بر نقش سیاستگ اری دولت تأکید دارند.
اگراه ادغام مراجران بهعنوان یک فرایند اجتماعی است اما در ادبیات مراجرت ادغررام
بهعنوان یک هد سیاسی م رح است که در س ح کالن سیاستگ ارانه و از سررمت دولررت

میزبان باید عملیاتی شود (لکرویکس )2013 ،7و بهمعنای سیاستگ اری دولت میز بان در
جرت فشار بر مراجران در جرت ادغام در فرهنگ و جامعه است .ادغام یک راب شه خ ی و
ً
یکطرفه نیست که تماما بر عردا تالش جوامع مراجر باشد بلکه باز بررودن جامعر شره میزبرران
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.
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نسبت به حضور اتبا خارجی مرمترین پیشنیاز آن است .درخیوص گروا مررورد م العرره
به نظر میرسد فرایند ادغام در س ح خرد در میان مراجران افغانستانی شرررو شرردا اسررت.
این درحالیاست که بعد از ارار دهه حضور میلیررونی ایررن جامعرره ،هنرروز سیاسررتگ اری
منسجمی در راستای ادغام مراجرین در س ح کالن صورت نگرفته است .مدلهای نظررری
متعددی درخیوص ادغام مراجران در تحقیقات بینالمللی ارا ه شدا است اما با توجرره برره
ش
جامعه هد (مراجران افغانسررتانی سرراکن ایرران) مرردل اردال و اپررن)2013( 1
م تیات
بهصورتی جامع امکان تحلیل میدهد.

اجتماعی -فرهنگی
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 عاطیی-روانی فرهنگی وم هبی
 -اجتماعی

ادغام

ساختاری

 اقتیادی سیاسی -قانونی

 احساس تعلق توانایی و امکان انجام فعالیتهایفرهنگی و م هبی
 توانایی شکلدهی به سرمایههایاجتماعی و تقویت شبکههای اجتماعی
 دسترسی به بازار کار و درآمد مناسب دسترسی به آموزش و برداشت داشتن فرصت برای مشارکت سیاسی امکان داشتن حقو شرروندی و موقعیتقانونی و رسمی (یا تابعیت مضاعف)
 -دریافت حمایت اجتماعی در قبال تبعیض

شکل شماره ( .)1تقسیم بندی مراحل ادغام مهاجران مدل اردال و اپن

مرمترین تیاوت ادغام ساختاری و ادغام اجتماعیرفرهنگی این است که ادغام سرراختاری
کاربردی 2و قابلاندازاگیری است و شامل دسترسی به برداشت و سالمت ،دسترسی برره بررازار
کار و آموزش و دسترسی تحییلی استب درحالیکه ادغام فرهنگی اجتماعی پی یداتر اسررت
و عناصر آن به س تی قابلاندازاگیری است مانند شبکههای اجتمرراعی شررکل گرفترره در میرران
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

مراجران ،توانایی مدیریت زندگی روزمرا1و یا احساس تعلررق و عواطررف مررراجران برره میررروم
خانه .تحقیقات نشان میدهند (فرنرام و ب نر1986 ،2ب ی )2005 ،3هر ارره مررراجران بررین
ش
جامعه میزبان تیاوت احساس کننررد فراینررد ان بررا اجتمرراعی و
فرهنگ بومی خود با فرهنگ
فرهنگی افراد با س تی بیشتری مواجه میشود .ایررن مسررلله در میرران دانشررجویان افغانسررتانی
بهطورخاص و مراجران افغانستانی ساکن ایران بهطورعام یک مثال نقض استب اراکه بهرغ
قرابت فرهنگ و م هبی میان دو فرهنگ ،م تیات ذهنی دو گروا فاصله زیادی از هر دارد و
ان با اجتماعی و فرهنگی افراد با مشکالت عدیداای مواجه است.
5

اگراه بری و همکاران )2006( 4دو ویژگی بنیادین مرحله ادغام را نگرداشت فرهنگ
ش
جامعه میزبان میدانند و از سوی دیگر بری ( )2005اشارا میکنررد
(بومی) و مشارکت 6در
ً
که فرایند ادغام باید بهصورت آزادانه صورت گیرد که صرفا در حررالتی ایجرراد مرری شررود کرره
ش
جامعه میزبان نگاا مثبتی نسبت به تنو فرهنگی 7داشته باشند اما عباسی و صررادقی
دولت و
( )2015در پژوهشی کمی در میان نسل دوم مراجران افغانستانی در ایران از میان استراتژی
4گانه فرهنگپ یری ادغام ،انزواطلبی ،همانندگردی و جدایی ،ادغررام را مرمترررین الگرروی
رفتاری مراجران افغانستانی ساکن ایران دانستهاند.
شکلگیری انگیزاهای
فرهنگپ یری

فرهنگپ یری
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ادغام

شکل شماره ( .)2فرایند ادغام مهاجران در جامعه میزبان

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

این درحالیاستکه سعیدی ( )2020در پژوهش کییی خود درخیوص االشهررای
فرهنگپ یری دانشجویان افغانستانی در ایران که داداهای آن بهصورت میرردانی و از طریررق
میاحبههای عمیق به دست آمد نشان میدهد که دانشجویان افغانستانی برره مرحلرره ادغررام
(بهویژا ادغام اجتماعی و فرهنگی) نرسیدااند و در مرحله انگیزاهای فرهنررگپر یری 1قررار
دارندب اراکه از یکسو بزرگترین پروبلماتیک آنان وضررعیت اقررامتی و حررق شرررروندی 2در
ش
جامعه میزبان است که به شکلگیری فاصله فرهنگی بررینالذهررانی منجررر شرردا و یکرری از
مرمترین موانع ادغام روانی و عرراطیی مررراجران افغانسررتانی بررا جامعر شره ایرران اسررت .ایررن

پژوهش نشان میدهد که اگراه در س ح ادغام ساختاری دسترسی مراجران به برداشررت و
آموزش در سالهای اخیر تاحدی تسریل شدا است اما ادغام اجتماعی رفرهنگی مررراجران
بهویژا در ابعاد روانیرعاطیی با االشهای متعددی همراا است.
دنتاکس ،وینتر ،ااووشی و رایت )2016( 3مدل جایگزین «انگیزاهای فرهنگپ یری
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را ارا ه کردند که بهمعنای تمایل و کشش درونی 4افراد برره درگیررر شرردن و ادغررام در جامعر شره
ش
جامعه میزبان ،تمایل به شکلدهی دوستی بررا
میزبان ،تمایل به آموختن درخیوص فرهنگ

ش
جامعه میزبان و داشتن کشش نسبت به جستوجو و کنکرراش درخیرروص محرریط
اعضای
ش
جامعه میزبرران اسررت .در واقررع ،اگررر فرهنررگپر یری فراینررد آمرروختن
فرهنگی و اجتماعی
ش
(جامعه میزبان) باشد ،انگیزاهای فرهنگپر یری ،برره «تمایررل و
درخیوص فرهنگ جدید
احساس نیاز افراد به درگیر شدن در این فراینررد 5تعریررف شرردا اسررت .یکرری از مرمترررین
شاخصهای مدل انگیزاهای فرهنگپ یری خیلت فردی آن است ارا که انگیزاهای افراد
برای ادغام فرهنگی بررا جامعر شره میزبرران از فررردی برره فرررد دیگررر متیرراوت اسررت (ایرکررف،
ونستینکایت ،تا و و لینچ همکاران)2007 ،6
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

ه راستا با پژوهش سعیدی ( )2020رویکرد نوشتار پرریشرو ایررن اسررت کرره موفقیررت
ش
مرحله در شکلگیری و تقویت «انگیزاهای فرهنگپ یری پیششرط مرحل شه ادغام اسررت و

به نظر میرسد بهدلیل تجربه سالها محرومیتهای ساختاری در جامعر شره ایرران« ،تمایررل و

کشررش مررراجران افغانسررتانی بررهطور کررل و دانشررجویان افغانسررتانی بررهطورخاص برره
ً
ش
1
جامعه ایران کرراهش یافترره و یررا کررال از بررین مرریرود .براسرراس
فرهنگپ یری با روند کلی
یافتههای میدانی این پژوهش بهدلیل تمرکز سیاستگ اریهای دولت ایران در طی ارار ش
دهه
ً
گ شته با محوریت فشار حداکثری در جرت ترغیب/اجبار مراجران به بازگشت عمررال افررق
روشنی برای خروجیهای افغانستانی آموزش عالی ایران شکل نگرفته و در نتیجه تجربیات
پیشادانشگاهی تمایل و انگیزا به فرایند فرهنگپ یری در میان دانشجویان افغانستانی نسبت
به سایر دانشجویان خارجی در س حی پایین قرار دارد .این امر بیشررترین تررأثیر را بررر ادغررام
اجتماعیرفرهنگی مراجران بهویژا در ابعرراد احسرراس تعلررق و تعررامالت عرراطیی و روانرری
ش
جامعه میزبان میگ ارد.
سازندا با
 .5تأثیرات بحران کرونا بر زندگی دانشگاهی

2

مراجرت نه فقط تحر جغرافیایی بلکرره تجربررهای روان شررناختی ،اجتمرراعی و فرهنگرری
است و االش های سازگاری با محیط جدیررد بررای بسرریاری از افرراد فراینرردی اسررترسزا
خواهررد بررود (مارتررا2001 ،3ب بررالبو و مررارکنی .)2006 ،4صرریدر ،لرری و اسررتروترس

5

( ) 2003معتقدند زمانی مراجرت افراد به صورتی سازندا به نتایج مقبول و مناسررب مرری
انجامد که مراجر به طور همزمان بتواند در این سه عرصه موفق باشد :حیظ و پایبندی برره
ش
جامعه میزبان و دستیابی به سالمت جسررمی و روانرری اسررت.
فرهنگ بومی ،مشارکت در
سالمتی جسمی و روان ی مراجران نقش مرمی در احساس رضایتمندی و برزیستی دارد و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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همه گیری ویروس کرونا تأثیرات عمیقی بر تمامی عرصه های زیست مراجران بررهویژا در
این حوزا گ اشته داشته است.
تجربه تحییل در یک کشررور دیگررر از یکسررو باعررث رشررد فررردی و مرررارت آمرروزی
دانشجویان میشود و از سوی دیگر ،آنرررا را بررا اررالشهررای متعررددی هم ررون فشررارهای
فرهنگپ یری و اررالشهررای ان بررا بررا جامعر شره میزبرران مواجرره مرریکنررد .تجربرره زنرردگی
دانشگاهی ،یادگیری زبان جدید ،تیرراوتهررای فرهنگرری و هنجرراری ،دورشرردن از فرهنررگ
بومی ،ابرام در وضعیت اقتیادی ،آشرریتگیهررای اجتمرراعی و مشررکالت روانرری بررهعنوان

استروسررورهای فرهنررگپ ر یری (شررارکین2006 ،1ب لرری ،کوسررکه و سرریلز )2004 ،2بررا
االشهای خاص خود همراا است.
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حضور در دانشگاا بهعنوان نق ه ع یی در زندگی یک جوان است که بهتدریج فرررد را از
ش
دایرا کواکدامنه خانوادا به جرانی وسیعتر تحت عنوان دانشگاا وارد میکند که این گر ار
الزامات خود را دارد .این فرایند برای دانشجویان خارجی بررا اررالشهررای مضرراعف همرراا
است .در دانشگااهایی که سر بالیی از دانشجویان خررارجی دارنررد دوراهررای آموزشرری و
کالسهای م تلیی (بهصورت انیرادی و یا گروهی) برای دانشجویان برگزار میشود کرره در
جرت افزایش مرارتهررای تررابآوری ،تسررریل ان بررا بررا فرهنررگ کشررور میزبرران ،فرر و
نحوا مواجره با آن است .ش
استروسرهای فرهنگی ر اجتماعی و ش
نحوا مواجره دانشگااهررا بعررد از
شیو ویروس ضاب همند نبودا است و اگراه دانشگااهررایی ماننررد دانشررگاا گرریالن ،شرررید
برشتی ،آزاد واحد علوم تحقیقات و بینالمللی قزوین با ارا ه خدمات مشاورا آنالین ،تولیررد
محتوای رسررانهای در راسررتای آگاهیب شرری و همرردلی ارتبرراط بررا دانشررجویان ،توجرره برره
برداشت روانی بازیگران دانشگاا (بهعنوان نمونه برگزاری مراسر خررت آنالیررن و دورهمرری
مجازی ویا دعوت از اساتید بهمنظور ارا شه فایل صرروتی کوترراا درخیرروص کرونررا) را ادامرره
ً
دادااندب اما اکثر دانشگااهای کشور صرررفا ارا ر شره کررالسهررای مجررازی را در اولویررت قررار
دادااند .هم نین ،در ایام تع یلی دانشگاا بهنظر میرسد انجمنهررای صررنیی دانشررجویان
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

افغانستانی نقش مرمرری در اطال رسررانی در حرروزاهررای م تلررف دانشررجویی داشررته و بررا
برگ رزاری جلسررات گیررتوگوی زنرردا اینسررتاگرامی (لیررو) دغدغررههررای اقررامتی و اداری
دانشجویان را انعکاس دادااند.
تأکید مستمر بر فاصلهگ اری فیزیکی ،قرن ینه و الزام به ماندندرخانرره ،تحدیررد ارتباطررات
اجتماعی و مراوادت خویشاوندی و دوستانه و از بین رفتن فرصت حضور اجتمرراعی در مراکررز
آموزشی (مدرسه و دانشگاا) ،مراکز تیریحی (پار های عمومی و مراکز فرهنگی هم ون سینما
و کافه) و مراکز م هبی (مساجد و اماکن مقدس) اگراه در راسررتای تررأمین سررالمت جسررمی
جامعه بودا اما به نظر میرسررد تررأثیرات منیرری بررر سررالمت روان گرررواهررای م تلررف بررهویژا
دانشجویان خارجی گ اشته است .ان با روانرری و عرراطیی دانشررجویان خررارجی در کیییررت
آموزشی افراد تأثیر بهسزایی دارد و بحران کرونا با تشدید فاصلههررای روانرری و اجتمرراعی فراینررد
ان با آکادمیک را بهویژا برای دانشجویان غیرایرانی م تل نمودا است .پلوشه 1که بررای ادامرره
تحییل در مق ع کارشناسیارشد از دایکندی به ترران آمدا کرونا را یررک بدشناسرری تمامعیررار
میداند که س تیهای زندگی دانشجویی در یک کشور جدید را دو اندان کردا است:
از آنجا که دریافت ویزای من با تأخیر انجام شد دیرترر از همکرالسهرای تررم را شررو
کردم و با قضیه کرونا بین زمینوهوا معلق ماند .تمامی ارتباطاتی را که در ایرن انرد مراا
بهتدریج شکل دادم گسست و مرزها ه بسته شد .من به س تی خانواداام را راضی کردم
که ادامه تحییل بده  .برادرم در ورامین در یک کارگاا ارمدوزی کار میکنرد و حرامی
من بودا و هر دو میدانی که اگر به افغانستان برگردم راا بازگشت به دانشگاا ق ع خواهرد
ً
شد .در ایران ه دانشگاا عمال در زمان تع یلی کلیره ارتبراطش را برا دانشرجو بره انرد
کالس آنالین تقلیل دادا و حمایت روانی و عاطیی خاصی انجام نمیدهد.

موقعیت بحرانی کرونا با تع یلکردن دانشگاا و فضای عمررومی دانشررجویان را در خر
قرار داد و دانشجویان تازاوارد یکی از بزرگترین متضررین این پدیدا بوداانرردب اراکرره سررال
اول ورود به دانشررگاا بررا اررالشهررای زیررادی بررای دانشررجو و خررانوادااش همرراا اسررت.
مشکالت زبانی ،تیاوتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه جدید ،معاشران جدید و متیاوت،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1بهمعنای روشنایی ،شعا آفتاب
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نگرانیهای خانوادگی و مسا ل مالی تجربهای آشنا بررای بسرریاری از دانشررجویان خررارجی
است که در صورت عدم رسرریدگی مناسررب و برره موقررع بررر کیییررت آموزشرری و در نرایررت
سالمت روان فرد تأثیرات عمیقی میگ ارد حال آنکه شیو کرونررا بررا برره تع یلرری کشرراندن
دانشگاا و خوابگاا ،ح

شبکههای حمایتگر همالن و انجمنهای صررنیی دانشررجویی و

برنامههای فرهنگی در کاهش تعلق آ کادمیک تأثیرگ ار بودا است.

ارتباط با خانوادا

ویژگیهای
ش ییتی
دانشجو

ان با روانی دانشجویان
افغانستانی
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حمایت
اجتماعی از
ش
جامعه
سوی
میزبان

حمایت نرادی
از سوی آموزش
عالی

شکل شماره ( .)3ابعاد انطباق روانی دانشجویان افغانستانی

براساس میاحبههای صورتگرفته  4عامل ویژگیهای ش یرریتی و جمعیتشررناختی
دانشجویان (جنس ،سن ،سر ح سررواد والرردین ،پایگرراا اجتمرراعی خررانوادا و انگیررزاهررای
فرهنگپ یری) ،حمایت نرادی که از سوی بازیگران آموزش عالی در کلیه س وح (اساتید،
دانشجویان بومی و کارمندان) منتقل میشررود (تررأثیر تیررویر حمایتگرانرره و سرراختارمند از
دانشگاا در ان با سریعتر دانشجویان) ،ارتباط با خانوادا و شبکه حمایتگر عاطیی بررهویژا
در مررورد دانشررجویان دورا کارشناسرری (ارتبرراط سررازندا والرردین بررا دانشررجو ،حمایررت
مالیرعاطیی خانوادا از دانشجو ،استیادا از شرربکههررای مجررازی در ارتباطررات روزمرررا) و
ش
جامعه ایران (مواجره با رسررانههرای جمعرری ،گررروا
هم نین حمایت اجتماعی که از سوی

همالن ،سایر بدنه اداری کشور و اش انداز بعد از فراغت از تحییل) برره دانشررجو منتقررل
میشود ،بر روی فرایند ان با روانی افراد در دوران دانشجویی تأثیرگ ارند .استوری 1متولد
میبد از والدینی اهل گیزاب در ولیت ارزگان افغانستان دانشجوی کارشناسیارشد مکانیک
از تجربیات زندگی دانشگاهی در ایام شیو ویروس کرونا میگوید:
بعررد از ابررالن دانشررگاا در اوایررل اسرریند ملررزم برره ت لیرره خوابگرراا شرردی  .یکسررری از
دانشجویان شرریهپرداز که از افغانستان بهصورت آزاد در ایران مشغول به تحییل هستند
و امکان بازگشت نداشتند اند روزی بالتکلیف بودند که با پیگیری انجمنهرای صرنیی
دانشجویان مراجر و همکاری دانشگاا یک خوابگاا را بهصورت موقت باز کردنرد .البتره
ً
صرفا یک سرپناا است و تمام هزینههای خورد و خورا با خرود دانشرجویان اسرت .از
طر دیگر ،از آنجا که دانشجویان افغانستانی شرریهپررداز هسرتند تع یلری دانشرگاا و
آنالینشدن کالسها به ضرر این افراد است اراکه بازدهی خاصی ندارد .برخی رشتههرا
بیشتر متضرر شدند مثل رشتههای علوم انسرانی کره نیازمنرد بحرث دوطرفره هسرتند یرا
رشتههایی که آزمایشگاا لزم دارد .بهعنوان نمونه پایاننامه من در مورد انر ی خورشیدی
است و تنرا اند هیته در سال میتوان دادا جمعآوری کرن و اگرر مراا اردیبرشرت را از
ً
دست ده یک سال باید صبر کن تا شرایط آبوهوایی برای آزمایش ایجاد شود و عمرال
باید دو ترم دیگر شرریه پرداخت کن  .هم نین یکری از دوسرتان برورس(ب) از وزارت
ً
علوم گرفته بود که در نامه قرار داد  4نی سال را تحت پوشرش قررار مریداد و عمرال تررم
برمن  1398این بورس سوخت و امکان انتقال به ترم بعد میسر نیست.

