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شیوه نامه نگارش و شرایط پذیرش مقاله

1. مقاله، میان رشته ای و دارای ویژگی های پژوهشی باشد و میان رشتگی، در چکیده و متن مقاله به خوبی تبیین و توضیح 
داده شود؛ 

2. در راستای اولویت های پژوهشی فصلنامه باشد و پیش تر در نشریه ها ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقاالت سمینارها 
و مجامع علمی چاپ نشده یا به طور همزمان برای انتشار به جایی دیگر  واگذار نشده باشند؛

3. نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
4. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 200 تا 250 کلمه باشد که در آن خالصه ای از موضوع مقاله، روش تحقیق و 

مهم ترین یافته های مقاله قید شود.
5. کل مقاله بین 6هزار تا 9 هزار کلمه باشد و دارای نوآوری باشد. 

یا سازمان  و  دانشگاه  دانشکده،  ترتیب ذکر شود: مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه،  این  به  نویسندگان  6. مشخصات 
کادمیک.  )پژوهشکده، پژوهشگاه( و پست الکترونیکی آ

7. معادل غیرفارسی اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
8. ارجاعات درون متنی به صورت )نام مؤلف، سال انتشار، شماره صفحه( نگارش شود.  برای مثال: )علوی و عبدالله زاده، 

.)25 ،2003
9. تهیه چکیده گسترده به زبان انگلیسی برای مقاله های پذیرفته شده ضروری است. 

10. مقاله دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و کامل و اطالعات کتاب شناختی معتبر باشند و  به سبک APA نگارش 
شود؛ برخی موارد در ذیل آمده است. برای دریافت کامل شیوه نامه به سایت مراجعه نمایید. 
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10. دریافت مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سایت www.isih.ir می باشد.

11. مقاله های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیئت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آنها 

منوط به تأیید هیئت تحریریه است؛
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یادداشت سردبیر

شاید در چند دهه اخیر، جهان اتفاقی تلخ تر، 
دلهره آورتر و مرگ بارتر از شیوع ویروس کرونا 
ـ 19( را تجربه نکرده باشد. این پدیدٔه  )کووید
نیز  را  مثبتی  آثار  دیگر،  سوی  از  پاندمیک، 
گذاشته  به جای  خود  از  انسان ها  زندگی  در 
است؛ بنابراین نباید آن را به طور کامل تهدید، 
این  همین که  کرد.  ارزیابی  فاجعه  و  ضایعه 
گرفت،  قرار  تصدیق  مورد  پدیده  روی  دو 
باز  عرصٔه  به  دانش پژوهانه  واکاوی های  پای 
می شود. کالن پرسشی که در این نظرورزی ها 
که  است  این  گیرد  قرار  توجه  کانون  در  باید 
ـ 19 چه آثار مخرب و چه آثار سازنده ای  کووید 
چگونه  یا  است  داشته  به همراه  بشر  برای  را 
زیست بشر را در این دو جهت تحت تأثیر قرار 

داده و خواهد داد. 
از سوی دیگر، دامنه تأثیرگذاری این پدیده 
صاحبان  و  متفکران  که  است  وسیع  چنان 
اندیشه در طیف وسیعی از حوزه های معرفتی 
را به خود مشغول کرده و در ادامه هم خواهد 
مورد  کالن پرسش  سخن،  دیگر  به  کرد. 
موردی  و  خاص  پرسش های  به  باید  اشاره 

شود  ترجمه  گوناگون  معرفتی  حوزه های  در 
جهت  حوزه  آن  مطالعاتی  کنش های  به  تا 
متنوع  دانشی  حوزه های  از  سخن  وقتی  دهد. 
پدیدٔه  و  آنها  میان  ربطی  که  می آید  میان  به 
در درجٔه نخست  است،  برقرار  کرونا  پاندمی 
و  عمومی  از  )اعم  آموزش  مانند  رشته هایی 
عالی(، اقتصاد و روان شناسی و سالمت روان 
 دامنه 

ً
ممکن است به ذهن خطور کند. اما قطعا

ربط بسیار وسیع تر و جدی تر است و از جمله 
جامعه شناسی،  فلسفه،  الهیات،  حوزه های 
بین الملل  روابط  و  سیاست  حتی  و  حقوق 
بهار   شمارٔه  که  این  جالب  دربرمی گیرد.  را 
1399 فصلنامه مطالعات میان رشته ای، یعنی 
اولین شماره از دو شماره مستقلی است که به 
این موضوع اختصاص داده شده است، زمانی 
التهابات  شاهد  جهان  که  می رسد  چاپ  به 
پیوند  در  امریکا  متحدٔه  ایاالت  در  سیاسی 
برای  است.  ریاست جمهوری  انتخابات  با 
نمونه، از ربط پاندمی کرونا به عرصٔه سیاسی 
تازه ترین  و  بهترین  بزنیم،  مثالی  بخواهیم  اگر 
انتخابات  نتیجه  در  آن  مهم ترین  شاید  و 
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نمایان  آمریکا   2020 جمهوری  ریاست 
باشد. شکست ترامپ و پایین کشیده شدن او 
ناظران  از  بسیاری  عقیدٔه  به  قدرت  اریکه  از 
با  او  مواجهه  نوع  تأثیر  تحت  تحلیل گران  و 
مدیریت پدیده کرونا نیز بوده است. به عبارت 
به  مرگ و میر  منجر  و  موفق  مدیریت  دیگر، 
برای  او  شانس  می توانست  پدیده  این  کمتر 
انتخاب مجدد را به شکل قابل توجهی افزایش 
با صدای  این طبل  بر  او  رقبای سیاسی  دهد. 
هرچه بلندتر کوبیدند و شاید ضعف او را در 
مدیریت این شرایط بیش از آنچه بود هم جلوه 
بود  قدرت  به  دستیابی  که  را  آن  میؤه  و  دادند 

نیز چیدند. 
شرایط  هم  بین الملل  روابط  عرصٔه  در 
فرضیه های  کرونا  شیوع  اثر  در  شده  حادث 
برای  بستری  آمدن  فراهم  از  اعم  گوناگونی 
از  اتفاقات مثبت، همدالنه و عدالت خواهانه  
یک سو یا اتفاقات از نوع سلطه و تهدید کننده 
ذهن  به  را  دیگر  سوی  از  صلح طلبانه  مقاصد 
متبادر می کند که همه آنها مستحق عطف توجه 

پژوهشی توسط پژوهشگران این عرصه است.
به هر روی، باید اذعان کنم پاندمی کرونا 
فرصت  میان رشته ای  مطالعات  فصلنامه  برای 
ساخت  فراهم  را  نابی  مسئله دار  موقعیت  و 
مختلف  های  عرصه  در  اندیشه  صاحبان  تا 

این  در  مقاله  نگارش  و  تأمل  به  را  معرفتی 
البته میان رشته ای دعوت کنیم .  زمینه بکر و 
دو  اختصاص  با  ما  شد  اشاره  که  همچنان 
از  یکی  به  را  مجله  مقوله  این  به  ویژه  شماره 
اندازه  به  بسترهایی در کشور تبدیل کردیم که 
های  تالش  میزبان  کوشید  می  توان  و  وسع 
یکی  به  پاسخگویی  جهت  در  ورزانه  اندیشه 
خوشبختانه  باشد.  جامعه  مبرم  نیازهای  از 
جامعه  توجه  قابل  استقبال  با  تصمیم  این 
در  منابع  ترتیب  بدین  و  شد  مواجه  علمی 
خور اعتنایی فراهم آمد که پیشکش مخاطبان 
در  دستاورد  این  است.  شده  مجله  فرهیخته 
بخردانه  های  سیاست  مرهون  نخست  درجه 
اتخاذ  فصلنامه  تحریریه  هیات  که  بود  ای 
آقای  جناب  گرامی  استاد  از  باید  سپس  کرد. 
دکتر نعمت الله فاضلی تشکر کرد که دعوت 
هیات تحریریه برای پذیرش مسئولیت سردبیر 
با کفایت  و  پذیرفت  را  این شماره ها  میهمان 
رساند. مقصود  سرمنزل  به  را  کار  کارایی   و 

خود  سهم  به  بتواند  مجموعه  این  است  امید 
سیاستگذاری  نظام  به  را  کشور  دانایی  ذخائر 
و تصمیم گیری در سطوح مختلف نیز مرتبط 
اثربخشی  افزایش عیار عقالنی و  به  ساخته و 

آن  ها یاری رساند.



پیش گفتار  سردبیر میهمان:

کرونا مسئله ای میان رشته ای
نعمت اله فاضلی1

وارد   1398 بهمن  اواخر  از  کرونا  بحران 
ایران شد و در آن روزها گمان می رفت که این 
زودی  به  و  باشد  ماندگار  نمی تواند  ویروس 
هر  به  یا  می شود  ساخته  آن  واکسن  و  دارو  یا 
طریقی دوام نمی یابد. اما اکنون وضعیت تغییر 
که  می رود  سخن  این  از  کم کم  و  است  کرده 
باید بیاموزیم که چگونه با جهان ویروسی شده 
زندگی کنیم. جهان چندین دهه است که درگیر 
ویروس هاست؛ حداقل از سال های 1980 که 
ایدز در جهان ظاهر شد و سپس در سال های 
سارس،  ویروس های  که  آن  از  بعد  و   2000
به  هشدار  این  همواره  آمدند،  زیکا  و  ابوال 
ساکنان زمین داده می شد که توازن روابط میان 
یکی  و  است  خورده  برهم  طبیعت  و  انسان 
ویروسی شدن  وضعیت،  این  پیامدهای  از 
اکنون   .)2020 )ِکک،  است  انسانی  جهان 
انتظار داشت که حتی درصورت  هم می توان 
ـ 19،  کووید  واکسن  و  دارو  ساخته شدن 

در  شوند.  ظاهر  دیگر  ویروس های  همچنان 
کردن  زیست پذیر  برای  بشر  وضعیتی  چنین 
در  علم  گرفتن  خدمت  به  جز  چیزی  حیات 
پزشکی،  علوم  تنها  نه  علم  این  ندارد.  اختیار 
علوم  شامل  بلکه  مهندسی،  و  طبیعی  علوم 
نکته  این  اما  نیز می شود.  اجتماعی  و  انسانی 
برای  نیز  آن  پذیرفتن  و  نیست  بدیهی  امری 

همگان آسان نمی باشد. 
جایگاه  توضیح  برای  دیگری  جای  در 
موقعیت های  در  اجتماعی  و  انسانی  علم 
که  داده ام  توضیح  کرونا  بحران  مانند  بحران 
کرونا،  ویروس  عالم گیر  بیماری  شیوع  »با 
کانون  در  علم و فّناوری  اهمیت  دیگر  بار  یک 
و  دیده ها  همه  گرفت.  قرار  انسان  توجه 
طبیعی،  علوم  تحقیقات  متوجه  اکنون  امیدها 
پزشکی  و  داروی  مطالعات  زیست شناسی، 
ـ 19  کووید  ویروس  با  مبارزه  داروی  تا  است 
شناخته و ساخته شود. همچنین همه گوش ها 
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پزشکی  و  بهداشتی  فرمان های  شنیدن  آماده 
پزشکی  و  بهداشتی  نهادهای  و  متخصصان 
است. در این موقعیت علم انسانی و اجتماعی 
آیا چشم ها و گوش ها به  چه جایگاهی دارد؟ 
متخصصان علم انسانی و اجتماعی هم توجه 
می کنند؟ جوامع گوناگون چه نگرشی به علم 
انسانی و اجتماعی دارند و از این دانش ها چه 
انتظاری می توان داشت؟ پاسخ این پرسش ها 
ساده و سر راست نیست. ما محققان انسانی و 
اجتماعی راه طوالنی داریم تا به جامعه نشان 
و  انسانی هستند  واقعا  انسانی  علوم  که  دهیم 
گرفته اند.  شکل  انسان  وضعیت  بهبود  برای 
ایران محققان  در  تا  فرصتی شد  کرونا  بحران 
جامعه  کمک  به  اجتماعی  و  انسانی  علوم 
اجتماعی  کنشگران  صورت  به  هم  و  بیایند 
از  هم  و  کنند  کوشش  بحران  مدیریت  در 
برای  امکانی  دانش،  ترویج  و  خلق  طریق 
ایران  موقعیت  در  بحران  این  فهم پذیر کردن 
اجتماعی  گفت وگوهای  در  و  سازند  فراهم 
شرح   .)1399 )فاضلی  کنند  شرکت  فعاالنه 
این تحوالت نیازمند مطالعه ای مستقل است 
اشاره  آنها  از  گوشه ای  به   

ً
صرفا اینجا  در  و 

می کنم. 
بیشتر  مشارکت  ضرورت  کرونا  بحران 
و  بخشیدن  سامان  برای  علم  و  دانشگاهیان 
ایجاد  را  بحران ها  مدیریت  و  وضعیت  بهبود 
نیز  ایران  دانشگاهیان  را  ضرورت  این  کرد. 
در  »جستارهایی  کتاب  در  و  کردند  درک 
ایران«  در  کرونا  بحران  و  علم  عالی,  آموزش 
)میرزایی، 1399( که در تیر ماه 1399 منتشر 

شد بیان کرده و به آن اذعان نمودند.  
در کمتر از چهار ماه بعد از شروع بحران، 
دانشگاه  و  علم  مسئولت  و  اجتماعی  اهمیت 

این  گردید.  آشکار  ما  برای  گذشته  از  بیش 
علوم  زمینه  در  تنها  نه  مسئولیت  و  اهمیت 
علوم  شامل  بلکه  اپیدمولوژی  و  پزشکی 
نتیجه،  در  می شد.  نیز  اجتماعی  و  انسانی 
ماه  این  در  اجتماعی  و  انسانی  علوم  محققان 
نوشته  مقاالت  و  کتاب ها  پرشماری  تعداد  ها 
1399؛  همکاران  و  )سلگی  کردند  منتشر  و 
در عین حال،   .)1399 همکاران  و  همایون 
طریق  از  دانشگاهیان  از  پرشماری  تعداد 
شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام 
فضای  و  بودند  جمعی  گفت وگوی  مشغول 
فکری و فرهنگی جامعه ایران به کمک همین 
گفت وگوها تاب آوری دربرابر بحران را تجربه 
از  شکلی  مجازی،  فضای  این  در  می کرد. 
شد  ظاهر  دیجیتال  اجتماعی  و  انسانی  علوم 
به طور همزمان  را  دانش  کاربست  و  تولید  که 
دانشگاهیان  که  این  کرد.  مشاهد  می شد 
کیفیتی  چه  با  و  اطالعات  گردش  میزان  چه 
گفت وگوهای جمعی که در موقعیت کرونایی 
که  است  موضوعی  دادند  سامان  و  انجام  را 
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، 
انسانی  دانش های  در  استادان  و  دانشجویان 
این  که  دهند  نشان  توانسته اند  اجتماعی  و 
دانش ها می توانند در بحران ها  و موقعیت های 

بحرانی نیروی مهم و ضروری باشند. 
دانشگاهیان  مشارکت  نتایج  از  یکی 
این  که  بود  این  کرونا  بحران  مدیریت  در 
میان/فرا رشته ای  ای  مسئله  همچون  بحران 
و  رشته ها  تمام  کم و بیش  کرد.  آشکار  را  خود 
شاخه های علوم انسانی و اجتماعی از فلسفه، 
تا جامعه شناسی، علوم  تاریخ گرفته  ادبیات و 
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روان شناسی،  مدیریت،  اقتصاد،  سیاسی، 
مطالعات  تربیتی،  علوم  انسان شناسی، 
ارتباطات،  جغرافیا،  درسی،  برنامه  و  آموزش 
زبان شناسی و جمعیت شناسی و دیگر رشته ها 
فعاالنه در زمینه بحران کرونا به خلق و ترویج 
دانش پرداختند. تا جایی که می دانم و اطالع 
ایران  اجتماعی  و  انسانی  علوم  محققان  دارم 
و  گستردگی  این  به  ها  بحران  از  هیچ یک  در 

سرعت مشارکت نکرده اند. 
فارغ از این که بخواهیم به ستایش عملکرد 
دانشگاهیان بپردازیم، نکته مهم این است که 
مروری بر گفتمان شکل گرفته حول این بحران، 
میان/ رویکرد  معنای  و  اهمیت  شدن  آشکار 
در  رپکو  آلن  ماست.  جامعه  در  فرارشته ای 
کتاب »پژوهش میان رشته ای« در تعریف این 
میان رشته ای  »مطالعات  می نویسد:  رویکرد 
یک  به  پاسخگویی  فرایند  از  است  عبارت 
پرسش، حل مسئله، یا مواجهه با یک موضوع 
رشته  که  است  پیچیده  یا  و  گسترده  آنقدر  که 
علمی یا متخصص واحد نمی تواند به تنهایی با 
آن مواجه شود و در نتیجه از رشته های علمی 
دیدگاه های  و  می شود  گرفته  کمک  متعدد 
یک  تشکیل  طریق  از  را  مختلف  رشته های 
)رپکو،  می کند«  تلفیق  جامع تر  دیدگاه 
1394، 27(. بحران کرونا تمامی ویژگی های 
مدیریت  دارد.  را  تعریف  این  در  شده  بیان 
اقتصاددان، جامعه شناس،  نیازمند  بحران  این 
مطالعات  متخصص  انسان شناس،  مورخ، 
تخصص های  دیگر  و  زبان شناس  آموزش، 
علوم انسانی و اجتماعی در کنار متخصصین 

پزشکی، بهداشتی و اپیدمولوژی است. 
پژوهش  و  تفکر  گسترش  پیدایش 
همین  محصول  نیز  جهان  در  میان رشته ای 

بحران هایی است که از نیمه قرن بیستم جامعه 
انسانی با آن روبرو شد و دانش های رشته ای از 
آنها برنیامدند. همان طور که  با  عهده مواجهه 
یکی از محققان در این زمینه می نویسد: »در 
اواخر دهه 1960 و طی دهه هفتاد، در فضای 
مجادالت درباره گسل های فناوری، پیش بینی 
فناوری و حفاظت از محیط زیست، سازمان 
گفت وگوی  اقتصادی  همکاری  و  توسعه 
کشید«  پیش  رشتگی  میان  درباره  را  جدیدی 

)وینگارت، 1398، 53(. 
»فصلنامه  واقعیت،  این  گرفتن  نظر  در  با 
انسانی«  علوم  در  میان رشته ای  مطالعات 
موضوع  به  را  شماره ای  که  گرفت  تصمیم 
بحران کرونا در ایران اختصاص دهد. با توجه 
به این که در دوران کرونا به طور فعال در این 
مجازی  فضاهای  از طریق  و  می نوشتم  زمینه 
نوشته های  رسانه ها  و  مطبوعات  و  وبینارها  و 
این  مسئوالن  می کردم،  منتشر  را  کرونایی ام 
فصلنامه از من دعوت کردند که به عنوان دبیر 
ویژٔه این شماره فعالیت کنم. در تیر ماه که این 
پیشنهاد مطرح شد تردید داشتم که تحقیقات 
تجربی و نظام مند کافی و ارزشمند برای تهیه 
مهّیا  ـ پژوهشی  علمی  فصلنامه  شماره  یک 
ارزشمندی  مجموعٔه   خوشبختانه  اما  شود. 
فصلنامه  به  رشته ها  از  بسیاری  از  مقاالت  از 
و  فعال  مشارکت  با  توانستیم  و  شد  وصول 
صمیمانه داوران، این مقاالت را ارزیابی کنیم. 
پذیرفته شده  و  مجله  به  رسیده  مقاالت  تعداد 
دو  در  نتیجه  در  و  شد  شماره  یک  از  بیشتر 
شماره فصلنامه چاپ می شوند. این مجموعه 
بیان کننده  تنهایی  به  مقاله  هر  نه تنها  مقاالت 
بلکه  کروناست،  بحران  میان رشته ای  ماهیت 
نیز توضیح روشنی  آنها در کنار هم  مجموعه 
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در  میان رشته ای  رویکرد  جایگاه  و  اهمیت  از 
در  آن  گسترده  کاربرد  و  کردن  فهم پذیر  زمینه 
حال  در  مسئله های  و  ها  بحران  با  مواجهه 

ظهور و پیچیده زمانه اکنون ما. 
دستاوردهای گسترش رویکرد میان رشته ای 
برای  مهمی  پرسش  می تواند  کرونا  بحران  به 
جامعه ما باشد. بسیاری ممکن است همچنان 
و  دانشگاهی  مقاالت  و  متن ها  انتشار  و  خلق 
علمی در هر زمینه ای 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 فعالیت های پژوهشی در علوم انسانی و 
اجتماعی وجود دارد. اما آیا می توان پژوهش های 
فاقد  پژوهش ها  دیگر  مانند  نیز  را  میان رشته ای 
ارزش عینی و عملی دانست؟ واقعیت تلخ این 
در  دانش  اثربخشی  ضریب  و  میزان  که  است 
جامعه ما ناچیز است. از این رو، گمان نمی کنم 
تا تغییر فضا و فرهنگ حاکم بر نظام حکمرانی 
بتوانند  پژوهش ها  این  امیدوار  بتوان  کشور 
اثر  نظام حکمرانی کشور  در  فوری  و   

ً
مستقیما

واقعی و تعیین کننده بگذارد. 
از  می توان  را  داستان  این  در عین حال، 
منظر دیگری نیز نگریست. پژوهش های میان/

فرهنگ  بر  می توانند  محور  مسئله  فرارشته ای 
زیرا  باشند،  اثرگذار  دانشگاه ها  در  پژوهش 
نظر  از  تازه ای  چشم اندازهای  پژوهش ها  این 
ایفای مسئولیت علم و دانشگاه ایجاد می کنند و 
می توانند نشان دهند که چگونه دانش قابلیت 
درگیر شدن با مسئله های جدی و واقعیت های 
شماره  این  مقاالت  دارد.  را  جامعه  پردردسر 
فهم پذیر کردن  برای  تازه ای  افق های  فصلنامه 
در  کرونا  مسئله  اجتماعی  و  فرهنگی  ابعاد 
جامعه ایران را ارائه می کنند. این افق های تازه 

داللت هایی برای حوزه عمومی، فضای فکری 
و هم نظام حکمرانی و مدیریت بحران دارد. 

این  اثربخشی  درباره  دیگر  مهم  نکته 
فعالیت های پژوهشی میان رشته ای، زبان بخشی 
فضای  در  کرونا  بحران  ساختن  معنادار  و 
زیسته جامعه ایران است. بحران کرونا، بحران 
جهانی است که همه کشورها کم و بیش درگیر 
و  بحران  این  با  مواجهه  شیوه  اما  هستند،  آن 
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 به گونه خاص تجربه می کند. مقاالت 
ایرانی  تجربه  از  روایتی  فصلنامه  شماره  این 
کروناست. این روایت نه تنها می تواند یا ممکن 
است سهمی در مدیریت بحران ایفا کند، بلکه 
می تواند سندی تاریخی از این بحران در ایران 
باشد که در دهه ها و سده های آینده بخشی از 
حافظه فرهنگی ما در موقعیت های بحران باشد. 
نویسندگان این مقاالت و به طور کلی همه 
تا راوی این  کسانی که تالش کرده و می کنند 
مکتوب  را  ایران  جامعه  تجربه  باشند،  بحران 
و  تحلیل ها  طریق  از  و  می سازند  مستند  و 
توضیح  برای  ویژه ای  زبان  توصیف هایشان 
ما  جمعی  ذهنیت  و  ایران  جامعه  توصیف  و 
که  آنجا  از  بحران خلق می کنند.  موقعیت  در 
این روایت ها و زبان به کمک و در پرتو زبان 
از  حدودی  تا  است،  گرفته  شکل  دانشگاهی 
ماندگارتری  و  محکم  استدالل های  و  اعتبار 
می توانیم  زبان  این  کمک  به  ما  برخوردارند. 
ممکن  را  بهتری  جمعی  گفت وگوی  اکنون 
نیز  آینده  نسل های  عین حال  در  و  سازیم 
و تحلیل شده  از تجربه های روایت  می توانند 

امروز ما برخوردار شوند. 
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مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

پیش گفتار
کرونا، مسئله ای میان رشته ای

منابع
و  نظریه  میان رشته ای:  پژوهش   .)1394( آلن  رپکو، 
کرمی،  مجید  علوی پور،  محسن  )مترجم:  عمل 
علی اکبر  و  دریکوندی  اعتمادی زاده  هدایت الله 
نورعلیوند(. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی 

و اجتماعی.

تاریخچه شکل گیری دانش  پیتر )1398(.  وینگارت، 
در  جزایری(.  مینا  و  بحرانی  مرتضی  )مترجم: 
کسفورد.  آ میان رشتگی  دستنامه  درزی،  قاسم 
کارل  و  کالین  تامپسون  جولی  فرودمن،  رابرت 

میچام. ستهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

آموزش  در  جستارهای   .)1399( حسین  میرزایی، 
تهران:  ایران.  در  کرونا  بحران  و  علم  عالی، 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

اسماعیل  و  داریوش؛  مطلبی،  محمد؛  سلگی، 
ایران:  جامعه  و  کرونا   .)1399( غالمی پور 
)مجموعه  اجتماعی  و  فرهنگی  سویه های 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  تهران:  مقاالت(. 

ارتباطات.

فاجعه:  و  فرهنگ   .)1399( نعمت اله  فاضلی، 
جستارهای انسان شناختی درباره مصائب جمعی 
پژوهشگاه  و  فرهامه  انتشارات  تهران:  ایران.  در 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

از  جمعی  و  بنی اسد  رضا  محمدهادی،  همایون، 
و  دیدگاه ها  کرونا،  آزمون    .)1399( نویسندگان 

راهبردها. تهران: دانشگاه امام صادق )ع(.

آدم ها:  و  خفاش ها   .)2020( فردریک  کک، 
کرونا.  جدید  ویروس  و  همه گیری  سیاست های 
مصاحبه با فردریک کک. رادیو زمانه. 19 فروردین 
https://www.radiozamaneh.  .1399

com/497855

البته ارتقاء اثربخشی همه دانش ها بستگی 
سخن  موضوع  که  دارد  متعددی  عوامل  به 
شایسته  که  چیزی  تنها  نیست؛  اینجا  در  من 
اگر  که  است  این  کنیم  یادآوری  را  آن  است 
برای  خود  اجتماعی  مسئولیت  دانشگاهیان 
پذیرفته اند  را  ها  بحران  مدیریت  در  مشارکت 
نیروی خود را  انتشار پژوهش ها  و  و در خلق 
صرف کرده اند، الزم است برای ترویج دانش و 
کمک به افزودن بهره وری های آن نیز بکوشند. 
از  یکی  مقاالت  و  پژوهش  ها  معرفی  و  نقد 
ارتقاء  برای  اقدام ها  و ضروری ترین  مهم ترین 
مجموعه  امیدوارم  است.  دانش   اثربخشی 
بحران  زمینه  در  متون  دیگر  و  مقاالت حاضر 
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 ایده هایی است 
که می تواند هم در حوزه عمومی، هم در نظام 
حکمرانی سودمند باشد. شاید ما دانشگاهیان 
ایده ها را برای سازمان ها و  این  الزم باشد که 
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 
داوران  همه  و  نوشتند  مقاله  دلسوزی  و  تعهد 
عزیز که با سرعت مقاالت را ارزیابی کردند. 
کرونا  دشوار  موقعیت  در  که  می دانیم  همه 
هستیم و انجام پژوهش و نوشتن و اندیشیدن، 
ارزش  رو،  این  از  است.  سخت  بسیار  کاری 
این  در  که  دانشگاهی  همکاران  فعالیت های 
فصلنامه مشارکت کردند بسیار ستودنی است.  
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 چکیده

کشگیدن تاگام ک کوچگک و کگ ن انسگانی،  چالش تصو  د  به سابقه و تداوم غیرقابل با سرعت انتشا  بی 
ای مهم برای متخصصان و همچنین مردم عادی د  سراسر جهان تبگدیل  اکنون به دغدغه  19ویروس کویدگ 
جهان انسگانی  ا  خطر انداخته، بلاگه تتگی زیسگت  ها  ا به تنها س مت انسان کرونا نه س رو شده است. وی 

تال، هگر بگا  بگر شگدک و  عین ها د  تال کاهش است و د  مختل کرده است. فواصل زمانی وقوع پاندمی 
  شگود. ایگن بگدان ماناسگت کگه عگالم بشگری تنهگا از  ریگ  قد ک ویرانگری هر پاندمی جدید افزوده می 

شونده است. ایگن  های تشدید شود، بلاه د  تال تجربه   وند ویرانگر پاندمی وسی مشخص تهدید نمی یر و 
ای مواجه شود. آنچه د  اینجا ادعا شده ایگن اسگت کگه   شته مقاله ت ش دا د تا با این پدیده از منظری میان 

ه منشأ این ویروس توجگه  ب  وط های مقتضی  ا خواهند گرفت که به واقایاک مرب ها فقط زمانی پاسخ پرسش 
شود. ویروس کرونا مالول علت یا علل ماینگی نیسگت، بلاگه د  بطگن عگالم زنگدگانی بشگر، کگه شگامل  

شگده، د  عگالم  گرفته توجگه، امگا اغلگا نادیده ای است که بر اخت لگی قابگل شود، نشانه » بیات« هم می 
هگا و  تانولگوییای منشگأ پانگدمی   افگزا    شگده  دو ان مگد ن جنگانسانی داللت دا د. د  عالمیت تانیای 

نحوی  جهان انسگانی بگه دیگر، د  جهان تانولوییای هم  بیاگت و هگم زیسگت هاست. به عبا ک ویروس 
 اند. مند تخریا و مختل شده نظام 

ای، دیستوپیا، هایدگر، هوسرل، هربگرک  ویروس کرونا، پاندمی، پدیدا شناسی، تفار محاسبه   : ها کلیدواژه 
 ما کوزه 
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 مقدمه.  1
نگگوع اول، »ماهیگگت«   شوند چها  نوع است:هایی که د با ه  ویروس کرونا مطرح میپرسش

 ،پرسگگد. نگگوع سگگوم گیرد؛ نوع دوم، »از منشأ« آن میاین ویرس و »چیستی« آن  ا د  نظر می
دهگگد. نگگوع چهگگا م، ایگگن پرسگگش قگگدیمی گیری  ا مو د توجه قرا  میتأثیراک منفی این همه

های نگگوع اول و دوم، شود: »چه باید کرد؟«. برای پرسگگشد  تا یخ تارا  می  ا  ئماست که دا 
هایی محیطی پاسخشناسی و زیستدانشمندان و پژوهشگران علوم پزشای، شیمی، زیست

اند. د با ه  تگگأثیراک منفگگی ایگگن ویگگروس، علگگوم اجتمگگاعی، سیاسگگی، اقتصگگادی، ا ائه کرده
شگگوند. ادبیگگاک بینگگی میزافزون د گیر تحلیگگل و پگگیش و    وها بهشناسی و دیگر  شته وان

اند. د  مو د پرسش »چه باید پژوهی تصو ی از دنیای پاندمیک نداشته»دیستوپیی« و آینده
هایشان برای آینده د  نگری ها و پیشها  ا د  سنا یوپژوهان، که تاکنون پاندمیکرد؟«، آینده

اند.   د توجه قرا  دادهموی  و جدنظر نداشتند، اکنون آنها  ا به
 

 چرخه  زندگی پاندمی.  2
ی    به   2020ای د   وزنامه گا دین که د  ماه یوئن سال  د  مقاله  ،  ئگگی   1چا   سید، پیتگگر دک

«، اظها  داشت که »تایین مبادی ظهو  پاندمی، امری بغرنج و دشگگوا   2س مت گ »اتحاد اقلیم 
جز  ، چیگگزی بگگه 19بودن کویدگگگ ه  انسگگان خت سگگا است«. به قگگول وی، اظهگگا اک مبنگگی بگگر دست 

   (. ا  عاک ناد ست و انگشت اتهام به سوی کسی د از کردن نیست ) 
ی ، مایال ام. پترسن د  »فصلنامه   2005ای که د  ماه نوامبر سال  د  مقاله  3پیش از دک

هرگگگاه کگگه »  کگگههای عفونی« منتشر شد، ایگگن ایگگده  ا مطگگرح کگگرده بگگود  المللی بیما یبین
-1917شده د  نتیجگگه  پانگگدمی  گرفتههای یاددهد، د س گیری آنفوالنزایی جدیدی  خ  همه

. ده سال پ  از ایگگن گفتگگه  پترسگگن، کا  آید« تواند بهمی 1918
و هماا انش د  همان فصلنامه علمی هشدا  دادند کگگه شگگیوع ویگگروس   4الن جی.پی.  اس

 دهد:  ای نزدیک خبر میوقوع پاندمی دیگری د  آیندهز ا ابوال
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971215001836#!
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یک    مثابه  پاندمی کرونا به 

ـ   جنگ آشکار   نادیدنی   ـ

توانیم یابد، ... باید بیندیشیم که چگونه می گیری ویروس ابوال کاهش می که همهد تالی 
هگایی برای پاندمی بادی بهتر آماده شویم. آنچه که بسیا  اهمیت دا د، فراوانگی پانگدمی 

 .اند  دهاست که د   ول چند دهه  اخیر  خ دا 

های همان فصلنامه آمده است که ظهو  یا بازظهو  بیما ی  د  همین  ابطه، د  سرمقاله  
که با  و ای، همانهندکن و  نگرانمشاهده کرد. اما به  توان د  هر دههگیر عفونی  ا میهمه

)آنفگگوالنزای   و    ، آنفگگوالنزای  2003بروز سند وم تنفسی تگگاد )سگگا س( د  سگگال  
وم تنفسگگی  ، سگگند2009)آنفوالنزای خوکی( د     ، آنفوالنزای  2007پرنده( د  سال  
شگگود، بگگه نظگگر  وشگگن مگگی  2014و بیما ی ابگگوال د  سگگال    ،2012د  سال    تاد خاو میانه

 )همان(.   تر شده استها کوتاهتاضر فاصله  وقوع پاندمی تالد که سد  می
 

 شناسانهای پدیدار. مواجهه3
هگگا از  گگو  علمگگی ثابگگت شگگده بگگود کگگه پانگگدمی، از قبل به19گد  آغاز شیوع پاندمی کوید

گیرنگگد. همچنگگین هوایی( نشئت میو» بیات« )تیاک وتش، محیط زیست، تغییراک آب
افزا هگگای منگگد توسگگط جن نحوی نظگگامنظر علمی این » بیات« به ازه مالوم شده است ک

هگگا های مد ن نابود شده، و عم   به تاوین ویروس براساس دانش  ،شدهتانولوییای ساخته
 گیر منجر شده است.  های عفونی همهبه بیما ی

ل اوی های ویرانگر جنگگ  جهگگانکه تمام جهان د  پیامدد  دهه  دوم قرن بیستم، هنگامی
گرفتا  آمگگده بگگود، ادمونگگد هوسگگرل و مگگا تین هایگگدگر، کگگه د  ایگگن زمانگگه  بسگگیا  پرآشگگوب 

هگگای علمگگی گیری مانوی جدیدی دیدند که پیشرفتزیستند، بشریت  ا »محتاج جهتمی
این دو متفار هگگر دو از (. ) نوعی مانع آن شده بود«مد نیته به

یتیویستی بودند، یانی منتقد آن مارفتی که تفّوق انسان بر  بیاگگت  ا وزپ علم مد نمنتقدان
عنوان ابگگژه بگگرای چیز  ا بهشناختی که د  آن سویه شناسا همهانگا ی مارفتاز  ری  دوگانه

کرد. د  ت ش برای شناسایی تهدید جاماه  غربی، هوسرل خودش د  اختیا  دا د، فرض می
و د مانی نیز برای آن پیشنهاد داد. د  این  ابطه، هوسرل تگگ ش د  کرمنشأ این بحران  ا دنبال  

 ویارد نهایتا  بگگا  ای جدید میان تجربه انسانی و جهان »بیرونی« برقرا  کند. اینکرد تا  ابطه

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971215001836#!
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شگگدگی دهگگد. دادهدادگگگی عگگالم زنگگدگی  ا نشگگان مگگیجهان«، تقدِم از پگگیشمفهوم »زیست
جهانی  ابطه با خوِد آدمگگی قگگرا  گیری زیستد ون جهت  جهان،  ویارد علمی  ا دزیست

 (.  ) دهدمی
تر، هایدگر دلیل نقش ناکافی و بازدا نگگده  علگگوم  بیاگگی  ا با نگرشی مشابه، اما  ادیاال

دانست:    1غفلت آن از تقدم »عالمیت«
عنوان ا بگهمگ   ا ایگن    .2اسگت  بودنگعالمگ»عالمیت« به مانی ساختا  وجه قوام بخش د 

 3شناسیم. بنابراین عالمیت خود یک زیسگتمانیتتاریف زیستمانی )انسان( زیستنده می 
  (.)  دهد مفهوم »عالمیت« پیشینی بودن عالم  ا نشان می است. 

های مانگگائی، یانگگی  مانا، »عالمیت« همانا یک دنیای زندگی است که مشحون از شباه این به 
ها به هر مانائی برسازنده  هاست. به قول هایدگر، »داللت و کلیت دال ها، و سمبل انه نش ،  ها داللت 

ای کگگه  شود»به شیوه ای خاص نمایان می چیز به شیوه عالمیت هستند« )همان(. د  هر عالمی همه 
 (. هگگا شگگناخته نشگگده بگگود« ) هگگای قبلگگی انسگگان بگگرای بیشگگتر نسگگل 

گاهی  بقاتی ما ک ، پرسپاتیو شخصی نیچه، جهانهب  ا،ترتیبدین بینی دیلتگگای، و جای آ
عنوان شگگباه مانگگائی کگگه زیسگگتندگان د  آن جهان هوسرل، هایدگر از »عالمیت« بگگهزیست

کنگگد. ای از پگگیش داده اسگگت، اسگگتفاده میکننگگد و همیشگگه بگگرای هگگر زیسگگتندهزیسگگت می
ی( بودن عالم است، چگگون عگگالم زنگگدگی عگگالم ادنیب–مانای هرمنوتیای )مانا»عالمیت« به

بودگی« برای انسان، تابیری کگگه بگگا مفهگگوم »دازایگگن« –عالم–ماانی است. بدین ترتیا، »د 
، هاسگگمبلها، ا جاعگگاک،  نشگگانه–به مانی د  شگگباه مانگگائی  توسط هایدگر بیان شده است،

شناسگگی خصگگی تقگگدم هستیش  گیها قرا  داشتن است. این »عالمیت« بر هر زنگگدفهمپیش
وی د   کگگه ،شگگدهدادهدا د، یانی پیش از هر کسی هست؛ و هرک  د  عالم مانگگائی از پیش

کند. د  بطن چنین عالمی است که هر ک  زندگی می  ،ساختن آن هیچ نقشی نداشته است
 ئیبرای آن مانا  4شود چونان چیزیفهمی دا د، یانی هر چه که با آن مواجه می  هر چیزی  از
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صو ک ابزا  کگگا  هکند، چه باز پیش دا د و بر آن اساس با همه و هر چیزی ا تباط برقرا  می
.  1صو ک ابژه اد ا  خودهخود چه ب

زده«، همچگگون » بیاگگِت بحگگران  اید  مواجهه با پدیگگده  توان گفت کهبدین ترتیا، می
بحران«، یگگا  بیات د » ،  ترتیا»عالمیت« د  نظر گرفته شود. بدین  واقایت بنیادین  بایستی

هگگایی کگگه تهدیگگدی بگگرای جن  تانولوییای ویرانگر که این بحران  ا سبا شده، یا پاندمی
فهم ماینگگی قابگگل  زمینه    مدنی هستند، و نیز  ابطه اینها با یادیگر، همگی د –زندگی  بیای

 نامد.  می «2تانیای  هستند. عالمیتی که هایدگر آن  ا »قفسه

 شده ییکعالمیت تکن.  4
، یو گن هابرماس این 2020د  ماه یوئن  «  3»فرانافو تر  وندشاو  ای با  وزنامه  د  مصاتبه

 و بگگههگگای بسگگیا ی  و و  مداوم با تردیدکند که »جوامع پیچیده مااصر بهمی  تأییدناته  ا  
کیگگد دا د کگگه بگگا انتشگگا  کگگرو نگگا ویگگروس، »یگگک عگگدم قطایگگت زیسگگتمانی هسگگتند«. او تأ

ال( د  سطح جهان د  تال گسترش است«. هابرماس باو  دا د که این تردید، سیان)اگزیست
فقط به خطر پاندمی کرونگگا مربگگوط نیسگگت، بلاگگه د  تقیقگگت د  اثگگر عواقگگا اقتصگگادی و 

 انگیز شده است: است که برای خیلی از افراد بسیا  هراس بینیاجتماعی غیرقابل پیش
چیزی متفاوک از ویروس وجگود دا د کگه فاگ   هگیچ   ت، نس توان دا با ه، تا این تد می د  این 

هگا باشگد. متخصصگان اقتصگادی و  به ا زیابی این پیامد  قاد متخصصی نبوده که با ا مینان 
تواند گفته شود که: هرگز  های نسنجیده اجتناب و زند. این ناته می بینی اجتماعی باید از پیش 

 و زندگی د  ب تالیفی وجود نداشته است. ش  کن این همه دانش د با ه  غفلت و اجبا  ما به  

ا مینانی  ا ما تین هایگگدگر د  ای شبیه به این نگرانی هابرماس د با ه  جهل و بیدغدغه
سگگال پگگ  از وقگگوع فاجاگگه  اتمگگی هیروشگگیما و کگگه دهمی دی ابراز کگگرد. وقتگگی  1955سال  

لگگم  بیاگگی مگگد ن   اهگگی ع نگگیناکازاکی، برندگان جایزه  نوبل اع م کردند که: »علم ]و یا
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 »عگگا فی«، گانگگه:چها  مانای یانی هستند. صو ک مینه به هم وبری   ناب« »نوع  چها  هک است ذکرقابل .1
 عگگالم  د   شگگدهتثبیت  ماگگانی  انگگواع  بلاگگه  نیسگگتند  کنشگری   هیچ  به  متال   ا زشی«،  »عق نیت  و  ابزا ی«،  »عق نیت  »سنتی«،

 کند.می تبایت هاآن از نحویبه بیرون عالم با ا تباط د  فردی هر که هستند زندگی
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هایدگر، قا اانه این سؤال  ا مطرح کرد که آیگگا چنگگین   . سوی زندگی انسانی شادتر است«به
گیرد«؛ آیا »د  مانای عصر اتمی« توجه و تگگأملی بگگوده اسگگت؟ ای »از تأمل نشئت میگفته

وی .  اسگگت  1ای«پاسخ خود هایدگر این است که این نوع اظها اک متای بر »تفار محاسبه
کید می کند که این تفار از نوعی ویژه است، نوعی تفار که از  ریگگ  آن »مگگا همیشگگه بگگا تأ

کنگگد. ایگگن گگگر محاسگگبه مگگیپردازیم. ... تفار محاسبهشرایطی که داده شده، به محاسبه می
کنگگد. صرفه  ا محاسبه مگگیبهزمان مقرونتر و همبخشتفار، اتتماالِک هموا ه جدید، نوید

ایستد و گاه نمیگر هیچدود. تفار محاسبهای به سوی ایده  دیگر میگر از ایدههسبتفار محا
 . کند« )همان(هرگز خودش  ا مدون نمی

  
 ای، تکنولوژی، و جنگ علیه طبیعتتفکر محاسبه.  5

بر سگگازنده عالمیگگت مااصگگر اسگگت کگگه د  آن تانولگگویی   گربه تابیر هایدگر، تفار محاسبه
گگگر«  ا همگگراه بگگا چیرگگگی وی »عالم عق نیت محاسبه  مانا،. بدین د دا نقشی مهم بر عهده  

شناسانه تانولگگویی ای آسیاکند و به شیوه تانولوییای و »خواست قد ک« پروبلماتیزه می
. د  4نامگگد« می3«  یونانی متمایز کرده و آن  ا به آلمانی »قفسگگه تانیاگگی2مد ن  ا از »تانه

فسگگه »فن« بگگود،  وه برای یونانیان  وش دانستن یا »فگگوک خنت/که تانهتابیر هایدگر، د تالی
 5کگگه غایگگتکا کردی مرتبط اسگگت. همچنگگین، د تالی  به  ابطه  ابزا ی یا فاالیت  تانیای«

تولیگگِد  تولیگگد اسگگت، تتگگی»د  کگگا  »گشگگتل« است، همانا »تحق  سرشت« هر چیزتخنه
 قانه به چیزی است تا خگگودش خ دندا »بیشتر شبیه نوعی اجازه تخن ترتیا، بدین. انسان«

 کا گیری هب تانولویی بر نوعی تارض به چیزها و  « است؛ اما6 ا آشاا  کند، نوعی فرا آو دن
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

  است.   وبر   ماک    تفهمی   شناسی جاماه   د       ابزا ی«   »عقل   همان   اینجا   د    گر« محاسبه   »عقل   که   است   آشاا  

  
 که وبر  آهنین قف  مفهوم  یادآو  نیز هایدگر   مفهوم  .4

ت.اسبود برده کا هب مد ن بو وکراسی برای
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د  توضیح مفهگگوم »قفگگ  تانیاگگی«، انگگد و )همان(.    آنها برای هدفی خاص داللت دا د«
 سگگد، مگگیر  نظگگ توقف بگگهقابگگلکه این سیستم خودگردان و غیر»هنگامی  گوید کهفینبرگ می

 . بنابراین:   ود« از میان می چیزها معنایدغدغه  
مانای تارض  ا دا د. ایگن  اناشافی که بر تانولویی مد ن تاکم است، ویژگی د  افتادن، به 

شود، آنچه که گشوده  شده د   بیات گشوده می دهد که انریی پنهان  و   خ می تارض این 
شود، آنچه که ذخیگره شگده،  شود، ذخیره می گون می د، آنچه که دگر و ش شود، دگرگون می می 

شگود.  شگود و آنچگه کگه توزیگع شگده اسگت، بیشگتر تغییگر داده مگی نوبه  خود توزیع مگی به 
 ( .) 

هگگای صگگرفا  تانیاگگی اندیشگگه  بگگودن یگگا شگگیوه ترتیا، »ذاک تانولویی« تانولوییای بدین 
نهایی، شیوه  اناشاف کلیت موجوداک است؛ یانی نگگوعی مانابخشگگی  ل  لی نیست، بلاه د  تح 

هگگا و  هگگا و انتخاب سگگازد و کنش به هر چیز. این مانا بخشی است که عالمیت مانگگائی  ا برمی 
توضگگیح    1 و  که دی اف ِکِرل مناسباک آدمیان و نیز  ابطه با  بیات  ا شال داده است. همان 

ای د  خگگدمت و د   »منبع الیزال« یا ذخیره   جوداک  ا به مو و  دهد، این »اناشاف«، »انسان  می 
دهد. بز گترین خطری که د  این شیوه  اناشگگاف نهفتگگه  اختیا  اهداف تانولوییای« تقلیل می 

نظم د  آو دن، یا د  افتادن تانولویی هم با  بیات و هگگم انسگگان اسگگت؛ تاگگرض  است »د  به 
بندی  انگگد«. ذاک ایگگن قفسگگه ی  ا هدف گرفتگگه مل کا گرای موجوداتی که سلطه  انحصا ی و  ستیز 

   تواند آشاا  شود«.  لا است و تنها از  ری  تقلیل می تانولوییای، »گسترش 
شناسگگانه آن  ا  وشگگن کگگرده، نگگگرش یونگگانی بگگه این، همانطو  که هایگگدگر پدیگگدا بنابر

ه به  بیاگگت هگگم لاب  تنها به مصنوعاکگرایانه بود و د  این مانا، ذاتیاک  ا نه بیات، غایت
کا گیری تانولوییای اشا ه ندا د، بلاه به اف  کلگگی هنسبت داد. پ  »ذاک« تانولویی، به ب

ها، تاام ک ما با آنهگگا، و تفاگگر د کی ا جاع دا د که غالا شده است و خود  ا بر همه  چیز
ن بمگگا ایگگ ه  دیدگاهی است که هایدگر بر آن است کگگ   کند. با چنینما د با ه  آنها تحمیل می

 . اتم نبوده است که »تانولویی  ا خطرناکترین پدیده کگگرده اسگگت« 

شگگده اسگگت. مگگا     تأییگگدهای علمی نیگگز  این تاابیر د با ه »ذاک تانولویی« اکنون با یافته
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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ای با عنوان »اثر جن  بر محیط  بیای« به تگگا یخ نگگابودی الآلنی  د  همین  ابطه د  مقاله
 ت توسط جن  پرداخته است. به گفته وی:یا ب

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  

کردن  زی و  شگا پاشگیدند تگا خگا   ا بگرای ک های ز اعی آنهگا نمگک مگی دشمنانشان به زمین 
عنوان یاگی از  ها از جنگ  بیولگوییای، بگه استفاده کنند. این یاگی از اولگین اسگتفاده غیرقابل 
   . ( آید ) تساب می زیستی جن  به ترین تأثیراک محیط مخرب 

 1کش مثل سگگم موسگگوم بگگه عامگگل نگگا نجیهای گیاهافزاید: شاید »پخش سمالآلنی  می
د  )همگگان(.    د  جن  ویتنام مشهودترین ویرانی  بیات اسگگت«  ییااتوسط نیروهای امری 

« 3های پیشتیبانی زنگگدگیای د  »دانشنامه  سیستمد  مقاله  2همین  ابطه، آ تو  اچ. وستین 
دهگگد کگگه چقگگد  های سمی و شیمیایی علیگگه  بیاگگت توضگگیح میاستفاده از آالینده  د با ه  

 اند:  با  بودهیانز ا  محیطی مواد شیمیایی تامدپیامدهای زیست
منظو  اجتنگاب از اسگتتا  و اختفگا  تواند مخصوصا  بهتخریا عامدانه محیط زیست می 

نیروی دشمن یا منابع بومی انجگام گیگرد. انتشگا  عناصگر خطرنگا  ناشگی از تملگه بگه 
ای )کگه اغلگا »جنگ  زیسگت های شگیمیایی، یگا تسگلیحاک هسگتهبندها، کا خانهآب

مدک  بیات   توانند منجر به تخریا شدیدا  گسترده و بلند شوند( می ی محیطی« نامیده م
  .()  شوند 

تانولگگویی هگگا  یشگگه د  بیگگودهند کگگه پانگگدمید  همین  ابطه، مطالااک دیگر نشان می
اِنت  4های دیوید پی. ک    دا ند. براساس گفته ، اسگگتفاده  موجگگوداک 5جی. پاید نیگگک  و نک

 مواد سمی، وا دشدن د  نوعی جن  بیولوییای است:  ز ا زنده
قرون وسگطایی، کگه اتشگام مگرده  ا از    جنگجویان  و  ویژه تصاویر  وایه  جن  بیولوییک به 

هایی مرمگوز  ا  آویختند، یا مأمو ان سّری تاومتی، که مخفیانه میاروب های شهر می دیوا  
 .   د  از س کردند  ا د  ذهن مجسم می د  قلمرو دشمن پخش می 
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توان گفت که د  تقیقت » بیاگگت« بگگا مقاصگگد می  شدهاین، بر اساس شواهد ا ائهبنابر
نحگگو شگگده بگگه»استراتژیک« فقط آلوده نشگگده اسگگت، بلاگگه، اگگگر مقولگگه »ا تبگگاط تحریگگف

 وینحگگ خا ر اهداف اسگگتراتژیک،  بیاگگت بگگهکا  ببریم، بهیو گن هابرماس  ا به  1مند«نظام
انگگد. گیگگر پگگرو ش یافتههگگای همگگهها با عواقا بیمگگا یمند نابوده شده است و ویروس نظام

جهان انسگگانی و تخریگگا واقع، شباهت میان این دو نوع تخریا، یانی تخریگگا زیسگگتد 
های »اسگگتراتژیک« د  نگگابودی دغدغگگه  توجه است؛ چرا کگگه نشگگانگر نقگگش بیات، جالا

یی، ا تنها بر افزایش کگگا توان گفت، تانولویی مد ن نه، میینرا زندگی  وی زمین است. بناب
واقع بر تولید نوعی خشونت نسبت به  بیات و انسان نیز داللت دا د، خشونتی کگگه بلاه د 

 هرگز د  تا یخ د  این عم  و وسات تجربه نشده است:  
شگتابد:  ی م   سوی ایگن هگدف  سد که گویی بشریت مد ن سراسیمه به نظر می گاهی اوقاک به 

 و  تانولوییای خودش  ا تولید کند یا بسازد. اگر این موفقیت تاصل  خواهد به که می جایی 
عنوان ذهنیت خودش  ا د  ناکجا آباد  شود، آدمی خودش  ا منفجر کرده است، یانی، ذاتش به 

که تفگ   شود و جایی مانایی مطل ، تنها »مانا« محسوب می که بی کند، د  جایی منفجر می 
ترین نقطگه د   گیرد. ... و باد از این، ما به دو  مانا، شال »سلطه« انسانی بر جهان  ا می ن  ای 

 .  سیم  مقابل  بیات یا هستی می 

 
 جنگ و عالمیت سلطه  .  6

،  آغگگاز شگگد  1955ساله  ویتنام، جن  نیابتی دو ان جن  سرد از مگگاه نگگوامبر سگگال جن  بیست 
اشگگان صگگاد  کگگرده بودنگگد و  ای د با ه  یوتوپیای علمگگی ان سالی که برندگان جایزه  نوبل بیانیه هم 

شگگهری علمگگی قگگب   توسگگط  هایدگر هم آنان  ا به چالش کشیده بگگود. البتگگه ایگگن تصگگویر آ مگگان 
بیان شده بود. اما د  محیط پسا جن  ویتنام، هربرک ما کوزه، نسخه     17فرانسی  بیان د  قرن  

چگگه کگگه مگگا کوزه  ی از نقد جهاِن مو د نظر بیان و برندگان جگگایزه  نوبگگل اشگگاعه داد. اگگگر ید جد 
ما کسیست بود، اما نقدش  ا با دیدگاهی وبری د بگگا ه  عق نیگگت ابگگزا ی مگگد ن ادامگگه داد. بگگر  

 اساس نظر ما کوزه:  
 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 18 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خگود ه لاگکا گیری تانولگویی، بهتنهگا بگفنی« شاید ایدئولوییای باشد. نگه عقل مفهوم »
شگده، و تسگابگر. اهگداف و کنترلی  وشمند، علمی، تسگاب؛  تانولویی، سلطه است

شوند؛ اینهگا د  خگود منافع علمی این سلطه و چیرگی از خا ج به تانولویی تحمیل نمی 
 .شوند  ساخت دستگاه تانیای وا د می 

عنگگوان که اصول علگگم مگگد ن بگگه  دکنای اشا ه میاندازی، به شیوه ما کوزه با چنین چشم
 است:   مولد به خدمت گرفته شده  ابزا ی مفهومی برای کنترلی

تر بگر  بیاگت منجگر شگد، مفگاهیمی محگز و نیگز متد علمی که به سلطه  هر چه مؤثر
تر بر انسان توسط انسان از  ری  سلطه بر  بیات بخشابزا هایی برای چیرگی هر چه اثر