براساس میاحبههای صورت گرفته در این پژوهش «نگرانی بابت از بین رفررتن بورسرریه
تحیرریلی « ،دغدغرره پرداخررت شرررریه « ،نبررود تسررریالت خوابگرراهی مناسررب و تررداوم
پرداخت هزینرره خوابگرراا « ،مواجررره متیرراوت رشررتههررای تحیرریلی نسرربت برره آمرروزش
آنالین «،بستهشرردن مرزهررای شرررقی « ،نگرانرری از انقضررای وی رزای تحیرریلی « ،نبررود
زیرساخت مناسب بررامندی از آموزش آنالین « ،هزینههای تریرره بسررتههررای اینترنترری و
«تع یلی مشاغل روزمرد و مشکالت امرار معاش از جمله مرمترین تبعررات منیرری کرونررا
بودا که سالمت روان دانشجویان غیرایرانرری را تحتالشررعا قررار دادا اسررت .دانشررجویان
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1بهمعنای ستارا
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افغانستانی غیر بورسیه (الف 1و ب )2ملزم به پرداخت شرریه میباشند .در صورت ثبتنررام
آزاد در دانشگاا شرریه میبایست به دلر (نر آزاد یا نیمایی) پرداخررت شررود و در صررورت
ورود از طریررق آزمررون کنکررور سراسررری  80درصررد شرررریه دانشررجوی شرربانه میبایسررت
پرداخت شود .این مر با توجه به عرردم امکرران دسترسرری مناسررب برره بررازار کررار رسررمی و
ش
جامعه مراجر فشار بسیاری بر خانوادا افغانسررتانی سرراکن ایرران مرریآورد و عرردم
فرودستی
بررامندی مناسب از آموزش هدررفت هزینه پرداختی قلمداد میشود.
 .6بحران کرونا عرصه تشدید نابرابریهای جنسیتی

دختران افغانستانی در نتیجه فرایند قرردرتیررابی جدیررد برره مرررور احسرراس داشررتن نقررش و
ش
جامعه میزبان نمررودا و حررس ارزشررمندی و توانمنرردی (گرینبرررگ و گرینبرررگ،4
جایگاا3در
 )1989در میان آنرا افزایش مییابد .این مسلله منجر برره تغییررر و تحررول در هرررم قرردرت و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ساختار سنتی اقتدارگرای افغانستانی مرریگررردد .دخترران مررراجر افغانسررتانی بررا اسررتیادا از
ً
فرصتهای ایجاد شدا در محیط شرری جدید ،به بازتعریف هویررت خررود بررهعنوان صرررفا
حامالن نقشهای وابسته و منیعل پرداخته و فرصتهررای جدیررد باعررث قرردرتیررابی زنرران
بهعنوان افراد فعال و صاحبنقش در جامعه میگردد.
افزایش تقاضای اجتماعی ،اهمیتیافتن آموزش و تسریل دسترسی به آموزش همگانی،
توداایشدن آموزش عالی و تغییر میانذهنیت خانوادا افغانستانی در افزایش سررر دخترران
ً
در تحیرریالت عالیرره مررؤثر بررودا اسررت .دخت رران افغانسررتانی سررر نسرربتا قابررلقبولی در
دانشگااهای ایران دارند هراند که در سالهای اخیر و بهویژا بعد از الزام قررانونی بررر تغییررر
وضررعیت اقررامتی دانشررجویان (از کررارت آمررایش برره پاسررپورت) حضررور زنرران بررا ریررزش
قابلتوجری مواجه شدا است .براساس جدیدترین آمار در سال تحییلی  1397-98از هر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دریافتکنندگان بورس (الف) عالوا بر تحییل رایگان (معا از پرداخت شرریه تحییلی) ،از تسریالتی مانند کمکهزینه
تحییلی ،بیمه خدمات درمانی ،خوابگاا مجردی و کمکهزینه مسکن و کمکهزینه پایاننامه برخوردار هستند.
 .2دریافتکنندگان بورس (ب) از تحییل رایگان (معا از پرداخت شرریه) و تسریالتی مانند بیمه خدمات درمانی و خوابگاا
مجردی برخوردار هستند.

 3دانشجوی غیرایرانی یک دانشجوی دختر افغانستانی است .این گروا با تعداد  7032نیررر
از پسران دانشجوی افغانستانی با رق  6766پیشی گرفتهاند.1

اگراه براساس گزارش سازمان برداشت جرانی نر مرگ و میر زنان در اثر ویررروس کرونررا
پایین تر از مردان است (مردان 2/7درصد در مقابل 1/7درصد زنان) اما به نظر میرسد تأثیر این
موضو در زیست روزمرا افراد توازن جنسیتی مناسبی نرردارد .بررهه خوردن تعررادل نقررشهررای
جنسیتی در نراد خانوادا ،تع یلی مدارس و مراکز نگرداری از کودکرران و خرردمات حمررایتی از
فرزندان ،حضور درازمدت و دا می اعضای خانوادا در فضای خانه ،تع یلرری مشرراغل روزمررزد
خدماتی ،تشدید فشارهای اقتیادی و اجتماعی بر زوجین و از بین رفتن شبکههای حمررایتگر و
افزایش مراقبتهای برداشتی نراد خررانوادا را متررأثر سرراخته اسررت .ایررن موضررو  ،از یررکسررو
خشونت خانگی را افزایش دادا و از سوی دیگر ،مواجره متیاوتی را در میان زنان و مردان دامررن
زدا است .فزونییافتن مسلولیتهای خررانگی در کنررار انتقررال مسررلولیت نگرررداری و آمرروزش
فرزندان به درون نراد خانوادا فشار مضاعیی را بر زنان وارد کردا استب بهویژا در بافت فرهنررگ
ً
سنتی مراجران افغانستانی که عمدتا مدیریت خانه امری زنانه قلمداد میشود .موقعیت کرونا به
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تقویت شکا جنسیتی در دنیررا دامررن زدا و زنرران افغانسررتانی بررهطور عررام و دخترران دانشررجو
بودن دسترسی زنان به فناوریهای نوین ارتباطی این شکا بعد دیگری نیز به خود میگیرد کرره
از آن به شکا جنسیتی دیجیتال 2مرریترروان یرراد کرررد کرره میتوانررد فقرردان دسترسرری ذهنرری و

انگیزشی ،فقدان دسترسی مادی و س تافزاری و فقدان دسترسی مرارتی افراد به عرصه فناوری

را شامل شود .گالله 3دانشجوی دکتری روابط بینالملل متولد بادغیس به همراا والدینش بعد از
ش
وسیله قااا بر از مرزهای شرقی به مشرد آمد (نسل  1/5مررراجر)4
حمله شوروی در  1979به
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1مراجعه حضوری به ب ش آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی کشور (مرداد )1399
 .3بهمعنای کاکل و موی مجعد و پی یدا
) به کسانی اطال مرریشررود کرره در کشررور مبردأ برره دنیررا
 .4در م العات مراجرت نسل ( 1/5
آمدااند اما در سالهای ابتدایی کودکی مراجرت کردااند و در هر دو فضا جامعهپ یری را تجربه کردااند .این گروا با نسل اول و
دوم مراجران تیاوتهای رفتاری دارندب اراکه گرارره هم نرران خرراطرات کشررور مبرردأ را بررا خررود حمررل مرریکننررد امررا فراینررد
جامعهپ یری را با ساختار کشور میزبان ادامه میدهند .این گروا از مراجران سریعتر و راحتتررر از نسررل اول بررا جامعرره جدیررد
ش
جامعه میزبان دستوپنجه نرم کنند.
ان با مییابند اما هم نان باید با استانداردهای دوگانه و کلیشه مراجر اطال شدن توسط
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و با شوهر ایرانی خود و دو پسرش در خوابگاا متأهلین ساکن است .تبعات تع یلرری دانشررگاا و
مدرسه در مااهای اخیر را نسبت به زنان دانشجو بسیار عمیق دانسته و از بهحاشرریهرفتن زنرردگی
حرفهای در مقابل زندگی خانوادگی بهعنوان مرمترین اثر شیو ویروس کرونا یاد میکند:
وقتی دانشگاا و مدرسه تع یل میشود اولین کسی که باید مسلولیتهای بیرون خانه را کنار
ش
مسلله جدیدی نیسرت
بگ ارد مادر است .این اتیا در هر بار تع یلی مدارس تکرار شدا و

اما کرونا باعث یک تع یلی طولنیمدت و بیافق شدا کره معلروم نیسرت ارهزمانی قررار
است پایان پ یرد .بارها پیش آمدا که به ایرن نتیجره رسریدم قروانین دانشرگاا مردانره نوشرته
شدااند و الن در مورد آموزش آنالین ه یک نگاا کلی وجرود دارد ولری برهعنوان مرادر دو
ش
محوطه
فرزند خردسال در خانهای با مترا پایین در خوابگاا و عدم امکان فرستادن ب هها به
پار روبروی خانه بهدلیل شیو ویرروس شررایط پراالشری را بررای مرن ایجراد کرردا کره
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کالسهای مجازی به تجربهای تلخ مبدل شدا .سراعت کرالسهرا برینظ اسرت و انگرار
ً
صرفا به زمانبندی ش ص استاد مربوط است و تو بایرد شررایط خانره را هرر لحظرهای کره
ً
استاد تمایل داشت تنظی کنی که با ب ه کواک عمال مقدور نیست .در یکی از کالسهای
آنالین من 10دقیقه با تأخیر متیل شدم و استاد با حالتی بسریار تروهینآمیز مرن را از گرروا
ح و پیام داد که درس را ح کن  .انگار بعد از کرونا آدمها شبیه به رباتهای بریروح
شدند و همدلی و در شرایط م اطب ک شدا .انگار این فاصرلهگر اری فیزیکری باعرث
فاصلهگ اری قلبها و دلها ه شدا است .دسترسری بره کتاب انره و منرابع دانشرگاا هر
تع یل شدا و از خانه خواندن و نوشتن ه بسیار س ت .به نظررم زنران دانشرجو بیشرترین
ضربه را از این تع یلی طولنی مدت میخورند اون در خانه هموارا تو یک مادر هسرتی و
مر نیست که بیرون از خانه به اه مسلولیتهایی متعردی.

میروم «روز دوگانه (برتل )2016 ،1به این امر اشارا دارد که زنان در طی روز و بعررد از
اتمام کار موظف در خارج از خانه میبایست به انجام کار خررانگی مبررادرت ورزنررد کرره در
واقع حج انر ی و زمان بیشتری را در قیاس با مردان به خود اختیای میدهد که در فرایند
ً
کاریابی و رشد حرفهای لزوما لحاظ نمیگردد .دانشررگااهررا مرریتواننررد ابرزار تقویتکننرردا
ش
فاصله جنسرریتی باشررند .نررابرابری جنسرریتی نشرران ش
دهندا یکسرران
نابرابری جنسیتی و تشدید
نبودن دسترسی زنان و مردان به فرصتها و امکانررات جامعرره اسررت کرره ریشرره در سرراختار
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

زندگی اجتماعی ،اقتیادی و آموزشی دارد .به نظر میرسررد موقعیررت پانرردمیک کرونررا برره
تقویت نابرابریهای جنسیتی بهویژا در فرایند آموزش مجازی منجر شدا است.
 .7بحران کرونا عرصه آزمون عدالت آموزشی

ّ
بعد از دستور ستاد ملی مقابله با کرونا از اسیند ماا مدارس و دانشگااها در کلیه استانهای
کشور تع یل و بهتدریج آموزش مجازی بهعنوان بستر جایگزین برای ارا ه مواد آموزشرری در
س ح جامعه م رح گردید .موقعیت کرونا بستر مرمی بود کرره بررا توجرره برره دسترسرریهررای
ّ
نابرابر به فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی بحث شکا دیجیتال 1را در س ح ملی بازنمررایی
نمود .به نظر میرسد آموزش مجازی بهدلیل پیشنیازهایی که دارد کالیی لرروکس بررودا کرره
طبقه فرودست دسترسی مناسبی به آن ندارد .آموزش مجازی بهعنوان برسرراختی اجتمرراعی
در معنای بوردیویی میدانی است که نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی را بازنمایی میکند.
تحمیل آموزش مجازی و الکترونیک به همه ذینیعان به برجستهتر شرردن نررابرابریهررای
ّ
ً
طبقاتی در جامعه انجامیدب اراکه لزوما دسترسی در عرصه دیجیتررال در سر ح ملری برابررر
نیست و میتوان از آن به خشونت نمررادین 2در عرصرره آمرروزش یرراد کرررد .برره تعبیررر بوردیررو
خشونت نمادین زمانی تقویت میشود کرره گرررواهررای فرادسررت و مسررلط شررایط خررود را
بهعنوان شکل اید ال عمل ،پ یرفترره و بررا مکانسرری هررای م تلررف برره مشروعیتب شرری و
تقویت تیاوتهای اجتماعی و نابرابریهای موجود در جامعه میپردازند .میررروم خشررونت
نمادین بهخوبی بررامندی طبقه فرادست را از سازوکارهای فرهنگی و تبلیغرراتی در بازتولیررد
ش
سرمایه فرهنگرری افرراد را بازنمررایی
سل ه نشان میدهد .مدرسه و دانشگاا میدانی است که
میکند و در موارد زیادی نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی را تقویت میکند.
ً
پیشفرض نراد آموزش مجازی بر خانوادا طبقه متوس ی استوار است که احیانا والدین
باسوادی برای نظارت و حداقلی از رفاا برای تأمین زیرساخت ّفناورانه مرمترین شاخص آن
است و هرکس در این قالب نگنجد صدمه خواهررد دیررد .دانررشآمرروزان شرراغل در مرردارس
خودگردان ،مرردارس دولترری در منرراطق حاشرریهای ،مرردارس تحررت پوشررش سررازمانهررای
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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غیردولتی و خیریهها و هم نین دانشجویان ک توان مالی از مرمترین گرواهای آسرریبدیدا
و مغیول در عرصه آموزش مجازی در دوران بحران کرونا هستند که ارتباط نظام آمرروزش بررا
آنرا بهنوعی ق ع شدا است .شااجران از مادری ایرانی و پرردری اهررل پل مررری در ولیررت
بغالن افغانستان در هرمزگان متولد شدا و دانشجوی دکتری در یکی از دانشگااهررای تررران
است .دو پسر شااجران در یکی از روسررتاهای خراسرران جنرروبی زنرردگی کررردا و محیررل
هستند .او با بیرران اینکرره «تع یلشرردن آمرروزش معنررایی متیرراوت بررای یررک شررنشررین و
روستانشین دارد آموزش مجازی را «سرگرمی ب ه پولدارها میخواند:
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وقتی دانشگاا تع یل شد من به شررستان برگشت  .پسر کالسپنجمی من در یک مدرسره
ً
دولتی مشغول به تحییل است .عمال بعد از تع یلی ناشی از کرونا گویی فارنالتحییل
شدا و هیچگونه نظارت و پیگیری از مدرسه وجود ندارد .درحالیکه دانشگاا به مرا فشرار
ً
میآورد که کالسهای مجازی را حتما بهصورت جردی شررکت کنری  .ایرن دو مراا مرن
شاهد تیاوت بسیار فاحشی بین زندگی شرری و روستایی شداام .انگار اسراتید از پشرت
کامپیوتر در یک دنیای دیگری زندگی میکنند .دنیایی که حرداقلی از رفراا را بایرد داشرته
باشی تا شرروندش شوی .باز من شانس آورداام که تلین هوشمند و یک اینترنت نی بنرد
دارم پسرعموی در روستایی زندگی میکند که حتی خط تلین ه ندارد ولری زیرر فشرار
دانشگاا و اساتید برای شرکت در کالسهای آنالین است .بهصورت غیرمستقی حسی از
تحقیر در آدم ایجاد میشرود ،وقتری گوشری هوشرمندی نداشرته باشری یرا تروان خریرد
بستههای اینترنتی را در مقابل اساتید و سایر دانشجویان مع بی.

بحران کرونا در بستر آموزشوپرورش و آموزش عالی به شکلی عریان خشونت نمررادین
را بازنمایی میکند .دسترسی نابرابر دانشآموزان و دانشجویان به زیرساختهای ارتباطی از
ش
مسلله سواد دیجیتال خانوادا ،پرنررای بانررد اینترنررت و رفرراا اقتیررادی
جمله تلین هوشمند،
نسبی در جرت خرید متناوب بستههای حجمی اینترنررت در وضررعیت نررامتوازنی در سر ح
ّ
ملی است .تبلیغات گستردا در س ح عمومی بهویژا از کانال رسانههای جمعی درخیوص
الزام و فواید آموزش مجازی در قالب کنترل فرهنگ در جرت عررادی سررازی نظررام طبقرراتی
عمل میکند و در این عرصه مراجران افغانستانی بهعنوان یکی ازگرررواهررای فرودسررت و در
حاشیه ماندا صدایی ن واهند داشت .از سوی دیگر ،براسرراس میرراحبههای صررورتگرفته

دسترسی دانشجویان افغانستانی که به کشور مبدأ بازگشتهاند نیز با توجه به اختالل گسررتردا
در شرربکه بررر و اینترنررت (ق عرری و کنرردی اتیررال) در ولیررات م تلررف ایررن کشررور برره
کالسهای مجازی با مشکالت زیادی مواجه بودا است.
مشکالت دانشجویان در ان با آموزشرری بررر رونررد فرهنررگپر یری افرراد تررأثیر مسررتقی
میگ ارد (جو و فوکادا .)1996 ،1اگر دانشجویان نتوانند بر مشکالت آموزشی خود فا ق آینررد
بهتدریج به کاهش س ح اعتمادبهنیس آنرا در مواجره با محیط جدید میانجامد و بررر فراینررد
ادغام آنرا تأثیر منیرری مرریگر ارد .وسرریمه 2متولررد شرربرغان در ولیررت جوزجرران افغانسررتان،
دانشجوی دورا کارشناسی رشته کامپیوتر در ترران از تجربه تحییلی خود در ایران میگوید:
سر کالس آنالین اساتید به سرعت درس میدهند و خیلی به ایرن توجره نمریکننرد کره آیرا
م اطب متوجه میاهی شدا اسرت یرا خیرر .یرک اشرتباهی هر وجرود دارد درخیروص
ً
دانشجویان افغانستانی که بعضا تیور میکنند که زبانشان درست شبیه ایرانریهاسرت و در
نتیجه نیازی به حمایت مضاعف ندارد .کاری که بررای سرایر دانشرجویان خرارجی انجرام
میشود .من بارها پیش آمدا که در کالس موضوعی را متوجه نشدم ولی بره خراطر لرجره و
ترس از مورد تمس ر واقعشدن نپرسیدم و همینطور این عدم در دقیق م الرب روی هر
انباشته شد و من یک ترم مشروط شدم .این ترس از قضاوتشدن در دوران آموزش مجرازی
تشدید شدا است اون در فضای آنالین فرصت محدودی برای تعامل با استاد وجود دارد و
ترجیح میده وارد این جریان نشوم .این دو ماا تع یلی دانشگاا به نظر مریرسرد نظرارتی
روی کار اساتید نیست ،کیییت کالسهای آنالین بیشرتر بره تعررد و اخال مرداری اسرتاد
بستگی دارد ،یک استاد کالسها را منظ و دقیق با اسرالید و صردا و تیرویر و زمران رفرع
اشکال ارا ه میکند یک استاد ه داری که دو هیته یک بار جمعه غروب هیت تا هشت ترا
فایل صوتی در واترساپ مریگر ارد و دروس رشرته مرندسری برر را بهصرورت شریاهی
ً
تدریس میکند .دغدغه مسلولین دانشگاا ه صرفا برگرزاری کالسهرای مجرازی اسرت و
نظارتی بر کیییت کالسها ندارند.

تجربه حضور در محیط جدید با زبانی متیاوت بهعنوان یکی از مرمترررین محررر هررای
تنشزا در دانشجویان بینالمللی م رح میباشد.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2بهمعنای زن زیبای نیکروی
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ان )1999( 1اض راب زبان دانشگاهی و زبان روزمرا و ضررعف فرررد در تلییررق بررا سررایر
عوامل تنشزا میتواند به کاهش بازدهی فرد و حاشیهنشینی او بیانجامررد .اگرارره دانشررجویان
2
افغانستانی بیشترین قرابت زبانی را با جامعر شره میزبرران دارنررد امررا بررهدلیل انگرراراهررای ذهنرری
متیلب موجود در میانذهنیت ایرانی نسبت به «افغانی بررودگی (صررادقی فسررا ی و نظررری،
ّ
 )2017مقوله «لرجه و ویژگیهای بیری بهعنوان عامل دیگریساز و مولد احساس تبعیض
نقش مرمی در کاهش راندمان آموزشی دانشحویان افغانستانی دارد .تأکید بررر فاصررلهگر اری
فیزیکی و ق ع ارتباط مستقی و دوسویه بررا اسرراتید ،دانشررجویان (همزبرران و غیرهمزبرران) در
دوران تع یلی دانشگاا در دوران اخیر از مرمترین عوامل کاهش بازدهی آموزشرری و سررالمت
روانی دانشجویان خارجی است .هم نین «نبررود نظررارت بررر کیییررت آمرروزش مجررازی در
بسیاری از میاحبهها م رح شد .به نظر میرسررد بررا توجرره برره جدیررد بررودن تجربرره آمرروزش
مجازی برای نراد آموزش در ایران نظام مدرسه و دانشگاا ایران هنوز آمادگی لزم را بررای ایررن
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مواجره نداشته و در هیتههای اولیه این رویارویی تمرکز بر کمیت ارا ه م الب (در قالب فشار
به اساتید و معلمان برای برگزار کردن کالسهای مجازی) بودا و کنترلرری بررر کیییررت م الررب
ارا ه شدا و ش
نحوا تعامل دانشآموزان/دانشجویان با مدرسین وجود ندارد کرره بررهمنظور افرزایش

برراوری در ش
حوزا آموزش آنالین بهعنوان محیولی اجتماعی توجه به این مر ضروریست.
 .8حضور ناتمام مهاجران :بحران کرونا بستر مرئیشدن هویتهای سایهای

ّ
هویت و تعریف از خود بر ارزشها ،باورها ،ترجیحات فردی ،قومی و ملری افرراد تررأثیرات

مستقیمی میگ ارد .ارزشها و هنجارهای جامعه و محیط پیرامررونی در بررازتعریف عناصررر
سازندا هویت افراد نقش کلیدی دارد .پروبلماتیک هویت در میان مراجران توسط بسرریاری
از محققین کاویدا شدا است و هویتهای جدید از بستر همین تیاوتها شررکل مرریگیرررد

(هال2017 ،3ب هرست .)2018 ،4دانشجویان خارجی هویت بررومی خررود را در وضررعیتی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

ش
جامعه میزبان در ارتباطی دا می احساس میکننررد کرره
بین ب شی 1با ارزشها و هنجارهای
به بازتعریف هویت فرد خواهد انجامید .در نتیجه ،نسررل دوم و سرروم مررراجران افغانسررتانی
ساکن ایران در ملغمهای از ابرررام ،هر خررود را بررا والرردین (نسررل اول مررراجران) متیرراوت
ش
جامعه افغانستان احساس متیاوت و غریبگرری دارنررد و هر در مواجررره بررا
میدانند ،ه در
همالن ایرانی مرزبندیهای غیررسمی را احساس مرریکننررد در نتیجرره ،هررویتی جدیررد بررا
م تیات نوآوارنررهای را در پرتررو الگوهررای جرررانی شررکل مرریدهنررد« .تعلررق مرروقعیتی

2

(بروکت )2018 ،3بدینمعناست که نسل جدید مراجران در میان دیگری انگاشتهشدنهای
متعدد هویتی با م تیات بدیع بر اساس موقعیتهای متنو شکل میدهند .پشتون گررل از
مادر ایرانی و پدر اهل انار درا در ولیت فراا افغانستان ،در گرمسار متولد و در سررال 1396
از دانشگاا تربیتمدرس در یکی از رشتههای فنیمرندسی در مق ع دکتری فارنالتحیرریل
شدا است .از نظر او مررراجر بررودن در ایرران یعنرری «نررامر یبودن و جرردی گرفتهنشرردن در
معادلت روزمرا :
برای دستیابی به برخی اهدا برای مرراجران ،یرک مررز نرامر ی توسرط جامعره از قبرل
ً
کشیدا شدا و تو تقریبا م ملنی هراقدر ه تالش کنی بره اون آرزو یرا خیرال ن رواهی
رسید .حتی نمیتوان بهصورت حقالتدریس ه در جایی مشغول شوم .اند سال پریش
یکی از اساتیدم که میدانست اقدر عاشق تدریس هست در دانشگاا علمیرکاربردی برا
مدیر گروا یکی از واحدها صحبت کرد که  2واحد درس را در یک ترم تدریس کن ولری
ّ
وقتی که خواست بررای درس ثبتنرام کرن بررای ورود بره سرامانه کرد ملری لزم برود و
کارشناس وقتی فرمید افغانستانی هست با یک لحن بسیار تحقیرآمیرزی ممانعرت کررد.
من با یک زن  40ساله ایرانی فرقی ندارم .هر دو در این خرا بره دنیرا آمردی و در یرک
سیست مدرسه رفتی و از یرک رسرانه ارترزا کرردی  .ولری از منظرر سیاسرتمداران مرن
هم نان یک خارجی هست حتی بعد از  4دهه زیستن در این کشور بردون کوارکترین
ش
مسرلله
خاطرا و احساسی آشرنا بره دیرار افغانسرتان .بایرد ایرن قضریه ابتردا حرل شرود.
خارجیبودگی مرمترین درد است بیش از ارل سال خارجی محسوب شوی.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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وا ا ادغام ارتباط تنگاتنگ و وثیقی دارد با وضعیت اقامتی 1مراجران (اردال و اپن )2013 ،و
ش
جامعه میزبرران اسررت.
ادغام اجتماعیرفرهنگی نیازمند آمادگی میانذهنیت مراجران و اعضای

بابا )2004( 2حس بیخانمانی و معلقبررودن مررراجران را در قالررب میررروم «حضررور ناتمررام

تعریف میکنررد .نسررل دوم و سرروم مررراجران ملغمررهای از تجربیررات متیرراوت و اررالشهررای
اندگانهای از سردرگمی بین فراملیگرایی ،همانندسازی ،دیاسپورا و تجربه تحقیرهای نژادی در
زندگیشان است .همان ور که نیبز و برتل )2016( 3ازآن به زیستن در دنیاهررای اندگانرره 4یرراد
میکنند .سیهمو دانشجوی کارشناسی فلسیه متولد کاشان از والدین متولد مشررردی اسررت کرره
بعد از  27سال زیست غیررسمی به تازگی پاسپورت افغانستانی دریافت کردااند .تجربه کرونررا
را عامل مرمی در عریانکردن غریبه پنداشتهشدن مراجران میداند:
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ً
بعد از تع یلی دانشگاا و شیو کرونا مجددا وارد واقعیت مراجربودگی میشوی .هرجرا
ّ
ً
بروی باید شمارا ملی داشته باشی .مثال وزارت برداشت برای غربالگری کرونا اپلیکیشن
ّ
گ اشته ولی برای ورود اول باید کد ملی را وارد کنی .برای آب خوردن در این کشرور کرد
ّ
ملی میخواهند که جمعیت بسیار بزرگی از مراجران کرد هرویتی دقیقری ندارنرد .حتری
وقتی به بیمارستان میروی ه در سامانه سیب 5بهعنوان مرمان وارد میشوی اون کرد
ّ
ملی نداری  .دا میگویند در خانه بمانید ولی وقتی میخواهی بلیط آنالین ب ری بایرد
ّ
کد ملی داشته باشی .وام مساعدا  1میلیونی میدهند ولری مرا مرراجران برهعنوان اقشرار
ضعیف جامعه از آن برراای نداری  .مشکل مرمی کره برهویژا در هیترههرای اول شریو
کرونا ایجاد شد قبول نکردن پول نقد توسط بانک و مغازاها بود و این مسلله س تیهرای
بسیاری برای مراجران ایجاد کرد اراکه اکثرا کارت بانکی ندارند و برای خرید مایحتراج
زندگی مشکل پیدا کردند .بعد از فعالشدن رمز پویا باز ه مشکالت ما بیشتر شد اون
در خیلی از موارد ایرانیها کارت بانکی خودشان را به مرا اجرارا مریدادنرد و در ازای آن
ماهانه پول میگرفتند ولی رمز پویا به شمارا موبایل صاحبحسراب پیامرک مریشرود و
آمار سرقت بال رفته است .البته در اند هیته اخیر خیرین مراجر بهصرورت خودجروش

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.5سیست یکپاراه برداشت

.

کمپینهای متعدد بهمنظور توزیرع سربد کرال در میران مرراجران افغانسرتانی برهویژا در
اصیران ،ترران و کرمان یا کمپرین سییدپوشران بردونمرز 1انجرام داداانرد .ولری بعرد از
گ شت شش هیته بهوضوح تغییرات خوبی در راستای رسریدگی بره وضرعیت مرراجران
ً
صورت گرفت .مثال ویزای دانشجویی ترا  31خررداد بهصرورت خودکرار تمدیرد شرد و
ش
مسلله رفتوآمد مرزی اتبا تسریل شد .انگرار برالخرا دولتمرردان ایرران مرا را دیدنرد،
تسریالت خوبی در جرت دسترسی به مدرسه شاد لحاظ شد ،خبر دستور رییسجمرور
برای درمان رایگان مراجران از فروردین یک احساس بسیار مثبتی در دل مراجران ایجراد
ً
کرد و امینت روانی ایجاد نمود هراند که در برخی بیمارستانها مثال در قرارک ورامرین
کادر درمرانی سرلیقهای برخرورد مریکررد و اتبرا افغانسرتانی را راا نمریدادنرد یرا پرول
میگرفتند .بالخرا اگر من افغانستانی کرونا بگیرم بههمان اندازا ناقل ویروس هسرت کره
همسایه ایرانیام .پس شیو این بیماری ملیت و رنگ و نژاد نمیشناسرد .انگرار حضرور
میلیونی ما مراجران شبیه سیلی است که بالخرا دارد خودش را نشان میدهد و جامعه و
دولت را متوجه خود میکند.

مقابله با ویروس کرونا بهعنوان دشمن مشتر به تقویت احساسات ملیگرایانه دامن زد
و رسانههای جمعی بسیج افکار عمومی را در جرت مقابله با عامررل بیگانررهای کرره زیسررت
روزمرا ملت را م تل کردا نقش پررنگی در تقویت همبستگی اجتماعی در سر ح جامعرره
داشتند .شیو ویروس کرونا دولت را به سمت ارا ه بستههررای حمررایتی کرررد (هم ررون وام
نقدی  1میلیون تومانی به اتبا ایرانی)ب اما هم نان جامعه مراجران در ش
زمرا بیبرراگان قرار

دارند و حتی حمایت سازمانهای مردم نراد نیز با دشواریهای فراوان مواجه شرردا اسررت.2

به نظررر مرریرسررد موقعیررت بحرانرری کرونررا در تقرراطع بررا ملیررت برره تقویررت انگررارا ذهنرری
مراجرستیزی و تشدید محرومیتهای ساختاری مراجران افغانسررتانی سرراکن ایرران منجررر
شدا است.
عالوا بر سیاستهای انقباضی دولت در قبال مراجران بهویژا بعد از دهه  70شمسرری و
تمرکز بر سیاست بازگشت و ساماندهی اتبا خارجی باید به نقش تحری های بینالمللرری و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.1اشارا به خدمت داوطلبانه دانشجویان علوم پزشکی افغانستانی در بیمارستانهای ایران در ب ش بیماری کرونا
ش
برنامه شش توسررعه از جملرره
 .2به موجب بند (ح) تبیرا  17قانون بودجه سال  1399کلیه دستگااهای موضو مادا  29قانون
نرادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیبپ یر حمایت میکنند مکلررف هسررتند تمررامی حمایررتهررا و
ّ
کمکهای خود را به تیکیک کد ملی فرد دریافتکنندا حمایت در سامانه وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی ثبت نمایند.
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فشارهای اقتیادی بر دولت ،که بر کواکتر شدن سبد معیشتی جامعه تأثیر مستقی داشته
است ،تأکید نمود .به نظر میرسد مراجران افغانستانی ساکن ایران که طی سالهررای اخیررر
ً
متعلق به دهک پایین جامعه بودا و عموما معاش خود را بهصورت روزمرررد مرریگ راننررد بررا
تبعیض مضاعیی مواجه شدند که به تقویت فرودستی و نابربرای اجتمرراعی آنرران انجامیرردا
است .عدم بررامندی از بیمه بیکاری و بازنشستگی و یارانه ،محرومیت از تحییل رایگان و
نداشتن حق مالکیت و محدودیت استیادا از کارت بانکی و خرردمات الکترونیررک بررانکی

1

منجر به شکلگیری جمعیتی فرودست شدا که در وضعیت اض راری ناشی از ایررن بحرران
متحمل فشارهای بیشتری میشوند.
بهرغ االشهای درازمدت زیست مراجرانه در ایران ،که به مررواردی از آن اشررارا شررد،
نتیجه بررسی میدانی پژوهش پیشرو نشرران مرریدهررد کرره شرریو ویررروس کرونررا موقعیررت
ش
جامعه درحاشیهماندا بهوجود آوردا اسررتب شرریو ویروسرری همررهگیررر
متیاوتی را برای این
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بهعنوان شکلی از وضعیت اض راری ،با پررنررگ کررردن میررروم «هر سرنوشررتی  ،دسررتگاا
سیاستگ ار را متوجه این موضو کردا که همه اعضای جامعه در یک قررایق سرروار هسررتند و
مغیول گ اشتن ب شی از جمعیت کشور با هویت خاموش 2بهمعنای گسررترش م رراطرات
ّ
ملی و پتانسیل تردید خواهررد بررود و در نتیجرره ،بررا مر یکررردن حضررور میلیررونی مررراجران
بهصورت محدود و ق اعی فرایند ادغام ساختاری مررراجران را تسررریع نمررودا اسررت .فشررار
افکار عمومی بر وزارت آموزشوپرورش و تغییر در سررامانه اپلیکیشررن شرراد و قررار گرررفتن

گزینه جدیدی برای وارد کردن کد سناد ،3ارا ه خدمات رایگان برداشتی و پزشکی برره اتبررا

خارجی ،4تسریل مقررررات اقررامتی دانشررجویان و اصررالح آ یننامرره اجرایرری قررانون ورود و
اقامت اتبا خارجه (خرداد  ،)1399تمدید خودکار کارت هویتی مراجران ،تمدیررد پروانرره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

) بانکهای م تلف کارت بررانکی اتبررا را تمدیررد نکررردا و در
 .1بهویژا بعد از خروج ایران از کارگروا ویژا اقدام مالی (
دسترسیهای بانکی مراجران اختالل زیادی ایجاد شدا است و با الزام بانکها به فعالکردن رمز پویا مشکالت اتبا افغانستانی
دو اندان شدا است.
.
 .3شناسه دانشآموزان اتبا خارجی
 .4همراستا با ارا ه خدمات رایگان جامع درخیوص بیماریهای همهگیر هم ون سل ،مالریا و ایدز بدون توجه برره وضررعیت
اقامتی مراجعهکنندا (میاحبه مت ییان ،وزارت برداشت ،مرداد .)1399

کار مراجران توسط ادارا اشتغال اتبا خارجی وزارت کار ،همکاری دانشگااها در برگرزاری
جلسات تجدیدنظر درخیوص اعمال تغییرات در شرررریههررای دریررافتی از دانشررجویان و

تیویب آ یننامه اجرایی مربوط به پوشش بیمه سالمت 1برای اتبا غیرایرانرری بررا وضررعیت
اقامت قانونی در کشور (تیر  )1399از جمله مرمترین تغییررات سیاسررتی دولررت ایرران در
زمان شیو ویروس کرونا در قبال جامعه مراجران بودا است .ایررن تغییررات جز رری ،ارزش
نمادین دارد که مر یشدن حضور جامعه مررراجران و قررار گرررفتن روی میررز سیاسررتگ ار از
مرمترین پیامدهای این موضو است.
 .9نتیجهگیری

به نظر میرسد این االش نوظرور با محوریت سالمت عمومی حمکرانی جرانی را با عرردم
آمادگی و نوعی درماندگی کارکردی مواجه ساخته است و با برجسته کردن ر الیس سیاسرری
ّ
با تمرکز قدرت سیاسی بهمنظور بسیج منابع ملی در جرت کنترل بحران کرونا به فربهشرردن
ّ
ّ
ملیگرایی و خوداتکایی ملی در مقابل جرانیشرردن ،کرراهش دموکراسرری و آزادی در شرررر،
ّ
تحدید فعالیتهای فراملیگرایانه ،کاهش قدرت دیاسپورا ،پررنگشدن مرزهای جغرافیایی،
زیر سؤال رفتن وابستگی متقابل بینالمللی و اقتیاد بازار آزاد و برریشپزشکیشرردن جامعرره
شدا است .بدون شک تدوین بسته سیاستی مناسب در این حوزا نیازمند ات رراذ رویکررردی
میانرشتهای و رایزنی با اصحاب دانش در حوزاهای م تلف دانش اسررت و عالمرران رشررته
انسانشناسی با توجه به شناخت عمیق و دست اول از بافت مراجران نقش مرمی در تدوین
سیاستگ اریهای جامع دارند .رویکرد انسانشناختی به موقعیت کرونا بهدنبال نشرران دادن
سررازوکارهای اجتمرراعی ،اقتیررادی ،سیاسرری و فرهنگرری در فررر اگررونگی انتقررال
بیماریهاست .باید گیت صر شیو یک ویروس نیست که بر زیست میلیونها انسان اثررر
گ اشته است ،بلکه ساختارهای اجتماعی ،سیاسی و اقتیررادی کرره در سر ش
رایه ایررن ویررروس
تغییر کردااند تأثیرات گسترداتری بر سالمت فردی و گروهی جوامع دارند.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1در مورد مراجران آسیبپ یر ،دولت 50درصد حق بیمه را پرداخررت مررینمایررد و مررابقی یررا توسررط خررود افرراد و یررا توسررط
سازمانهای بینالمللی پرداخت میشود.
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بهواقع ویروس کرونا را میتوان متعلق به طبقه فرادست و متوسط دانست که در جرردالی
شبانهروزی در خانه ماندا و رعایت برداشت و ضدعیونی کردن دا می را سرلوحه خود قررار
دادا و بهدنبال بهتعویق انداختن بیماری و مرگ است و طبقه فرودست هم نرران در حاشرریه
ماندگان و فاقدین صدا هستند .این نوشتار بهدنبال صداب شی به مراجران بررهعنوان گروهرری
از اعضای جامعه بود که با قرابت زبانی ،فرهنگی و م هبی در زیسرتی شرررری و درازمرردت
ش
سرمایه انسانی بالیی یافتهاند .سرازیرشدن جمعیت مراجران برره
بیش از ارار دههای خود