مانده، بگه خگدمت عقگل   ری، که محز و خالص و خنثی باقی نظل  ا ائه کرده است. عق
تنها از  ری  عملی د آمد. این پیوند برای هر دو سودمند بود. امروزه، سلطه و چیرگی، نه

 بخشد )همان(.  عنوان تانولویی خود  ا تداوم و گسترش می تانولویی، بلاه به

سیاسگگی   سیا  زیگگادی از قگگد ک ب  یتعنوان تانولویی »مشروعبه تابیر ما کوزه سلطه به 
همچنگگین،   . گیگگرد«هگگای فرهنگگ   ا فگگرا مگگیکنگگد کگگه همگگه  تگگوزهگسترش  ا تأمین میبه و

آو د و سگگازِی نگگاآزادی انسگگان  ا فگگراهم مگگیتانولویی د  این جهان »تا تد زیادی عق یگگی
 . د«هگگ دبودن و تایین مسیر زندگی خویشگگتن  ا نشگگان مگگیناپذیری »تانیای« مستقلاماان

کنگگد و کردن مشروعیت سلطه، عق نیت تانیای »از آن محافظگگت مگگیجای لغوبنابراین، به
 )همان(.    شود«گرایانه  عقل بر جاماه  استبدادی عق یی گشوده میسان اف  ابزا بدین

 
 شهر«. »قفسه تکنیکی« به مثابه »ویران7
از اوایگگل قگگرن   1955ل د  سال  وبن  شهر علمی« بیان و برندگان جایزه عبو  از ایده »آ مان 

آغگگاز   شودشناخته می  «1شهری عنوان »ویرانتاضر بهبا شاوفایی یانر ادبی که د تال  بیستم
یانگگی   ؛ شهری از آینده د  واقع، از اواخر قرن نوزدهم ظاهر شده بگگودشده بود. تصویر ویران

هگگای ابتگگدایی قگگرن السگگ   د   که پیشرفت فنی شو  و ترا ک قبلی  ا از دست داده بود. زمانی
کا گیری هشگگهری ظگگاهر شگگد و نتگگایج اجتمگگاعی منفگگی بگگ بیستم، یانر ادبگگی مسگگتقل ویگگران

 دستاو دهای تانولوییای  ا نشان داد. 
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سگگان، هگگا د بگگا ه  آینگگده اسگگت و بگگدینها و تشگگویشترس شهری بازتاب  ویرانآثا  ادبی  
 و  غیرمامول قد تمند و ای به ابطه»  ادعا کرده است، این آثا  از  1همانطو  که آدام استا 

  .  سازنده میان یانر فرهنگی و زندگی سیاسی تاایت دا ند«
نحوی متفاوک د  آثگگا  مختلگگف دیسگگتوپیایی نشگگان داده شگگده اسگگت. د   این  ابطه به 

توسگگط ای.ام    1909، که د  سال  ایسهد ماشین م  عنوان  تخیلی تحت گ داستان کوتاه علمی 
چیگگز  ا  شود که د  آن »ماشگگین همگگه ای دو  به تصویر کشیده می نوشته شد، آینده   تر  س فو 

توانند با هزا ان  که آنها می شود، جایی اتاقشان سپری می کند و زندگی افراد د  تک ادا ه می 
 و بگگا آنهگگا نیسگگتند«. د  اثگگری  د  گاه قاد  به م قگگاک  و نفر دیگر صحبت کنند، اما هیچ 

(  1921)   مااا نوی   وسگگی، د   مگگانش بگگا عنگگوان  ،  مان 2وانویچ زامیاتین ای ی  مشابه، یوگن 
انگگد، و هگگر آنچگگه کگگه  کشد که مداوم د  تال نظا ک و باز سگگی نگهبانانی  ا به تصویر می 

جا تابیگگه شگگده،  هایی که د  همه چشم انسانی قاد  به دیدن آن نباشد، از  ری  میاروفون 
( از آلگگدوس  1932)   دنیااای نگاان  ناام ان، اثگگر   مگگ ن  شنیده خواهد شد. ده سال باد از ای 

مثل انسانی    سازی« و تولید کشد که چگونه »شر ی هاکسلی این موضوع  ا به تصویر می 
کنند. همچنگگین د   مگگان دیگگگری بگگا عنگگوان  یافته، مقر اک انضبا ی  ا تضمین می توساه 

  قگگرن بیسگگتم  و زی د  سطح گسترده د ( از هاکسلی، افزایش جن  1948)   بمزین  و ذا  
های »نگگابودی  اندازی بدبینانه از سیاست نحوی  نزآمیز به تصویر کشیده شده، و چشم به 

منتشگگر شگگد،    1949کگگه د  سگگال    1984تتمی  رفین« ا ائه شده است. بادتر د   مگگان  
د  کند که چگونه صاتبان قد ک دقیقا  نوعی از  وشنفاران هسگگتن جو ج او ول  وایت می 

گگگر و تاومگگت متمرکگگز شگگال گرفتگگه و گگگرد هگگم  ر صنایع انحصا  ثم که توسط دنیای بی 
اند. د  این  مان، او ول، »د  بازنمایی تنزل علمی تانولوییای انسگگان بگگه بیشگگترین  آمده 

بگگری،  ( بگگه گفتگگه  ی بگگرد 1953)   درجٔ  فارنهایاا    451د جه  سید«. همچنین د  کتاب  
کنگگد«  زای ویرانگری  ا ایجاد مگگی ل اخ قی، ماده  اشتاا »تثلیث علم، تانولویی و نقصان  

ترتیا: . بدین 
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شود کگه ابزا هگای تانولگوییای  ا د  ها و جوامای تبدیل می به نقد انسان  تانولویینقد  
اشگان، های زندگی قبلی ها و سبککردن سنتگیرند، و فراموش کا  می همقیاسی گسترده ب

گویند مستقیما  بگه خگود ویرانگگری همانطو  که برخی می وضایت نامساعد، یا    آنها  ا به
 .سازد  هنمون می 

دیستوپیا نیست، اما، یانر ادبگگی گهای ادبی دیستوپیایی اثری از پاندمیکاگرچه د  سبک 
ثا  دیستوپیائی به از همه دیگر آ  کشددیستوپیا، که ویرانی محیط زیست  ا به تصویر میگاکو

ویگگروس تر است. د خصوص خطر پانگگدمی  هاست نزدیکپاندمی  المی که امروزه گرفتا ع
هگگای غالگگا مااصگگر، وایه  گر این است که چگونه د  گفتماندیستوپیا«  وایتگ، »اکوکرونا

های سیاسگگی کا  گرفته شده، فاسد و منحط شده، و د  خدمت نیروهناد ستی ب» بیات« به
 شده  جهان ما د آمده است: یفتصادی ویرانگر و تحرو اق

وایه  » بیات« به هر آنچه که انسانی نیست و از فاالیت بشر متمایز اسگت ا جگاع دا د؛ 
تگر ایناگه، کننگدهگیج ای است که از  ری  آن آنچه  ا که برایمان »دیگری« است ....ایده

 گو  های عّلی که بهها، و قد ک ها،  وند تواند برای ا جاع به »ساختا ]وایه   بیات  می 
گذا ند ...  بیاتی که همیشگه تگابع قگوانینش هسگتیم، تتگی مداوم د  جهان فیزیای اثر

هگای آن آو یم، و از  ونگد که آنها  ا برای مقاصد انسانی تحت کنترل خود د  می هنگامی 
  یگگری وجگود دا د کگه دکا   ود. و همچنان مفهوم دهتوانیم فرا  و نه  ها شویم« بنه می 

های نمایان و انواع ب واسگطه عینگی ... قلمگرو تجربگی یگا آن » بیات«، »قلمرو پدیدا 
عنوان منظره   بیای، تیاک وتش، زندگی گیگاهی و محیط »سطحی« ) بیات بهزیست

  .تیوانی( است  
 
 . آینده  محتمل  5

 اما  . توجه بوده استها بیا کنون نسبت به پاندمیادبیاک دیستوپیائی تپژوهی نیز مانند  آینده
 2و ِاد  وپگگر  1اللگگه، سگگهیل عنایگگت«پژوهگگیمطالااک آینده»ای د  فصلنامه   د  مقاله  ً  اخیرا 

اند. د  ایگگن میگگان، دو سگگنا یو، نگری کردهکرونایی پیشچها  آینده  محتمل برای دو ان پسا
»ناامیدی بز گ به هشدا   وفگگان« تصگگویری های مهاجر« و  ا غازیانی »آخرالزمان زامبی ی

 کنند: د  نتیجه کرونا ترسیم می  ا دیستوپیایی یا ویران شهری 
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شگوند و ا مینگان بگه  هگا دچگا  فروپاشگی مگی جا د  کمین اسگت. نظگام دنیایی که خطر همه 
نگا  اسگت.  داند کگه چگه کسگی خطگر ک  کام   نمی یابد. هیچ ترین سطح کاهش می پایین 

شگود. تولیگد واکسگن  ی عادی است«. ... این پاندمی به ناامیدی بز گ منجر مگی تبایز امر 
هگا تقسگیم  ها و دیگوا  شود. دنیا به کاخ ماند و دسترسی به مداوا و ماالجه محق  نمی ناکام می 

کنندگان د  ایگن آینگده تمرکگزی بگر ایناگه چگونگه از بگروز چنگین مگوقایتی  شود. شرکت می 
بینی  های ساختا ی برای پیش شان ماطوف به ایجاد نظام بلاه توجه یری کنند، نداشتند،  جلوگ 

 . ها د  این محیط دشوا  بوده است و خل  بهترین شیوه 

شگگو تگگا سگگرعت بگیگگری« نویسگگندگان پیشگگنهاد   د  سنا یوی دیگری، تحت عنوان »آ ام
 شود:  رعت میت، منجر به افزایش سکنند که کمتر کردن فاالیمی

وکا   ا کاهش دادیم؛ مدیتیشن یا مراقبگه، خگواب،  های مامول کسا ما امسال  وند فاالیت 
شده د  کنا  خانواده، ا تبا اک، بهزیستی. اما سال باگدی بگه نرمگال قگدیم بگاز  زمان سپری 

پگذیری  اناطگاف ...   کنگد خواهیم گشت. پ  از پیدا شدن واکسن، واقاا  چیگزی تغییگر نمگی 
 . شود. این مهمترین آموزه د   ول دو ان قرنطینه بود )همان( می اساسی  

 شود: می دیگری ا ائه نیاز برای بهزیستی« تصویرد  سنا یوی »توقف مو د   د  نهایت،
. ماننگد منجر شود. بیشتر تغییراک بگاقی مگی   بیدا یشود که این آهستگی به  بینی می پیش

تر. گفته شگد کگه د  ایگن مجازی، و زمینی پا    هایبیشتر، کنفران   تر، ا تباطزمان آ ام
 .(2)همان،    دهد، بهزیستی اول خواهد بودد نگی که تغییر می 

بشگگر   غم بصیرتشان، با فرض تف  و استمرا  شیوه  فالی زنگگدگیبهپژوهان،  البته، آینده 
ل   فالگگی و د  زمگگان تگگاکره خاکی، همچنان د  اف  با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود د 

بینند؛ بدون ایناه اماان عالم و آدمی دیگر صو تی از زمان تال می  مانند و آینده  ا باقی می
 متصو  باشند.    –یا هر دو باهم  – ا به ضرو ک یا مطلوبیت  

 
 گیری  نتیجه.  6
کردن لهای ممان برای جلوگیری یا تها و  ویارد ها د با ه  شیوه  سد که پرسشنظر می  به

تواند ها به چیزی فراتر از آنچه که »دانش« متفرق و محدود عصر تاضر میمامای پاندمی
 ا ائه کند، نیاز دا د.  
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گرایانگگه، عگگالم مگگد ن  ا بگگا نحوی اثبگگاک، امیل دو کیم بهتقسیم کار در جامع د  کتاب  
ک انسگگانی مانا بگگود کگگه زنگگدگی مگگد ن از تاگگام »تراکم اخ قی« توصیف کرد. این بگگدان

»پیشرفت نیروی کا  د  نسبت مستقیم با تگگراکم اخ قگگی  شده. به قول وی،یلمتاثری تشا
 . یا دینامیک جاماه قرا  دا د« 

شگگدگی  گر و بیشتر جهاِن »قفسه جهان مو د توصیف دو کیم، همزمان جهاِن تفار محاسبه 
کگگه منگگتج از    ویگگروس کرونگگا   رانگر نیز بوده اسگگت. های تانولوییای وی افزا  تانیای« و جن  

چنگگین    اند، مگگد ن تولیگگد شگگده   های تانولوییای، که د  عالم جدیگگد بگگه مگگدد علگگم افزا  جن  
سازد. با ویروس کرونا، کگگه  کند و آن  ا به امری ناممان نزدیک می شدک نابود می ه تراکمی  ا ب 

تگگال تاضگگر  ت، د  ر و ابزا  تانیای اسگگ گ نتیجه  جن  بیوتانولوییای مبتنی بر تفار محاسبه 
 سد که این تنگگاقز  افتاده است. به نظر می   جن  عظیم نامرئی علیه زندگی مدنی مد ن به  اه 

است و تگگأثیری دیسگگتوپیایی بگگرای آن داشگگته    و ستیز دو سویه، مشخصه یا منش بشریت مد ن 
بنیگگادین  شناسانه  نی و هستی عبا ک دیگر، بحران کرونا نشانه  پدیدا  شدن بحراِن جها   است. به 

 کننده  زندگی مد ن است. نفی   گ ویرانگر و خود گ   د  گرایِش خود 
کننگگده   عنگگوان آشگگاا  عنوان یک پدیده، آن چیزی اسگگت کگگه خگگود  ا بگگه این »کرونا«، به بنابر 

ی  عنوان دلیلی بگگرا زده است که به دهد. کرونا نشانه  عالمیتی بحران »جهانی د  بحران« نشان می 
ای   گگو  کشگگنده شده  هستی پرو ش یافته و بگگه ی وجودی، د  شیوه  تانیای ها ها و تشویش ترس 

دنبال چگگا چوب  تگگوانیم بگگه کند. بنابراین، د  این صو ک مگگا نمگگی  لبی می نمایی و مبا زه قد ک 
»علت و مالولی« برای توضیح و پاسخگویی به »چرایی« ویروس کرونا باشیم. زیرا کرونا پیامد  

ای است که د  خود علت نهفته است. کشگگندگی کرونگگا از قبگگل مشخصگگه   کننده یدا  و آشاا  پد 
های تانولگگوییای اسگگت کگگه  افزا  جنگی مهلک بوده است. کرونا، ذاک یا ظهو  تقیقت جن  

خ ف مشاهداک اخیر  اند. بنابراین، بر کا  گرفته شده شده به برای تحق  اهداف از پیش محاسبه 
دهند،  ویارد پدیدا شناسانه این تقیقگگت  ا آشگگاا   شان می به جهان انسانی  ا ن که و ود کرونا  

واقع ساختا  اف  و جهان بینی و عالمیت، یانی ضرو یاک  کند که خاستگاه آغازین کرونا د  می 
گیگگری  کا  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همان جهگگانی بگگوده اسگگت کگگه از  ریگگ  سگگاخت و بگگه 

جهان  عبگگا ک دیگگگر، زیسگگت   شده است. بگگه ای ویرانگر آشاا سته های شیمیایی و ه افزا  جن  
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یک    مثابه  پاندمی کرونا به 

ـ   جنگ آشکار   نادیدنی   ـ

دیگگگر بیگگان،    انسانی مقصد نهایی کرونا نیست، بلاه د  واقع نقطه  شروع آن هم بوده اسگگت. بگگه 
 یختگی زندگی »مدنی« د  سگگطح جهگگانی،  هم کننده  این تقیقت است که به خود کرونا آشاا  

وم آن ناممان است، نهفته است.  شیوه  زندگی  که تدا گویای وجود اخت لی پیشینی است که د   
مثابه  ابزا   مند منابع انسانی و  بیای به کا گیری تانولوییای و نظام خطر کرونا، نشانه مخا ره به 

هگگای  توسط استدالل ابزا ی غالبی است که برای تحق  منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی قد ک 
زیست، ِاعمال خشگگونت بگگه  ی محیط  شود. نابود داده می   دیده پرو ش برتر بر  وی زمینی آسیا 

ای اسگگت کگگه  ویرانگری آدمی از  ری   بیات آلوده » بیات« است. خشونت به  بیات، خود 
 با  آو نده چالشی علیه زندگی انسانی است.  ه ب 

کردن مامای ها برای جلوگیری یا تلها و  ویارد د با ه  شیوه    سد که پرسشبه نظر می
توانگگد از آنچه که »دانش« محدود و متفرق دو ان مد نیته  اخیر مگگیها به چیزی فراتر یپاندم

هگگا د  خگگود خطگگر، یانگگی شگگیوه  سان،  هایی از خطر پانگگدمیا ائه کند، نیاز دا د. پ  بدین
این، جلوگیری یگگا اتتگگراز از . بنابر1زده منجر شده است، قرا  دا د هستی که به جهان پاندمی

دگی انسانی به ایگگن ماناسگگت کگگه مگگا بگگه »وجگگود داشگگتن« و و دفاع از مدنیت زن  هاپاندمی
 »زیستن« د  عالمیتی متفاوک از آنچه که د  گشتل تاکم است، نیاز دا یم.  

ای  ا هگگا، مگگردم منگگا   جغرافیگگایی گسگگتردهچگگه ایگگن تقیقگگت دا د کگگه پانگگدمیاگگگر
بگگاالیی بگگرای داده کگگه از پتانسگگیل  نشگگان    گیرهمگگهبگگا  یگگک ویگگروس  اند، امگگا ایگگنبرگرفتهد 

و نیز بسیا  مجهز و تبدیل تاام ک انسانی به امگگری   های پزشای نرمالکردن سیستممختل
عنوان ُبادی از عالمیت که با ا اده بگگه ترتیا، دانش علمی، بهناممان برخو دا  است. بدین

شگگده، بگگه نظگگر قد ک اع م شده توسط سویه  مگگد ن فلسگگفه  دکگگا ک و علگگم مگگد ن اشگگباع 
 گگو  بودن د  جنگی باشد که د  ابتدا توسط خودش بر پا شگگد. بگگهکه قاد  به برنده   سدنمی

میل و انگیزش شدید سوبژکتیو برای سلطه یافتن بگگر افگگ    ه  ها به همان اندازخ صه، پاندمی
زیست جهان/عالمیت مااصر وجود دا د، د  همین اف  تضو  دا ند. اما این شیوه  هستی و 

 گگو   ود، بگگه  مسیرش به سمت یوتوپیا د  پایان تا یخ به پیش مگگی و  که دنگرش، همان
 اش بازتولید کرده است.  تر خطری  ا برای هستیمداوم و هر با  عمی 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

این گزا ه د  واقع بازگویی آن چیزی است که هایدگر د با ه  خطر گشتل گفته است. .1



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 24 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7150198/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7150198/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7150198/
file:///E:/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2012/46%2012(2)%20Spring%202020%20-%201399/01%20منوچهری/04%20ارسال%20به%20ویراستار/Daszak,%20P.%20(July,%202020).%20We%20are%20entering%20an%20era%20of%20pandemics%20–%20it%20will%20end%20only%20when%20we%20protect%20the%20rainforest.%20The%20Guardian,%20Rederived%20from%20https:/www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/28/pandemic-era-rainforest-deforestation-exploitation-wildlife-disease
file:///E:/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2012/46%2012(2)%20Spring%202020%20-%201399/01%20منوچهری/04%20ارسال%20به%20ویراستار/Daszak,%20P.%20(July,%202020).%20We%20are%20entering%20an%20era%20of%20pandemics%20–%20it%20will%20end%20only%20when%20we%20protect%20the%20rainforest.%20The%20Guardian,%20Rederived%20from%20https:/www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/28/pandemic-era-rainforest-deforestation-exploitation-wildlife-disease
file:///E:/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2012/46%2012(2)%20Spring%202020%20-%201399/01%20منوچهری/04%20ارسال%20به%20ویراستار/Daszak,%20P.%20(July,%202020).%20We%20are%20entering%20an%20era%20of%20pandemics%20–%20it%20will%20end%20only%20when%20we%20protect%20the%20rainforest.%20The%20Guardian,%20Rederived%20from%20https:/www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/28/pandemic-era-rainforest-deforestation-exploitation-wildlife-disease
file:///E:/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2012/46%2012(2)%20Spring%202020%20-%201399/01%20منوچهری/04%20ارسال%20به%20ویراستار/Daszak,%20P.%20(July,%202020).%20We%20are%20entering%20an%20era%20of%20pandemics%20–%20it%20will%20end%20only%20when%20we%20protect%20the%20rainforest.%20The%20Guardian,%20Rederived%20from%20https:/www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/28/pandemic-era-rainforest-deforestation-exploitation-wildlife-disease
https://www.worldcat.org/title/division-of-labor-in-society/oclc/10778886
https://www.worldcat.org/title/division-of-labor-in-society/oclc/10778886
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4324%2F9780203489000
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.4324%2F9780203489000
https://www.fantasybookreview.co.uk/EM-Forster/The-Machine-Stops.html
https://www.fantasybookreview.co.uk/EM-Forster/The-Machine-Stops.html
https://iupress.org/9780253025555/self-understanding-and-lifeworld/
https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=398925
https://nissenbaum.tech.cornell.edu/papers/heidegger_concerningtechnology.pdf
https://nissenbaum.tech.cornell.edu/papers/heidegger_concerningtechnology.pdf
https://www.amazon.com/Discourse-Thinking-Translation-Gelassenheit-Classic/dp/0365737631
https://www.amazon.com/Discourse-Thinking-Translation-Gelassenheit-Classic/dp/0365737631
https://www.amazon.com/Discourse-Thinking-Translation-Gelassenheit-Classic/dp/0365737631
https://www.amazon.com/Crisis-European-Sciences-Transcendental-Phenomenology/dp/081010458X
https://www.amazon.com/Crisis-European-Sciences-Transcendental-Phenomenology/dp/081010458X
https://www.amazon.com/Crisis-European-Sciences-Transcendental-Phenomenology/dp/081010458X
https://jfsdigital.org/2020/07/21/brisbane-grammar-school
https://jfsdigital.org/2020/07/21/brisbane-grammar-school
https://jfsdigital.org/2020/07/21/brisbane-grammar-school
https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042813X00035/1-s2.0-S1877042813000098/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDkuEND53gqkVn7yOZcwFr4DieeqiyYgDSTKsGa%2FEpZQAIhAPNKzyDDiPcx0J1SgWF3EeSFlngDRwytEWuqpRfcWtJ9Kr0DCLr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAxoMMDU5MDAzNTQ2ODY1Igz2UbU68VAJOhBYRY0qkQP%2BPU%2FLugq7OgkuR2hNHZQxd%2BwhoLr0rWrntE7wv218PxJ79sxtHQQvmBrJDQoSlABaPcunQFpacMfPi3%2BgaxXIDrpH8bSgyIOIKZapFckmAZIhCB6gGmFpNNgfBXd3Pi1HZvwHLK3nx20jmb44E08FsLaQNJAHmQXiVMxgX38lecyksOFHyRR2UjMAHIjMg5rwwmWlZKj73MV1RFkfQoanJFEC1CxEwGZOxJEz0qD%2BqvchliPdEHYEQuK4mzCW%2Fbi%2BVONfUL%2B%2B740KkhwEODq5ibUT0Hj5Nah4wyPVNoc%2B5VwbQu87K9dz1GJAPIP3yfGgDJ8TKvq9W05SDsg6b4wcpBHDVn3UVBaq5EYudCbLk%2F9NTUnhVqG8%2Bfzsp9v1lxxQQh7r1tqD5rJ8Ciyq1pPRgT9Xz%2FiDC5QGmULjoZxv0PR44Nwr1lfs4MXgSWQafZZJu771lhaSbM3U1KfMMuM1JjXIq4Zd8iB39MLfifnhUiZB9rvTmHV7soF9U1Md4WpK7NyJmBcx5lOTEdW2Q8x5yDDczs%2F8BTrqAbhRV%2FD0dmVBNQcUg6641vVbUtk1TlvrOHMxH5hQxg3L4anKORjMVN9o2mxfSdj%2Bp%2FLY%2FL4Y%2BNnwZEDpakXiSY4qC62AYJQIeej1sU%2BvHZIgCx4nGGxrmJgiE4Dv2Nf0vT9PRIEhn93HzGgaFPch0A6FBPPuA5ZIEvViYTYQSYbaUJ9HCfpOMJkuyTWL2olcnNWnCNHL8GVb546%2B5TlWvBsDxed8LtZtLL0t068rTrkEqBY2lmT4dGbPjc8k5blx5nvqTH0SLFGbecbZ3M3NMvONFrUZyHEcF9CAoq35o4C6KSKeY9jdwFG7DQ%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20201024T093516Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY7MMLNA5N%2F20201024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3686426194744bc1107f5eb86e7e6c05bf7f1b49ecf75987e8af753f968c8f39&hash=6a8195d9a95f163e0a86aec264d9dbae90a100f2aac2c70dfc73858f3c3d9bd2&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1877042813000098&tid=spdf-d413cf52-810b-4f27-9542-ad9d28b4158c&sid=59b0474c66bdd346e61be341be22ec037c51gxrqb&type=client
https://pdf.sciencedirectassets.com/277811/1-s2.0-S1877042813X00035/1-s2.0-S1877042813000098/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDkuEND53gqkVn7yOZcwFr4DieeqiyYgDSTKsGa%2FEpZQAIhAPNKzyDDiPcx0J1SgWF3EeSFlngDRwytEWuqpRfcWtJ9Kr0DCLr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQAxoMMDU5MDAzNTQ2ODY1Igz2UbU68VAJOhBYRY0qkQP%2BPU%2FLugq7OgkuR2hNHZQxd%2BwhoLr0rWrntE7wv218PxJ79sxtHQQvmBrJDQoSlABaPcunQFpacMfPi3%2BgaxXIDrpH8bSgyIOIKZapFckmAZIhCB6gGmFpNNgfBXd3Pi1HZvwHLK3nx20jmb44E08FsLaQNJAHmQXiVMxgX38lecyksOFHyRR2UjMAHIjMg5rwwmWlZKj73MV1RFkfQoanJFEC1CxEwGZOxJEz0qD%2BqvchliPdEHYEQuK4mzCW%2Fbi%2BVONfUL%2B%2B740KkhwEODq5ibUT0Hj5Nah4wyPVNoc%2B5VwbQu87K9dz1GJAPIP3yfGgDJ8TKvq9W05SDsg6b4wcpBHDVn3UVBaq5EYudCbLk%2F9NTUnhVqG8%2Bfzsp9v1lxxQQh7r1tqD5rJ8Ciyq1pPRgT9Xz%2FiDC5QGmULjoZxv0PR44Nwr1lfs4MXgSWQafZZJu771lhaSbM3U1KfMMuM1JjXIq4Zd8iB39MLfifnhUiZB9rvTmHV7soF9U1Md4WpK7NyJmBcx5lOTEdW2Q8x5yDDczs%2F8BTrqAbhRV%2FD0dmVBNQcUg6641vVbUtk1TlvrOHMxH5hQxg3L4anKORjMVN9o2mxfSdj%2Bp%2FLY%2FL4Y%2BNnwZEDpakXiSY4qC62AYJQIeej1sU%2BvHZIgCx4nGGxrmJgiE4Dv2Nf0vT9PRIEhn93HzGgaFPch0A6FBPPuA5ZIEvViYTYQSYbaUJ9HCfpOMJkuyTWL2olcnNWnCNHL8GVb546%2B5TlWvBsDxed8LtZtLL0t068rTrkEqBY2lmT4dGbPjc8k5blx5nvqTH0SLFGbecbZ3M3NMvONFrUZyHEcF9CAoq35o4C6KSKeY9jdwFG7DQ%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20201024T093516Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY7MMLNA5N%2F20201024%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=3686426194744bc1107f5eb86e7e6c05bf7f1b49ecf75987e8af753f968c8f39&hash=6a8195d9a95f163e0a86aec264d9dbae90a100f2aac2c70dfc73858f3c3d9bd2&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1877042813000098&tid=spdf-d413cf52-810b-4f27-9542-ad9d28b4158c&sid=59b0474c66bdd346e61be341be22ec037c51gxrqb&type=client
https://www.amazon.com/Basic-Writings-Heidegger-Routledge-Classics/dp/0415584825
https://www.thoughtco.com/the-effects-of-war-on-environment-1708787
https://www.thoughtco.com/the-effects-of-war-on-environment-1708787
https://www.thoughtco.com/the-effects-of-war-on-environment-1708787
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=15836708322&searchurl=sortby%3D20%26tn%3DNegations%253B%2Bessays%2Bcritical%2Btheory&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://jaoa.org/article.aspx?articleid=2099489
https://jaoa.org/article.aspx?articleid=2099489


 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

25 
یک    مثابه  پاندمی کرونا به 

ـ   جنگ آشکار   نادیدنی   ـ

http://connection.ebscohost.com/c/articles/93391155/introduction-eco-dystopias-nature-dystopian-imagination
http://connection.ebscohost.com/c/articles/93391155/introduction-eco-dystopias-nature-dystopian-imagination
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html
https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html
https://www.routledge.com/Modern-Dystopian-Fiction-and-Political-Thought-Narratives-of-World-Politics/Stock/p/book/9780367584443
https://www.routledge.com/Modern-Dystopian-Fiction-and-Political-Thought-Narratives-of-World-Politics/Stock/p/book/9780367584443
https://en.unesco.org/events/transforming-future-seminar-8-futurists-covid-19-pandemic-shock-designing-covid-19-resilience
https://en.unesco.org/events/transforming-future-seminar-8-futurists-covid-19-pandemic-shock-designing-covid-19-resilience
https://en.unesco.org/events/transforming-future-seminar-8-futurists-covid-19-pandemic-shock-designing-covid-19-resilience
https://en.unesco.org/events/transforming-future-seminar-8-futurists-covid-19-pandemic-shock-designing-covid-19-resilience
https://link.springer.com/article/10.1007/s10746-019-09526-2#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s10746-019-09526-2#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s10746-019-09526-2#citeas
https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C14/E1-40-05-01.pdf


 

 

 



  1399 بهار ، 46 پیاپی ، 27-53 (، 2)12 انسانی، علوم در ایرشته میان  مطالعات فصلنامه 

 (،2)12  ،انساان   علام    در  ای رشاه میان  مطالعاا   .ایران  در  فرهنگی  بازاندیشی  و  کرونا  بحران  .(1399)  الهنعمت  فاضلی،
53-27.   

 شاپا: 2008-4641  

 (  آزاد است.     نین کریتیو کامانز نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوا   ©

 فرهنگی در ایران  بحران کرونا و بازاندیشی
 

 1ه فاضلی النعمت
 07/02/1399؛    پذیرش: 01/02/1399دریافت: 

 

 
 هدچکی 

  یی ه ا اس ت. در ما    ران ی کرونا در ا   روس ی بحران و   ی فرهنگ   رات ی و تأث   امدها ی از پ   ی فرهنگ   ی ل ی مقاله تحل  ن ی ا 
بود  اس ت    ران ی ا   شمندان ی پرسش در کانون توجه جامعه و اند   ن ی کرونا شکل گرفته است ا   روس ی که بحران و 

  ن ی ا   ی اب ی ارز   ی در پ   ارن د  نگ   ؟ دارد   ران ی و فرهن   در ا   ی زن دگ   و   ی ش   ی برا   یی ها بحران چه داللت   ن ی که ا 
.  شود ی داد  م  ح ی مقاله را توض  ی اصل  ی ها و پرسش  ی پرسش است. در قسمت مقدمه  مقاله هدف و چگونگ 

چگون ه   ک ه ن ی و ا  ش ود ی ام روز پرداتت ه م  ران ی فرهن  در ا   ی مند از مسئله   ی ل ی تح در قسمت دوم مقاله به  
از ام ور   ی و حساس و شد  و  به پرسش گر   ار ی هوش   کرونا   روس ی متأثر از بحران و   ران ی مردم ا   ی جمع   ت ی ذهن 
ارائ ه    ی پرسش گر   ن ی ا   کردن ی بند دربار   نحو   ص ورت   دگا  ی . سپس سه د پردازد ی فرهن  م  ی ع ی و طب  ی ه ی بد 
. در قس مت س وم مقال ه  ی انتق اد   ی ش ی ( گفتمان بازاند 3( گفتمان گسست؛ و 2( گفتمان تداوم؛ 1: شود ی م 
اس ت.    ی ش ی همسو با گفتمان بازاند   یی کرونا   ت ی نگارند  به موقع   کرد ی و ر .  شود ی ها شرح داد  م گفتمان   ن ی ا 

اتتصاص داد  شد  است. نگارن د    ی انتقاد  ی ش ی بازاند  ن ی و ابعاد ا  ها ی ژگ ی بخش مهم مقاله را به و  رو ن ی از ا 
  ن شد ی تال ی ج ی د   ها، ت ی در نظام اولو   ی ش ی بازاند   ، یی زدا یی که انفجار اطالعات و دانش، آشنا   کند ی استدالل م 

و   ی س وگگ  ش ی اف زا  ت ی دان ش، و در نها  ی برا  ی اجتماع  ی تقاضا   ش ی افزا   ، ی ق ی توانش تطب   ش ی افزا   اعف، مض 
مقال ه    ن ی . روش نگارن د  در ا دهن د ی را ش کل م   ی ش ی مان بازاند هستند که گفت   ی مجموعه عوامل   ت، ی عامل 
ح ال، از  ن ی ع ر اس ت. د  ران ی بح ران کرون ا در ا   ی فرهنگ   ی ام دها ی شکل گرفته دربار   پ   ی ها دگا  ی د   ل ی تحل 

از    ی ک ی   ها دگا  ی و د   م ی مفاه   ی نظر   ل ی وتحل ه ی ام. تجز کمک گرفته   ز ی ن   ام ی شهود   ی ها و درک   سته ی ز   ی ها تجربه 
 بحران کروناست.   ی امدها ی گرفته از پ شکل   ی ها ت ی فهم روا   ی راهبردها برا 

فرهن      ، ی انتق اد   ی ش ی گفتم ان ت داوم و گسس ت، بازاند   ، ی فرهنگ   ی ام دها ی بحران کرونا، پ   : ها کلیدواژه 
 ظهور درحال 
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 مقدمه.  1

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

  ص  د ر د   48/ 4ده  د می   . این نظر سنجی ک  ه در س  طح مل  ی انج  ام ش  د  اس  ت نش  ان 1است 
  و   دی  ن   اهمیت   است،   کرد    پیدا   شیوع   کرونا ویروس    که   ایام   این   در اند  داشته   اظهار   پاسخگویان 

  کرون  ا،    ای  ام   در ان  د  گفته   م  ردم   درصد 47.  است   نکرد    تغییری   قبل   به   نسبت   آنها   برای   تداوند 
  ای  ن ان  د گفته  درصد  3/ 5 فقط .  است   شد    بیشتر   قبل   به   نسبت   آنها   برای   تداوند   و   دین   اهمیت 

 . ندادند  پاسخ   سؤال  این   به   هم درصد  1/ 1  . است  شد    کمتر   گذشته   به   نسبت   میت ه ا 
دی  د: ت  وان میمهمی را در ای  ن گ  زارش  نکته   این گزارش،های  فارغ از محتوی و داللت

نسبت به تأثیر بحران کرونا ب  ر اعتق  ادات  سیاسی ایران در بحران کرونا این که جامعه و نظام
 ابع  اد دین  ی ای  ن بح  ران را   مناقشات درب  ار     د. ندار  حساسیت  دینی مردمهای  گیری و جهت

 گوی شهروندان در فضای مجازی نیز مشاهد  کرد. واجتماعی و گفتهای  توان در شبکهمی
سر طب دینی و پزشکی   ای برمناقشهفراگرفت و    نیزعلم را    ، قلمرواین مسئله  دامنه  همچنین  

 ها،بازنم  ایی در تم  ام رس  انه  ران، فض  اهایحبا گسترش ب،  عالو  به  مدرن نیز شکل گرفت. 
بحران کرونا از   ،اجتماعی و موبایلی و مطبوعات نیز درگیر بحران شد و در نتیجههای  شبکه

ورهای جامعه باوضعیت ویروسی به وضعیت نمادینی انتقال یافت که ساتتار احساسات و  
گذاری فیزیک  ی و از فاص  له  رمت  أثمردم نی  ز    زندگی روزمر     شیو     گرفت. و شهروندان را دربر

با در نظر گرفتن این ابعاد اجتم  اعی و فرهنگ  ی، ای  ن   کامل درگیر بحران کرونا شد.   قرنطینه  
زندگی، باوره  ا، س  اتتار احساس  ات،   بحران کرونا چه نسبتی با شیو   پرسش وجود دارد که  

مک  ن اس  ت مآی  ا ای  ن بح  ران    ؟اجتماعی و فرهنگی مردم ایران دارد های  و ارزش ها  هویت
در ای  ن مقال  ه ای  ن   قصد دارم   مدت است؟  ای کوتا وقفه  تاریخ ما باشد یا صرفا    گسستی در

 در جامعه نشان دهم. آن را و اهمیت کرد  موضوع را تحلیل 

                                                                                                                                                                                             
 

 در 1563 نمون  ه ج  مح و مل  ی س  طح در (س  ال 18 ب  االی ) بزرگسال افراد  آماری  جامعه  با  و  تلفنی  صورتبه  سنجیظرن  این  .1
 است. شد  اجرا  1399 فروردین 27 تا 24 تاریخ
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ه بتوانیم پاسخ قطعی به این پرس  ش ده  یم، توج  ه ب  ه اهمی  ت ای  ن موض  وع  فارغ از این ک 
ابتدا اهمیت ای  ن  بنابراین،    جامعه ایران است. ای  ه و حساسیت ها  برتی از ویژگی   کنند   روشن 

مند  م  ا را مس  ئله   استدالل من این است که بحران کرونا فرهن  جامعه  .  دهم می   مسئله را شرح 
ت  أثیر بح  ران کرون  ا را از  فرهن  امروز ایران تحت مندی  مسئله   ر   ساتته است. سه دیدگا  دربا 

دیدگا  ت  داوم گرای  ان ک  ه  (  1 : از اند   عبارت ه دیدگا س . این دهم شرح می هم متمایز کرد  و آنها 
(  2 ؛ گ  ذارد نمی  هیچ تأثیر پایداری بر فرهن    در جامع  ه ای  ران ویروس کرونا  معتقدند بحران  

ایران با تغییرات ساتتاری مواج  ه تواه  د    معتقدند فرهن  در جامعه  گرایان که  گسست دیدگا   
های  پساکرونا الج  رم سیاس  ت   باورند که در دور     دیدگا  بازاندیشی انتقادی که بر این (  3  ؛ شد 

رو ش  د   ه گوناگون با چالش و نقد روب     روزمر  و باورهای جمعی در زمینه  های  فرهنگی و کنش 
 اهد بود. و دیگر امور مانند سابق نخو 
و  ه  ا  معن  ایی کنش  به معنای تغییرات ساتتاری نیست، اما زمینه   البته این بازاندیشی لزوما  

نویسم جهان و جامعه ما درگی  ر  می   اکنون که مدت تغییر تواهد کرد.    معی در دراز ج   باورهای 
دهای  روش  ن و دقی  ق پیام     طور به توان   نمی کارزار کروناست. قطعا    بحران است و بشر در میانه  

  ک  ه   ن  دارد   وج  ود   متخصصی   هیچ   حاضر این بحران را توضیح داد و به قول هابرماس »درحال 
  و   اقتص  ادی   عل  وم  کارشناس  ان . کن  د  بین  ی پیش  کام  ل  ش  کل  ب  ه  را  ا م  ده ا ی پ  اطمینان  با  بتواند 

  تنه  ا   ، حاض  ر   ح  ال   در .  کنن  د   ت  ودداری   نادرس  ت   و   غیردقیق   های بینی پیش   از   باید   اجتماعی 
  زن  دگی  شرایط  در  اجبارمان  و  جهل  به  نسبت  آگاهی  چنین  امروز  به  تا   گا  هیچ توان گفت: » می 

ت  واهم چی  زی را  نمی   (. من هم در اینجا 1399  ، اس رم ایم« )هاب نداشته   نامعلوم   شرایط   تحت 
توان براساس شواهد و مشاهدات تاریخی و تجربی موج  ود  می  کنم ولی  بینی پیش دقیق  طور به 

فرهنگی جامعه ای  ران در پرت  و ای  ن  های اندازی از پویایی ارائه کرد و چشم معقولی های حدس 
  ق  رار   بشر   نوع   برابر   در   ای آینه   که   هستند   ها ری بیما   از   ای مقوله   ها گیری همه گیری شکل داد.  همه 
 .  اند کیست  واقعا    که   دهند می   نشان  ها آن   به   و   داد  

ل  ف کت  ا   ؤ اسنودن مورخ پزشکی و م   ک فرض بنیادی من در این مقاله این سخن فران پیش 
ه  ای  بیماری »   : گوی  د می   ( است که 2020)   حال   زمان   تا   سیاه   طاعمن  از : جامع   و  ها گیری هم  
  ما   روابط   بازتا    چنین هم   ها آن .  شوند می   مربوط   زندگی   و   مرگ،   فناپذیری،   با   ما   رابطه    به   گیر همه 
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  ها آن .  دهد می   نشان   واکنش   که   طبیعی   محیط   و   کنیم می   تلق   که   مصنوعی   محیط        اند محیط   با 
 . « 1است   مشهود   کامال    امروز    که   امری   هستند،   ها انسان   سایر   با   ما   اتالقی   روابط    دهند   نشان 

 
 مضاعف فرهنگمندی  کرونا و مسئله.  2

جمع  ی از های  دور هموار  این نظریه مطرح بود  است که فجایع و مص  یبتاز دوران بسیار  
ت  ود ب  ا   تلدون در کتا  مشهورابن  اجتماعی و فرهنگی هستند. های  جمله عوامل پویایی

بودند« )به نقل ها  تمدن  شیفروپا  ناپذیرجدایی  مؤلفه  بر این باور بود که »بالیا  مقدم   عنوان
 ای دقی  ق و تجرب  ی ق  رار داد. این نظریه را پیتریم سورکین مبنای مطالع  ه  (. 1399  ،از هارپر

ب  ا   انسان و جامعاا  در جاجعاا شناس کالسیک در کتا   پرداز و جامعهپیتریم سورکین نظریه
ع متع  دد و ج  ایدر می  ان بالی  ا و ف»نویس  د:  می  تجربه بشر در ط  ول ت  اریخ  گسترد     مطالعه  

ترین تکرار را ، که احتماال بیشاند، چهار فاجعه از میان آنهااق افتاد برای بشر اتفمتنوعی که  
ترین و درت  ور زم  ان، آموزن  د ترین و همت  رین، وحش  تناکو ب  ه ش  کلی، مخر  اند  داشته
 (. 14  ،1396  ،از: جن ، انقال ، قحطی و طاعون« )سورکیناند  عبارت اند  ترین بود توجه

»ط  اعون، تیف  وس، ت  ب،   :نویسدمی  او  هاست. انواع اپیدمی  منظور سورکین از طاعون همه  
سخت، عواطف، هیجانات و احساسات قربانی  ان ت  ود را های  آنفلونزا، آبله و دیگر بیماری

 س  ورکین در انته  ای مطالع  ه    (. 22  ،دهند و این نی  ازی ب  ه اثب  ات ن  دارد« )هم  انمی  تغییر
د ک  ه »فاجع  ه ب  ر ک  ل زن  دگی رس   می  ترگش ب  ه ای  ن نتیج  هتی س   اتنش   تاریخی و جامعه

کند که »فاجع  ه ک  ل می  سورکین استدالل  (. 163  ،گذارد )همانمی  فرهنگی« اثر اجتماعی
ده  د می  او معتقد است وقتی فاجع  ه رخ  . آورد«می  ر قالب تصویر تود دریک فرهن  را د

 ش  ود«می  دیگ  ر تب  دیلهای  زمین  ه  ق وکانونی توجه در علم و هن  ر، دی  ن و ات  ال  »به نقطه  
فرهن  ویرانگ  ر اس  ت و های  زمینه  کند که »فاجعه در همه  می  سوروکین استدالل  )همان(. 
کنند  و سازند  را برای س  اتتن ی  ک رنس  انس فرهنگ  ی دیگر، نیرویی تحریکهای  در جنبه

   (. 166  ،کند« )همانمی اثبات
                                                                                                                                                                                             

 

  ترجم  ه  دهن  د«.می  تغیی  ر  را   ت  اریخ  چگون  ه  دنیاگیر  های»بیماری  عنوان  با  اسنودن  فرانک  با  مصاحبه  (1399)  ایزاک  وتنر،چ  .1
 1398 اسفند 25 آسو. سایت نیشابوری. ونهام 
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یخی و متعلق به  او تار های  تمام مثال   د و انجام دا   1942سورکین مطالعاتش را در سال  
شناس کالسیک نیز در مطالعات بزرگ و مشهورش  آلفرد کروبر انسان   قرون گذشته است. 

و  ها  ده  د ک  ه فاجع  ه می   منتش  ر ک  رد نش  ان   1944ک  ه در    ترتیبا  رشد جرهنگ با عنوان  
الت علم  ی، فناوران  ه و  ه  ای  مصائب جمع  ی نق  ش مهم  ی در تالقیت  سیاس  ی و    تح  وت

آی  ا در بس  تر کن  ونی    : اما پرسش مهمی در اینجا وجود دارد   د. ان داشته اعی در تاریخ  جتم ا 
الت د  توانند نیروی محرکه و مولت ها می انسانی نیز فاجعه  جامعه   الت ویژ   ه بزرگ ب   تحوت   تحوت

گوس  تینین و  امپرات  ور    در زمان  ه  م  ا  فرهنگی باشند یا تیر؟ باید در نظر گرفت که ام  روز   
شیوع پیدا کند و زمینه سقوط امپراتوری بیزانس را  نداریم که طاعون دو قرن    رار ساسانیان ق 

طاعون سیا  در نیمه ق  رن چه  اردهم م  یالدی ق  رار ن  داریم ک  ه  در دوران  یا     فراهم سازد. 
زن  دگی فئ  ودالی    زوال شیو     طاعون دو قرن بر سرنوشت بشر مستولی شود و عاقبت زمینه  

نقلوانزای اسپانیا  آ که   1919تا    1918های با سال   جهان حتی یت  موقع   وپا را مهیا کند. در ار 
م  ورخ    1طور که کایل ه  ارپر همان   متفاوت است.   بیش از پنجا  میلیون را کشت نیز کامال  

   : نویسد ها می اپیدمی 
 براب ر  در  پیشامدرن  جوامع   که  بودند   ویرانگر  روی  این  از  پیشامدرن  دورانهای  گیری عالم

 عموما    پیشاصنعتی   جوامع .بودند   پذیرآسیب  اشجمعیتی   ثیراتتأ   و  ریمومرگهای  بحران
 ب ه  اب تال  مس تعد   بیش تر  کنن د می   زن دگی   معیش ت  ح داقل  ب ا  ک ه  مردمانی   .بودند   فقیر

های پاس خ از جوام ع، ای ن  ه ا،میکر    ش ناتت  برعدم  عالو    هستند   عفونی   بیماریهای
 (.1399 ،هارپرند )ودبن برتوردار  عفونی های بیماری  معالجه  دانش یا  مفید 

ه  ا ویروس توان  د  بش  ر میگیر علم  ی  چش  مهای  پیش  رفتب  ا  ای هستیم ک  ه  دور در  ما  
گ  ا اجتماعی و رسانه بههای  ، وسایل ارتباطی و شبکهبشناسد  . س  ازد می  سرعت جه  ان را آ

 آموتتهانسان دانشها  اند و میلیونشکل گرفتهالمللی قدرتمند در جهان  نهادهای ملی و بین
هم  ان ها  وپان  دمیها  توان تصور ک  رد ک  ه اپی  دمینمی  در چنین جهانی  طبیعتا    ود دارد. وج

 اند. برج  ای گذاش  تهگذش  ته  تأثیرات را در جامعه بشری برجای بگذارند که در طول ت  اریخ  
جه  انی و مل  ی ک  ه   ابعاد گس  ترد   توان پذیرفت که پاندمی کرونا با توجه به  نمی  حالعیندر
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کای  ل ه  ارپر ب  ا تکی  ه ب  ر   باش  د. ها  فاقد پیامدهای مشخص برای ملتست  تاکنون داشته ا
 نویسد:  می 19 پیامدهای کووید دربار   ها اش در زمینه اپیدمیمطالعات گسترد  تاریخی

 ت اریخ ع ادی ه ایبیماری ب ه نس بت کمت ری  بس یار ومیرمرگ به  منجر  که  ،بیماری  این
 احتم اال    و  اقتص ادی  اجتماعی،  تأثیرات   .داشت  تواهد   زیادیهای  بازتا   ،شد   تواهد 

 قرار  الشعاعتحت  را   1918  سال  تطرناک   بسیار  آنفوالنزای  شیوع   ،19 کووید   گئوپلیتیکی 
های عرص ه  و  کن د می   وارد   ض ربه  م ا  جهانی   نظم  قلب  به  جدید   بیماری  این  .داد  تواهد 

های نهرس ا  عص ر  در  جه انی   گیرهم ه  بیم اری  نخس تین  ای ن  .گش ود  تواه د   را   ایتاز  
 احس اس  و  شناس ی زیبایی   و  اس ت  م ا  سیاس ی   و  فرهنگ ی   بندیقطب  عصر  و  اجتماعی 

 (.1399 ،دارد )هارپر  را  تود  تاص

 می کرونا هم مانند جن ، انقال ، قحطی و طاعونتوان پرسید آیا پاندمی  بر این اساس
های م جنبها هپیامدهای کرون  طور قطع،به  بشری را تغییر دهد؟و افکار  تواند احساسات  می

عوامل ملی و محلی هموار  نقش مهمی در کیفیت   ملی و محلی. های  جهانی دارد هم جنبه
 برتی محققان از »کرونای ایرانی« س  خن  کنند. می  ایفاها  شدن پدید و چگونگی برساتت

اقتص  ادی، اجتم  اعی، سیاس  ی و  با توجه به ابعاد گس  ترد     (. 1399  ،گویند )آزاد ارمکیمی
زن  دگی و الگوه  ای فرهنگ  ی   رونا در ش  یو   این پرسش وجود دارد که ک  پاندمی  اینفرهنگی  

 شود؟می آیا فرهن  ایرانی با گسست تاریخی مواجه  کند؟می ایرانیان تغییری ایجاد
و نخبگان ایرانی را معطوف ب  ه ت  ود این پرسشی است که توجه بسیاری از اندیشمندان  

تنها جسم فردی بلکه روح و روان جمعی م  ا ا نهرونرسد که ویروس کمی  به نظر  کرد  است. 
مندی موقعیت مسئله»امروز ما با    فرهن  در جامعه    را هم در معرض تهدید قرار داد  است. 

این اس  ت ک  ه ت  ا پ  یش از   «مضاعفمندی  مسئله»از    منظور  رو شد  است. روبه  «مضاعف
 ج  دی درب  ار   های  شپرس   ای  ران درگی  ر    بروز و ظهور ویروس کرون  ا و بح  ران آن، جامع  ه  

تنها اندیش  مندان بلک  ه م  ردم ع  ادی نی  ز در تود بود و ن  هزندگی    و شیو   الگوهای فرهنگی  
را ش  ان  بسیاری از باورهای دینی، آئینی و فرهنگیتود  فردی و جمعی    گوهای روزمر   وگفت

س  ت ه اچرا قرار داد  بودند؛ اما با ظهور بحران کرونا موقعیتی ش  کل گرفت   ودر معرض چون
   و ش  یو   که این پرسش  گری ش  دت و عمومی  ت بیش  تری یافت  ه و ع  د  بیش  تری ب  ا فرهن   
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ای  ران در موقعی  ت بح  ران   پرس  ش فرهن    ب  رای جامع  ه    اند. شان درگیری پیدا کرد زندگی
ری پیدا کرد  است و حجم عظیمی از گفتاره  ا در ای  ن زمین  ه گیکرونا اهمیت چشم  پاندمی

 تلق و نشر شد  است. 
 دهد که برای همه  می  بحران انجام شد  است نشان  هایی که در دور   وگوگفتر  ی بمرور 

در اغل  ب   . 1اقتصادی و سیاسی بیش از دگرگونی فرهنگی اهمیت دارد های  دگرگونی  ،جوامع
و اقتص  ادی  های  معط  وف ب  ه پرس  ش  ش  اننق  دهای اص  لی و محوریو  ها  نگرانی  ،معجوا

تواه  د رف  ت و ای  ن بح  ران جوام  ع ه کج  ا ی ب   دارک  ه نظ  ام س  رمایهاین . اس  تسیاس  ی 
همچن  ین پرس  ش   را چگونه و تا چه میزان دگرگ  ون تواه  د ک  رد. محور  بازار  داری وسرمایه

اس  ت دیگ  ری  سیاسی و چگونگی نظام روابط قدرت در سطح جهانی و ملی، بحث جدی  
رس  ش ز پدر ای  ران نی     ان  د. ق  رار داد ت  ود  های  که اندیشمندان جهانی آن را در کانون بحث

و ه  ا ق  ر، بیک  اری، نابرابری معیش  ت، ف درب  ار   ه  ا یاسی وج  ود دارد و نگرانیاقتصادی و س
ام  ا ب  ه گم  ان   نحو جدی شکل گرفته است. و مطبوعات بهها  سیاسی در رسانهها  نابسامانی

عرض و برابر پرسش سیاسی و اقتص  ادی، حداقل هم  ،اگر نگویم بیشتر  ،من پرسش فرهن 
چه ابعادی دید این پرسش  رو باید  این  از  است.   ایرانی  انو حتی شهروندان  اندیشمند  دغدغه  
ش  ود و می بندیین پرس  ش چگون  ه ص  ورت که اتر اینآن کجاست، و مهمهای  ریشه  دارد و

 ایرانی چنین اهمیت و جایگاهی دارد.   چرا فرهن  برای جامعه  
 
 مسئله فرهنگ و کرونا  .3

نک  ات   کنند   کنن  د  و افش  ابیانی برای ماست،  جد  واجد اهمیتفرهن   پرسش    که چرا این
 دارد. ای  ابع  اد گس  ترد ای  ران    اهمیت این پرس  ش ب  رای جامع  ه     مهمی در این زمینه است. 