بافت شرری در طرری  4دهرره گ شررته ریشر شره بسرریاری از اررالشهررای دولررت ایرران در امررر
سیاستگ اری مراجرتی است اراکه امکان رصد ،پایش و تدوین سیاستهای مناسب را از
مجریان سلب کردا و امکان کنترررل اجتمرراعی و امنیترری را بررا اررالش مواجرره کررردا اسررت.
جمعیت میلیونی مراجران افغانستانی که تجربه زیست شرری داشته ( 97درصد سرراکن در
شرر و تنرا  3درصد در  21اردوگاا تحت نظررارت وزارت کشررور) ،دارای سرراختاری جرروان
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( 67درصد زیر  30سال) و تحییلکررردا ( 62درصررد باسررواد) بررودا و در سررن برراروری،
ً
ازدواج و کررار مرریباشررند .نسررل دوم و سرروم ایررن جمعیررت در بررافتی کررامال ایرانرری فراینررد
جامعهپ یری را تجربه نمودا است .این دو نسل دارای تجربههای مشتر بسیاری بررا گررروا
همالن ایرانرری هسررتند کرره در صررورت مرردیریت صررحیح و برنامررهریررزی و سیاسررتگ اری
هوشمندانه پتانسیل فراوانی در نقشآفرینی سازندا در جرت تقویت همبستگی اجتماعی در
کشور خواهند داشت .بحران کرونا با مر یکردن حضور سایهای مراجران و بررا عریررانکردن
االشهای آنان دستگااهای اجرایی را تا حدی مجبور به بررازبینی سیاسررتگ اریهررا نمررودا
اسررت .هرانررد کرره بایررد اشررارا کرررد کرره ایررن مر یشرردن فشررار از پررایین در جرررت
مشروعیتخواهی بودا که خود نیازمند مالحظات اجتماعی و سیاسی بسیاری است.
ّ
جامعه برای توسعه ملی نیازمند تقویت همبستگی اجتماعی در میرران کلیرره گرررواهررای
موجود در کشور است و مراجران افغانستانی بهعنوان مرمترین گررروا تشررکیل دهنرردا اتبررا
غیرایرانی وزن مرمی در تقویت یا ت ریب همبسررتگی اجتمرراعی خواهررد داشررت .برره نظررر
میرسد در سالهای اخیر با تقویت «سیاست ساماندهی اتبا خارجی و تسریل دسترسی
مراجرین به آموزش (تجربه مدرسه و دانشگاا) و برداشت (بیمه سالمت) با آهنگی هراند

کند ،فرسایشی و تدریجی ادغام ساختاری مراجران افغانستانی به جریان افتررادا و تغییررات
اجرایی درخیوص وضعیت مراجرین در زمرران همررهگیررری ویررروس کرونررا ایررن فراینررد را
تقویت نمودا است اما از سوی دیگر باید گیت که بهدلیل تجربه سررالهررا محرومیررتهررای
ش
جامعه ایران« ،تمایل و کشش مراجران افغانستانی بررهطورکل و دانشررجویان
ساختاری در
افغانستانی بهطورخاص به فرهنگپ یری بررا رونررد کلرری 1جامعر شره ایرران کرراهش یافترره و یررا

بهطورکل از بین میرود و هنوز در مرحله «انگیزاهای فرهنگپ یری قرار دارنررد کرره پرریش
نیاز ادغام اجتماعیرفرهنگی است .این نکته بر اهمیت نقش برنامررهریررزیهررای منسررج و
درازمرردت دولررت میزبرران درخیرروص پرررورش سر ش
ررمایه انسررانی افرراد در جرررت تقویررت
انگیزاهای فرهنگپ یری نسل جدید مراجران تأکید دارد.
امروزا مدلهای سنتی همبستگی اجتماعی ،که بر شباهتهررای ملیترری و نرژادی تأکیررد
بیشازحدی داشتند ،به تقویت شکا های اجتماعی خواهند انجامید و در تعرییی جدیررد،
همبستگی اجتماعی پویا نیازمند مشارکت حداکثری و شنیدن صدای کلیه گرواهای موجود
ش
جامعه میزبان به تقویررت احسرراس ارزشررمندی
در جامعه است .احساس پیوند اجتماعی با
در فرد میشود .احساس تعلق داشتن عنیر مر هویتسازی است که برره افرزایش منزلررت
افراد میشود .در مقابل تبعیض ساختاری اعمالشدا بر مررراجران هم ررون نداشررتن اجررازا
کار ،اقامت ،بیمه و مالکیت (بهعنوان مثال سی کارت موبایل یا کارت بررانکی و یررا ملررک)
طرد اجتماعی تحییلکردگان افغانستانی میانجامد که بهتدریج به افزایش احساس منیرری
ش
جامعه میزبان ،کاهش رضررایت اجتمرراعی ،گرایشهررای فردگرایانرره و تقویررت گرایشررات
به
تندورانه عیرربیتهررای قررومیتی را در پرری خواهررد داشررت و ادغررام فرهنگرری و اجتمرراعی و
هم نین ادغام ساختاری مراجرین را به تعویق میاندازد.
در زمان خ ر و بحران ،مراجران افغانستانی میتوانند خررود را در قالررب دیگررری مرر

2

نشان دهندب م اطبی که باید دیدا ،شنیدا ،کنترل یا طر مر اکرا قررار بگیرررد .حررالتی کرره
دیگر امکان اش پوشی از حضور طر مقابررل نیسررت و بایررد بررای آن ارراراای اندیشررید.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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بررهنظر مرریرسررد بح رران کرونررا بررا بازنمررایی پتانسرریلهررای جمعیررت مررراجرین و تأکیررد
ّ
بر«ه سرنوشتی بار دیگر نشان داد که منافع ملی جز با سیاستگ اری هوشررمندانه در قبررال
مراجرین صورت نمیگیرد و برتر است دستگااهای تیمی گیررر ،بررا کرراهش امکرران تررداوم
ش
جامعه هد  ،در جرت هراه مر یترشدن این جمعیررت قرردم بردارنررد و
زیست غیررسمی
قبل از اینکه مسللههای اجتماعی به آسیبهای امنیتی تبدیل شوند در راستای بررامنرردی از
ّ
سرررمایه انسررانی مررراجرین در جرررت منررافع مل ری کشررور و براسرراس مرروازین انسررانی و
بشردوستانه مدیریت صحیح صورت پ یرد.
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آیندهپژوهی تأثیرات بحران کوویدـ 19بر آموزش عالی
1

غالمرضا ذاکرصالحی

دریافت1399/02/10 :؛ پذیرش1399/02/30 :

چکیده

در این مقاله به آیندههای محتملی خواهیم پرداخت که بر اثربحران کرونا پیشروی آموزش عالی قرار
خواهد گرفت .این مقاله از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفیـاکتشافی و از نظر روش،
زمینهیاب مقطعی است .آیندهپژوهی بهعنوان یک ٔ
حوزه میانرشتهای جهتگیری این مقاله را تشکیل
ٔ
میدهد ٔ
نحوه جمعآوری دادهها میدانی است .دادهها از طریق ابزار پرسشنامه بسته محققساخته
گردآوری شد .در تهیه پرسشنامه از مقیاس گاتمن استفاده شد .پاسخگویان جمعی از خبرگان و
متخصصان آموزش عالی هستند که بهصورت راهبردی و هدفمند انتخاب شدند .نتایج در قالب
سناریوهای آینده ارائه شدهاند .سناریوهای محتمل برای کشف و اعتباربخشی سناریو مرجح در اختیار
عدهای از خبرگان آموزش عالی قرار گرفت .در پیمایش مربوط به اعتباربخشی 84 ،نفر از متخصصان و
صاحبنظران آموزش عالی مشارکت داشتند .سناریوهای محتمل در هفت مؤلفه سازماندهی شدند:
 )1هویت و جایگاه دانشگاه؛  )2توجه به پایداری  )3ورود به دانشگاه؛  )4تغییر سبک زندگی دانشگاهی؛
 )5بینالمللیشدن؛  )6یادگیری الکترونیکی؛ و  )7حکمرانی و مدیریت .یافتهها نشان داد خبرگان
آموزش عالی اصل وجود تأثیرات و پیامدهای بحران کوویدـ 19برآموزش عالی را پذیرفتهاند .همچنین،
از دیدگاه آنان این تأثیرات بسیط و ساده نبوده و دارای ابعاد وسیع و ّ
متنوعی است .همانگونهکه مالحظه
ّ
شد ،در هر یک از ابعاد هفت ٔ
گانه معطوف به آینده حداقل یک سناریو مرجح با میانگین باالی 50درصد
موافق وجود دارد .سه روند کالن که بیشترین احتمال وقوع را از نظر پاسخگویان دارند به ترتیب
عبارتانداز )1 :تقویت یادگیری الکترونیکی(اما نه بهصورت ّ
تحول بنیادین و مجازیشدن کامل)؛
ٔ
 )2تغییر در سبک زندگی دانشگاهی؛ و  )3توجه بیشتر به مقوله پایداری .این سه روند بیشترین
سناریوهای ّ
مرجح را در درون خود جای دادهاند.
کلیدواژهها :آموزشعالی ،بحران کرونا ،سناریوسازی ،آیندهپژوهی آموزشعالی،میانرشتهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دانشیار آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

رهبران ارو پـا همـهگیری بیمـاری کرونـا را بزرگترین لـالش پز از جنـ جهـانی دون نـامیـدنـد.
تـا زمـان نگـارش این مقـالـه48 ،میلیون نفر بـه بیمـاری مبتال شـــده و بیش از یـک میلیون
ودویسـت هزار نفر جان خود را از دسـت دادهاند.اکنون سـخن از پیامدها و لالشهای این
واقعه در آینده اسـت .آیندهپژوهی ٔ
زمینه مطالعاتی با ماهیت میانرشـتهای اسـت که به ما در
تشــخیپ پیـامـدهـای این بحران مـدد میرســـانـد .آینـدهپژوهی و دیـدهبـانی در معنـای عـان
عبـارتاســتاز زیر نظر داشــتن یـک زمین ٔـه خـا بـه کمـک همـه دانشهـای موجود بـا هـدف
شــناســایی لالشها و فرصــتهای آتی در آن زمینه بهدلیل ماهیت میانرشــتهای این حوزه
اســت که برخی از آیندهپژوهان مانند برتراند دوژوئنل 1آن را نوعی هنر میدانندٔ .
آینده جامعه
تنها محصــول وقایع ورویدادهای عینی نیســت ،بلکه برآیند رویدادها و روندها و همچنین
تصـورات و تصـویرهای ما از آینده نیز هسـت .هر سـه مورد در کنار هم ٔ
آینده پسـاکرونایی ما را
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شکل میدهند .سهم ما در ساختن ٔ
آینده پساکرونایی از اصل حادثه کمتر نیست.

در بخش آموزش عالی نیز آیندهپژوهی بحرآنهای طبیعی و اجتماعی به رصد کردن مستمر

ّ
تحوالت کمـک میکنـد .پز از آن میتوان بـه تـدوین طر هـای بلنـدمـدت برای پیشــگیری،

طر های اضـطراری برای مقابله ،آموزش ،تربیت و آمادهسـازی فکری ،روحی و روانی ،دانشـی
و مهارتی اســتادان و دانشــجویان و کارکنان دانشــگاهها پرداخت .درلنین شــرایط ســختی
آیندهپژوهی به پایدارسـازی کلیه فعالیتهای دانشـگاهها منجر میشـود .پایش و رصـد بحران،
همچنین به ما در اقدامات همگرایانه با سایربخشهای درگیر مساعدت میکند.
در مقـال ٔـه حـاضــر هـدف مـا بررســی آینـدههـای محتملی اســـت کـه بر اثر بحران کرونـا
پیشروی آموزش عالی قرارخواهد گرفت.کشـف دیدگاه متخصـصـان و خبرگان آموزش عالی
درخصــو

نااطمینانیهای فزاینده موجود برای نگارنده مهم بوده اســت .غلبه بر ابهان در

فضـای خاکسـتری موجود به رهبران دانشـگاهی کمک میکند تا با حکمرانی هوشـمند مبتنی
بر تصویرسازی از آینده در خلق راهبردهایی آگاهانه و مدون گان بردارند .تعطیلی دانشگاهها
در 192کشـور جهان ،شـکاف دیجیتالی و نابرابری در دسـترسـی به امکانات یادگیری آنالین،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـدن آمـادگی برای ارائ ٔـه برنـامـههـای برخط ،بـازگشـــت دانشــجو یـان بینالمللی بـه وطن خود،
تعطیلی رو یـدادهـای فرهنگی و کنفرانزهـای علمی ،بحران مـالی در مؤســسـ ـات آموزش
عالی ،که به شــهریه متکی هســتند ،عدن رضــایت دانشــجویان از محتوا و کیفیت دورههای
آنالین ،درگیرشــدن تعدادی از اســتادان و دانشــجویان با بیماری و بســیاری مشــکالت و
لـالشهـای دیگر در این ایـان ر نموده اســـت .ا ّمـا مطـالعـات صــورتگرفتـه هم ٔـه ابعـاد و
پیامدهای بحران ویروس کرونا را پوشـش نداده اسـت .شـکاف بین رخداد و واقعیت با تدبیر
ٔ
مسئله محقق است .شکافی که اگر با مطالعه و برنامهریزی دقیق پر نشود،
رهبران دانشگاهی
باعث ســرریزشــدن بحران به بخش آموزش عالی میشــود .در لنین وضــعیت بغرنجی ،به
تعبیر آیندهپژوهان،آینده به ما شــبیخون میزند .متأســفانه ٔ
بدنه اصــلی مطالعات در پنجماه
گذشــته بر آموزش الکترونیکی و لالشهای آن متمرکز بوده اســت .ســایر پیامدهای جدی
بحران ویروس کرونا ماننـد هویت اجتمـاعی دانشــگـاه ،ورود و ثبـتنانٔ ،
مقوله پایداری ،و...
کمتر مورد توجه بوده است.
بنابراین ،مس ٔ
ـئله دون محقق این نکته اسـت که این ابعاد و زوایا را کشـف کند و در هر بعد
نیز لند سـناریو مطر کند .سـسز این سـناریوها را به محک ارزیابی خبرگان بسـسارد .اهمیت
ٔ
مســئله بحران ویروس کرونا و تأثیرآن بر آینده
این نوشــتار در رویکرد لندجانبهگرای آن به
آموزش عالی اسـت .همچنین ،رویکرد آیندهپژوهانه نیز از وجوه ممتاز این مطالعه نسـبت به
مطالعات مشابه در ماههای اخیر است.

نتایج مطالعه در قالب سـناریوهایی دارای اعتبار و ّ
مرجح اسـتخرا شـده اسـت .سـناریوها
قصـهها و ابزارهایی برای تنظیم ّ
ٔ
درباره زیسـتبونهای متفاوت آیندهای اسـت که
تصـورات ما
تصـمیمات ما درآن ممکن اسـت به اجرا درآید .سـناریوهای محتمل برای کشـف و تعیین و
اعتباربخشی سناریوی ّ
مرجح در اختیارعدهای از خبرگان آموزش عالی قرار گرفت.
 .2پیشینه

تـا قبـل از بحران همـهگیری ویروس کرونـا ،برخی مراکز معتبر علمی پیشبینیهـایی در مورد
آین ٔ
ـده علم وآموزش عـالی داشــتـهانـد .برای نمونـه ،در بیـانیـههـای اجالس علموف ّنـاوری کیوتو
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( )2011بر رونـدهـایی تـأکیـد شـــد کـه احتمـاال آین ٔ
ـده علموف ّنـاوری و آموزش عـالی را شــکـل
خواهند داد .از جمله :افزایش نقش رسـانهها ،همکاری دانشـگاه با صـنعت و دولت ،اصـال
رفتار انسـان برای یک جهان پایدار ،گسـترش دیسلماسـی علمو ّفناوری و همکاری بینالمللی و
ظهور الگوهای جدید برای دانشـگاههای قرن  .21ویژگی این دانشـگاهها از نظر شـرکتکنندگان
ٔ
توســعه اقتصــادی،
اجالس عبارتاســت از :جهانیبودن ،پیشــبرد نوآوری ،ایفای نقش در
اهمیـت روزافزون دانش و اطالعـات ،توجـه همزمـان بـه آموزش و پژوهش ،کـاهش بودجـه و....
در این اجالس تأثیر بحرآنهای اقتصــادی بر بودجه و کیفیت دانشــگاهها مورد توجه قرارگرفت
اما در مورد بالی طبیعی و تأثیر آن برروندهای یادشده مبحثی مطر نشده است.
ّ
در ایـان بحران ویروس کرونـا بـه گزارش یونســکو 192 ،کشــور در جهـان در ســطح ملی
مؤسـسـان آموزشـی خود را تعطیل کردهاند .تعداد یادگیرندگان در این کشـورها 1570000000
نفراست وحدود 92درصد از این تعداد از آموزش لهرهبهلهره محرون شدهاند.
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مطابق نظرسـنجی مؤسـسـه کیو.اس .صـرفا 58درصـد از دانشـجویان شـرکتکننده در
کالسهای آنالین عالقهمند به ٔ
ادامه برنامههای آموزشــی آنالین بوده و 42درصــد تمایلی به
این نوع آموزش نداشــتهاند .منتظر و همکاران ( )1399ضــمن اشــاره به موضــوع شــکاف
دیجیتالی بین جوامع و محرومیت نیمی از یادگیرندگان در دسـترسـی به آموزش آنالین،اشـاره
میکننـد کـه پیـامـد دیگر شــیوع این بیمـاری تـأثیرجـدی آن برمنـابع مـالی آموزشعـالی بوده
است؛ امری که لالش در تضمین کیفیت را نیز بهدنبال خواهد داشت.