                                                                                                                                                                                             
 

 زمین  ه  در  امروزی  برجسته  اندیشمندان  گفتارهای  از  ایمجموعه  کتا   دو  این  کرد.  توجه  زیر  تا ک  دو  به  توانمی  زمینه  این  در  .1
 :کروناست

 .(ث  ابتی  عرف  ان  ترجم  ه:  و  یگ  ردآور)  عالم   پریشان  کاری،  بمالعجب  روزی،  صعب  کرونا؛  و  ما  .(1399)  عرفان  ثابتی،   
 .آسو نشر  :تهران

گامبن، اسالوی؛  گیژک،     انفیلس  وف و کرون  ا وی  روس (.1399) ک  اترین م  االبو، و آلن؛ و،بدی ؛لوک گان نانسی، جورجو، آ
 .یازدهم تز تهران: .(دیگران و نجفی صالح )مترجم:
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زندگی نیست، بلکه روابط قدرت و فرهن  چن  ان   در ایران امروز فرهن  تنها شیو     ،نخست
حکمران  ی و  یاس  ی و ش  یو   ن ستوان  د گفتم  امی که هر تغیی  ر فرهنگ  یاند در هم تنید  شد 
  شور را تغییر دهد. سامان سیاسی ک

س  اتته   مت  أثرشهروندان را    زندگی روزمر  و آئینی همه  طور مستقیم  بهبحران کرونا    ،دوم 
ها درآمدن آئینتعلیقبهطور طبیعی  بهست،  روروبهکه با تورم مناسکی    ،ایرانی  جامعه    است. 

ک  ه در   «آئین  یتعلیق  »  گذارد. می  آنها  ندگی روزمر   ظم زتأثیر عمیقی بر ساتتار عواطف و ن
مل  ی و دین  ی جمع  ی را متوق  ف س  اتت، های  بحران کرونا انجام شد و اجرای تمامی آئین

   . 1بر تأثیرات فرهنگی کرونا گذاشته استای  ابعاد گسترد 
نی طوال  که برای مدت نسبتا    ،نشینیو تانه  تانگی«  قرنطینه  »گیری موقعیت  ، شکلسوم 

ک  ه نه  اد ض  من این  و تأمالت فردی در افراد ایجاد کن  د.   هاتواند بازاندیشیمی  ،امه یافتاد
   . 2قرار گرفتای ضعیت در معرض تجربه تاز وتانه و تانواد  نیز در این 

شد  باید بر نقش جدی نهاد دانشگا  در اهمیت یافتن فرهن     در کنار عوامل بیان ارم،  ه چ 
اس  ت ک  ه    « دانش  گاهی ای  جامعه » ایران امروز    نیز توجه داشت.   امروز   و نظام معنایی در ایران 

ای  ن جمعی  ت پرش  مار    میلیون دانشگاهی و نزدی  ک ب  ه چه  ار میلی  ون دانش  جو دارد.   چهارد  
و  ه  ا تم  اعی و موبای  ل و ب  ه کم  ک عکس اج های  ش  بکه   ها، دانشگاهی با دسترسی به رس  انه 

ورزی جمع  ی« و  ری از »اندیش  ه ا و ت  ود  کلم  ات، ب  ه تولی  د گفت  ار انب  و  و ش  کل گس  ترد  و  
و  ه  ا  تنش   ها، بحران  ی، اض  طرا  ه  ای  در موقعیت   ی اجتم  اعی مش  غول هس  تند. وگو گف  ت 
ک  ه در اتتی  ار  هایی  شود که افراد از طریق تمام امکان می  فردی و اجتماعی، باعث های چالش 

  ش  ان بپردازن  د. های نش و ت ه  ا و چالش ها دغدغه  ها، و دسترس دارند به ابراز تود و بیان نگرانی 
گون  اگون طبیع  ی و  ه  ای  که به دانش   ، کرونا جمعیت دانشگاهی را   پاندمی موقعیت اضطراری  

در نتیج  ه    گو تب  دیل ک  رد. ت  الق و س  خن های  به س  وگ    ، انسانی و اجتماعی آشنا و آگا  بودند 
                                                                                                                                                                                             

 

  :ماکرد  تحلیل را  موضوع  این اشتیادد این در .1
  .پنجره سایت آئین. تعلیق نام به استثنایی وضعیتی .(1399اسفند، 25) هاللنعمت فاضلی،

 :امکرد  تحلیل را  وضوع م  این زیر دریادداشت .2
  ، پنجره سایت .تانه؟ کدام به اما گردیمبرمی تانه به .(1399 فروردین، 3) اللهنعمت فاضلی،
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و  سرش  ت    دربار  زندگی، انسان، م  رگ، جامع  ه، ها  و بحث ها  نمادها، نشانه   ها، انبوهی از اید  
یی و  وگو گف  ت این فض  ای    طبیعتا    تلق و منتشر شد. سرنوشت فردی و جمعی در میان ایرانیان  

   مند ساتت. را مسئله   شیو   زندگی ورزی جمعی، فرهن  و  اندیشه 
پردازان و متخصص  ان، بلک  ه ش  هروندان ع  ادی در ندان و نظری  هتنها اندیشماین، نهبنابر

و ها  چرا ک  ردن و پرس  یدن از س  ویهوچ  ونش  گری و  موقعیت کرون  ایی ت  ود را درگی  ر پرس 
تنها ن  هها  ای  ن پرسش  گری   دور و نزدیک بحران کرونا کردن  د. فرهنگی و اجتماعی  های  سایه

بلک  ه ت  ا ح  دود زی  ادی ناش  ی از  ،ریش  ه در عالی  ق فک  ری و معن  وی ش  هروندان داش  ت
ن و موقعی  ت ان، مکادرآمدن زمتعلیقبه  در نتیجه  انسان  که  است  عینی و مادی  های  واقعیت

ه  ای ش  دن فعالیتتعطیل، و نیمه1تعطیلی نظام آموزشی، و آموزش عالی  ست. روروبه  با آن
های ض  طرا و اه  ا  شغلی، دور شدن از تیابان و فضاهای شهری، درگی  ر ش  دن ب  ا نگرانی

م  ادی و های  اقتص  ادی و بیک  اری و تس  ارت ه  ای  ناشی از تطر مرگ، و همچن  ین بحران
 دارد. م  یی درون  ی وا وگوگف  تنند، اینها همه الجرم افراد را ب  ه تأم  ل و  یبمی  ادجانی که افر

رسد که انسان ایرانی در مواجهه با این بح  ران ب  یش از گذش  ته متوج  ه اهمی  ت و می  نظربه
توان انتظار داشت نوعی انق  ال  می  معنای زندگی شد  است و در صورت تداوم این بحران

   . 2یرانی شکل بگیرد جامعه ازندگی یا سیاست زندگی در 
 تا حدودی ریشه تاریخی نی  ز دارد. ها یافتن فرهن  برای ایرانیدر نهایت معتقدم اهمیت

 اریخ ایران از هخامنشیان تا ام  روز نش  انت  با مرور گسترد     هاایران کی در کتا   ساندرا مک
ن  ه ک  ه چگونان  د، پرس  ش از ایهم  وار  درگی  ر پرس  ش فرهن    بود ه  ا  دهد ک  ه ایرانیمی

ویژ  هنگ  ام هاین تالش ب مناسب درهم آمیزند. ای  شیو  تاریخی و معاصرشان را بههای  لفهؤم
 (. 1380 ،کیتری داشته است )مکاهمیت بیشها  بحران

                                                                                                                                                                                             
 

 :امکرد  تحلیل را  تغییرات این زیر یادداشت در .1
 در بازی  ابیقابل .جاارارو خبرگااراری پس  اکرونا. در ایران  ی جامع  ه تغیی  رات .(1399 ف  روردین، 25) الل  هنعمت فاض  لی،

 
 :امکرد  تحلیل را  تغییرات این زیر یادداشت در .2

  در   بازی  ابی قابل   رگااراری، خب   . بیماری   و   فرهنگی   سیاست   زندگی،   سیاست   : زندگی   انقال    و   کرونا   (. 1398  مهر،   6)   الله عمت ن   فاضلی، 
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گیری بحران کرونا این احتمال یا فرضیه از همان ابتدای شکل  ها،این واقعیتبا توجه به  
باش  د ک  ه توان  ایی ایج  اد   «ای فرهنگ  یوم   تر»است    را مطرح کردم که بحران کنونی ممکن

در ج  ای   . 1کلی فرهنگی را دارد طوربهشناتتی و  ل در برتی بنیادهای شناتتی، معرفتتحوت 
توان در می  گرفته در موقعیت بحران کرونا در ایران را شکلهای  ام که گفتاردیگری نشان داد 

رد و آنه  ا را در س  ه ی ک   بندص  ورت د در ای  ران  مسیر کلی مناقشات بر سر چگ  ونگی تج  دت 
   . 2بندی کرد ضدمدرنیستی و نوسازی انتقادی طبقه  ،گفتمان مدرنیستی رادیکال

انسان و   فضای نمادین و زندگی روزمر   اما اگر بخواهیم از منظر تغییرات فرهنگی که در  
ر را در نظ     توان س  ه رویک  رد می  تأثیرات بحران کرونا را ارزیابی و تحلیل کنیمایرانی    جامعه  

شود و بعد از مدت کوتاهی که بحران پایان یاف  ت، نمی  ی انجامگرفت: نخست، هیچ تغییر
رانی چنین دیدگاهی را قائل برتی محققان ای  روندهای گذشته بازتولید و تکرار تواهند شد. 

ت  وان ای  ن رویک  رد را در می  در مقاب  ل  توان این دیدگا  را »گفتمان تداوم« نامید. می  هستند. 
آید و جامعه و فرهن    در ای  ران ب  ا ش  کلی از می  وجودهکه تغییرات ساتتاری بنظر گرفت  

ام  ا   اند. ن کرد برتی محققان نیز همین رویکرد را بیا  تواهد شد.   روروبهگسست یا رتداد  
 ست که بحران کرونا فرصت بزرگی برای تأمل و بازاندیشی انتقادی دربار   ا  رویکرد سوم این

فرهن    در   ایجاد ک  رد  و ای  ن بازاندیش  ی ادام  ه تواه  د یاف  ت. گی  زندهای    الگوها و شیو
ش  ی توان این را نیز »گفتمان بازاندیمی  چراهایی تواهد شد. وو چونها  جامعه درگیر پرسش

دهند یا ن  ه می  تغییر  در نهایت ساتتارها را عمیقا  ها  که آیا این بازاندیشیاین  انتقادی« نامید. 
ت جمع  ی انس  ان و عد از بحران کرون  ا فض  ای معن  ایی و ذهنی   رد زیرا باهمیت چندانی ندا 

نخواه  د دینی، آئینی، فکری و فلسفی هرگز مطابق گذش  ته  های  ایرانی در تمام زمینه  جامعه  
   پردازم. میاین سه گفتمان  به تشریح این مقاله  در ادامه    بود. 

                                                                                                                                                                                             
 

 :امکرد  تحلیل را  تغییرات این زیر یادداشت در .1
 در بازی    ابیقابل .همشاااا ری  ماااا ناروز .کرون    ا فرهنگ    ی تروم    ای (.1398 اس    فند، 13) الل    هنعمت فاض    لی،

 
 :امکرد  تحلیل را  تغییرات این زیر تیادداش در .2

 در  بازی  ابیقابل  .هماادل   روزناماا   ای  ران.  در  کرون  ا  بح  ران  ب  ا  فک  ری   هایمواجه  ه  (.1399  روردین،ف  31)  اللهنعمت  فاضلی،
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 گفتمان تداوم .3-1

ایران  ی در   وزم  ر   رهنگ  ی و زن  دگی ری فالگوه  اک  ه در  ان  د  برتی محقق  ان ب  ر ای  ن عقید 
انس  ان ایران  ی   ،بح  رانپای  ان  و بع  د از  شد  ایجاد نخواهد  تغییر جدی  مدت  دانداز بلنچشم

میل به مصرف و ذهنیت جمعی ناتوداگاهش، همان راه  ی   و  دیرینههای  تحت تأثیر عادت
ان قق   ای  ن مح  از جمل  ه  (1399)  محمدرضا تاجی  ک  را تواهد رفت که تاکنون رفته است. 

 نویسد:می او  است. 
 بیک ار  را   انبوهی   ریزد،می   همبه  را   اقتصاد  کشد،می   کند،می   بیمار  رود،می   و  آید می   کرونا

 ایج اد را  بس یاری مت راکم و  مت والی   و  موض عی   سیاس ی   و  اجتماعی   هایبحران  کند،می 
 یهاش یو    و  را،  آدمیان  شخصیت  و  تویگان  و  منش  زندگی،  هایسبک  متعاقبا    و  کند،می 

 غی بش  یکبار  ب ه  « متعاقبا  »  این  ایرانیان  و  ایران  مورد   در  اما  دهد،می   تغییر  را   آنان  مدیریتی 
 .ماند   تواهند   باقی   نخورد دست  و  اصل  برابر  کپی   چنانهم  ایرانی   ملت  و  دولت  و  زند می 

 جهانزیس ت  از  پرت ا  ش ود، ام ا  دیگ ر  جه ان  ب ه  کرون ا  ب ا  است  ممکن  ایرانی   انسان  
 .گزهر اشانی ایر

ک  ردن نیازمن  د طیدر الگوهای کنش روزمر     استدالل تاجیک این است که تغییر پایدار
مانند کرونا ظرفیت ایج  اد چن  ین هایی  و بحرانها  است و شوکای  فرایند طوالنی و گسترد 

توانیم از تغییر در فرهن  ص  حبت کن  یم ک  ه می از دیدگا  تاجیک ما زمانی  نغییری را ندارد. 
نیس  ت، تاجیک در این زمینه تنه  ا    شهروندان تغییر کند. های  مند زندگی و کنشاد مسئلهابع

حت  ی  دانن  د. می بسیاری از مردم عادی و محققان هستند ک  ه ایج  اد تغیی  ر را دور از انتظ  ار
این امکان هست ک  ه   شود بلکهنمی  ایجادای  تنها تغییر سازند کنند که نهمی  برتی استدالل
کن  د ک  ه می  اس  تدالل  (1399)  ناص  ر فک  وهیبرای مث  ال،    شود. بتر نیز  بوضعیت نامناس

ت  ر ش  دن موقعی  ت ترین سناریو برای آین  د  ت  داوم وض  ع پیش  اکرونا و حت  ی وتیممحتمل
 نویسد:می او  هاست. انسان

 سناریو  این  در  .تدریجی   و  اندک   نسبی   وتامت  و  نولیبرالی   گسترش   با  موجود  وضع   تداوم 
 جهان»  ظاهرشدن  دروغین  ادعای  با  پیشین  موقعیت  به  شتزگ با  و  سریع   نسبتا    پایان  شاهد 
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 پنج ا   در  نولیبرالیس م  که  جهانی   به  توجه  با  شاید   را   موقعیت  این  .بود  تواهیم  « پساکرونا
 و  گرس نه  و  ناتوان  و  بیمار  هامیلیون  فقیر،  مردم  میلیاردها  اشمشخصه  و  ساتته  اتیر  سال

 زورگ و و کالهب ردار  و  دزد   فاسد،  افراد  تن  انهزار  و  ه،مخروب   هایپهنه  و  درماند   مهاجران
 ای ن  حف    و  کنت رل   مورأما  سیاسی،  « مسئوالن»  مثابهبه  مختلف  هایمراتبسلسه  در  که

 از  ب االتر  احتمال  با  موقعیتی   اند،گرفته  قرار  امور  سأ ر  در  طبیعتضد   و  انسانی ضد   شرایط
 س ناریو  ترینمحتم ل  ای ن  ی،انجه   چنین  به  توجه  با  شاید   حتی   و  دانست؛  نخست  مورد 
 در اس ت، افتاد  اتفاق اتیر سال صد  در  که  دیگری   فجایع   همچون  سناریو،  این  در  .باشد 

 از  پ یش  از  بدتر  مراتببه  شرایطی   به  بازگشت  شاهد   زودتر  هم  شاید   و  آیند   ما   18  فاصله
ه  ای تنش ی  ا جن    و گرس  نگی  و فق  ر گس  ترش  یعن  ی  ؛ب  ود ت  واهیم کرون  ا فاجع  ه  

 فرادستان  برای  پرتجمل  زندگی   و  جهان  مطلق  اکثریت  برای  مدنی   یا  ی اسسی  آمیزتتشون 
 به  « ارزانی »  راهگشایی   کلید   سپردن  با  و  پیشین  شکل  به  هم  باز  گرایی،مصرف   بیشترین  با

 در  ض روری  تغیی ر»  ادع ای  ب ا  البته  چین  نظیر  بینی پیشغیرقابل  و  اقتدارمدار  دولت  یک
 در « پس  اکرونایی  جه  ان» تصوص  یت رینت  مهم ل  تاح ای  ن در .« روزم  ر   رفتاره  ای

 کش ورهای در  بهداش تی   ع ادات  از  برت ی   شاید   و  گفتارها  از  گروهی   در  آن  شدنتالصه
 ب رای  ه انوآوری  از  گروه ی   ایج اد  حت ی   و  مقررات  از  برتی   تغییر  بود،  تواهد   ثروتمند 

 اجتماعی. سیستم  از  هاآن بهتر  « طرد »  هدف  با  بیماران  « کردن  رصد »

 ،ح  العینو دردانن  د می تغییرات آیند  را ناممکن یا بس  یار دش  وارفهم    مکاننیز ابرتی  
دانند که جامعه ایران با چرتش تاریخی مواجه شود که بتوان آن را می  این امکان را هم بعید

 ای  ن پرس  ش را ط  رح   او    از جمل  ه ای  ن محقق  ان اس  ت.   رحیم محمدی  پساکرونا دانست. 
ت  وان از پس  اکرونا نمی  معتق  د اس  ت ک  ه  وی  . ؟«!اس  ت  ممک  ن  پساکورونا  کند که »آیامی

 ک  ه ش  ودمی  اس  تعمال  زم  انی  علم  ی  و  دقی  ق  دانشگاهی  هاینوشته  درزیرا »  ،صحبت کرد 
 ح  دس  ی  ا  ببین  د  بنی  ادی  گسس  تی  «جامعه  رایج  نظم»  در  و  «زمانه  عادی  سیر»  در  نویسند 

 از  پ  س  م  ثال    خ،تاری   از  یزمان  یک  از  باشد،  چه  هر  جهان  و  جوامع  کنونی  جمعی  نظم  . بزند
 و  مناس  بات  و  نهاده  ا  و  س  اتتارها  و  ترتیب  ات  مثاب  هبه  و  اس  ت  شد   آغاز  دوم   جهانی  جن 

 ای  ن و است واقع امور از تیلی معیار و است شد  تثبیت جهان و جوامع در عملی  الگوهای
 نس  خ  و  بگیرن  د  تص  میم  و  کنن  د  عمل  آن  حسب  بر  تا  تواندفرامی  را   کنشگران  هموار   نظم

 است شد   موجب  ناروک  جهانی  بحران  کرد   ادعا  اطمینان  با  لحظه  این  در  توانمی  آیا  . بگویند
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 تم  ایلی  دیگ  ر  ه  ادولت  و  هاانس  ان  و  ش  ود  پیدا   روند  و  نظم  این  در  اساسی  فتور  و  ُسستی  تا
 (. 1399  ،)محمدی دهند؟« مثبت پاسخ  روند و نظم  این هایدعوت   به  ندارند

 گفتمان گسست .3-2

توان دیدگاهی را در نظر گرفت که تغییرات بنیادین ب  رای  می   پیشین،     تداوم وضع دیدگا بل  مقا در  
اندازی  از چش  م   آزادارمک  ی در این دی  دگا     کند. می   فرض ها  ذهنیت و ساتتارها و حتی سیستم 

از    . دارد   بستگی   جهانی  جامعه  سرنوشت  به  ایران  سرنوشت کند که » می  شناتتی استدالل جامعه 
  در   راه  ی   جه  ان،   دو   ای  ن   از   ی  ک   هر   در   تغییری   هر   باشد، می   کرونا   درگیر   ل ک   در  ان ه ج ه آنجا ک 

  ک  ه  کنشی  نوع  هم  و  تودش  کنشگری  واسطه  به  هم  ایران  ، لحاظ بدین  . بود  تواهد  دیگری   تغییر 
  ، 1399  ،  ش  د )آزادارمک  ی   تواه  د   بنی  ادین   تح  ول   دچار   گیرد، می   صورت   ایرانی   غیر   جهان   در 
  مل  ی،  و ای منطق  ه  ابع  اد  ب  ا  جهانی  و  فراگیر  اجتماعی  جریانی  ان عنو به  ا کرون » ازدیدگا  او   (. 14

  فرهنگ  ی،   اقتص  ادی،   ب  ومی،   زیس  ت  اجتم  اعی، )  متع  دد های چالش  طرح  با  را  معاصر  جهان 
 (. 26  ، 1399  ،  ارمکی   )آزاد   است   داد    قرار   بنیادین   درمسیر تغییرات (    . . .   و   مدیریتی،   انسانی، 

تنها در ایران بلک  ه تم  ام دانند که نهمی بزرگ  »رتداد« بحران کرونا را همچونبرتی نیز 
 رت  داد  ه  یچ  ما  »شاید  مطلق معقد استبهمن نامور  گسست مواجه کرد  است. جهان را با  

 درب  ار     ص  رفا    ن  ه  کرون  ا  ک  ه  چرا   . ایمنداشته  کرونا  گستردگی  به  اتیر  هایدهه  این  در  بزرگی
 ی  ک  کرون  ا  ،بن  ابراین  . است  کرد   تقسیم  دوت  از  وپسپیش  به  را   دنیا  که  شهرها،  یا  اشخاص
 (. 1399  ،ب  ود« )ن  امورمطلق  تواه  د  متف  اوت   کامال    کرونا  از  پس  جهان  و  است  ابررتداد

ست که کرونا در معنای دقی  ق و فلس  فی کلم  ه رت  داد اس  ت، و ا  استدالل نامور مطلق این
ینس  ت ا کرون  ا رت  دادیهای  یکی از جنبه  کنند. می  روروبهرتدادها جهان ما را با گسست  

 سالمت  بر  زیادی  تأثیرات  ناامن  »جهان  روس جهان را برای بشر ناامن کرد  است. که این وی 
 دچار  را   ما  چیزی  هر  از  بیش  کرونا  و  گذارد می  اتالق  و  نگرش   نگا ،  ها،انسان  روابط  روان،

 به  تنسب  ناامنی  . دارد   گوناگونی  هایجنبه  ناامنی  این  و  است  کرد   جهان  در  ناامنی  حس  این
 ناق  ل  او  نکن  د  ک  ه  ایمشد   اعتمادبی  دیگری   به  نسبت  ما  . آنهاست  مهمترین  از  یکی  ری دیگ

 دنبالبه  همه  و  برد   پنا   تودشان  فردیت  به  با  ترکوچک  هایحلقه  به  هاانسان  ،بنابراین  . باشد
 . (است« )همان سترگ   رویدادی تود این و  . بود تواهند پناهگا 
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 گفتمان بازاندیشی .3-3

ست که بحران کرونا ممکن است گسستی در ت  اریخ ا  کنم اینمی  من پیشنهادی که  کرد روی 
با توجه به تأثیراتی که تا   ،بحرانتوان تصور کرد که این  نمی  ایران ایجاد نکند، و در عین حال

این لحظه داشته است، در آیند  ه  یچ بازت  ابی در ذهنی  ت جمع  ی انس  ان ایران  ی ب  ه ج  ای 
 م  دت نیس  ت، ام  ا زمین  ه    معنای تغییرات س  اتتاری در کوت  ا هب  لزوما  این بازتا     نگذارد. 

در   س  ازد. می  مو همچنین نقد وض  ع موج  ود ف  راهها  برای اندیشیدن به بدیلای  معنای تاز 
  تواهم این رویکرد را توضیح دهم. می ادامه بحث

الج  رم بح  ران کرون  ا    از بح  ران کرون  ا تواه  د ش  د.   متأثرما الجرم    1مخیله اجتماعی 
 کن  د. می گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتص  ادی و فرهنگ  ی ایج  ادهای  ییراتی را در زمینهتغ

در   . «مهم در ذهنی  ت جمع  ی دانس  تهای  پرسششکل گیری  »توان  می  ترین تحول را مهم
تاز  در برابر تمام های  اندازی کلی این پرسشگری چیزی نیست جز اندیشیدن به بدیلچشم

حسین شیخ رضایی توصیف جذا    ایم. ه آنها تو و عادت کرد تاکنون بیا اغلب اموری که  
ونا انس  ان ام  روز را در گوید بحران کرمی  او  کند. می  طرح ها  و روایت روشنی از این پرسش

 از  زی  ادی  قرار داد  است، وضعیتی ک  ه »مق  دار  «2پایه  یا  اولیه  حالت  به  بازگشت»  وضعیت
ه  ای حالت ب  ه و ای  مداد  دس  ت  از  آورد   مف  راه  م  ا  برای  تکنولوگی  و  تمدن  که  را   چیزهایی

  (. 1399  ،رضاییایم« )شیخ  بازگشته زندگی اولیه    یا مرزی
 مف  روض ت  ود    اجتم  اعی  زن  دگی  در  قبال    که  زیادی  موارد   شودمی  این وضعیت »باعث

 ب  رای  ق  بال    که  یعنی »چیزهایی  . «بروند  سؤال  زیر  داشتند،  ما  برای  آشنا  شکلی  و  دانستیممی
 توانس  تنمی  هااین  آیا  که  آیدمی  پدید  پرسش  این  و  رودمی  سؤال  زیر  است  د وب  مفروض   ام

 فک  ر ب  دیلهای ش  کل آن ب  ه ت  وانیمنمی  ای  ن  از  بع  د  ما  آیا  و  باشد  داشته  دیگری های  شکل
 آی  ا  نیس  ت؟  بدتر  یا  بهتر  تاز   شکل  این  پرسند: »آیامی  « در این وضعیت مردم از تود. کنیم
 ب  ه  ت  واننمی  آی  ا  داش  ت؟  نگه  کم  را   مصرف   تواننمی  آیا  گرفت؟  را   زندگی  سرعت  شودنمی
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 نحوب  ه  فراغ  ت  اوق  ات  ب  ه  راج  ع  ش  ودنمی  آیا  کرد؟  نگا   دیگری   جور  انسانی  روابط  مفهوم 
 )همان(.   اندیشید؟ دیگری 

ت  وان ب  ا تکی  ه ب  ر نمی  اکن  ون   نامم. می  گفتمان بازاندیشی انتقادی«»این رویکرد را من  
 روش  ن اس  ت.  زمینه سخن گفت؛ اما برتی نکات ک  امال    ربی در اینمئن و تجطمهای  داد 
ه  ا کنونی و برمبنای تحلیل نظری برتی از ای  ن واقعیتآشکار  های  توان از روی واقعیتمی

تکیه بر تحلیل فرهنگی بح  ران کروناس  ت،   با توجه به هدف این مقاله که صرفا    را نشان داد. 
 فرهنگی را مهیا سازد توضیحاین بازاندیشی  ن است  ممککه  هایی  و واقعیتها  در ادامه زمینه

 دهم. می
 

 انفجار دانش  .4
ای  ن جه  ان   دنی  ای کن  ونی رخ داد.   ش  د   ایشد  و سیار بستر جهان مجازیبحران کرونا در  

نهایت اطالع  ات بیدهد که در زمان کوتا  و در شعاع تمام جهان  می  فرصت و امکان این را 
عظیم  ی از  بح  ران کرون  ا ذتی  ر    ن تل  ق و انتش  ار یاب  د. و آس  ا رایگ  ان و ص  ورت ارزانبه

اندازهای گوناگون را در دسترس همگ  ان و چشمها  تهاز رش ها  اطالعات، تحقیقات و تحلیل
های مطبوع  ات، ش  بکه ها،انتهای اطالعات و دانش از طری  ق رس  انهاین حجم بی  قرار داد. 