انجمن بینالمللی دانشــگاهها 1یک ســازمان جهانی مســتقل اســت که از ســال 1950

تأســیز شــده و بهطور رســمی با یونســکو در ارتباط اســت .این انجمن در گزارش خود
مینویسـد که بیش از  1/5میلیارد دانشآموز و دانشـجو در سـراسـر ٔ
کره زمین به دلیل شـیوع
ویروس کرونا تحتتأثیر تعطیلی مدارس و دانشـگاهها قرار دارند .این انجمن نخسـت برخی
از توصـیههای مؤسـسـات آموزش عالی را برای ادامه فعالیتهای تدریز و یادگیری در طول
این بحران اجتماعی–اقتصـادی ،فرهنگی و بهداشـتی و همچنین در مورد لگونگی پرداختن
به آینده منتشـر کرده اسـت .بهعالوه ،یک نظرسـنجی بینالمللی را سـامان داده اسـت تا بتواند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالشهای اصـلی دانشـگاهها و سـایر مؤسـسـات آموزش عالی را در کوتاهمدت و میانمدت و
درازمـدت تـدوین و بـه اشــتراا بگـذارد و راهحـلهـا را توســعـه دهـد (انجمن بینالمللی
دانشگاهها.)2020 ،
جورجیو مارینونی و همکاران ( )2020در مقاله خود نسـبت به خطر بروز نابرابری شـدید
بین دانشــگـاههـا (براســاس نتـایج تحقیقـات جهـانی انجمن بینالمللی دانشــگـاههـا) هشــدار
دادهانـد .این مقـالـه اســتـدالل میکنـد کـه شــکـلگیری یـک جهـان بهتر پز از ویروس کرونـا بـه
دانشــگـاههـای مـدنی و دمکراتیکی نیـازمنـد اســـت کـه در تولیـد دانش و آموزش دانشــجو یـان
اخالقی و همدل برای جوامع دمکراتیک ،عادالنه و پایدار نقش ایفا کنند (همان).
درمقـاله فرانکی بوینز و همکـاران ( )2020ســه ســنـاریو زیر برای آموزش عالی طر
شده است:
 .1کنترل سـری و مثثر .در صـورت ادامه وجود ویروس در این سـناریو ،آموزش آنالین طی
بهار و تابسـتان  2020ش ٔ
ـیوه آموزشـی غالب بوده و آموزشهای حضـوری در پاییز سـال 2020
از سـر گرفته میشـوند .برنامهها در طول تابسـتان مختل میشـوند و جریننهای درآمدی عمده و
کمکی آسـیب میبینند .سـال تحصـیلی تقریبا بهطورعادی پیش میرود اما کنترلهای بهداشـتی
جدیدی اعمال میشوند و ثبتنان دانشجویان بینالمللی نیز با اختالل مواجه میشود
 .2پاسـ مثثر اما شـیود دوباره و منط های ویروس .با بازگشـت ویروس ،آموزش آنالین طی
پاییز نیز اجرا میشـود و آموزش حضـوری در ژانویه از سـر گرفته میشـود .برنامههای سـال
تحصــیلی بهصــورت آنالین اجرا میشــوند که همین امر منجر به کاهش ٔ
عمده درآمدهای
کمکی میشــود .در حقیقـت ،برنـامـههـایی کـه برنـدهـای قـدرتمنـد و ظرفیـتهـای آنالین دارنـد،
تالش میکنند در میان ٔ
همه فرسایشها و تغییرات ایجاد شده از دانشجویان ناننویسی کنند.
 .3ناکامی گسـترده مداالتت بهداشـع عمومی .با تشـدید بیماری همهگیر ،آموزش آنالین
در کل ســال تحصــیلی  2020ادامه یافته و آموزش حضــوری در اواخر پاییز (اوائل ســال
 )2021محقق میشـود .برنامهها حداقل برای نیمسـال اول سـال تحصـیلی بهصـورت آنالین
برگزار میشــونـد .افراد بـهطور روزافزون بـه مـدارســی کـه قـابلیـتهـای آنالین قوی دارنـد روی
میآورند و ناننویسی از دانشجویان بینالمللی بهشدت مختل میشود
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گزارش دانشگاه بینالمللی جیندال 1هند در ژوئن 2020تحت عنوان «تأثیر کوویدـــ19
بر آموزش عالی :لالشها و فرصـتها» منتشـر شـد .این گزارش بااین مقدمه آغاز میشـود
که همهگیری ویروس کرونا جهان را شــوکه کرده اســت فشــاربر دانشــجویان و مؤســســات
آموزش عالی زیاد اســت .مدارس و دانشــگاهها بســته شــدهاند و امتحانات به تعویق افتاده
اسـت .کالسهای درس بهصـورت مجازی برگزار میشـوند و پذیرشها برای سـال تحصـیلی
آینـده ّ
مملو از ســردرگمی اســـت .طبق اعالن یونســکو ،بیش از  320میلیون دانشآموز و
دانشجو در مدارس و کالجهای هند درحالحاضر تحت تأثیر قرار میگیرند
این بیمـاری همـهگیر دنیـا را وادار کرده اســـت تـا روشهـای مقـابلـه بـا «پـدیـده جـدیـد» را
ٔ
مرحله اولیه تمهیدات اسـاسی ،درا تأثیر کوتاهمدت و
بهطرز لشـمگیری ابداع کنند .پز از
بلندمدت و اقدامات آینده بســیار مهم اســت .آیا هند میتواند با لشــمانداز تازهای از این
بحران بیرون بیاید و به آموزش عالی خود استمرار و ترقی بخشد؟
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این گزارش در ادامـه ســـه کالنرونـد را پیشبینی میکنـد :الف) اثرات اقتصـــاد در حـال
کـاهش جهـانی بر درآمـد دانشــگـاههـا؛ ب) رونـدهـای جـدیـد در تـدریز و یـادگیری پـدیـدار
میشـود مانند آموزشهای پودمانی یا ترکیبی یا لندرشـتهای؛ و ) فراخوانی برای همکاری
بیشــتر جهـانی بین دانشــجویـان ،دانشــگـاههـا و صــنعـت .مقـالـه کومـار( )2020نیز
دربافتارآموزش عالی هند ّ
تحوالت را مرور میکند .وی مینویسد:
ّ
بحران ملی سـالمتی ،موجب رکود تعلیموتربیت دانشـجویان نیز شـد .دانشـگاهها تعطیل و
برنامههای دانشـگاهی نیز متوقف شـد ،تا اینکه صـنعت تصـمیم گرفت انقالبی را آغاز کند.

دانشــگـاههـا بـا بـازتعریف روشهـای خود و تصــمیم آ گـاهـانـه برای رشـــد ،حتی در زمـان
بحران ،تصـمیم به دیجیتالیکردن گرفتند .بهنظر میرسـد که اصـالحات آموزشـی در هند
در دوره بحران ویروس کرونا نمونهای از لگونگی نیاز ما در تدوین این ســناریو اســت.
همهگیری این اجازه را به مؤسـسـات آموزشـی میدهد تا یادگیری آنالین را بهکار گیرند و
فرهنـ مطـالعـه مجـازی را تزریق کننـد .این بیمـاری همـهگیر بـا نوآوری و پیشــرفـتهـای
ّفناوری ،بخش آموزش عالی را به جلو سوق میدهد (کومار.)2020 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کومارجنبههای مثبت بحران را برجسته کرده و مینویسد:

کیمیاگری آموزش با ّفناوری و ایجاد یک اسـتراتژی مشـترا برای پیشـروی در ضـمن ار ٔ
ائه
ٔ
برنامه
سـخنرانی آنالین ،دانشـجویان را نیز قادر به یادگیری خالقانه خواهد کرد .با تقویت
درســی با اســتفاده از ّفناوریهای نوآورانه ،دانشــگاهها دانشــجویان را به ســمت یادگیری
بهصـورت دلخواه و نه فقط با حضـور فیزیکی آنها ،در یک کالس درگیر میکنند .عالوه بر
این ،با ار ٔ
ائه یادگیری از طریق هوش مصـنوعی توسـط دانشـگاهها آنها دورههای ّ
متنوعی را
در رابطه با سـایر همکاریها ارائه میدهند .کشـور هند بر اسـاس اصـالحات آموزشـی،
فردای جدیدی را پیشبینی میکند .بهعنوانمثال ،دانشـجویان پزشـکی میتوانند جلسـات
تعاملی را برای بحثوبررسـی در موارد خا انتخاب کنند .مشـتاقان مهندسـی میتوانند
در اعماق مهندســی محیط زیســت و برنامهریزی شــهری بههمراه مربیان مشــغول پخش
فیلم و اجرای جلسـات آنالین برای عالقهمندان باشـند .در حقیقت ،برخی از دانشـگاهها
دورههای مربوط به انقالب صنعتی لهارن را نیز ارائه میدهند که این امر ذهن دانشجویان
را برانگیخته و به آنها الهان میبخشـد تا تغییری در رشـتههای مربوطه خود ایجاد کنند .با
به دســت آوردن محبوبیت در س ـراســر جهان ،آموزش آنالین بهجای تســلیم در ش ـرایط
بحران ،دانشجویان زیادی را ترغیب میکند.

بانک جهانی ( )2020در گزارشــی با عنوان «پاســب بحران کوویدـــ ـ :19پشــتیبانی از
آموزش عالی برای اســتمرار ،ســازگاری و نوآوری» لالشهای آینده ویروس کرونا در حوزه
آموزش عالی را به دو دسـ ٔ
ـته کلی تقســیم و ســسز مصــادیق آنها را احصــاء کرده اســت)1 :
لـالشهـای فوری برای مقـابلـه؛ و  )2لـالشهـای طوالنیمـدت .فهرســـت لـالشهـا را
درجدول زیر سازماندهی کردهایم:
جدول شمارهٔ ( .)1چالشهای آیندهٔ ویروس کرونا از دیدگاه بانک جهانی
چالشهای فوری برای م ابله
▪ ایجاد اختالل در پهنای باند دانشگاهها
o

▪ بیماری کارمندان و دانشجویان و ارائه پشتیبانی مناسب

o

▪ جابجایی گسترده دانشجویان

o

▪ ازبینرفتن خدمات حیاتی دانشگاه و پشتیبانی از آن؛

چالشهای طوالنیمدت
o

▪ افزایش نابرابری :نابرابری در دســترســی و ماندگاری در
دانشــگاه برای دانشــجویان در معرض خطر بهدلیل افزایش
محـدودیـتهـای مـالی و موقعیتی (تعهـدات خـانوادگی،
تغییر در شرایط شخصی)؛
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o

چالشهای فوری برای م ابله
ّ
o
▪ توقف سیستم عاملهای قدیمی فناوری وبدهی ناشی ازآن

▪ از دسـت دادن دائمی مهارتها و سـرمایههای انسـانی در

o

▪ حـفـ عـمـلـیـات آمـوزشــی از جـمـلـه دورههـای درســی،

مناصب دانشگاهی و اداری؛

امتحانات و اعطای مدراها :اصال روشهای ارزیابی؛ o

▪ حرکت برنامهها بهســوی ســیســتم عاملهای آنالین و از

▪ حف یـا تعطیـلشـــدن عملیـات تحقیقـاتی ،از جملـه در

راه دور :نیاز به پشتیبانی برای انجان این کار؛
▪ کاهش ّ
تحرا داخلی ،منجر به افزایش تقاضــای محلی

همکاریهای تحقیقاتی خارجی؛
▪ کـاهش ّ
تحرا بینالمللی ،از جملـه پیـامـدهـای لجســتیکی

برای آموزش عـالی درعینحـال افزایش پیچیـدگی و کیفیـت

o

آزمایشــگاهها و امکانات دانشــگاه ،کار میدانی ،کنفرانزهاoو
o

کارمندان
o
برای بازگشــت و یا رفتن به محلکار دانشــجویان و
بینالمللی در محلهای مسکونی؛
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o

چالشهای طوالنیمدت

مسائل؛

▪ کاهش ّ
تحرا جهانی (مرتبط با کاهش درآمد)؛
▪ تـأثیرعوامـل اجتمـاعی ،عـاطفی دانشــجو یـان (و کـارکنـان

o

▪ مشکالت کارفرمایان و کارمندان دانشکدهها؛

o

انجمـاد
o
▪ نگهـداری وان دانشــجویی (از جملـه تعویق یـا

دانشگاهی) بر تدریز و یادگیری از راه دور؛
ٔ
توسـعه مهارتهای بین فردی
▪ توجه به رفاه دانشـجویی و

بازپرداخت)؛

در زمینههایی که فاقد تجربیات بینفردی هستند؛

o

▪ پیامدهای حقوقی صاحبان سهان؛

o

▪ دانشــجویـان کمدرآمـد و در معرض خطر (بـهطور بـالقوه
کسانی که دارای آسیبپذیریهای سالمتی هستند).

o
o

▪ از دســتدادن ســهم آموزش عالی در جوامع و فرهن
ّ
مدنی محلی و ملی؛
▪ ار ٔ
ائه آموزش مداون ،مســائل فضــای اجتماعات ،مراکز
عملکرد و هنرهای تجسمی و غیره

محققان بانک جهانی رکود طوالنی سـیسـتمهای بلندمدت دولت را نیز پیشبینی کرده و
مینویسند:
تعطیلی یا ادغان مؤسـسـات آموزش عالی ،بهویژه در بین مؤسـسـات کولک و خصـوصـی
وابسـته به شـهریه حاد اسـت .احتماال میزان بیکاری فارغالتحصـیالن افزایش مییابد ،هم
بهدلیل انقباض اقتصـادی و هم بهدلیل عدن اعتماد بازار کار نسـبت به کیفیت آموزشهای
از راه دور

محققـان بانک جهانی در ادامه گزارش مهم خود موضــوع «حف ارزشهای ما در حین
بحران» را مطر میکنند و مینویسند:
جوامع آموزش عـالی ثروتمنـد بســیـار مهم هســتنـد .آنهـا موتورهـایی برای تولیـد دانش،
ّ
اکتشـاف ،کشـف ،نوآوری ،پیشـرفت مهارت ،حف فرهن و پیشـرفت ملی هسـتند .اما
برای سـالمبودن ،جوامع آموزش عالی باید براسـاس ارزشهای اصـلی بنا شـوند :دسـترسـی

عـادالنـه ،پـاســخگویی ،آزادی دانشــگـاهی ،اســتقالل نهـادی و مســئولیـت اجتمـاعی.
درجـاییکـه این ارزشهـا مورد احتران و شــکوفـایی قرار میگیرنـد ،جوامع آموزش عـالی
نـهتنهـا مهـارتهـا و خـدمـات الزن را بـه جـامعـه ارائـه میدهنـد بلکـه ظرفیـت افراد را برای
فکرکردن در مورد خود و ایجـاد آ گـاهی ،کمـکهـای خالقـانـه در زنـدگی خود و همچنین
زندگی دیگران به حداکثر میرسانند.

این محققان سـسز متذکر میشـوند که در پاسـب به تغییرات فوری بحران ویروس کرونا ،با
از بین بردن مســیرهای گســترش بیماری ،بســتن مؤســســات ،تأثیر بر تالشهای اصــلی در
تـدریز ،یـادگیری و تحقیقـات میتوان تـأثیرات مخرب را کـاهش داد .لگونـه بـه آنهـایی کـه
بهدنبال یادگیری هسـتند آموزش میدهیم؟ لگونه میتوانیم از تداون تحقیق در صـورت امکان
پشـتیبانی کنیم؟ این در مرحله اول تغییرات منطقی و مهم اسـت .با این وجود ،ضـروری اسـت
که افراد در موقعیتی که بتوانند فراتر از بقای فوری فکر کنند ،ارزشهای اصـلی را در هر بخش
آموزش عـالی مورد توجـه قرار دهنـد؛ بـهگونـهایکـه وقتی بحران فرو مینشــینـد ،ارزشهـا در
رسالت ٔ
همه سیستمهای آموزش عالی باقی میمانند (بانک جهانی.)2020 ،
در مقالهای که با عنوان «بررســی نقش رهبری دانشــگاه در مواجه با ویروس کرونا» در
امریکـا انجـان شـــد محققـان بـه ســـه مورد از بهترین شــیوههـای رهبری برای رو یـارویی بـا
لالشهای غیرقابل پیشبینی ،مانند مواردی که توســط کرونا ویروس ایجاد شــده اســت،
اشـاره میکنند .نخسـت ،با اسـتفاده از نوعی رهبری خدمتگزار که بر توانمندسـازی ،مشـارکت
و همکاری تأکید دارد ،رهبران دانشگاهی با هوش هیجانی و ثبات عاطفی باید منافع دیگران
را باالتر از منافع خود قرار دهند؛ دون ،رهبران دانشــگاهی باید مســئولیتهای رهبری را در
شـبکهای از تیمها در سـراسـر سـازمان توزیع کنند تا کیفیت تصـمیمات اتخاذشـده در حل
بحران را بهبود بخشــنـد؛ و ســون ،رهبران بـایـد از طریق کـانـالهـای مختلف ارتبـاطی بـهطور
واضــح و مکرر بـا همـه ذینفعـان ارتبـاط برقرار کننـد .بـا نگـاه آینـدهنگرانـه ،ظهور «رهبری
سازگارشونده» یا انعطافپذیر ممکن است رهبری ایدئال برای مؤسسات دانشگاهی ما باشد
که بتوانند از بحرآنهای آینده عبور کنند (فرناندز و شاو.)2020 ،1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

189
آیندهپژوهی تأثیرات بحران
کوویدـ 19بر آموزش عالی...

در مقاله بولتون وهابل 1که با عنوان «بررسـی پیامدهای شـیوع ویروس کرونا بر بخشهای
مختلف آموزش عالی» در انگلسـتان انجان شـد اشـاره شـده اسـت که بسـتهشـدن مؤسـسـات
آموزشـی پز از  18سـال ،لالشهای مهمی را برای دانشـجویان ایجاد کرده اسـت .نگرانیهای
اصــلی ارائـهدهنـدگـان ،میزان افـت درآمـد ســـال تحصــیلی آینـده بـهدلیـل افـت در هزینـههـای
بینالمللی دانشــجویان و بیثباتی آینده در جذب دانشــجو اســت .بخش آموزش عالی نگران
تأثیر ضرر کاهش بودجه پز از مدت زمان طوالنی است (هابل و بولتون.)2020 ،
جوشـا کیم )2020( 2درمقاله خود معتقداسـت بیشـتر دانشـگاهها و کالجهایی که از آسـیب
پـانـدمی ویروس کرونـا نجـات پیـدا میکننـد ،احتمـاال بـا کـاهش درآمـد مـالی و افزایش هزینـه مواجـه
میشـوند .وی سـسز سـه سـناریو احتمالی را لنین ذکر میکند )1 :افزایش یادگیری ترکیبی؛ )2
آموزش برخط بـهعنوان یـک اولو یـت راهبردی؛  )3تجـدیـدنظر در برونســسـاری توانمنـدیهـای
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اصلی آموزشی به شرکتهای مدیریت برنامههای برخط (جوشا کیم.)2020 ،
ســنتیـل نـاتـان 11( 3مـه  )2020در مقـال ٔـه خود آموزش عـالی از اینجـا بـه کجـا میرود؟
مصـــاحبـههـای بـاز و کیفی بـا دههـا تن از رهبران آموزش عـالی در خـاورمیـانـه عربی ،هنـد و
قزاقستان انجان داده است .او مینویسد:
رهبران آموزش عالی در خاورمیانه و مناطق همسـایه عموما از نتایج آزمایش در یادگیری آنالین
ابراز خرســندی میکنند که بیماری همهگیر کرونا آنها را بدان وادار کرده اســت؛ اما بســیاری
میگویند که این تجربه همچنین تعدادی از مشکالت را در بر میگیرد که باید حل شوند.