ی  زدان   تتیار جهانیان قرار گرفت. نترنت در اجهانتی ای  اجتماعی و موبایلی و به کمک شبکه  
زمینه انفجار اطالع  ات و دان  ش در شناسی و اطالعات در  منصوریان متخصص علم دانش

 نویسد:می  بحران کرونا
 راس تی به  ش د   تولی د   کرونا  ویروس   دربار     کوتا   مدت  این  در  که  اطالعاتی   تنوع   و  حجم

 .است  اینترنت  احوال  ثبت  مسئول   که  یمرس بپ  گوگل  از  باید   را   جزئیاتش  .است  آورشگفت
 چ ه  ه ر  ام ا  .کن د   آشکار  را   واقعی   آمار  که  است  آن  از  ترزرن   دارسرمایه  گوگل    چند   هر

 اطالع ات  از  .اس ت  ش د   تولی د   اطالع ات  ان داز    ای ن  تا  موضوعی   کمتر  دربار     هست
 در  بیم اری  ش گس تر  رون د   و  مبتالیان  تعداد  به  مربوط   آمار  و  اتبار  تا  پزشکی   و  بهداشتی 

 اطالع اتی   من ابع   از  عظیم ی   حجم  کرونا  با  مرتبط  اطالعات  بر  افزون  جهان.  وکنارگوشه
 ت ود  دروس   از  بخشی   آموزشی   سساتمؤ  مثالا   .است  شد   تولید   جدید   شرایط  دلیلبه  نیز
 ایتوره  تدوین  مشغول ها  موز    وها  کتابخانه  از  بسیاری  اند.کرد   تبدیل  آنالین  فرمت  به  را 
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 توج ه  ب ا  اند.شد   دیجیتال  جدید   منابع   تولید   به  ناگزیر  هاسازمان  اغلب  و  تند سه  مجازی
 ب رای متعددی منابع  گذشته ما  چند  در المللی بین نهادهای مشکل این  جهانی   ماهیت  به

گاهی   .(1399 ،)منصوریان اند کرد   تهیه عمومی   آ

روز  ش  هروندان و بگی  ریم، ام   اگر انفجار اطالعاتی ناش  ی از بح  ران کرون  ا را در نظ  ر  
گاهی ت  اریخ، سیاس  ت، اقتص  اد و فرهن    دربار  طبیع  ت،  ای  تاز های  نهادهای جهان با آ

 تب  ر بودن  د. از آنه  ا بی  که پیش از این به آنها توجه نداشتند ی  ا ک  ال  اند  مواجه و مجهز شد 
 بش  ر ف  راهم  ش  ناتتی جدی  دی ب  رای  توان انتظار داشت که این انفجار اطالعات، زمینه  می

و ها  ، سیاس  تگذاریزن  دگیش  یو    را نس  بت ب  ه  ها  انس  انهای  که حساسیتای  زمینه  ؛ سازد 
 در آیند  دانست. ها  ساز بازاندیشیتوان اینها را زمینهمی طبیعتا    دهد. می  افزایشها  حکمرانی

o  
 زدایی از زیست جهانآشنایی  .5

اتت فرهن    و زن  دگی هبرده  ای ش  نیک  ی از را   1زداییدر گفتمان علوم اجتماعی، آشنایی
جهان عبارت مشهوری است که ابتدا ادموند هوس  رل یستز  است.   2جهانوزمر  یا زیستر

»ویژگ  ی   :نویس  دمی  3طور که دیوی  د انگل  یسهمان  را در اوایل قرن بیستم ابداع کرد. آن را  
، 1391  ،)انگل  یس  آن اس  ت«  5و ب  دیهی  4ت  أملیجهانی، ماهی  ت پیشمحوری هر زیست

 مانن  د ه  وایی ک  ه ت  نفسورن  د و  غوطهت  ود  های  جهانک  ه اف  راد در زیس  تاینیعنی    (. 41
ش  وند ک  ه می  جهان غ  رقافراد چنان در زیست  دانند. می  کنند، وجود آن را امری طبیعیمی

محققان اجتماعی این وظیفه را ب  ر عه  د  دارن  د ک  ه ای  ن   گویی از آن هیچ اطالعی ندارند. 
ش  ته ش  د  را همچ  ون ام  ری جال  ب، ش  گفتناک و دیهی پندا جهان، متعارف، طبیع  ی و ب   

راهبرد محققان برای ای  ن ک  ار،   اسایی، یا امری بیگانه موضوع دانش تود قرار دهند. شنقابل
زن  دگی های  نویس  ان تجرب  هطور که در ادبیات، شاعران و داستانهمان  زدایی است. آشنایی
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از    زدایی آش  نایی   . )هم  ان(   کنن  د می   و مشاهد  یت  ؤ ر روزمر  را همچون امور ناآشنا برای ما قابل 
  دهد. می   جهان ما را شکل یعنی آگاهی از جزئیات پرشماری که زندگی و زیست زندگی روزمر   

 (. 45  ، دش  وار اس  ت« )هم  ان   این کار به تعبیر انگل  یس اگرچ  ه ن  اممکن نیس  ت، ام  ا »غالب  ا  
جهان ت  ود تبت ب  ه زیس   فراهم کنند که ما نس   هایی  توانند موقعیتمی  جمعیهای  فاجعه

گا   و باوره  ایی ک  ه ب  دیهیه  ا  کنن  د نیروه  ا و کنشمی  یرما را ناگزها  ، چون فاجعهشویم  آ
گا  ما بیرون بجهند و در برابر چشمان ما قرار گیرند.  پنداشتیم از دایر   می  ناتودآ

مانن  د بح  ران کرون  ا اف  راد ع  ادی مانن  د محقق  ان ها  بحرانی و فاجع  ههای  در موقعیت
دلیل قرنطین  ه، کرون  ا ب  هبح  ران    ش  وند. می  جهان ت  ود حس  استماعی نسبت به زیستاج

و همچن  ین ب  ه دلی  ل   گذاری فیزیکی، به تطر افتادن سالمتی، مراقبت و تودمراقبتیفاصله
طبوعات، موقعیت اجتماعی و مهای  شبکه  ها،های جمعی در رسانهوگوگفتانفجار دانش،  

ب  ین   از رواب  ط  زداییآش  نایی  برای افراد ع  ادی ف  راهم ک  رد. جهان را  از زیست  زداییآشنایی
 گذاری فیزیک  ی رت  داد. دلیل فاصلهبود که در بحران کرونا بهها  ترین پدید شخصی از مهم

پرهی  ز گونه تماس فیزیک  ی  بوسی و هر دادن، دیدافراد در موقعیت بحران کرونا باید از دست
نوروز بیش از هر زم  ان دیگ  ری اهمی  ت یاف  ت ویژ  در موقعیت جشن  هاین موضوع ب  کنند. 

در این موقعی  ت، انس  ان ایران  ی متوج  ه اهمی  ت   بازدید نوروزی به تعلیق درآمد.   زیرا دید و
ه  ای به تعلیق درآمدن آئین  شد. ها  نقش بدن در این آئینو روابط آئینی و  ها  تعامل  ها،تماس

گا   نقش مهم  ی در  ،که در موقعیت بحران رخ داد  ،ذهبیملی و م ش  دن انس  ان حس  اس و آ
در ت  أمین نیازه  ای ع  اطفی، ش  ناتتی و ه  ا  آئینه  ای  عملکرده  ا و نقشایرانی به مع  انی،  

عالو  بر این، بسیاری از سازوکارهای نظام روابط قدرت که از طری  ق   اجتماعی او ایفا کرد. 
اهمیت روابط اگر    گرفت نیز برای انسان ایرانی آشکارشد. می  انجامها  برگزاری و اجرای آئین

دانن  د می  ی جامع  ه و انس  ان ایران  ی بس  یار پ  ر اهمی  تبین شخصی که محقق  ان آن را ب  را 
از رواب  ط ب  ین   زداییآش  ناییدر نظ  ر بگی  ریم، ای  ن    (1397  ،2کوتالکیو  ؛  1381  ،1مناو)ب

   ن انسان ایرانی داشته باشد. جهاتواند پیامدهای عمیق و مهمی در زیستمی  شخصی
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 هالویتنظام اوتغییر    .6
انس  ان  های  عقید  باشم که بحران کرونا شاید نتواند مسئله فکران او هم توانم با تاجیک و هم می 

س  ازد،    رو روب  ه اش  روزم  ر  های  و ارزش ها  ایرانی را حل کند و او را با تغییرات مهمی در کنش 
  بحران کرونا  د. آمیز تواهد کر انگیز و مناقشه ور را برایش پرسش اما همه یا اغلب این کنش و ام 

نظ  ام  اعتب  ار کن  د، ام  ا ممک  ن اس  ت  مقول  ه مص  رف و رفتاره  ای مص  رفی را بی توان  د  نمی 
های  مدت در سیس  تم ممکن است در کوتا  ها  این تغییر اولویت   سازد   متأثر بندی ما را  اولویت 

گذار  ثیر أ روزمر  افراد تا های  کنش   اما در داشته باشد  ن د  و حکمرانی بازنم های  اقتصادی و سیستم 
انه، تودتواهان  ه، دگرس  تیزانه،  ی گرایانه، س  ودجو عی  ت مص  رف بح  ران کرون  ا موق   اس  ت. 

در ای  ن   س  ازد. می  ستیز کنونی انس  ان را ب  ا پرس  ش مواج  ه جویانه، فردگرایانه و طبیعت رقابت 
ش ب  رای موفقی  ت ب  ه ه  ر قیم  ت  یافته کنونی مانند تال مشروعیت های پرسشگری برتی کنش 

هس  تی و    ناسپاس  ی نس  بت ب  ه طبیع  ت، دیگ  ران و جای ب  ودن،  ه ب     ممکن، تأکید ب  ر داش  تن 
ایگوئیس  م ی  ا    توانند مشروعیت پیشین تود را حف  کنند. نمی   تاد  دنیای مدرن اف جا های  کنش 

م  تودمرکزپنداری که در جهان مدرن زمینه روانی تخریب جهان اجتم  اعی و طبیع  ی را ف  راه 
 نشود.  و ر روبه پرسشگری  تواند در موقعیت بحران کرونایی با  نمی   ساتت، 

رام در سطح آدریج و آرامتُترد در حال وقوع است به  این پرسشگری که در سطح افراد و
ه  ای نظام»عل  م و    ها،هموار  هنگام بروز فاجعهبرای مثال،    نیز نفوذ تواهد کرد. ها  سیستم

سیس  تم س  المت در جامع  ه یک  ی از   یابن  د. می  ی  اتتقویت شد  و تجدی  د ح  «تخصصی
تاص تود را های  داللت  این موضوع برای جامعه ایران احتماال    تخصصی است. های  منظا

تخصصی را ب  ا چ  الش مش  روعیت سیاس  ی های اتیر نظامهای  جامعه ایران طی دهه  دارد. 
علم، امتیازه  ای و شبه  گفتمانی میان علم  مواجهه  نتیجه بحران کرونا  در    کرد  است.   روروبه
علم در آزمون بحران کرونا با سرزنش اجتماعی ان شبهگفتم  . تری نصیب علم شد  استبیش

  شد  است.  روروبهو شرمندگی جمعی  
 باع  ث  اولی  ه  و  پای  ه  حال  ت  به  بازگشت  کنیم،  نگا   قضیه  به  فلسفی  جنبه  از  بخواهیم  گرا
 آش  نا  ش  کلی  و  دانس  تیممی  مفروض تود    اجتماعی  زندگی  در  قبال    که  زیادی  موارد   شودمی

 از  ت  رو   و  اولیه  حالت  به  بازگشت  کارکرد   دیگر،عبارت به  . بروند  سؤال  زیر  ند،داشت  ما  برای
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 رودم  ی سؤال زیر است بود  مفروض  ما برای قبال   که چیزهایی که است  این  معمولی  حالت
 بع  د ما آیا و باشد داشته ی دیگر هایشکل توانستنمی اینها آیا که آیدمی  پدید  پرسش  این  و

 اولی  ه حال  ت ب  ه بازگشت دیگر، عبارت به  . کنیم  فکر  بدیل  هایشکل  آن  هب  توانیمنمی  این  از
 ی  ا اجتم  اعی هایش  بکه در  ام  روز   . کن  یم  فکر  دوبار   اولیه  مفاهیم  دربار     ما  شودمی  باعث
 هم  از  و  شد   عوض   افراد  زندگی  جاری  روال  که  شنویممی  و  بینیممی  شخصی  وگوهایگفت

 آی  ا  گرف  ت؟  را   زن  دگی  س  رعت  شودنمی  آیا  نیست؟  بدتر  ای  بهتر  تاز   شکل  این  آیا  پرسندمی
 نگ  ا   دیگ  ری   ج  ور  انسانی  روابط  مفهوم   به  تواننمی  آیا  داشت؟  نگه  کم  را   مصرف   تواننمی

 ب  ه  بازگش  ت  بن  ابراین  اندیش  ید؟  دیگ  ری   نحوب  ه  فراغ  ت  اوق  ات  به  راجع  شودنمی  آیا  کرد؟
 . شودمی هم اولیه هایوضعیت و مفاهیم دربار     کردن فکر  باعث اولیه توضعی

 
 شدن مضاعفدیجیتالی .7

بح  ران کرون  ا   شدن ب  ود  اس  ت. اتیر در مسیر دیجیتالیهای  ایران طی دهه  جهان و جامعه  
تری تواه  د شدت تقویت کرد  و در آیند  ای  ن موض  وع ابع  اد عمی  قهفرهن  دیجیتالی را ب

ش  دن ب  یش از گذش  ته در تالینظام رسانه و فرایند دیجیدهند  می  د آشکار نشانشواه  یافت. 
سیاس  ی و های و همچن  ین در سیس  تمها عاطفی، ش  ناتتی و رفت  اری انس  انهای  تمام الیه

اهمی  ت ها  جدید نماده  ا و نش  انه  شد   در این فضای دیجیتالی  اقتصادی نفوذ تواهند کرد. 
 یدایران  ی تش  د ش  دن جه  ان و جامع  ه  یق فراین  د فرهنگیبیشتری تواهند یافت و از این طر

ای  ن جه  ش، جه  ش فرهنگ  ی نی  ز  شدن مواجه تواهیم شد. ما با جهش دیجیتالی  شود. می
تواهیم   روروبهدر این جهش فرهنگی در حال ظهور ما با کاهش تعامالت رو دررو    هست. 

در   طبیعت  ا    هد گرف  ت. شد و میل و عادت انسان به مروادات دیجیتالی و مجازی فزونی توا
شدن مضاعف نامید، ساتتار عاطفی و احساسی آن را مجازیتوان  می  این فضای جدید که

اجتم  اعی و اف  ق فک  ری و ه  ای  مهم  ی ب  رای ارزش های  یابد که داللتمی  جدیدی ظهور
 تواهد داشت. ها  شناتتی انسان

د، عملکرده  ای تان  ه بنیاو تان  ه)کار از تانه(  شغلی دورکارانه  های  با گسترش فعالیت
ش  غلی در ه  م تنی  دگی بیش  تری های  گی با فضاها و درگیری یابد و فضاهای تانمی  افزایش
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ها لفهؤجنسیتی، معنای تانه و مهای  در این موقعیت روابط جنسیتی، نقش  تواهند داشت. 
ظهور ح  الت  وان در انتظ  ار فرهن    درمی  گیرن  د. می  تانگی جدی  دی ش  کلهای  و ارزش 
غ  از ش  د  اس  ت، در پ  یش آ  هایش  دن فرهن    ک  ه از ده  هفرایند زنانه  بود. ای  تاز تانگی  

و ه  ا ، زی  را زن  ان در تان  ه از توانایییاف  ت  ظهور تش  دید تواه  دح  الموقعیت فرهن    در
ه  ای و تنشه  ا  ش  دن ب  ا مقاومتاگرچه فراین  د زنانه  تری برتوردار هستند. بیشهای  قابلیت

عی  ین تواهد بود، اما در هر حال اهمیت زنان در ترو  هروب جدی و حادتر میان زنان و مردان  
 سرشت و سرنوشت جامعه و انسان بیش از گذشته تواهد شد. 

و ه  ا ظهور پساکرونایی اگرچه ارزش حالدر فرهن  دررغم تمام نکاتی که بیان کردیم  به
اعتبار شود اما در نهایت این فرهن   می  روهفرهن  مدرن با تجدیدنظرهایی رووب های  لفهؤم

محور مانن  د اجتم  اعه  ای رونایی برتی ارزش در فضای پساک . داد تود را از دست نخواهد
تر ب  ه اجتم  اعی، توج  ه بیش   ه  ای اهمیت تانه، تانواد ، دگردوس  تی، همی  اری و یاریگری 

ه بازگش  ت ب  ه تر تواهد شد ام  ا اینه  ا منج  ر ب   معطوف به انسان بیشهای  طبیعت، و ارزش 
ه  ای ارزش   ظهور پساکرونایی،حالفرهن  در  شود. نمی  ن  سنتیجامعه پیشامعاصر و فره 

سنتی را در چارچو  فرهن  مدرن تفسیر و معنا تواهد کرد و بدون بازگشت ارتج  اعی ب  ه 
 را تواهد آفرید. ای گذشته، معجون تالقانه تاز 

 
 افزایش توانش تطبیقی شهروندان  .8

ای  ن بح  ران   ن بحران هس  تند و درب  ار   اغلب کشورها درگیر ای   کرونا، جهانی است. پاندمی  
های و ش  بکهها  رس  انه  پردازن  د. می  گوین  د و ب  ه سیاس  تگذاریمی  د، س  خنکنن   می  تالش 

 ه  ا،فیلم  . کنن  دمی  را در سراس  ر جه  ان منتش  ره  ا  ه  ا و تالش وگوگفتاجتماعی نی  ز ای  ن  
و ها  وش شود و گمی  سرعت در سراسر جهان منتشرتبرها و تحلیل و تحقیقات به  ها،عکس
بلکه ن  وع   ها،نه تنها آمار مبتالیان و کشته  است. همه مردم درگیر این فضای جهانی  ها  چشم

در ای  ن موقعی  ت،   واکنش م  ردم تم  ام جوام  ع در جل  وی چش  مان جه  انی اس  ت.   و شیو   
س  نجند میای  مقایسه  طوربهو چگونگی این بحران را    شیو  مواجهه  هاشهروندان همه کشور

 ه  ا،سیاس  ی و حکمرانیها  نظامهای  و ضعفها  قوت ها  در این ارزیابی  ند. نکمی  و ارزیابی
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ش  هروندان ه  ای  و کنشها  تخصصی سالمتی و علم، و همچنین واکنشهای  عملکرد نظام
د و ن   حض  ور دارای نجش مقایسهمردم ایران نیز در این فضای س  هاست. نیز زیر ذربین ملت

الگوهای فکری و فک  ری ت  ود در مقایس  ه ب  ا س  ایر   وها  باورها، کنش  ها،ش زبه ارزیابی ار
تاریخ، فرهن  و نقاط قوت و ضعف ت  ود   باورهایی دربار   ها  همه ملت  پردازند. ها میتمل

را ها  و قوت و ضعفها  در موقعیت بحران کرانا فرصتی است تا شهروندان این داوری  دارند. 
گرفته کن  ونی ت  ا ح  دود زی  ادی لبازاندیشی انتقادی ش  ک به محک آزمون و تجربه بگذارند. 

اه  د گری ادام  ه تودر پایان بحران نیز این س  نجش  گری تطبیقی است. از این سنجش  متأثر
 ظهور تواهد بود. حالیافت و بخش مهمی از فرهن  در

 
 افزایش تقاضای اجتماعی برای دانش  .9

ی ب  رای فن  اورواپی  دمیک، توج  ه همگ  ان ب  ه علمهای  عمومی موقعیتهای  یکی از ویژگی
 ه  ای جمع  ی درب  ار   وگوگفته  ا  موقعیتدر ای  ن    ،ح  العیندر  کردن تطر اس  ت. برطرف 

وضعیت اقتصادی و سیاسی نیز وضعیت جامعه، سرنوشت انسان، پامدهای بحران، آیند  و  
 بحرانی که امنیت جانی و وجودی انسان با مخ  اطر   های  در موقعیت  کنند. می  گسترش پیدا 

مقوالت اتالق  ی و به مباحث عرفانی، معنوی و امید و  ها  یاز انسانشود نمی  روروبهجمعی  
نیاز ب  ه عل  وم انس  انی و ها  رو در این موقعیتاز این  کند. می  ترش پیدا شدت گسهاجتماعی ب

 بحران کرونا چنین وضعیتی را ایجاد کرد  اس  ت.   شود. می  اجتماعی، هنرها و ادبیات بیشتر
وان  دن و و تشویق و ترغیب مردم به تها  با نشر این دانش  نیزها  اجتماعی و رسانههای  شبکه

تحلی  ل و تفس  یرهای محقق  ان عل  وم ه  ای  ش  عر و در عین  ها،نرما  ها،شنیدن و دیدن فیلم
در   دهن  د. می  را اف  زایشه  ا  انسانی و اجتماعی، میزان تقاضای اجتم  اعی ب  رای ای  ن دانش

ای، بلک  ه جمعی  ت پرش  ماری از حرفهتنها محققان و دانشگاهیان  موقعیت بحرانی کرونا نه
انسانی و اجتم  اعی متناس  ب ب  ا نیازه  ا و های  ا درگیر تلق و انتشار دانششهروندان تود ر

سیاسی و حکمرانی نی  ز در موقعی  ت بحران  ی، ب  یش از های  نظام  اند. تقاضاهای مردم کرد 
نکت  ه   هس  تند.   و دانش  گاهیای  حرف  ههای  و دانشها  و دیدگا ها  مواقع عادی نیازمند بحث

، تقاضای اجتم  اعی ب  اال تشار گسترد  و همگانی دانشست که تلق و انا  مهم در اینجا این
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انتق  ادی های  و دانش  گاهیان، ب  ر کیفی  ت بازاندیش  یه  ا  پذیر س  اتتن دانشبرای مسئولیت
   افزاید. می  شهروندان و جامعه

 
 افزایش سوژگی و عاملیت  .10

ر انس  ان پرسش مرگ را در برابها  که اپیدمیهایی  موقعیت  ویژ  درهبحرانی بهای  در موقعیت
 فک  ری، فن  ی و فرهنگ  ی ت  ود را بس  یجه  ای  و جوامع تم  ام امکانها  دهند، انسانمی  قرار
جسمی و روان  ی ،  معنوی  ،مادیهای  کننند تا بحران را مدیریت کرد  و از میزان تسارت می

وس  ایل   ها،بودن بحران و دسترسی به رس  انهگیر  در بحران کرونا با توجه به عالم  آن بکاهند. 
ماعی و موبایلی، فرصت بیشتری برای درگیری و مشارکت افراد در اجتهای  ی و شبکهارتباط

گاهی از آن و ابراز و بیانران،  مقابله با بح    شد  است.   تود فراهم  آ
رای مدنی نیز در ای  ن موقعی  ت مج  ال و ض  رورت بیش  تری ب     ، نهادها و جامعه  عالو  به

ها با تهدید ج  ان انس  انبحران کرونا    همچنین  مشارکت در مدیریت بحران پیدا کرد  است. 
از پزشکان و نیروه  ای   ،پذیری افراد گوناگونفشار هنجاری و اتالقی زیادی برای مسئولیت

در   ایجاد کرد  است.   ،ثروتمند و توانمند و مدیران و سیاستمدارانهای  نظام سالمت تا گرو  
پی  دا   ع  ه و دیگ  ری را ن عوامل افراد فرصت و ضرورت درگی  ر ش  دن ب  ا ت  ود، جامنتیجه ای

سرنوش  ت ت  ود و ب  ه  نسبت  مندی  این درگیری موجب بسط و توسعه حس دغدغه  اند. کرد 
  دیگر را تقویت کرد  است. های  انسان

  جامع  ه های  و بحران ها  تر با چالش تر و گسترد  یکی از پیامدهای این موقعیت آشنایی عمیق 
فرهن   ، نظ  ام    ب  ار   تأم  ل ف  رد در دیش  ی و  این آشنایی و درگیری، موجب بازان   و نوع بشر است. 

  آزادی و ات  الق در جامع  ه بنیادی چون وضع ع  دالت،  های  سالمت، نظام حکمرانی و پرسش 
و  ها  پذیری انس  ان شود که موج  ب آس  یب می   در اینجاست که پرسش از سازوکارهایی   شود. می 

ف  رد و جامع  ه    در ذه  ن   ه  ا و فسادها و نابخردی ها  سرکو    ها، نابرابری   ها، عوامل ایجاد تبعیض 
  الجرم ذهن را متوج  ه س  ازوکارهای فک  ری و الگوه  ای ش  ناتتی ها  این پرسش  شود. می  ظاهر 

سازند یا موج  ب  می   ه آنها را موجت و فرهن  جامعه  ها  سیاست   ها، سازد که دین، هنرها، دانش می 
 کند. می   از درون چنین فضای بازاندیشی گسترش پیدا نقد فرهنگی    شوند. می   آنها 
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 گیری نتیجه  .11
که بحران کرونا چ  ه پیام  دهای این  رسش اصلی این مطالعه برگردم. تواهم به پمی  در اینجا

 ما را تغیی  ر  شیو   زندگیآیا بحران کرونا فرهن  و    فرهنگی برای  جامعه و انسان ایرانی دارد؟
ذه  ن و که برتی معتقدند ای  ن بح  ران ت  أثیرات پای  دار در  استدالل کردیم    دهد یا تیر؟می

گسس  ت »در مقاب  ل برت  ی قائ  ل ب  ه  کن  د. نمی  او ایج  اده  ای  دیشه انسان ایرانی و کنشان
ت  الش   دانن  د. می  را متمایز از جامعه پیشاکرونا ایران  «جامعه پساکرونا»هستند و    «تاریخی

 کند. می  کنش و منش انسان ایرانی ایجادبحران کرونا الجرم تغییراتی را در کردم نشان دهم 
ده  د  پان  دمی کرون  ا تغییرات  ی در آن می تجربی در جوام  ع دیگ  ر نی  ز نش  ان  مطالعات

ای مالحظ  هقابل  طوربهزندگی روزمر  که بدون عارضه و تنش بود  ایجاد  است و  های  جنبه
حت  ی ای  ن بح  ران و   وجود آورد  است. همعمول زندگی بهای  و رویهها  تغییراتی را در عادت

صورت امری عادی در زندگی روزمر  تبدیل سازد را بهای  تاز   هایتواند روش می  تغییرات آن
و ه  ا  این تغییرات در سطوح سوگ  )فرد(، س  اتتار )ع  رف و آئین(  2020)کیم و همکاران،  

م  انی رخ اما این تغییرات در فرایند ز  نهادها( و سیستم )بازار و نظام حکمرانی( تواهد بود. 
ذهن  ی ب  ا ای  ن بح  ران   ی شود و شد  است، درگیریم  آنچه در مرحله اول آشکار  تواهد داد. 

ش  دن ای  ن تبدیل  هستیم.   روروبهما برای مدتی با واکنش فکری و ذهنی با این بحران    است. 
 ن  امم. می  ذهنی و فکری را بازاندیشی انتقادی و بازاندیشی فرهنگیهای  و مواجههها  واکنش

سیاس  ی و های  ری در س  طح سیس  تماساتتهای  الزم برای دگرگونی  زمینه  ها  زاندیشیاین با
 بازار را مهیا تواهد کرد. 