اظهـارات آنهـا بـه تعـدادی از زمینـههـای آموزش عـالی منحصــربـهفرد در اثر تعطیلیهـای
گسـترده برای متوقفکردن گسـترش ویروس کرونا اشـاره میکند .این موارد شـامل یادگیری
الکترونیکی ،تغییرات ثبتنان ،مشــاغل برای فارغالتحصــیالن جدید ،برنامهها و رشــتههای
جدید ،دانشــجویان بینالمللی و ّ
تحرا کارکنان بود .خالصــهای از دیدگاههای آنها در زیر
آمده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف) در مورد اثربخشــی م ررات یـادگیری آنتیر در هن ـام بحران .خـالـد عســـالـه رئیز
دانشـگاه عجمان در امارات متحده عربی گفت« :این یک تعجب مثبت و شـگفتآور بود که
همهلیز بهتر از آنچه پیشبینی میشـد صـورت گرفت .بیشـتر دانشـگاهها از نظر ار ٔ
ائه دوره،
پاسـخگویی دانشـجویان و سـازگاری هیئت علمی با این روش پیشـرفته اسـت ...حتی حضـور
دانشجویان بهتر از کالسهای لهرهبهلهره بوده است».

تومـاس جی .هولســتلر ،1کمیســر کمیســیون اعتبـاربخشــی دانشــگـاهی 2وزارت

آموزشوپرورش امـارات ،اظهـار داشـــت کـه «نخســـت ،مؤســســـات آموزش عـالی فورا
لـالشهـای تبـدیـل بـه آموزش الکترونیکی را درا کردنـد .اســاتیـد و مـدیران بـهطور یکســان،
قلب و رو خود را به وظیفهای بسـیار دشـوار انداختند؛ دون ،بسـیاری از مؤسـسـات در این
فرایند به سازمننهای یادگیری تبدیل شدهاند».
حدود نیمی از پاسب دهندگان یادگیری مؤثر را در این قالب مشاهده کردند .عمار کاکا،3
مـأمور و معـاون مـدیر دانشــگـاه هریوت وات ،دبی ،خـاطرنشـــان کرد« :من فکر میکنم مـا
میتوانیم بهطور آنالین کارهای زیادی انجان دهیم و لهار ٔ
هفته گذشـته این امر را نشـان داد.
هم کارکنان و هم دانشجویان ما بسیار خوب مشغول کار بودند».
تی.جی.سـیتاران 4مدیر مؤسـسـه ّفناوری هند در گواتی 5آیندهای روشـن را برای یادگیری
الکترونیکی در کشــور خود پیشبینی میکنـد« .هنـد قبال دارای لنین مجموعـه عظیمی از
مـاژولهـا و دورههـای آنالین اســـت و هنـد بـهطور قطع میتوانـد در ارائ ٔـه راهحـلهـایی برای
آموزش و یادگیری آنالین در سرتاسر جهان نقش ایفا کند».
با این حال ،به برخی از موضـوعات اصـلی نیز اشـاره شـده اسـت .ویدیا یراودکار ،6رئیز
دانشگاه بینالمللی سیمبیوسیز ،در پونای هند ،اظهار داشت که «اعضای هیئتعلمی باید
ناگهان با یادگیری آنالین سازگار شوند ... .این یک رویکرد واکنشی بود».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یسـرا موزوقی ،1معاون دانشــگاه مســقط ،در عمان ،با احتیاط گفت« :آنچه در بســیاری
موارد دیدهایم لزوما یادگیری الکترونیکی نبوده بلکه تحویل همان محتواها و مطالب ســنتی
بر روی بستر مجازی است .یادگیری الکترونیکی یک ٔ
پایه آموزشی متفاوت دارد».
گیلبرت لین ،2معـاون رئیز در امور آ کـادمیـک دانشــگـاه کیمـ  ،3در آلمـاتی قزاقســتـان
خـاطرنشـــان کرد« :پهنـای بـانـد موجود ثـابـت شـــده اســـت کـه لـالش برانگیز اســـت؛ زیرا
دانشکدهها مجبور بودند برای دانشجویان با یادگیری ناهمزمان سازگار شوند».
ماهنده ردی ،4معاون صــدراعظم بنیاد آموزش عالی 5در حیدرآباد هند خاطرنشــان کرد
کـه لنـد مزیـت دیگر آموزش الکترونیکی میتوانـد ارائـه دهـد .آنهـا شـــامـل «یـادگیری از افراد
برجسته ،مزیت مقیاس ،و فرایندهای یادگیری تعاملی» هستند.
بـه نظر میرســـد تقریبـا همـه پـاســبدهنـدگـان این دیـدگـاه قوی را دارنـد کـه یـادگیری
الکترونیکی برای ماندن در اینجاسـت و میتواند در سـالهای آینده سـهم بسـیار قویتری در
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آموزش عالی داشته باشد
ب) تأثیر در ثبعنام دانشــیویان .ناتان مینویســد« :من از رهبران در مورد افت احتمالی
ثبـتنـان دانشــجو یـان جـدیـد و لگونگی برنـامـهریزی دانشــگـاههـا برای مقـابلـه بـا این تـأثیر
پرســیدن .بســیاری با مشــاهدات توماس هولســتلر موافقت کردند که «عدن اطمینان مالی
بزرگترین لالشی است که امروز کالجها و دانشگاهها با آن روبرو هستند».
موسـی محسـن ،رئیز کالج بینالمللی امریکا در کویت ،دو اثر متعارض در ثبتنان در
دانشـگاههای خلیج فارس را تشریح کرد« :از یک طرف ،مهاجران در منطقه خلیجفارس ،که
از کار خود رها شــدهاند ،قادر نخواهند بود از آموزش فرزندانشــان در دانشــگاههای محلی
حمایت مالی کنند .از طرف دیگر ،بسـیاری از دانشـجویانی که هماکنون در خار از کشـور
تحصــیل میکنند برای گذراندن مدارا خود در دانشــگاههای محلی به کشــورهای خود باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میگردند .بهعنوانمثال 35000 ،دانشـجوی کویتی که در خار از کشـور تحصـیل میکنند،
طی لنـد هفت ٔـه آینـده بـه کو یـت بـازمیگردنـد» (ســنتیـل نـاتـان .)2020 ،از نظر رونـد پـذیرش
برای دانشــجو یـان جـدیـد ،بـا وجود برخی از آزمونهـای اســتـانـدارد و حتی نمرات نهـایی،
دانشـگاه به فکر فرایندی انعطافپذیر اسـت که شـامل پذیرش مشـروط ،مقررات اصـال و
تعدیل در ترن پاییز است .لندین رهبر دانشگاه درحال افزایش حمایت شهریهمحور هستند.
این اتفاق نظر وجود دارد که ثبتنان دانشــجویان بینالمللی در مقصــد برتر تأثیر منفی
بگذارد .عبدالرحیم ســبونی ،از دانشــکده ّفناوری امارات ،اظهار داشــت که این کشــورها
ممکن است «جذابیت» خود را از دست دهند (سنتیل ناتان.)2020 ،
ج) اشــتلـال فـار التحصــیتن و برنـامـههـای جـدیـد .لنـدین رهبر دانشــگـاهی گفتنـد کـه
فارغالتحصــیالن تازه و بی ٔ
تجربه ســال  2020مطمئنا «با یک لشــمانداز واقعا ترســناا»
ّ
روبرو هســتند .از تجربه گذشــته رکودهای ملی یا منطقهای ،لنین گروههای بدشــانســی به
احتمـال زیـاد طی یـک ده ٔـه آینـده بـا لـالشهـای مـداون در حرف ٔـه خود روبرو خواهنـد شـــد.
سـبونی معتقد اسـت «فارغالتحصـیالن جدید برای یافتن شـغل با لالشهای جدیدی روبرو
خواهند شــد و ممکن اســت ســعی کنند در دورههای تحصــیالت تکمیلی یا آموزش آنالین
بیشتر شرکت کنند ،تا زمانی که دوباره مشاغل باز شوند».
من همچنین از رهبران خواستم دیدگاههای خود را در مورد لگونگی تأثیر برنامههای فعلی و
جـدیـد از تـأثیر همزمـان رکود جهـانی و «انقالب لهـارن صــنعتی» بیـان کننـد .انقالبی کـه انتظـار
میرود تغییراتی اســاســی در ٔ
نحوه زندگی و کار مردن ایجاد کند .موســی محســن ،رئیز کالج
بینالمللی امریکا در کویت پاسـب داد که «کشـورها مسـتقیما به فارغالتحصـیالن رشـتههای مرتبط
با بهداشــت نیاز دارند .برنامههای کاربردی روبوتیک در بهداشــت و پزشــکی شــاهد تقاضــای
بیشـتری خواهند بود .بهعالوه ،تقاضـا برای رشـتههایی مانند تجارت الکترونیکی ،اقتصـاد سـالمت
و مدیریت زنجیره تأمین جهانی وجود خواهد داشت» .برخی موارد مهم از این قرارند:
▪ آموزش الکترونیکی آینده قدرتمندی دارد .بسیاری از دروس و تجارب آموختهشده در
این دوره از رهگذر اجبار دانشــگاهها برای تقویت و گســترش مقررات یادگیری آنالین مورد
استفاده قرار میگیرد؛
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▪ زمینههای خا

در آموزش الکترونیکی ،که نیاز به توجه دارند ،شـامل ارزیابی معتبر

و دسترسی عادالنه دانشجویان به اینترنت است؛
▪ دانشـگاهها از اختالالت احتمالی در ثبتنان دانشـجویان آگاه هسـتند .به نظر میرسـد
رهبران منطقه نسـبت به همتایان خود در دانشـگاههای غرب نسـبت به حف سـطح ثبتنان
بسیار خوش بین هستند.
▪ درا واضـح و سـختی از مشـکالت اقتصـادی دانشـجویان وجود دارد و به نظر میرسـد
دانشــگـاههـای منطقـه درحـالافزایش کمـکهـای مـالی ،بورســیـههـا و پرداخـتهـای انعطـافپـذیر
هستند؛
▪ رهبران آموزش و پرورش منطقه بهشـدت بر این باورند که تعداد دانشـجویان این منطقه که
برای تحصیل به سمت مقصدهای بینالمللی سفر میکنند ،کاهش قابلتوجهی خواهد داشت؛
▪ درحالیکه اکثرا موافق هسـتند که یک ٔ
دوره لالشبرانگیز برای گروه فارغالتحصـیالن
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ســال  2020پیشرو اســت ،دانشــگاهها هنوز برای مواجهه با این لالشها اســتراتژیهای
خاصی را تدوین نکردهاند؛
▪ در مورد برنـامـههـای جـدیـد آ گـاهی وجود دارد کـه میتوانـد در شــرایط بحران ویروس
کرونا همراه با ضرورتهای «انقالب صنعتی لهارن» تکامل یابند؛
▪ دانشــگاههایی که به دانشــجویان بینالمللی اعتماد میکنند ممکن اســت بخواهند
بورسهای تحصــیلی مبتنی بر نیاز و شــایســتگی را در نظر بگیرند و همچنین یادگیری را با
همکاری دانشگاههای منطقه در نظر بگیرند (سنتیل ناتان.)2020 ،
درمجموع با مرور نوشــتهها و آثار صــاحبنظران هفت کالنروند اصــلی شــناســایی
ٔ
شماره ( )1مالحظه میشود.
میشود که در شکل

شکل شمارهٔ ( .)1کتن روندهای مستخرج از پیشینه وادبیات

 .3روش تحقیق

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفیــاکتشافی و از نظر روش تحقیق
زمینهیاب 1مقطعی اسـت .رویکرد نویسـنده میانرشتهای است .ازاینرو ،آیندهپژوهی بهعنوان
یکی از حوزههای میانرشــتهای جهتگیری این مقاله را تشــکیل میدهدٔ .
نحوه جمعآوری
دادهها میدانی است.
ریچارد اسـالتر و همکاران )1995( 2در کتاب نو اندیشیی راای زاار نوین ،آیندهپژوهی
را مشــتمـل بر ســـه بخش عمـده میداننـد )1 :رویـدادهـا؛  )2رونـدهـا و مســیـل ظهور؛ و )3
اقدانها و تصاویر .بهنظر آنان روندها عالئم حیاتی را بهدست میدهند تا از آیندههای ممکن
ّ
متصـور برای آموزش عالی
به آیندههای محتمل (نسـبتا مطلوب) برسـیم .آیندههای ممکن و
بسـیارند .از بین آنها مواردی که درآثار مکتوب خبرگان برجسـته شـده اسـت در قالب هفت
کالنرونـد (مؤلفـه) و در درون هریـک لنـد ســنـاریو طراحی شـــد.اینهـا ٔ
آینـده محتمـل
هسـتند.سـسز در فرایند ارزیابی ،سـناریوها از طریق پیمایش سـناریوهای ّ
مرجح اسـتخرا
گردیـد .در این فراینـد تعـداد ســنـاریوهـا کـاهش مییـابـد امـا اعتبـار علمی و امکـان تحقق آنهـا
افزایش مییابد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .3-1رویکرد منتخب

از دیدگاه میشـل گوده و روبال )1999( 1سـناریوها توصـیف وضـعیتهای آینده و رویدادهای
محتمل در آن وضــعیتها هســتند؛ بهگونهای که شــخپ بتواند از موقعیت کنونی خود به
سوی آیندههای بدیل حرکت کند (گوده و روبال.)1999 ،
بـه اعتقـاد علیزاده و همکـاران ( )1387رویکردهـای ســنـاریونگـاری بـایـد بـهگونـهای انتخـاب
شـوند که اهداف مورد انتظار را برآورده سـازند ،سـسز انواع رویکردها را برمیشـمارند .در جدول
ٔ
شماره ( )2ضمن ار ٔائه مختصر آنها ،رویکرد انتخابی ما در این مطالعه مشخپ شده است.
جدول شماره ( .)2رویکردهای سناریون اری
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ردیف

رویکردهای سناریو ن اری

رویکرد انتخابی

1
2

هنجاری در برابر اکتشافی (بایدهاو نبایدها در برابر هست و نیستها)
ّ
کمی در برابر کیفی

اکتشافی
کیفی

3

تصویری در برابر تاریخی

تصویری

4

مبتنی بر نظر متخصصان در برابرمبتنی برفرض (داده)

مبتنی برنظر متخصصان

5

روبهعقب یا روبهجلو

روبهجلو

 .3-2مراحل کار

با الهان از ریچارد اســالتر و همکاران ( )1995لند گان اصــلی در این مطالعه طی شــده
اسـت )1 :سـازماندهی فکری دانش موجود (پیشـینه و ادبیات)؛  )2رسـیدن به ایدههای تازه؛
 )3ترســیم دگرگونیهـای اجتمـاعی (در اینجـا بخش آموزش عـالی)؛  )4ســنـاریوپردازی و
تدوین کالنروندها و سـناریوها (براسـاس یافتههای سـایرپژوهشـگران و تجارب محقق)؛ )5
ارزیـابی ســنـاریوهـا بر ٔ
پـایـه احتمـال وقوع و مطلوبیـت هریـک از آنهـا از طریق پیمـایش و
نگرشسنجی از خبرگان.
در نهایت ،از روش پیمایش برای اعتباربخشــی به ســناریوها اســتفاده شــد .وندل بل

2

( )462 ،2003در کتـاب مبیانی ییدید پژوزی روش پیمـایش را بـهعنوان یکی از روشهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیندهپژوهی معرفی کرده اسـت .به نظر این آیندهپژوه برجسـته ،پژوهش پیمایشـی در تمامی
ســطو  ،روشهـای متنوعی را برای بررســی مقـاصــد و ن ّیـات ،برنـامـههـا ،انتظـارات ،بیمهـا،
امیدها و تصاویر آیندههای بدیل در اختیار آیندهپژوهان قرار میدهد.
در بخش پیمایش ،دادهها از طریق ابزار پرسـشنامه بس ٔ
ـته محققسـاخته گردآوری شـد .در
تهیه پرســشنامه از مقیاس گاتمن اســتفاده شــد.این مقیاس ،مقیاس ترتیبی اســت و کاربرد
برای عبـارات دوتـایی بلی ،خیر و یـا موافق ،مخـالف کـاربرد دارد پـاســخگو یـان مشــتمـل بر
جمعی از خبرگان ومتخصــصــین آموزش عالی هســتند که بهصــورت راهبردی و هدفمند
انتخاب شـدند .نتایج در قالب سـناریوهای آینده ارائه شـدهاند .سـناریوها قصـهها و ابزارهایی
ٔ
درباره زیسـتبونهای متفاوت آیندهای اسـت که تصـمیمات ما در آن
برای تنظیم تصـورات ما
ممکن اســـت بـه اجرا درآیـد .ابتـدا بـا بهرهمنـدی از مبـاحـث پیشــینـه و تجـارب محقق فراینـد
سناریوپردازی صورت گرفت .سسز سناریوهای محتمل برای کشف و تعیین و اعتباربخشی
ســناریو مرجح در اختیار عدهای ازخبرگان آموزش عالی قرار گرفت.مخاطبان پرســشنامه
اســتادان و متخصــصــان مطالعات آموزش عالی و دانشــجویان دکتری رشــته آموزش عالی
بودند.از میان  150نفر متخصـپ شـناسـاییشـده که پرسـشنامه برای آنها ارسـال شـده بود،
تعـداد 84نفر در تکمیـل پرســشنـامـه همیـاری کردنـد .از آنجـا کـه مـاهیـت مطـالعـه
توصیفیـــاکتشافی است نیازی به ارائه و آزمون فرضیه نبود.احتمال وقوع سناریوها از طریق
مقایســه میانگین موافقان و مخالفان مورد ارزیابی قرار گرفت.پرســش اصــلی این بود که در
ابعاد هفتگانه تأثیرات و پیامد بحران ویروس کرونا بر آموزش عالی ،خبرگان با امکان وقوع
کدان سناریو (گویه) موافقاند؟
 .4سناریوپردازی (سناریوهای محتمل)

گان بعدی پز از نیل به مجموعهای از ایدههای منسـجم ،که از درون نظرات صـاحبنظران
و روندهای در شــرف وقوع حاصــل میشــود ،ســناریوپردازی اســت .اســالتر در جملهای
مشـهور میگوید« :انسـان موجودی بالفطره سـناریوپرداز اسـت».اشـاره ایشـان به این نکته
اســـت کـه در تـدوین ســنـاریو مـاننـد ســـایر تحقیقـات کیفی ،تجـارب محقق و آینـدهپژوه و
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تصـورات و ّ
تخیالت او نیز با آموزهها تلفیق میشـود .در این بخش تالش میکنیم از فضـای
خاکستری تیره به فضای خاکستری روشن عبور کنیم.
در ســطور بعد دقت کنید که لگونه دو اندیشــمند برجســته از یک رویداد مشــترا دو
تصویر متفاوت ساختهاند .یکی سناریویی بدبینانه و دیگری سناریویی نسبتا خوشبینانه.
هنری کیســینجر در ٔ
مقاله خود در وال اســتریت ژورنال آورده اســتّ :
جو عجیبوغریب
شــیوع ویروس کرونـا احســـاســی را کـه من در زمـان جوانی در یگـان پیـادهنظـان لشــکر
هشــتـادولهـار در خالل نبرد «آردنن» داشــتم یـادآوری میکنـد .مـاننـد اواخر ســـال 1944
احسـاس خطر تماننشـدنی بهوجود آمده اسـت که هدف آن شـخپ خاصـی نیسـت بلکه
ویرانی ســراســری اســت .اما تفاوت مهمی بین آن زمان و ٔ
دوره ما وجود دارد .در آن دوره،
ّ
اســتقـامـت امریکـا بـا پیشگرفتن یـک هـدف ملی تقو یـت شـــد .امـا اکنون در یـک کشــور
تقســیمشـــده اایـالـتبنـدی شـــدها برای مواجهـه بـا لنین بحرانی بـه یـک دولـت کـارآمـد و
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دوراندیش نیاز اســت که بر موانع کمســابقه غلبه کند .در این مســیر ،حف اعتماد عمومی
برای همبسـتگی اجتماعی ،ارتباط جوامع با یکدیگر و صـلح و ثبات بینالمللی بسـیار مهم
است .واقعیت این است که جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد بود.
سـران امریکا بهطور عمده با بحران مقابله میکنند ،اما این ویروس مرزی نمیشـناسـد.
ّ
ٔ
موقت باشـدّ ،
تحوالت سـیاسـی و
حمله ویروس به سـالمت جمعی
درحالیکه آنها امیدوارند
اقتصادی آغاز شده است که میتواند تا نسلها بعد بر این کشورها حکمفرما باشد.
اما لامسـکی معتقد اسـت این زخم ترمیم خواهد شـد .او گفته اسـت« :دونالد ترام و
نوکرهایش ما را به سمت لالهای عمیق هدایت میکنند .ما با دو تهدید کالن مواجه هستیم:
تهدید روبهرشـد جن هستهای و تهدید گرمایش جهانی .کرونا با پیامدهای وحشتناا خود
«ترمیم خواهد شد» اما این دو تهدید بهبود نخواهند یافت.
مالحظه شـد که برای یک واقعه یکسـان دو برداشـت متفاوت و دو سـناریو متمایز شـکل
میگیرد .بنـابراین ،از ســویی پویـاییهـای خود پـدیـده و واقعیـت عینی و از ســویی دیگر،
تص ّـورات و مداخالت معنایی ما و ٔ
نحوه مواجهه با بحران توسـط ماسـت که وضـعیت آینده را
رقم میزند.

معموال عـادت آینـدهپژوهـان این اســـت کـه بین ســنـاریو بـدبینـانـه و خوشبینـانـه ســنـاریو
میانهای نیز پیشبینی میکنند .ازاینرو ما نیز برای سـرنوشـت آموزش عالی سـه سـناریو زیر را
طر میکنیم:
سـناریو اول .بیماری مهار و اثرات مخرب همهگیری بیماری در کوتاهمدت (کمتر از یک
ســـال) ترمیم میشــود .در این شــرایط ،آموزش عـالی بـا لـاشــنی از آموزشهـایی نیمبنـد
الکترونیکی استمرار مییابد.
ســنـاریوی دوم .بیمـاری مهـار میشــود و اثرات مخرب آن تـا میـانمـدت بـاقی میمـانـد.
آموزش عالی دسـتخوش تغییراتی میشـود که ٔ
عمده آنها میتواند کمبود شـدید منابع مالی،
رکود فعالیتهای بینالمللی و پژوهشی ،قوتگرفتن آموزشهای الکترونیکی و ...باشد.
ســناریوی ســوم .بیماری گســترش و اثرات مخرب آن مانند مرگومیر و تعطیلی بنگاهها
ّ
استمرار مییابد .در لنین شرایطی آموزش عالی درگیر سردرگمی و رکود جدی شده و دولت
از توان این بخش برای مهـار بیمـاری و ســـاخـت تجهیزات و دارو واقـدامـات اضــطراری و
جبرانی کمک میگیرد .به تعبیری آموزش عالی کامال کرونایی میشود.
در شـرایطی که نظان تدبیر حاکمیتها ضـعفهای جدیای از خود نشـان داده اسـت و
نهاد ســیاســت بهجای مدیریت بحران به مدیریت عوارض بحران روی آورده اســت سـ ٔ
ـرمایه
اجتماعی رو به فروپاشـی مینهد .اعتماد به نهادهای حاکمیتی کاهش مییابد و در عمل دو
سناریو متفاوت ر مینمایاند:
سـناریوی اول .لنانچه جامعه از نهادهای مدنی فعال و سـرزنده برخوردار باشـد ،مردن به
مشـارکت در شـبکههای اجتماعی مردننهاد (سـمنها) روی میآورند تا ضـعف و خالء اقتدار
و مشروعیت دولت را جبران کنند و از آسیب بکاهند.
سـناریوی دوم .فردگرایی و شـخصـیشـدن تصـمیمات او میگیرد و هرکز تالش میکند
گلیم خود را از آب بیرون بکشد.
دانشگاه به مثابه یک نهاد مدنی بالنده و فعال میتواند به تحقق سناریو اول کمک شایانی
کند.
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این کـه بحران همـهگیری کرونـا بـه تغییرات رادیکـال فرهنگی و جـابـهجـایی نظـان ارزشهـا
منجر شـود ،محل تردید اسـت؛ اما درهرحال تغییراتی ر میدهد .تعمیق هویت اجتماعی
دانشـگاه منوط به ورود دانشـگاهیان و کمک آنها به بازسـازی سـبک زندگی انسـانگرایانه با
اولو یـت مصـــالح جمعی اســـت .در غیراینصــورت پزافتـادگی و انزوای نهـاد دانشــگـاه
گریزناپذیر اسـت .دانشـگاهیان نباید فراموش کنند که گروه مرجعاند .هرلند منابع اقتصـادی
و ســیاســی لندانی در دســت ندارند اما بهعنوان منبع فرهنگی میتوانند مشــارکت و نفوذ
منحصـربهفردی داشـته باشـند .اکنون دانشـگاههای علون پزشـکی با مقدورات اقتصـادی بسـیار
اندا رهبری علمی مقابله با کرونا را در دست دارند.
در روزهـای اخیر ضــرورت افزایش در تربیـت نیروی انســـانی متخصــپ و مـاهر بخش
سـالمت احسـاس میشـود .اگر پذیرش و تربیت دانشـجو در بخش سـالمت با هدف رفع نیاز
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در شــرایط بحران باشــد در شــرایط عادی با تراکم نیروی انســانی در بیمارســتانها و مراکز
بهداشـتی مواجه خواهیم بود .مانند پادگانهایی که در شـرایط صـلح ممل ّو از افسـران و سـربازانی
اسـت که بهجز آمادگی رزمی ،کار و فعالیت لندانی ندارند و فقط در شـرایط جنگی وارد عمل
میشـوند .در لنین شـرایطی فرمول محاسـبه نیاز واقعی به نیروی انسـانی متخصـپ در بخش
سـالمت عبارت خواهد بود از میانگین تعداد مورد نیاز در شـرایط عادی و شـرایط بحران .این
امر مستلزن جهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای مرتبط است.
همچنان که در بخشهای اقتصـادی از شـتاب جهانیشـدن کاسـته شـده اسـت در بخش
آموزش اتفـاق کمنظیری افتـاده اســـت و آن تعطیلی و رکود کـامـل در ّ
تحرا بینالمللی
دانشـجویان اسـت .در ایران سـهلهارن دانشـجویان خارجی به موطن خود برگشـتهاند (گزارش
قائممقان وزیر عتف) .تنها در دانشـگاه علون پزشـکی تهران  800دانشـجوی خارجی کشـور را
ترا کردند .بنا به گزارش سـایت پرشـین میرور درحالحاضـر بیش از  500هزار دانشـجوی
خارجی در کانادا هســتند که نیمی از آنها از دو کشــور لین و هند هســتند .بســیاری از این
دانشـجویان بهدلیل مشـکالت پروازهای خارجی نمیتوانند به خانه خود برگردند و برای رفع
نیازهای ضـروری خود با مشـکل روبهرو هسـتند .آنها شـغلهای موقت و کارآموزی خود را از
دسـت دادهاند و برای پرداخت اجارهخانه و خرید مواد غذایی دلار مشـکل شـدهاند .در این

ش ـرایط حتی ارســال پول از طرف خانواده دانشــجویان نیز بهســختی صــورت میگیرد .در
سـراسـر اروپا اسـتفاده از کالسها و تورهای تابسـتانی کنسـل شـده اسـت و دانشـجویان برای
تحقیق و دسـترسـی به منابع کتابخانهای با سـردرگمی مواجهاند .با توجه به رکود 90درصـدی
ّ
تحرا بینالمللی دانشــجو یـان ســرنوشــت این بخش در هـالـهای از ابهـان قرار دارد .آیـا این
شرایط منجر به بومیگرایی آموزش و پژوهشهای دانشگاهی خواهد شد؟
اکنون محیط یـادگیری در آموزش نـاقپ اسـ ـت .آموزشهـای الکترونیکی در فضـــای
قرنطین ٔه خانگی غنی و راضـیکننده نیسـت .فضـاهای الکترونیکی مهیا شـده توسـط دانشـگاهها
حتی در  13دانشـگاه برتر کشـور بهدلیل مشـکالت زیرسـاختی با نواقپ جدی مواجه اسـت.
نگارنده حداقل از کار افتادن سـیسـتم مجازی سـه دانشـگاه معتبر در نخسـتین روزهای شـروع
تعطیالت را نظارهگر بوده اســت .اکثر این ســیســتمها فاقد امکانات مولتیمدیا و تصــویری
هسـتند .تالشهایی در جریان اسـت تا این زیرسـاختها نوسـازی شـود .سـه سـناریو در این
رابطه متصور است:
سناریوی اول .فعالیت حاشیهای آموزش الکترونیکی بهعنوان یک اضطرار در شرایط موقت.

سـناریوی دوم .شـکلگیری یادگیری ترکیبی 1که به نظر میرسـد در شـرایط فعلی سـناریویی

مناسب باشد.
سـناریوی سـوم .پیشـرفت و توسـعه بهسـوی دسـتیابی به آموزش مجازی کامل ،که سـناریو
ایدئال است.مجازیشدن شکل تمان و کمال الکترونیکیشدن است.
ســنـاری چهـارم .این ســنـاریو در صــورتی تحقق مییـابـد کـه بســتری بـه نـان حکمرانی
الکترونیک شکل بگیرد .حکمرانی الکترونیک تأکید بر تعامالت دولت ،بخش خصوصی و
شهروندان با استفاده از پیشران فاوا دارد.
باتوجه به مخاطرات جانی که اشـتغال در محیطهای بیمارسـتانی دارد از این پز بخش
عمدهای از مشــاغل پزشــکی مشــاغل پر ریســک و زیانآور تلقی خواهند شــد .در کنار آن
مشـاغل خصـوصـی کولک نیز بهشـدت آسـیبپذیر شـدند .در لنین شـرایطی امنیت شـغلی،
تـأمین اجتمـاعی و برخورداری از بیم ٔـه درمـان و بیم ٔـه بیکـاری در انتخـاب شــغـل آینـده جوانـان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بهعنوان یک پارامتر مهم تلقی خواهد شد .تغییر در ساختار مشاغل موجب تغییر در ساختار
داوطلبان و پذیرش در رشتههای دانشگاهی خواهد شد.
بخش مهمی از کنشهای اجتماعی و انسـانشـناختی آدمی ،که پیش از آن در مقولههایی
خار از علون پزشکی مطر بود ،اکنون تحت اقتدار پزشکی درآمدهاند و از طریق تعاریف،
ابزارهـا و مـداخلـههـای پزشــکی کنترل و مـدیریـت میشــونـد .در حقیقـت ،در زمـان کوتـاهی
ٔ
پدیده پزشـکیشـدن 1جامعه ر دادهاسـت .پرسـش این اسـت که آیا این پدیده به پزشـکیشـدن
آموزش عالی بهعنوان یک زیرســیســتم اجتماعیــــفرهنگی نیز منجر میشــود؟ در ســطح
عمومی پاسب مثبت است .اما آیا ترکیب و ساختار رشتهها و آموزشها نیز پزشکی میشود؟
پاسـب لزوما بله نخواهد بود .زیرا ریسـک فعالیت در رشـتههای مربوط به سـالمت باال رفته
اســت .تصــمیم خانوادهها تابعی از پارامترهای متعدد و پیچیده اســت .این انتخاب لزوما
منطبق با نیاز واقعی کشـور به نیروی انسـانی متخصـپ نیسـت .دو مؤلفهای که نقش اسـاسـی
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دارنـد عبـارتانـد از :درآمـد بـاال و ریســـک کم (در شــکـل زیر قطـاعی از مربع کـه عالمـت
دارد) .در اینجـا آموزش عـالی و دولـت بـایـد تالش کننـد در این فرمول مـداخلـه و بـا نظـانهـای
انگیزشــی و تشــویقی و اطالعرســانی هدفگذاری کمی و کیفی بهســوی رفع نیاز واقعی را
تحقق بخشند .به این معنا که ضلع سون این تصویر را رسم کنند.

تردیدی نیسـت هزینههای سـرسـانآور مقابله با بیماری کرونا برای ٔ
همه کشـورها مشـکل
کمبود منـابع مـالی بخش آموزش عـالی و تحقیقـات را بـهدنبـال دارد (بـه اســتثنـای فعـالیـتهـای
پژوهشــی و ّفناورانه مرتبط با مقابله بیماری کرونا مانند ســاخت واکســن یا دارو و تجهیزات
پزشکی مورد نیاز).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمبود منابع دانشــگاهها را آبدیده میکند .بهصــورت طبیعی آنها بهســوی افزایش بهرهوری و
اسـتفاده درسـت از منابع روی خواهند آورد و سـیاسـتهای مالی انقباضـی را در پیش خواهند
گرفت .تحقق این سـناریو قطعی اسـت .در این میان ،میدان دادن به جسـارتها و نوآوریهای
دانشمندان و دانشگاهیان برای کارآفرینی و خلق ایده و ثروت یک دستاورد مثبت خواهد بود.
جریان دیگری که ممکن اسـت دانشـگاهها به آن روی آورند پارادایم پایداری اسـت .امری
فراتر ازحف محیط زیسـت طبیعی و انسـانی .دانشـگاه باید انسـانهایی تربیت کند که قدرت
تلفیق و هماهن سـازی کلیه مالحظات فرهنگی و اقتصـادی و اجتماعی و زیسـتمحیطی و
سـالمت را داشـته باشـند .تالشهای علمی حاشـیهای ،دیگر کارسـاز نخواهد بود .دانشـگاه
باید خود به کانون پایداری تبدیل شـود .اگرلنین شـود از این پز به جای
 .امید که لنین ّ
تحولی شکل بگیرد.
بگو ییم
 .5یافتههایکمی :اعتباربخشی به سناریوها

باید
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جدول شماره ( .)3توزی فراوانی بر اساس متلیرهای زمینهای
متلیر زمینه ای
جنسیت

سن

تحصیالت

203

فراوانی

درصد

گزینه
زن

25

29/76

مرد

59

70/24

26-30

7

8/33

31-35

16

19/05

36-40

20

23/81

41-45

10

11/90

46-50

13

15/48

51-55

8

9/52

باالی 55

8

9/52

بی باسب

2

2/38

کارشناسی ارشد

11

13/10

متلیر زمینه ای

سمت

گزینه

فراوانی

درصد

دانشجوی دکترا

29

34/52

دکترا

44

52/38

هیئت علمی

28

33/33

متخصپ آموزش عالی

33

39/28

دانشــجوی تحصــیالت
تکمیلی

مجموع پاسخگویان

27/38

23

84

با توجه به جدول توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای ،از  84نفر پاسـخگو 30 ،درصـد زن
و  70درصـد مرد هسـتند .سـن بیشترین نسبت پاسخگویان یعنی  23/8درصد آنها بین  36تا
 40سـال سـن دارند و  19درصـد افراد  31تا  35سـاله هسـتند .تحصـیالت بیش از نیمی از
پاسخگویان یعنی  52/3درصد آنها دکترا و  34/5درصد آنها دانشجوی دکترا هستند39/2 .
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جدول شماره ( .)4توزی فراوانی بر حسب مواف ع و مخالفع با گویههای مثلفهها
مثلفه/
روند

گویه
ارزشهای آ کادمیک دستخوش ّ
تحول اساسی میشوند.
ّ
تحول اساسی در ارزشهای آ کادمیک ر نمیدهد.

جایگاه
دانشگاه

پایداری

درصد فراوانی درصد

49

58/33

35

41/67

38

45/24

46

54/76

40

47/62

44

52/38

آموزش توسط کارتلهای محیط مجازی مانند گوگل و زون و  ...مصادره میشود.
ٔ
عرصه عمومی و ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به جامعه میشوند.
دانشگاهها وارد

42

50/00

42

50

58

69/05

26

30/95

نهاد دانشگاه منزوی میشود.

23

27/38

61

72/62

نهاد دانشگاه فرایند تعمیق هویت اجتماعی را طی میکند.

56

66/67

28

33/33

ورود دانشگاه به پرسشهای بنیادین بشر قطعی است.

59

70/24

25

29/76

نقش دانشگاهها در ترویج و پیادهسازی پایداری برجسته میشود.

57

67/86

27

32/14

دانشگاهها به اهمیت پایداری و حف محیط زیست پی میبرند.

70

83/33

14

16/67

دانشگاهها به کانون ممتاز مباحث پایداری تبدیل میشوند.

54

64/29

30

35/71

بهدلیل کاالییشدن آموزش ،مقولههایی لون اخالق علمی و هویت فرهنگی در
هویت و

موافق
فراوانی

مخالف

حاشیه قرار میگیرند.

مثلفه/
روند

ورود به
دانشگاه

گویه

زندگی

بینالمللی
شدن

یادگیری
الکترونیکی

حکمرانی
مدیریت و
بودجه

درصد فراوانی درصد

دانشگاهها مجددا نخبهگرا میشوند.

30

35/71

54

64/29

بهدلیل کمبود استقبال جوانان دانشگاهها تودهای نخواهند بود.

39

46/43

45

53/57

اشتغال از تحصیل مهمتر میشود.

64

76/19

20

23/81

18

21/43

66

78/57

بهدلیل اهمیت موضوع سالمت ،تعداد دانشجویان پزشکی افزایش مییابد.

47

55/95

37

44/05

فضای یادگیری غنای سابق را ندارد.

59

70/24

25

29/76

جامعهپذیری علمی دانشجویان دلار ضعف میشود.
زندگی در پردیز ّ
متحول میشود.

61

72/62

23

27/38

59

70/24

25

29/76

آموزشهای یکسارله مجازی تعلق به زیستبون محلی را در دانشجویان کاهش میدهد.

59

70/24

25

29/76

اشکال نوینی از رابطه استادـدانشجو و دانشجوـدانشجو ظهور مییابد.

74

88/10

10

11/9

اشکال جدیدی از همکاریهای علمیـبینالمللی شکل میگیرد.

82

97/62

2

2/38

آموزش عالی به سمت بومیشدن و محلیشدن پیش میرود.

37

44/05

47

55/95

تعداد دانشجویان خارجی بهشدت کاهش خواهد یافت.