 توان استدالل کرد ک  ه بح  ران کرون  ا احتم  االمی  عه نکاتی که بیان کردمبراساس مجمو
سان زندگی ان  مدت )در پنج سال آیند ( تغییرات بنیادی در فرهن  و شیو   تواند در کوتا نمی

 ضای فک  ری و س  اتتار احساس  ات م  ا را عمیق  ا  فایرانی ایجاد کند اما این بحران ذهنیت و  
و س  اتتارهای ه  ا  گفتمان سیاسی و حاکم و همچنین موانع تاریخی و عادت  دهد. می  تغییر

 فرهنگی دیگرهای  و ساتتارهای اداری و بروکراتیک موجود و بسیاری محدودیت  اجتماعی
ول  ی در نهای  ت   ن  د. نکمی  ذهنیت جدید و ایجاد تغییرات بنیادی فراهم  موانعی در را  تحقق

را تجربه و تحمل تواهد ک  رد   «ایآستانه  دور   »ساله  جامعه و انسان ایرانی در این زمان پنج



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 50 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ه  ا  ت  وان انتظ  ار داش  ت ک  ه چالشمی  آشکار تواهد ش  د.   «پساکرونایی ایران  جامعه  »و  
 یو جهانی، فشار ش  دیدای  سی در سطوح ملی، منطقهاقتصادی، اجتماعی و سیاهای  تنش

باشد که برتی   شیو   زندگیگیری فرهن  و  ایران بیاورد و بازتا  این فشارها شکل  بر جامعه  
ظهور«، ش  کل ح  الدرپیش همچون »فرهن    های آن از دهههای و روندها و رویهها  نشانه

تر و گسترد  تری تواهد عمیق  بیشتر،  آیند  ظهور و نمودهای  این فرهن  در سال  گرفته بود. 
   شود. می آیند  احتماال تثبیت در یک دهه  ایتا   نهداشت و 

ش  دن فرهن   « ت  وان آن را »کروناییمی  ما اکنون در فرایندی فکری و ذهنی هستیم ک  ه
 س  ت ک  ه جامع  ه و انس  ان ایران  ی در نتیج  ه  ا  ش  دن فرهن    ای  نمنظورم از کرونایی  نامید. 

ت  وان می  کن  د ک  همی  ا را پی  دای  ت  از   و ذهنی  ت اجتم  اعی  انتقادی، نگ  رش های  بازاندیشی
 بندی کرد:گونه چنین صورت صورت فهرستبهرا این نگرش های  ویژگی

  ؛ نگرش انسان ایرانی به دنیای مدرن همرا  با نوعی نگرانی، اضطرا  و واهمه تواهد بود  ▪
برای زن  دگی تقوی  ت ی از آنها  گیرو ضرورت بهر  فناوری  ونگرش انسان ایرانی به علم  ▪

؛ تواهد شد
؛ گرش انسان ایرانی به طبیعت و ضرورت مراقبت و توجه به آن بیشتر تواهد شدن ▪
؛ نگرش انسان ایرانی به باورهای سنتی و ترافی تضعیف تواهد شد ▪
؛ نگرش انسان ایرانی به مقوالت انسانی و عاطفی تقویت تواهد شد ▪
؛ ت تواهد شدندگی تغییر کرد  و تقوی یت آن در زنگرش انسان ایرانی به تانه و اهم ▪
)حکمرانی و بازار( و عملکرده  ای ها نگرش انسان ایرانی به ضرورت تغییر در سیستم  ▪

؛ سوگ  )فرد( بیشتر تواهد شد
ای و رویکرده  ای میان/فرارش  تهه  ا  نگرش انسان ایرانی به گسترش تعامل میان دانش  ▪

؛ تقویت تواهد شد
؛ می نوع بشر تقویت تواهد شد مشترکات روحی و روانی و جس  نگرش انسان ایرانی به  ▪
؛ نگرش انسان ایرانی به ضرورت ارتباطات دیجیتالی و مجازی تقویت تواهد شد ▪
؛ شدن تقویت تواهد شدنگرش انسان ایرانی به عرفی ▪
؛ تر تواهد شدانسان ایرانی نسبت به زندگی روزمر  و اهمیت ان هوشیارتر و حساس ▪
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تی و بهداشت بسیار تغییر کرد  و حساسیت و توجه سالم  انی به مقوله  ایرنگرش انسان    ▪
؛ 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

سازد و می  أثرمتحکمرانی و اقتصادی را  های  مدت نظامدر بلند  این تغییرات در نهایت و
ویروس کرونا با توجه ب  ه تهدی  دی ک  ه   شود. می  ایران دگرگون  عینی و ذهنی جامعه    موقعیت
 تواه  د ش  د. ای  گس  ترد های  ورزیباع  ث اندیش  هانس  ان ایج  اد ک  رد  اس  ت،    یبرای بقا
معنای مجموعه تغییرات عینی و ذهنی، مادی و معنوی است ک  ه شدن به فرهن  بهکرونایی

 آفریند. می  برای انسان ایرانیای  اجتماعی تاز   کرونا زمینه    بحران  کند. می  جادکرونا ایبحران  
  تواهند داشت. ای معنای تاز  چیزهمهدر نتیجه، در این بستر اجتماعی جدید،  

ت  وان ب  ا قطعی  ت و نمی  تحلیل بود و هرگز  آنچه بیان کردم صرفا  کنم  می  مجدد یادآوری
 مجه  ولی  ام ک  ه »آین  د عقی  د باون  د هم  با زیگمون  د  کرد.   یبینپیش  قاطعیت فردا و آیند  را 

 و ح  دس از ب  یش چی  زی ه  ابینیپیش  . ماَندمی  مجهول   هم  باز  کنیم،  هرچه  و  است؛   عظیم
 اس  ت ناپ  ذیربینیپیش آیند  . است آمیزمخاطر   شدتبه آنها به  کردن  اعتماد  و  نیست،  گمان
کن  د«  تغییر اوضاع که است ممکن لحظه،  هر  در  . است  نامعین  بگوییم،  ساد   و  صاف  زیرا،

معنای پای  داری و ثب  ات در فرهن    آیند  به  بینیپیشقطعیت در  این عدم  . (1398  ،)باومن
 :برم می  سخنم را در اینجا با شعر موالنا به پایان  نیست. 

 ا   دن ما در بق ر از نو شتببی     شود دنیا و مامی هر زمان نو
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  یشی ند بحران کرونا و بازا 

 فرهنگی در ایران 
 

س وم.   ه زار   نش ر:  زنج ان(.  محمدی  فتاح)مترجم:    آمدید  خمش  حقیقت  برهم    ب   .(1392)  گیژک،اسالوی
 (2002)تاریخ اصل اثر 

. سایت انساان شناسا  و جرهناگرو.  جهان پساکرونا: سناریوهای پیش  (1399فروردین،    26فکوهی، ناصر )
  برگرفته از

 ، برگرفته ازمشق نم(. جهان پساکرونایی. 1399تاجیک، محمدرضا )
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  1399 بهار ، 46 پیاپی ، 55-90 (، 2)12 انسانی، علوم در ایرشته میان  مطالعات فصلنامه 

  مبنای   بر  19کویدففف بحران   اجتماع    پعامدهای   و  واقیعات   فهم   (. 1399)   عل    آبادی، دولت   باقری   و  محسف؛   آبادی، سفع    شفیعی  
    .55-90  (،2)12  ،انسااالن   علوم   در  ای رشاا ا میال   مطالعاال   .لومفان  نعکالس   اجتمفاع   هفای سففعسففتم  نظریف   

 
 شاپا: 4641- 2008  

 (  آزاد است.     نویسندگان / دسترس  ب  مت؛ کامل مقال  براساس قوانع؛ کریتعو کامانز   ©

بر مبنای نظریه   19ـکویدفهم واقعیات و پیامدهای اجتماعی بحران 
 های اجتماعی نیکالس لومانسیستم

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

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

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

https://dx.doi.org/10.22035/isih.2020.3925.4035
http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2020.4070.4147
http://dx.doi.org/10.22035/ISIH.2020.4070.4147
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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 مقدمه  .1
برای شفهروندان سفراسفر جهان با یک شفور خبری آشاز شفد. خبر انتنفار ویروس   2020سفا   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

.

.  

.  

سعستم های 
اجتماع 

سعستم جامی 

ادسعستم اقتوخرده

سعستم خرده
سعاست

سعستم دی؛خرده

سعستم علمخرده

سعستم خرده
آموزش و پرورش

سعستم قانونخرده

سعستم تیامالت

سعستم سازمان

 ا خود ارج 

 خود ترمعم

ابیاد محعط 
سعستم اجتماع : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 

 202  تا 2017(. نمودار پروازهای روزانه از سال 2نمودار شماره ) 

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 64 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100شفاخم بازار سفهاب از   کک  ی  ،1مزیتا  ا عنننف یبورس اوراق بهادار فادر ای؛ معان،  
 ک    ،2داو جونز  لفنیت  ؛عانگعم، شفاخم  ارزش بازار اسفت  ؛ی شفرکت بورس لندن با با تر

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 سیستم اقتصاد. خرده1-3-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (5،  2020، 6تأمل دانست. )سواسترولوکرونا را یک  از فر عات قابل
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 

 

 

 

 

 

 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 68 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقتوففادی را   یهاسففعسففتم، خردهدهعچعپ طعمحشففده، همراه با  موع  اتیاقات مطرح م 
 ی را برا   ی هفاسففمعمکفانسفففاز خود،  در جریفان فراینفد خودارجفا  و ترمعم  کنفد تفام بور م 

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

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

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

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

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

 

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

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

 

گعری هم 
کرونا

پعامدها و واکنش 
خرده سعستم 

اقتواد

پعچعدگ  
شدید محعط 

المللبع؛

شور ب  
سعستم خرده

اقتوادی

های سعاس  در جدا  نظاب
المللمحعط بع؛

پعچعدگ  خرده سعستم 
اقتوادی

کاهش 
شاخم 

ت ارت آزاد، 
افزایش فقر

تیامل با 
خرده سعستم  

سعاست

خود ارجاع 

مسدودسازی جریان 
مرزیاد ت بع؛بت

محدودیت در 
  انتقا  کا ، سرمای

و نعروی کار

خود ترمعم 
اقتواد فمایت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 اقتصاد سیستم خرده و  19ـکوید ( .  6نمودار شماره ) 
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 

 

هم  گعری 
کرونا

واکنش خرده 
سعستم قانون

تغععر قوانع؛ در عرل 
های گوناگون خود ارجای 

تغععر شکل مینادار قوانعن  
همچون قانون جرایم 
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 سیستم سیاست. خرده3-3-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020  ،1 .) 
 

 

 سیاست سیستم خرده و  19ـ(.  کوید 7نمودار شماره ) 
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نعل ب  اقتدارگرای 

تیامل باخرده سعستم قانون بازتولعد قوانع؛ 
سعاس 

واکنش فضای محعط  خود ترمعم  بازگنت ب  الو  دموکراس 
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  سیستم دین. خرده4-3-3
  خود قرار داده و تغععرات زیادی تأثعر  را تحت ه   ا مذ   ادیان و     مختلی  ی ها وه ع ب  ش   19فف ی کوید ر ع گ هم  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شتباه  ا   فففف   های بهداشت  عدب رعایت پروتکل   فففف   خود   ی ها در انتخاب   ممک؛ است   و   رسد   نم   ط ع با مح 
رسفد در  تو فعس آنک ، ب  نظر م  ها اسفت. سفعسفتم  ی ای پو  سفاززمعن خود   ؛یا ک  البت   کند 
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با قرائت رسفم    افت یمذه  سفازمانخورد ک  ای رقم م گون سفعسفتم دی؛ تحوی ت ب خرده
مراسفم  افتما ،  ی رعگهم   انیمردب پس از پات.  اسف آزمون شفدن  در برخ  از کنفورها درفا 

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

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

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

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

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

 

 دینسیستم خردهو  19ـ(. کوید 8نمودار شماره ) 
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و سعاست

فمایت دولت  و بست؛ 
مراکز دین 
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 علمسیستم خرده .5-3-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ک ی نزد   نده ی در آ قات  در زمعن  درمان کرونا، مدع  شد ک   های تحقع بودج   زب برای ان اب پروژه 
 (.  2،  2020،  1)اسکایس   کرد   م ع واکس؛ در انسان کار خواه     ن ع بال   نات ی آزما   ی رو   بر 
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مناهده است ای؛ است  عالوه بر ای؛، تغععری ک  در سعستم پعچعده کنون  در فوزه علم قابل 
امروزه  د   ش ع ب   ک   زمان  هر  ب  با    مای ع مردب هر روز مستق   ی گر ی از  در فوزه دانش،  های  خوو  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و    روابطباعث بهبود   کنند، ممک؛ اسفت در آیندهواکسف؛ و کمک ب  کنفورهای فقر لفادر م 
 وجود آورد. را ب از آن   یدیاشکا  جد  ایشود و    لمعتیامالت 
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خود ترمعم  
افزایش تیامالت 

علم  معان 
پزشکان 

افتما  وهور 
اشکا  جدید 
تیامالت علم 

خود ارجاع  توج  بعنتر ب  علوب 
ت رب 

تیامل سعستم  با خرده 
سعستم اقتواد و سعاست

فمایت دولت  و ان اب تحقعقات 
ی سری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 سیستم علمخرده و  19ـ(.کوید 10نمودار شماره ) 

 
 گیری نتیجه.  4

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

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

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

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

هم  گعری کرونا واکنش خرده سعستم 
آموزش 

خود ترمعم  

آموزش آنالی؛

-تبدیل شکا  اقتوادی
اجتماع  ب  شکا  آموزش  

انالی؛

ل افزایش افتما  ترر تحوع

166تیطعل  مدارس در 
کنور

تداب روند عدب فضور فعزیک 

خودارجاع 
متمایز نمودن خود با محعط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ها برمبنای جریان خودترمعم و  سففعسففتم دارر بعند. بنابرای؛، خرده اقتوففادی فمایت  زب را ت 
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هفای دیگر منفد نمودن کنش اجتمفاع  هم از فرلفففت ارجفا  خود و در راسففتفای سفففامفان خود 
یهه خرده  هفای خود را فراهم سففعسففتم هفا اسففتیفاده نمودنفد و هم شففرایط  زب برای تغععر کفارو 

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

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

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

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

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

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

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

 . سازند آماده ر  داده    ی  پساکرونا 
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 مقدمه  .1
طور رسمی از شرر قم هتوسر  رسان  میی ب  1399برمن   30شریو  ویروس کرونا در ایران در 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 



 

 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

93 
فرهنگ دیجیتال و مطالعات  

 ...   بصری: نوستالژی 

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

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

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

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

 
 . پیشینۀ پژوهش2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 . روش 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .         است  شده  حذ   خصوصی
 

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

 کدهای مفهومی 
 اراد  معطو  به حیات 

 دانش تامین 
 شرر وحشی 

 مثابه سنگرخانه به 
 تکه یک رخداد میدان

 اطالعات عاطفی 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ها  بافیها و خیال ارادۀ معطوف به حیات: نوستالژی .  4
رخداد شیو  ویروس کرونا در ایران ناگران ظر  مدت کوتاهی نظم و جریان زندگی روزمر   
ایرانی را برم ریات. اهمیت آشررفته شرردن مرزهای نظم همراه با گسررسررت یافتن سرریسرری  

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

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

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

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

ی زمان از دسرت رفت  وجوجسرتو بودن در کنار دیگری از احسراسرات ایرانی سرر برآورد و 
تالیی از دسرت دادن خیابان  داد. نوسر های شرب عید خودش را نشران میحضرور در خیابان

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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معادل با از دست دادن شرر بود آنرم در تقاطع با زمانی که نیاز و شوق بودن در خیابان برای 
ترین آماده شرردن برای مراسررم عید نوروز وجود داشررت. در ظر  کمتر از چند هفته ابتدایی

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

 

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

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

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

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

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

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

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

اجتمراعرات و رفتن در شرررر برای چرخرانردن چری زنردگی بره ماراطره افتراده بود. بسرریراری از  
بازارهای شررب عید با تعطییی و برشررکسررتگی همراه شررد و آشررفتگی زمان اکنون در میدان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امتداد آن دچار گسررسررت شررده اسررت. کاربر دیگری در پایین آن اظرار نظر کرده اسررت  »چه  
آرامشرری داشررتیم و خبر نداشررتیم« که این جمیه اعتباری اسررت برای برانگیاته شرردن احسرراس  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دهرد کره چگونره مردم (. این نشررران می7/2/1399تررانی،  هرای  )مرمترین مشررکرل خرانواده
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.  

.  
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خان   ز از شرر تردید اقتصرادی را وقتی در اندرون سرکونتضررورت بازگشرت به شررر برای گری 
 . 1کردندگذراندند با تمام وجود حس میخود می

 

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

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

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

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

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

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 یاد کردن احساس شادابی و زندگانی در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا  . (5)  شماره شکل
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های دوران  بر این اسراس، زمان اکنون رخداد سررایت ویروس کرونا در فقدان ارزش 
پیشرراکرونا قرار داشررت و زمان اکنون در تقال برای یادآوری کامل گذشررته و احسرراس  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هرایی دارنرد؟ بره کجراهرا خواهنرد رفرت؟ چره کسررانی را مالقرات خواهنرد  هرا و برنرامرهچره نقشرره
هرایی کره برایرد برای آنررا تامین زد، زیرا در اکنون  هرا از فعرل آینرده بود و پراسرربکرد؟ پرسررش

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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رخداد به شرکل تایل اسرت و جز  میدان رخداد آینده مبرم اسرت. شریو  فکر کردن در میدان
هیچ چیز دقیق نیسررت، مرزهای نظم در میدان رخداد برای اینکه کرد تواند دقیق فکر آن نمی

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

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

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

  
  آیندۀ  دربارۀ بافیخیال  و پرسش  . (9)  شماره شکل  

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

 کرونا   از پس

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

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

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

 

 
 

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

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

 
 گیری نتیجه.  5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و یافتن یکدیگر در میدان رخداد است.    جغرافیای دیجیتال فضایی برای ایجاد پیوند
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 سپاسگزاری.  6
مطالعات فرهنگی و عیوم فرهنگی که با حمایت مالی آن پیوهش  پیوهشررکردٔه با تشررکر از  

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

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

 برگرفته از
  نشر  ترران. پسههههاویهههه یمطالعات ف هنگی، مههیهههه ان وههههوانههههتههههوم،   ر   (.  1399کیا، حامد )  طاهری

 لوگوس.
گزار  نظ سهنای دج گا  شهر  ن ان در وصهور و  نا امطالعه  (.  1399پیوهشرگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات )

هنر و ارتباطات.. ترران  پیوهشگاه فرهنگ، وشوری(، موج ا ل
 از برگرفته   .های تر انی در صههورت ادامه شههیوو و  نامرمت جن مشهه خ وانواد  (.  1399اردیبرشررت   7ایسررنا )
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 چکیده
   ،حران نیشیی  از شییبور ویروس کرونی سییراسییر جهین را فراگرفته و عثوا ،ر اارای ،هداشییت  و پزشیی   

و جوامع داشیته اسی . ،ررسی  ننب  پدیدا  هیانسیین  پبیمدهیی اجتمیع  و فرهنگ  مهم  ،رای زندگ  
طلبد. پژوهش را ،ی هدف کشی  ترر،ه کنشیگران اجتمیع   ای را م  رشیتهفراگبر و نند،عدی  نگیا مبین

ز جوانیین  ر انف  43کننیدگیین شیییمیل  در زنیدگ  در شییرای  ،حران کرونیی و قرن بنیه اجرا کردیم. مشیییرکی 
گبری هدفمند )در دسیترس و ،ی حداکرر  هیی اجتمیع  اسی  که ،ی اسیتفیدا از شیبوام نمونهحیضیر در شیب ه

هی ،ی  هیی حیصیل از مصییحبهسییتتیرییفته انری  دادیم. داداتنور( انتخیب کردیم و ،ی آنهی مصییحبه نبمه
ییین هف  مقولهم اصیل  کشی  شید که  ر پتحلبل قرار گرف  و دواسیتفیدا از کدگااری نرری مورد ترزیه

انید از  آشییفتگ  روان /رفتییری  افزایش تودمراقبت   تنگنییی تعییمثی  تنگنییی معبشییی   عبییری 
هی   ،ندی مفیهبم و مقوله،یزاندیشیی  معنوی  تلخ  رسییینه و مرور و ،یزیی،  تویشییت . ،راسیییس جمع 

شید. در فاییی تیحدودی ربرقی،ل کنترب ،برون      ائهعنوان مقوله نهیی  ارتعلبق در هراس و ،یزاندیشی   ،ه
توانید رلبیه ،ر ا،عیید منف  ای   افزای  اجتمییع  م  ارتقیی  تودمراقبت   تقویی  سییییزوکییرهییی ههن  و هم

 شرای  را تسهبل کند.
   ،یزاندیش   هراس  ،بمیری19یکرونی  ویروس کووید  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه  .1
هیی پزشی   و ،رتثف تصیور  ف نشیین داد که ،یوجود پبشیرشیبور جهین  ویروس کرونی  

آیید. در  ،بمییری عفون  هنوز تهیدیید مهم  ،رای جوامع انسییین  ،یه حسیییب م هیی و  ویروس 
گبری در اار ا،تث ،ه ویروس ( نوع  همه2019شیمسی )دسییمبر سییب    1398میا سییب دی

،ر اسیییس اعث     2020میرس   25جدید کرونی در شییهر ووهین نب  گزارش شیید. تی روز 
نفر مبتث ،ه کرونی و    664731حدود  کشیور جهین   156سییزمین ،هداشی  جهین  در ،بش از 

مورد مرگ گزارش شییدا اسیی . ،بشییتری  موارد ا،تث در کشییورهیی امری ی  نب      30899
(. کرونی  3   1399  جنو،   ایران و ژاپ  ،ودا اسی  )تدا،خشی  کویی  ایتیلبی  اسیاینبی  کرام 

  معمول  گرفته هیی مختلف  از سیرمیتوردگهی اسی  که ،بمیری  از ویروس ینوادا ،زرگ ت
حیضر  حیب(. در1   1394کند )کر،یسچ  و علبیری تی سندر  حید و شدید تنفس  ایرید م 

شییود و در ،رت   ویروس کرونی  که در ،عایی  از مبتثیین منرر ،ه سییندر  تنفسیی  حید م 
گبر شییدا و در حیب گسییترش در همه کشییورهی اسیی  د  همهشییوموارد منرر ،ه مرگ م 

(. ای  ویروس  تمیم  شییهروندان از پبر  جوان  مبینسیییب  زن و مرد و  1   1399توکل   )اله
گبری  کنید. ،بمییری جیدییدی کیه ،یی همیهدر تمییم  طبقییی اجتمییع  از فقبر و رن  را درگبر م 
متخصیصیین  پزشی   را ،رانگبخته و   جهین  و روند انتقیب عربب و نیشینیتته تعرب همه

ران ویروس کرونی  ،حران  نیمفهو  و مبهم اسی . ای  جهین را در شیو  فرو ،ردا اسی . ،ح
 ،بمیری ،ی قر،ینبین روزافزون  ترس   اض راب و ،ثت لبف  را در جهین دام  زدا اس .  

نفر  بونمبل،ر اسییییس آمییر جهیین  تعیداد مبتثییین ای  ویروس در جهیین از مرز شییش 
کردا و تعداد جین ،یتتگین ای  هزار نفر عبور گاشیته اسی . در ایران نبز از مرز صیدوپنریا

هزارنفر عبور کردا اسی . در جهین و ایران هر روز شییهد افزایش ویروس در ایران از مرز پنج
دنبیب ییفت   هیی مختل  ،هتعداد مبتثیین هسیتبم. در سیرتیسیر جهین متخصیصیین در حوزا

میم  جوامع در  هی و سیبیسیتمداران در تهسیتند. دول    جه  مهیر و کنترب ای  ویروس راه
کردن ای  دوران هسییتنید. ،بمییری کرونیی پبییمیدهییی  تثش ،رای نگونگ  گیارانیدن و سییاری 

هیی جیمعه اعم از اقتصیدی  سبیس   اجتمیع   فرهنگ  و نریم  ،ر تود را در تمیم  نری 
اند  جلسییی حایوری و سیفرهیی تریری از  کیرکنین دورکیر شیدا گاارد. ،سیبیری ازجیی م 
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هی در  شییود. دول شییود و تریدهی آنثی  انری  م هیی ویدیوی  ،رگزار م فرانسطریق کن
دهند. در ارلب کشییورهی  سییرتیسییر جهین اقدامیی فزایندا را ،رای مهیر ای  ویروس ارائه م 

 بل شیدا و محدودی  رف  و آمد اعث  شیدا هی تعهی و فروشیگیامرزهی  مدارس  رسیتوران
هیی ی عواقب اقتصییدی ویروس کرونی نیلش ،زرگ ،رای دول اسی . ،حران میل  مواجهه ،

مل  اسییی . رکود اقتصییییدی در اار افزایش ،بمییری  تییابرای زیییدی ،ر زنیدگ  مرد  دارد. 
و درآمد در   ،ب یری  کیهش اشییتلیب  کیهش درآمد و اروی و عد  اطمبنین در مورد شییلل

  عواقب متعددی ،رای سییثمت  آیندا افزایش ییفته اسیی . همب  تلببر در اروی اقتصیییدی
حیضییر شییییع اسیی   حیبهی و مشیی ثی ،هداشیی  روان درهیی مختل  دارد. آسییببگروا 

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

رسید   ر نگیا اوب یک پدیدا پزشی   و مر،و  ،ه سیثم  ،ه نرر م س کرونی دشیبور ویرو
امی تحّویی و پبیمدهیی مهم نندمیههم اتبر در سی   جهین  حیک  از ای  اسی  که کرونی 

یک را دگرگون کردا اسی . سیبک  وهیی مختل  زندگ  انسیین قرن ،بسی هی و زیرنری نری 
الملل  هنگ   سیثم  روان  روا،  سیبیسی  و ،ب هیی فرزندگ   الگوهیی مصیرف  ارزش 

 ای  توانشیدی از ای  پدیدا تیابر پایرفته اسی . نم اقتصییدی ،ههیی  اشیتلیب و شییت 

ه  مهم تیطر ،سیبیر همب داد. ،ه تقلبل ،هداشیت  امر ،ه صیرفی   را  جیمعه انسیین  ،زرگ  مسیئلم

)مبرزای  و   نبز ،شیینیسییبم را ،بمیری  اجتمیع  و فرهنگ  ای  ا،عید و هیدیل  که اسیی 
توانید عنوان ییک پیدییدا جیدیید و ننید،عیدی نم ،بنیینیه کرونیی ،یهواقع(. تحلبیل  1399رحمیین    

 سیزد. ای را ضروری م رشته،ه یک رشته تیص محدود شود و م یلعیی مبین
 هییواکنش ای  ویروس  مورد  در ،بشییتر م یلعه   قرن بنه نیشیی  از کرونی  ،ی روزهیی

گارد )کشییورز  م  ای  ویروس  منف  پبیمدهیی کیهش هییو راا ،ه ویروس  نسیب  جهین 
مدی در جیمعه را دارد. در  (. ،حران کرونی پتینسیبل ایرید تلببرای سییتتیری طوین 1399

ایران همزمین  ،حران کرونی ،ی مشی ثی پبشیب  حیصیل از تور   گران  و فشییر اقتصییدی   
دا اسییی .  دشییوارتر کردا و ترییرب متفییوت  را ،یه ،ییر آور  تحمیل ای  دوران را ،رای مرد 
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هی کنیر هم در طوب روز مدی تینواداتعیرضیی تینوادگ  پبش از کرونی  همزیست  طوین 
 دلهرام مبتثشدن نبز افزایش ییفته اس .   و را نبز دشوار کردا

ارلب ،ی نگیا   ،بمیری جدیدی اس   تحقبقیی اند  و   19ی ،ی توجه ،ه این ه ویروس کووید 
و هم یران     1  یین   2020)،ین س و هم یران     پزشیی   و اقتصیییدی انریی  شییدا اسیی  