54

64/29

30

35/71

یادگیری الکترونیکی بهصورت فعلی و بهعنوان مکمل در شرایط اضطراری ادامه مییابد.
یادگیری الکترونیکی ّ
متحول و زیرساختهای آن تا سر حد مجازیشدن کامل مهیا

83

98/81

1

1/19

65

77/38

19

22/62

بهدلیل مخاطرات مشاغل مرتبط با بیمارستانها استقبال جوانان از رشتههای
پزشکی کاهش مییابد.

دانشگاهی

موافق
فراوانی

مخالف

میشود.
یادگیری ترکیبی (حضوری مجازی) توسعه مییابد.
ٔ
پدیده پژوهش مجازی شکل خواهد گرفت.

81

96/43

3

77

91/67

7

8/33

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی متمرکزتر و سلسلهمراتبی میشود (از باال به پایین).

32

38/10

52

61/9

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی دمکراتیکتر و مشارکتیتر میشود.

54

64/29

30

35/71

دانشگاهها بهدلیل کمبود بودجه به بهرهوری و انضباط مالی روی میآورند.

74

88/10

10

11/9

برخی فعالیتهای آ کادمیک تعطیل میشود.

69

82/14

15

17/86

دانشگاهها با ابتکارات خود (ارتباط با صنعت و  )...کمبود بودجه را جبران میکنند.

57

67/86

27

32/14

بهدلیل بحران اقتصادی ،مصرفکنندگان خدمات آموزش عالی کاهش پیدا میکنند.

55

65/48

29

34/52

مجموع پاسخگویان

3/57

84

ٔ
شــماره ( )4توزیع فراوانی بر حســب موافقت و مخالفت با گویههای کالن
طبق جدول
روندها ،از  84نفر پاسخگو نسبت موافقتها به شر زیر است:
در کالنروند «هویت و جایگاه دانشــگاه» بیشــترین موافقت ،یعنی 70درصــد ،با گویه
«ورود دانشـگاه به پرسـشهای بنیادین بشـر قطعی اسـت» و کمترین موافقت یعنی 27درصـد
با گویه «نهاد دانشگاه منزوی میشود» است.
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در کالن رونـد «پـایـداری» بیشــترین موافقـت یعنی 83درصـــد بـا گو ی ٔـه «دانشــگـاههـا بـه
اهمیت پایداری و حف محیط زیســت پی میبرند» و کمترین موافقت یعنی 64درصــد با
گویه «دانشگاهها به کانون ممتاز مباحث پایداری تبدیل میشوند» است.

در کالن روند «ورود به دانشـگاه» بیشـترین موافقت یعنی 76درصـد با ٔ
گویه «اشـتغال از

تحصـیل مهمتر میشـود» و کمترین موافقت یعنی 21/5درصـد با ٔگویه «بهدلیل مخاطرات
مشاغل مرتبط با بیمارستانها استقبال جوانان از رشتههای پزشکی کاهش مییابد» است.
در کالن روند «زندگی دانشـگاهی» بیشـترین موافقت یعنی 88درصـد با ٔ
گویه «اشـکال
نوینی از رابطه اسـتادــ ـدانشـجو و دانشـجوــ ـدانشـجو ظهور مییابد» و با مابقی گویهها هم
تقریبا 70درصد است.

در کالن روند «بینالمللیشـدن» بیشـترین موافقت یعنی 97/6درصـد با ٔ
گویه «اشـکال
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جـدیـدی از همکـاریهـای علمیـــــبینالمللی شــکـل میگیرد» و کمترین موافقـت یعنی
44درصد با ٔ
گویه «آموزش عالی به سمت بومیشدن و محلیشدن پیش میرود» است.

در کالنرونـد «یـادگیری الکترونیکی» بیشــترین موافقـت یعنی 98/8درصـــد بـا ٔ
گویـه

«یادگیری الکترونیکی بهصـورت فعلی و بهعنوان مکمل در شـرایط اضـطراری ادامه مییابد»
و کمترین موافقت یعنی 77/3درصد با ٔ
گویه «یادگیری الکترونیکی م ّ
تحول و زیرساختهای
آن تا سر حد مجازیشدن کامل مهیا میشود» است.

در کالنروند «حکمرانی مدیریت و بودجه» بیشــترین موافقت یعنی 88درصــد با ٔ
گویه

«دانشــگـاههـا بـهدلیـل کمبود بودجـه بـه بهرهوری و انضــبـاط مـالی روی میآورنـد» و کمترین
موافقت یعنی 38درصـد با ٔ
گویه «حکمرانی و مدیریت دانشـگاهی متمرکزتر و سـلسـلهمراتبی
میشود (از باال به پایین)» است.

جدول شمارهٔ ( .)5توزی سناریوهای مرجح
مثلفه/روند

1

سناریو

درصد
مواف ع

آموزش توسط کارتلهای محیط مجازی مانند گوگل و زون و  ...مصادره میشود.
ارزشهای آ کادمیک دستخوش ّ
تحول اساسی میشوند.

58/33

نهاد دانشگاه فرایند تعمیق هویت اجتماعی را طی میکند.

66/67

دانشگاهها وارد عرصه عمومی و ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به جامعه میشوند.

69/05

ورود دانشگاه به پرسشهای بنیادین بشر قطعی است.

70/24

دانشگاهها به کانون ممتاز مباحث پایداری تبدیل میشوند.

64/29

نقش دانشگاهها در ترویج و پیادهسازی پایداری برجسته میشود.

67/86

دانشگاهها به اهمیت پایداری و حف محیط زیست پی میبرند.

83/33

ورود به

بهدلیل اهمیت موضوع سالمت ،تعداد دانشجویان پزشکی افزایش مییابد.

55/95

دانشگاه

اشتغال از تحصیل مهمتر میشود.

76/19

فضای یادگیری غنای سابق را ندارد.
زندگی در پردیز ّ
متحول میشود.

70/24
70/24

آموزشهای یکسارله مجازی تعلق به زیستبون محلی را در دانشجویان کاهش میدهد.

70/24

جامعهپذیری علمی دانشجویان دلار ضعف میشود.

72/62

اشکال نوینی از رابطه استادـدانشجو و دانشجوـدانشجو ظهور مییابد.

88/10
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تعداد دانشجویان خارجی بهشدت کاهش خواهد یافت.

64/29

اشکال جدیدی از همکاریهای علمیـبینالمللی شکل میگیرد.
ّ
یادگیری الکترونیکی ّ
متحول و زیرساختهای آن تا سرحد مجازیشدن کامل مهیا میشود.
ٔ
پدیده پژوهش مجازی شکل خواهد گرفت.

97/62
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هـــویـــت و
جایگاه دانشگاه

پایداری

زندگی
دانشگاهی

بینالمللیشدن

یادگیری
الکترونیکی

حکمرانی
مدیریت و
بودجه

50/00

77/38
91/67

یادگیری ترکیبی (حضوری مجازی) توسعه مییابد.

96/43

یادگیری الکترونیکی بهصورت فعلی و بهعنوان مکمل در شرایط اضطراری ادامه مییابد.

98/81

حکمرانی و مدیریت دانشگاهی دمکراتیکتر و مشارکتیتر میشود.

64/29

دانشگاهها با ابتکارات خود (ارتباط با صنعت و  )...کمبود بودجه را جبران میکنند.

67/86

برخی فعالیتهای آ کادمیک تعطیل میشود.

82/14

دانشگاهها بهدلیل کمبود بودجه به بهرهوری و انضباط مالی روی میآورند.

88/10

مجموع پاسخگویان

84

جـدول شــم ٔ
ـاره ( )5ســنـاریوهـای مرجح در هر یـک از مؤلفـههـای هفـتگـانـه را نشـــان
میدهد .در کل از  34سناریو محتمل 25 ،سناریو مورد تأیید و ترجیح پاسخگویان است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سناریوهایی که درصد موافقت بیشتر از 50درصد است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

 .6بحث و نتیجهگیری

آیندهپژوهی بهعنوان حوزهای میانرشـتهای در جسـتوجوی عوامل ثبات یا تغییر برای تجسـم
آینده بالقوه اســت .در این مقاله رویکرد دیدهبانی آینده با مدد پیمایش پیگیری شــد .در این
نوع مطـالعـات قضـــاوت خبرگـان در مورد رونـدهـا و رو یـدادهـا بســیـار مهم تلقی میشــود.
یافتههای این مطالعه نشـان داد خبرگان و متخصـصـان آموزش عالی اصـل وجود تأثیرات و
پیـامـدهـای بحران ویروس کرونـا برآموزش عـالی را پـذیرفتـهانـد .همچنین از دیـدگـاه آنـان ،این
تأثیرات بسـیط و سـاده نبوده و دارای ابعاد وسـیع و متنوعی اسـت .همانگونه که مالحظه شـد
در هر یـک از ابعـاد هفـتگـانـه معطوف بـه آینـده حـداقـل دو ســنـاریو ّ
مرجح بـا میـانگین بـاالی
50درصـدموافق وجود دارد .سـه روند کالن که بیشـترین احتمال وقوع را از نظر پاسـخگویان
دارنـد بـهترتیـب عبـارتانـداز :تقو یـت یـادگیری الکترونیکی (امـا نـه بـهصــورت ّ
تحول بنیـادین و
مجازیشـدن کامل) ،تغییر در سـبک زندگی دانشـگاهی و توجه بیشـتر به ٔ
مقوله پایداری .این
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سه روند بیشترین سناریوهای ّ
مرجح را در درون خود جای میدهند.

با حذف سـناریوهایی که میانگین موافقان آن زیر 50درصـد اسـت ،سـناریوهای ّ
مرجح

نمـایـان میشــونـد .در مؤلفـه یـا رونـد «و یـت و جـایگـاه دانشــگـاه» ،بـهنظر میرســـد اکثر
پاسـخگویان نهاد دانشـگاه فرایند تعمیق هویت اجتماعی را طی میکنند و ورود دانشـگاه به
پرسـشهای بنیادین بشـر قطعی اسـت 61درصـد پاسـخگویان با این سـناریو که نهاد دانشـگاه
منزوی میشـود مخالف هسـتند .این یافته برخالف برخی گزارشهایی اسـت که در ابتدای
شــروع بحران ،عجوالنـه خبر از زوال هو یـت دانشــگـاه و جـابجـایی ارزشهـای آ کـادمیـک
میدادند .این خوشبینی و امیدواری نســبت به حف ارزشها و رســالتهای دانشــگاه در
گزارش بانک جهانی نیز مشهود است.
در مؤلفه/روند «پایداری» نقش دانشــگاهها در ترویج و پیادهســازی پایداری برجســته
میشــود دانشــگـاههـا بـه اهمیـت پـایـداری و حف محیط زیســـت پی میبرنـد همچنـانکـه

جورجیو مـارینونی و همکـاران)2020( 1دربخشــی ازگزارش بـانـک جهـانی براهمیـت یـافتن

پایداری در این دوران تأکید کردند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مؤلف ٔـه ســون یعنی «رونـد تـأثیر بحران بر ورود دانشــجو یـان بـه دانشــگـاه(ثبـتنـان)»
بهلحاظ کاهش توان مالی خانوادهها و عوامل دیگر ،اشــتغال از تحصــیل مهمتر میشــود
امری که سنتیل ناتان  )2020از آن بهعنوان لشمانداز ترسناا نان برد.
در ٔ
مؤلفه لهارن یعنی «زندگی دانشـگاهی» پاسـخگویان معتقدند اشـکال نوینی از رابطه
استادـدانشجو و دانشجوـدانشجو ظهور مییابد
در ٔ
مؤلفه «بینالمللیشـدن» نیز روندها نشـان میدهد اشـکال جدیدی از همکاریهای
علمیــبینالمللی شکل میگیرد و تعداد دانشجویان خارجی بهشدت کاهش خواهد یافت
این سـناریو با یافتههای محققان بانک جهانی همچنین گزارش سـنتیل ناتان ( )2020همسـو
است .در مورد روند «الکترونیکیشدن» ،مرجحترین سناریو عبارت است از تداون یادگیری
الکترونیکی بهصــورت فعلی و بهعنوان مکمل در شــرایط اضــطراری بهگونهای که یادگیری
ترکیبی (حضــوری مجازی) توســعه وپژوهش مجازی روا مییابد .این ّ
تحول با نظرات

جوشـــا کیم ( )2020همچنین پیشبینی بـانـک جهـانی و آنچـه در امـارات متح ٔ
ـده عربی و
هندوستان و بسیاری دیگر از کشورها گزارششده یا درحالوقوع است سازگاری دارد.
در مؤلف ٔـه «حکمرانی ومـدیریـت» عمـدهترین ّ
تحول پیشرو این اســـت کـه دانشــگـاههـا
بـهدلیـل کمبود بودجـه بـه بهرهوری و انضــبـاط مـالی روی میآورنـد درعینحـال ،برخی
فعـالیـتهـای آ کـادمیـک تعطیـل میشــود این بحران مـالی توســط هـابـل و بولتون ( )2020و
جوشـا کیم ( )2020و همچنین منتظر و همکاران ( )1399مطر شـده بود .برای فائقآمدن
بر لالشهای مدیریت و حکمرانی از این دســت پیشــنهاد فرناندز و شــاو ( )2020مبنی بر
رهبری انعطافپذیر و خدمتگزار ،که همه ذینفعان را در شــبکهای گردهم آورد ،راهگشــا و

الهان بخش اسـت .این به معنی اسـتقرار نوعی حکمرانی هوشـمند دانشـگاهی اسـت .رویکرد
مهمی که دانشگاه ایرانی نیز باید بهسوی آن گان بردارد.
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منابع
اســالتر ،ریچارد؛ و همکاران ( .)1386نواندیشــی برای هزاره نوین :مفاهیم ،روشها و ایدههای آیندهپژوهی (مترجمان :عقیل ملکیفر،
احمد ابراهیمی ،وحید وحیدیمطلق) .تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی،مرکز آیندهپژوهی علون و فناوری.
پرژن میرور ( 1آوریل .)2020،نگاانی دانشجویان خارجی در کانادا .برگرفته از
علیزاده ،عزیز؛ وحیدی مطلق ،وحید؛ و ناظمی ،امیر ( .)1387ســناریونگاری یا برنامهریزی بر ٔ
پایه ســناریوها .تهران :مؤســســه
مطالعات بینالملل انرژی.
فرانکی بوینز و همکاران ( .)1399ویروس کرونا :برنامهریزی مؤسـسـات آموزش عالی ایالت متحده برای آیندهای نامشـخپ
(مترجم :پژوهشکده مطالعات ترجمه) .دانشگاه عالمه طباطبایی( .تاریب اصل اثر  3آوریل )2020
منتظر ،غالمعلی و همکاران ( .)1399لالشهای آموزش در عصر همهگیری کوویدـ( 19گزارش) .تهران :دانشگاه تربیت مدرس.
وندل ،بل ( .)1391مبانی آیندهپژوهی :تاریخچه ،اهداف ودانش (جلد اول؛ مترجمان :مصـطفی تقوی و محسـن محقق) .تهران:
مرکز آیندهپژوهی علون ّ
وفناوری دفاعی.
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GUEST EDITOR PREFACE:
COVID-19 Crisis: An Interdisciplinary Problem

The COVID-19 crisis in Iran has drawn the

transdisciplinary phenomenon so that we

attention of academic scholars in all fields of

cannot face that with disciplinary viewpoints.

knowledge. The researchers of humanities

Besides,

and social sciences as the same as the scholars

humanities and social sciences have proved

of medical sciences and epidemiologists

their abilities and values to serve the society

have been trying to participate in the whole

in critical situations. The scholars of these

process of crisis management. There have

areas of knowledge have been involved in

been published an enormous number of

academic studies and activities, which their

books and articles in the scopes of sociology,

results have been digitally published for the

history, philosophy, linguistics, psychology,

public. These scholars, as social actors, have

anthropology,

during

the

last

few

months,

management,

also been participating in volunteering and

literature, geography, politics, theology etc. in

civic activities to provide help for the people.

Farsi, English, and other languages by Iranian

Articles published in this issue of the journal

and non-Iranian authors and researchers.

of interdisciplinary studies in humanities are

This plethora of literature indicates that the

parts of that huge job.

economics,

Corona crisis is an interdisciplinary and

the benefits of gaining power. In international

with widespread approval by the scientific

relations domain, too, the situation caused

community, and thus, has made remarkable

by the coronavirus outbreak raises various

resources available to the quarterly’s educated

hypotheses, including it’s paving the way for

audience. This achievement was primarily due

positive, empathetic and justice oriented

to a wise policy adopted by the quarterly’s

initiatives, on the one hand, and events

editorial board to publish two special issues

of domination and threatening peaceful

related to this crisis. But I must also thank

intentions, on the other, and they all deserve

Professor Nematullah Fazeli who accepted

the attention of researchers in this field.

the editorial board’s invitation to shoulder

In any case, as the chief editor I must admit
that the coronavirus pandemic has provided an
opportunity for The Interdisciplinary Studies
Quarterly to invite researchers and thinkers in

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

2
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the responsibility of acting as guest editor
for these issues and bring the work to its
conclusion with competence in an efficient
manner.

various academic fields to reflect their views

I am hopeful that this collection, for

in this noble and, of course, interdisciplinary

its part, strengthen the link between the

issue. As it was mentioned, by dedicating two

country's policy-making bodies and centers of

special issues to this crisis, we have turned

knowledge at various levels and help increase

the quarterly into one of the platforms that

the intellectual quality and effectiveness of

tried its best to stimulate meaningful efforts

decisions made.

to meet one of the urgent needs of our
society. Fortunately, this decision has met
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EDITOR'S NOTE

Perhaps, the world, in recent decades, has

public and higher), economics, psychology,

not experienced a more bitter, frightening,

and mental health might come to the mind

and deadly event than the outbreak of the

first. But it certainly has a much broader

Coronavirus or Covid-19. This pandemic, on

and more serious scope of reach, including

the other hand, has also left positive traces

theology, philosophy, sociology, law, and

on human life and, therefore, should not be

even politics and international relations.

considered as a threat, loss and a catastrophe

Interestingly, the spring of 2020 issue of The

altogether. As soon as these two aspects of

Interdisciplinary Studies Quarterly,

this phenomenon are acknowledged, it opens
the way to scholarly researches of all sorts in
this area. The macro question that needs to
be addressed is what kind of destructive and
constructive impacts Covid-19 has had on
human beings or how it will affect life in both
directions in the future?

The first issue of two thematic issues
devoted to corona virus, is being published at
a time when the world is witnessing a political
turmoil in the United States in the run up
to the presidential election there. If we want
to give an example about the coronavirus
pandemic and its impact on the political

On the other hand, the scope of influence

arena, the best, the newest and perhaps

of this phenomenon is so wide that it has

the most important will be the outcome of

captured the attention of thinkers and

the 2020 US presidential election. Trump's

researchers from a wide realm of academic

defeat and his ouster from office, for many

fields and will continue to do so. In other

observers and analysts, have been influenced

words the aforementioned macro question

by the way he dealt with Covid-19. In other

must be translated into various micro

words, a successful management and less

questions specific to different fields of scholarly

mortality rate due to this phenomenon could

endeavor in order to direct the actions taken

have significantly increased his chances of

within that field. When it comes to diverse

re-election. His political rival beat the drum

fields of knowledge influenced by coronavirus

louder and louder, perhaps overstating his

pandemic, disciplines such as education (both

weakness in handling the situation and reaped
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