(. ای  م یلعه ،ی هدف م یلعه و کشی  ترر،ه کنشیگران اجتمیع  در زندگ  ،ی شیرای   2020
ای  ،حران کرونی و قرن بنه انری  شیدا اسی . مسیئلهم اسییسی  می ای  اسی  که کنشیگران نه ترر،ه 

هییی  ،رای مواجهیه ،یی آن ،یه کییر در ای  شییرای  دارنیده نیه راهبردهیی و اسییتراتژی   از زنیدگ  
انده پبیمدهیی شیبور ویروس و قرن بنه در زندگ  آنهی نه ،ودا اسی ه در واقع قصید می از  گرفته 

نگیرش ای  مقیله ،ررسی  ای  موضیور اسی  که ،ی شیبور ویروس کرونی و اتتثیی ایرید شیدا 
ای کسب ندگ  شخص   کیری و تعیمثی افراد ایرید شدا اس ه نه ترر،ه نه تلببرات  در ز 

منرور رسیبدن ،ه ای  اهداف  یز  انده ،ه نگونه تود را ،ی ای  شیرای  سییزگیر کردا اند و  کردا 
هیی مختل   ای ،ه فرایندهی و شرای  پرداتته شود و ییه رشته اس  ،ی روی ردی تفسبری و مبین 

 تعیمل   معبشت  و فرهنگ  مورد ،حث قرار گبرد.   زندگ  روان   عیطف   
 
 پیشینه تحقیق .2

سییتردگ  و اارای ننیدجیینبیه پیدییدا کرونیی  در میدی کوتییه  کیه از شییبور ای  ،یی توجیه ،یه گ
گارد  تحقبقیی ،سبیری در را، ه ،ی آن انری  شدا اس   ،ی وجود ای   تحقبقیی ویروس م 

   2020  موسی یرن  و پوسیتل وینیی   2فوجبتی     سی ،ی روی رد اجتمیع  اندک  انری  شیدا ا
)تییابر اقتصییییدی اپبیدم  و    2020   5  جن بنز2020   4  جویس و ای س2020   3گودم 

)تیابر    220)کرونیویروس  تیابر و واکنش(  ار،یخ     2020گبر(  گرژوسیی     ،بمیری همه
میئورو  ،یلدوی  و ودر دی نیمه سبز اروپی(   هوا و توافقوعمل رد آب  ،رویروس کرونی ،حران  
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)،حران ورود کرونیی    2020پبیینتیی   (  لونسیییه و  ویروس کرونیی)اقتصیییید در زمیین    2020
)رکود اقتصیییدی و سییثمت     2020توانبم یید ،گبریمه(  ،ین س و هم یران   نبزی م نه

)شیرای     2020پبیمدهیی ،لندمدی سیثمت  پیسیب ،ه ویروس کرونی(  یین   و هم یران   
   آوری  پویییی  و نییهمگون  من قیه محل ( ن اقتصییییدی و سییثمی  در انگلبس  جمعکث

   1399تری از کورونیی ویروس(  الیه توکل    )تییابرای گسییتردا  2020و هم ییران     1پروپر
   1399(  فرنوش و هم یران   19ییییی گبری ویروس کووید)مقی،له ،ی اسییترس نیشیی  از همه

   1396توکل  و هم یران   (؛ مروری  یلعه  مجودوم  شواهد اسیس ،ر19یی کووید )شنیت 
تحلبیل دانشییروی   ونیدگ  در قرن بنیه در منزب  ترزییه)ز  1399تیدا،خشیی  کویئ    

  کر،یسییچ  و  1399نبی   فرد و صییفیریشیینیتت  در ویروس کرونی( علبزاداترر،بیی روان
   1392      )کرونیویروس  سییندرو  تنفسیی  تیورمبینه(  سییلبمین مبگون 1394علبیری   

   1392و هم یران   )طلبین ،بمیرسیتین  سیندر  تنفسی  کرونیویروس تیورمبینه(  وحدی  
سییزمین ،هداشی     )مروری ،ر کرونیویروس جدید  عیمل سیندر  حید تنفسی  تیورمبینه(  

)تیابر    2009   2هیی اقتصییدی ،ر سیثم  روان(  ادا و هم یران)تیابر ،حران 2011جهین    
  . هیی گروه (م   شواهدی از داداشو  درآمدی ،ر سث

ر ویروس کرونی جهین را در شیوک  فرو ،ردا اسی .  دهد شیبو نتییج ارلب تحقبقیی نشیین م  
تیابر قرار دادا اسی  و ،حران میل   هیی جیمعه و زندگ  کنشیگران را تح  ای  شیو  تمیم  ،خش 

جهین  ،ی سثمت  روان   هیی گستردا در س    و رکود اقتصیدی حیصل از ،حران ،ه دلبل تع بل  
 نهی را دنیر اتتثب کردا اس .  کنشگران در ارتبی  ،ودا و ا،عید مختل  سثم  آ 

 
 .حساسیت نظری 3

  ی   از  3آمبز اولریش ،یکشیینییتت  ،یه پیدییدا کرونیی  نررییهم جییمعیه مخییطرا در نگییا جییمعیه
پبییمیدهییی آن تحلبیل شییبور کرونیی و    درتوانید  م   هییی معییصییر اسییی  کیهتری  نررییهقرییب
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،یک در نررییه تود ،یه مخییطرای جییمعیهم میدرن پرداتتیه اسییی . مفهو  ا ،ییشییید.  کننیدکمیک
وسییبله کنشییگران عیدی و  مخیطرا ،بشییتر در ارتبی  ،ی نحوام سیییزمینده  جهین اجتمیع  ،ه

 (.    1390 731متخصصین م رح اس  )ریتزر   
ی زنیدگ  را کییهش  هییبوا هیی و شیی در نگییا ،یک  میدرنبزاسییبون مخییطرا در ،رت  از حوزا

کند که در گاشییته نیشیینیتته ،ود  در  م   آمبز جدیدی را ایرید  ول  عوامل مخیطرا دهدم 
وا،سیتگ  زیید ،ه نهیدهیی  مرل دول      از  ای از ای  مخیطرایجوامع امروزی  ،خش عمدا

(. از دیدگیا ،ک  176   1994)ترنر    شییودم   علم پزشیی   تخصییصیی  و ،یزار کیر نیشیی 
گبرد کیه تود ادامیه فراینیدهییی  ه فراینید کلبیدی شیی یل م تییابر سییی آمبز تحی یمعیه مخییطرا جی 

ییی،    آرییزی  میدرنبتیه و تعمبق آنهییسییی   ال ( توزیع مریدد اروی و مخییطرا  ب( فردیی 
حییصیییل    نور مخییطرای در جوامع جیدیید عمیدتیی     زدای  از کییر. از نرر ،یکج( اسییتیینیدارد 

دهند )قیسییم    ید قرار م کرا زمب  را مورد تهد  سیییکنین اسیی  و همهم   هیی ،شییرفعیلب 
1388   35   .) 

نوردد )ترنر  م   و نسل  را درمخیطرای جدید  مرزهیی طبقیی اجتمیع   مرزهیی ملّ 
تری  شیییدن ی   از مهمدهید. فردیم   ابر قراریتی هیی را تحی ( و همیه گروا 525   2006

کمک تینوادا و  مدرن که فرد ،ه  عه میقبلتثف جیمتشیدید مخیطرای اسی . ،رهیی  زمبنه
هیی ،یه فرد ای  نییلش  کرد  در دنبییی میدرن همیهم م   هیی رلبیهو نییلش  جییمعیه ،ر تنییقاییییی

نرر ،ک  جوامع تر فرد ،ه تودش واگااشیته شیدا اسی . ،ه عبیری دقبقهواگاار شیدا اسی . ،
یی عمل( پرمخیطرا هیی سیینت  زندگ  و مبدان کنش )فایی رفت  روش ،ب مدرن از طریق از

ای اسیی  که در آن آمبز  جیمعه(. جیمعه مخیطرا 48   2002   1شییود )هبنزمشییخ  م 
نگران  افراد از آفییی و ،ثیییی طببع  )قح   و زلزلیه( ،یه سییمی  مخییطرای نییشیی  از  

  گبر دارند  مع وف شییدا اسیی . درجهین  و عیلم هیی انسییین   که ارلب شیی لفعیلب 
 شمیر هگف  ،بمیری نبز مخیطرا مهم  ،  توانم   مورد مخیطرا   رد  هیی ،کنهیرنوب نرریه

 رود و منبع کلبدی از مخیطرا هستند.  م 
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ای همراا اسی  که پبوسیته گبدنز معتقد اسی  جیمعه مدرن ،ی مخیطرای ت رنی  و تیزا
انریمد. مخیطرا شییدی جهین   شیینیتت  م کنند و ،ه نیامن  هسییت اعتمید می را تهدید م 

رویدادهیی  که ،ر زندگ  شییمیر فراوان  از مرد  در سییراسییر جهین تیابر  کردا اسیی .  پبدا 
گیه  پبدا کردا  ،بش از گاشیته نسیب  ،ههیانسیین  اسی . گاارند  گسیترش ییفتهم  ت رهی آ

گیه  اند.طب  وسییبع  از مرد  ت رهیی تهدیدکنندا را م  شیینیسییند. از طرف دیگر  ای  آ
صییصیی  توانیی  محدودی در ،رتورد ،ی ای  ت رهی  هیی تخری دردنی  نبز وجود دارد که ن

داند.  هیی پوییی نوگرای  م (. گبدنز ،یزاندیش  را ی   از ویژگ 769   1374دارند )ریتزر   
که عمل ردهیی اجتمیع  در پرتو اطثعیی تیزا در،یرام ای  عمل ردهی پبوسیته ،ررسی   جیی 

 دهند. ای تلببر م  سیزنداگونهم را ،هشین  شوند و در نتبره  تصل و اصثح م 
(. در مواجهه جهین  768در جهین نوی  هر نبزی در معرض ،یزاندیشی  قرار دارد )همین   

هی  نحوام گاران فرار   ،هداشیی  و ... از جینب  ،ی ویروس کرونی  فرهنگ  آداب  معیشییری 
مورد ،یزاندیشی  قرار گرفته  یزا  هی و کنشیگران از پرتو اطثعیی ت هی  سییزمین تمیم  نهیدهی  ارگین 

هی و کنشیگران را در سی   اجتمیع  و فردی تلببر دادا اسی .  اسی   و نحوا عمل رد سییزمین 
ای کنشییگران و نهییدهیی و دولتمردان عمل ردهییی  در جهیین نوی  ،یی رسییبیدن هر اطثعییی تییزا 

 کنند.   ی  م ای را ،رای تود تدو دهند و دستور تیزا تود را مورد ،یزاندیش  قرار م  
توان ننب  تفسیبر در مرمور  ،ی توجه ،ه م یلعه تحقبقیی پبشیب  و مرور اد،بیی نرری م    

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  

 دوی  عمل ردهیی جدید جه  سیزگیری ،ی شرای  موجود شدا اس .  ،ی ت را، ه  
 

 روش تحقیق  .4
هیی تحقبق کبف  اس   ای  که ی   از روش در اجرای پژوهش حیضر از روش نرریه زمبنه

هیی اجتمیع  در  کنندگین از مبین شیهروندان ایران  عایو شیب هاسیتفیدا کردیم. مشییرک 
گبری ،ی اپ( انتخیب شیدند. نمونه   تلگرا  و واتسیگرا سییب )اینسیت  19-49محدود سین  

گبری در دسیترس و ،ی حداکرر تنور انری  شید.  گبری هدفمند و از نور نمونهاسیتفیدا از نمونه
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اشیبیر دادا حیصیل شید. ،رای گردآوری   کنندا )هر دو جنس  متیهل و مررد(مشییرک  43،ی  
دیم و ،ه دلبل محدودی  تمیس حایوری   ا کرسییتتیرییفته اسیتفیدهی از مصییحبه نبمهدادا

وگوی دونفرا و ارسییب صیدا انری  شید. ،رت   صیوری مریزی و از طریق گف هی ،همصییحبه
اند از  ترر،هم شیمی از زندگ  در شیرای  سیاایی که در حب  مصییحبه پرسیبدا شید عبیری 

نیه ،رای شییمیی رن باییده پبییمیدهییی ققرن بنیه نگونیه اسیی ه نیه راهبردهییی  را در پبش گرفتیه
نبسیی ه نه اارات  ،ر زندگ  شییمی داشییته اسیی ه نه راه یری ،رای کنیر آمدن ،ی شییرای   

تی  90کنندا ،ب  ایده هر مصییحبه ،ی توجه ،ه حوصیله و عثقهم مشییرک جیری در پبش گرفته
،یی توجیه ،یه وضییعبی  موجود سییع  شییید حییب روح   دقبقیه طوب م   120 کشییبید. 

 هی ت مبل شدند. هیی متفیوی مصیحبهدر زمینا و کنندگین در  شدمشیرک 

هیی ،یی اسییتفییدا از کیدگیااری نرری در سیییه سیی   ،ییز  محوری و ،عید از گردآوری دادا
وتحلبل کردیم. ا،تدا در کدگااری ،یز اطثعیی گزینشیی  اقدا  ،ه سیییت  مفیهبم و ترزیه

صییب  یی تصییو  ،ندی شییدند و طبقیی مفهوم  یرید کردیم. درون هر طبقه نندی ،خش
طبقیه فرع  را مشییخ  کردیم. سییاس در کیدگیااری محوری  مفییهبم اولبیه را ،راسییییس  

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

(  9851)1شیدا از سیوی لبن ل  و گو،یهیی م رح اعتبیرپایری از مث  ،رای دسیتبی،  ،ه
معنی که ،عد از  ای کیر ،ردیم  ،هاسییتفیدا کردیم. نخسیی   ت نبک کنترب توسیی  اعاییی  را ،ه

هی  مفیهبم و مقوله هیی ،رسیییتته را ،رای تعدادی از مشیییرک  کنندگین ارسیییب تحلبل ییفته
  هی را ارزیی،  کردا و در مورد صییح  آن نرر دهند. در ایکردیم و از آنهی تواسییتبم تی ییفته

ایند عمدا ییفته هی تییبد شیید و ،رت  از مقوله هی اصییثح شیید. سییاس از کنترب توسیی  فر
همتییین علم  و تبرا در مورد موضیور اسیتفیدا کردیم. همچنب  ،رای اطمبنین از منی،ع دادا  

شیوندگین تهبه و  ترتبب  فهرسیت  از مصییحبههی ضیب  شید. ،دی تی  و کنترب آن  مصییحبه
 هی تییپ و هتبرا شد.  اداد بلکلبهم فرایند تحل
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کنندا را جلب کردیم. ای  کیر وگو و طرح سیاایی  رضییی  مشییرک قبل از آریز گف 
گرف . هدف و موضییور را ،رای ای قبل از انری  مصیییحبهم اصییل  صییوری م در جلسییه
شییدن اهداف مصیییحبه ،ی جلب رضیییی   کنندگین توضییب  دادیم و پس از شییفیفمشیییرک 
مصییحبه انری  شد. همچنب   سع  شد ،ی در  وضعب  و شرای  موجود   ن گیکنندمشییرک 

 کنندگین اعمیب نشود تی ،ی رضیی  کیمل هم یری نمییند. هبچ فشیری ،ر روی مشیرک 
 

 ها.یافته5
،ی اسیتفیدا از کدگااری نرری در سیه سی   ،یز  محوری و گزینشی   هف  مقوله در فرایند  

نید از  آشییفتگ  روان /رفتییری  افزایش مقولیه عبییری    هفی هیی سییییتتبم. ای   تحلبیل دادا
تودمراقبت   تنگنیی تعیمثی  تنگنیی معبشی   ،یزاندیشی  معنوی  تلخ  رسیینه  مرور و  

   ،یزیی،  تویشت  و در آتر مقوله هسته »تعلبق در هراس و ،یزاندیش «. 
 

 ها (. مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبه1جدول شماره )

 اولیه مفاهیم ی اصل  مقوله

  آشفتگی
 روانی/رفتاری 

  پریشیین  ت ر   احسییس  دلتنگ    پرتیشیگری   شیدن حوصیله،   نیامبدی   سیردرگم    نگران   ترس 
 ،ه ا،تث  در  تردید  روح    تسیتگ   مرگ  از ترس   نیامن    احسییس  شیدن عصیب   تبیلبیف    وتو تلق

  احسییس  طوین   یعییسی  گاران تمرکز   عد   وسیواس  تعرب  و ،ه   دادن دسی از هراس  ویروس 
 اتثف  تثش   در  تعویق  امور   انیداتت   گوش  پشییی   تواب   اتتثب  تعلیل   انگبزا   کییهش ،بهودگ  

 نرم .،  مریزی  فایی در وق 

  افزایش
 خودمراقبتی 

 رعیی  در  فرسییودگ   ترید   هنگی   در  وسییواس  درپ  پ   کردن  ضییدعفون  مداو    وشییویشییسیی 
 اقث    ،یرانندی   شیسیت   پوسی    تشی    پوسیت    هیی،بمیری  هداشی  ،  ،ه تر،بشی   توجه  ،هداشی  

 نزدی ین. و تود از مراقب  افزایش ،هداشت   پروت ل تدوی 

  تنگنای
 تعامالت 

 فیصیله  افزایش  وگاار گشی  ق ع نزدی ین   دیدار کردنکم  نشیبن  تینه  تردد  کیهش هی مهمین   حاف
 اطرافبین  ،ی  ،وسی دیدا  گااشیت  کنیر  گبری یصیلهف  عموب م  ریحییتف  حاف  ،برون  از ترس   دوسیتین  ،ی

 مشیییجرای   تینگ   حبس  ارتبیط    سییبک تلببر جهین   شییدن  ترتنگ  دوسییت    دایرام   کردن محدود
 ش یی  و گله تینوادگ  

  تنگنای   
 معیشت 

  جوی  صیرفه  هزینه   محدودکردن  تینوار   درآمد منبع تع بل   ورشی سیتگ    ،ب یری  میل   مشی ثی
 هزینه  افزایش  توارو،یر   افزایش  ضیدعفون    مواد هزینه  شیدناضییفه  درآمد   کیهش  هی هزینه  مدیری 

 قبوض. پردات  در تیتبر اقسی   افتیدن تعویق،ه راای   مواد
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 اولیه مفاهیم ی اصل  مقوله

  بازاندیشی
 معنوی

 پبشیرف   ،ردن  سیااب زیر ،شیر  ررور ،ر  ، ثن ،شیر  علم  نیتوان  اله   آزمییش  تدا   عرم  ،ه  ،ردنپ 
 از طببع  تقیص  هسیت    قدری  انسیین   ،ودن  کونک  اله    تشیم  طببع   ،ر ّل تسی   در  تردید م عل

 طببع . تشم انسین  هییویران 

 رسانه  تلخی
 افزایش   اسییترس   کننیدا نییراحی   حوادث  آمییر   در  تنییق   نییگوار   اتبییر  دریییفی   اطثعییت    تنش
 تاییدهیی  ،د  اتبیر انتریر  در زا اسیترس  تبر  منف   تبیرا  گبری همه  ای رسیینه تایید  ،یتتگین جین

 آمیری. نیهمگون  اطثعیت  

یابی و  مرور   باز
 خویشتن

 ،ییز،بن   تود   مرور اشییتبییهییی  کشیی  تنهییی   لیای  تود  ،یه  توجیه  تودش  ،یی انسییین کردنرورو،یه
 تنهیی   ،ه  عیدی  درون    تود  داشییت دوسیی  شییخصیی    هییلای  پبگبری   تلوی   تمری  عیدای 

 لحره در زندگ  موسبق   تمری  هی داشته ،ه هتوج  ههن   سیزی،بدار

 . آشفتگی روانی/رفتاری 5-1

احسییس آشیفتگ   فشییر و ترس و ا،هی  نیشی  از شیبور پیندم  کرونی  ترر،هم مشیتر  ارلب 
 کنندگین در روزهیی ا،تدای  شیبور ای  ویروس اسی . ،حران کرونی و اعث  قرن بنه  مشییرک 

کردند که ،ی کنندگین ،بین م تیابر قرار داد. مشیییرک تح از کنشییگران را  زندگ  ،سییبیری  
هییی روح  و  زمیین طوین  در منزب  دنییر آشییفتگ کردن میدی،ودن و سییاری قرن بنیه

کنندگین ،ه احسیسیت  از قببل  ترس از مبتثشدن   اند. ارلب مشیرک احسیسیی منف  شدا
تسیتگ  روح  و... دنیر شیدا   مبدی  سیردرگم  پرتیشیگری  نیا  حوصیله شیدن انزوا  کم

،ودنید و ترس از ویروس کرونیی و قرار گرفت  در قرن بنیه را دیییل اصییل  گرفتییری روح  و  
 دانستند ریختگ  حییی روح  تود م هم،ه

قرن بنه کم ،هتر شیید  ول   اوایل که احسیییسیییی منفبم تبل  وحشییتنی  ،ود. ،یز این یه
تونسیتم  جیی  نم  یدا ،گبر . هبچتمی  مدی احسییس ترس داشیتم مبتبل  دوران ،دی ،ود  

شیید  و گریه  کرد   سییر هر نبز کونب   نیراح  م  ،ر  و تبل  احسیییس تنهیی  م  
شیید . این یه قرارا تیی ک  ای  ریخی  و دنییر نییامبیدی م  هم م  کرد . سییریع حییلم ،یهم  

ون عبد ،ودن دیگه ،بشیترش کرد ن کرد مخصیوصیی  تونو دیوونه م  وضیع ادامه داشیته ،یشیه م
سییله  مررد  28   )نسیبم  رفتبم سیفر و ترر،ه تو تونه تبل  سیخ  سیاری شید هر سییب م  

 .کیرشنیس  ارشد(

عبییرت  اجبییر میینیدن در تیینیه ،ییعیث دگرگون گشییت  زنیدگ  ارلیب  حبس در تیینیه و ،یه 
   منف  شدا اس .  کنندگین شدا اس . ای  امر سبب ایرید نیرضییت  و ترر،ه احسیس مشیرک  
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ا  دیگه نداشییتبم. موندن مداو  تو ترر،ه تبل  سییختبه  نون همون یه تفریحیی سیییدا
نشیبن  اجبیری احسییسیم و  جوری تونهطیق  ،شیه  یهمشید آد  عصیب  و کتونه ،یعث م  

تونم مریل قبیل ،ر  ،برون و اجییزا نیدار  و  کرد  اگر ،خوا  نم  کرد. همب  کیه ف ر م  ،ید م  
،یهای  قرن بنیه تبل  اعصیییی،م رو م    اجبییر   داد تحی  فشییییر  قرار م  هم و  ریخی  

 .سیله  مررد و کیرشنیس (25  امبرحس )

رهی و ات یرهیی مراقب  در حفظ سیثمت   کنشیگران اجتمیع  را ،حران کرونی و هشیدا 
دن  لحیظ روح /روان  در شیرای  نیمسییعدی قرار داد. اعث  قرن بنه و ات یر در تینه مین،ه

،یعث ایرید ترر،هم احسییسییت  نیتوشیییندی ،رای کنشیگران شیدا اسی . ترس از مبتثشیدن و  
ح /روان  ،رای کنشیگران اجتمیع  شیدا اسی   نگران  تروج از منزب ،یعث ایرید دلهرا رو

 و گاراندن ای  شرای  را ،رای آنهی دشوارتر و نیتوشییند سیتته اس .  
 . افزایش خودمراقبتی5-2

معنییی توجیه  دقی  و مراقبی  از تود در ،را،ر ،حران موجود کرونیی مراقبت  ،یهافزایش تود
هیی اجتمیع  مراقب  از تود را در صیدر ،رنیمه،یشید. ،ی شیبور ویروس کرونی  کنشیگران  م 

کننیدگیین ،بیین کردنید پس از شییبور کرونیی و هشیییدارهیی و  تود قرار دادنید. تمیی  مشییییرکی 
صیوری   از تود را نسیب  ،ه قبل نندی  ،را،ر کردا و ،هات یرهیی سییزمین ،هداشی   مراقب

نشیبن    ز منزب  تینههی  اسیتفیدا از میسیک ،رای تروج اوشیوی دسی مداو  در حیب شیسی 
شیدا از ،برون هسیتند. ،حران کرونی سیبب کردن موارد مورد نبیز و اقث  تریداریضیدعفون 

 یع  شدا اس . افزایش توجه و حفیظ  از تود در مبین کنشگران اجتم
،حران کرونی ،یعث شید تی م  تبل  ،بشیتر از قبل از تود  مراقب  کنم. قبث  هم ،هداشی   

  ول  نه ،ه ای  شی ل. این رعیی  ،هداشیتم تبل  ،بشیتر شیدا و تبل   کرد رو رعیی  م  
،بنم ،عید از کرونیی دیگیه ،یی همیه رو،وسیی  ن نم نون م  ای  مراقبم وقت  دوسییتیینم و م  

داشیتم این دیگه تبل  ،بشیتر از قبل مراقب سیثمتبم و رعیی  اصیوب ،هداشیت    اتثق رو
 (.رشد سیله  متیهل و کیرشنیس  ا 34سحر  ) هستم

توجه ،ه اصییوب ،هداشییت  و دق  و سییرسییخت  ،بشییتر ،رای رعیی  ،هداشیی  فردی در 
 هیی کنشگران اجتمیع  قرار گرفته اس .  اولوی  و در صدر ،رنیمه
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تورد  و تبل  موارد دیگیه   بود  و هرجییی  ،برون ریاا م  اینقیدر مراقیب نم  قبث  شیییییید  
  اصوب ،هداشت  رو کیمل رعیی  کنه نون ول  از ،عد از کرونی فهمبد  تبل  مهمه که آد

هنوز مم نه کل  ویروس نیشیینیتته ،برون ،یشییه. ای  دوران ،رای م  ،یعث شیید تی ن یی 
سییله    40  لبدا )  ،بشیتری از تود  داشیته ،یشیم ،هداشیت  را ،بشیتر جدی ،گبر  و مراقب 

 .متیهل و کیرشنیس (

قیی،یل راهبردهییی  از  ی    ،یی  توجه   افزایش تودمراقبت   از مصییییحبیهم  کیه  اسییی  
کنندگین کشی  شیدا اسی . نگران  و ترس مبتثشیدن و گرفتیرشیدن در ،بمیری مشییرک 

ل ،بیورند که پبش از ای  ای از تود ،ه عمهیی ویژا ،یعث شییدا اسیی  تی کنشییگران مراقب 
هی اکنون نقش مهم  در زندگ  کنشیگران  نندان ،رای آنهی اهمب  نداشی   ول  ای  مراقب 

 کنند.  ع  ایفی م اجتمی
 
 . تنگنای تعاملی5-3

نون انسییین هاتی  موجودی اجتمیع  اسیی  ،ه روا،  اجتمیع  و تعیمثی انسییین  ،ی دیگران 
هی اعمیب شید سیبب محدودی  تعیمثت  که توسی  دول   ،یشید. راهبرد قرن بنهنبیزمند م 

ای  مواجهه ،ی ،حران  کنندگین در شیرعبیرت  حصییر تعیمثت  شیدا اسی . مشییرک افراد و ،ه
هیی  محیدودکردن تعییمثی  افزایش کرونیی و قرن بنیه تیینگ  ،یه مفییهبم  نون طرد مهمیین 

معتقد ،ودند شیرای  کنون  سیبب   فواصیل  کیهش تردد  کیهش دیدار نزدی ین اشییرا کردند و
 هیی ارتبیط  آنهی ،ی ،برون شدا اس .  تر شدن عرصهم زندگ  و محدودی تنگ

شیید م  ،ه کل روا، م و مریزی کنم و ،ی هبچ کس را، هم حاییوری نداشییته    کرونی ،یعث
مونم و روا،  و دیدار  و ،ه شی ل تری  دوسیتینم. ارلب تو تونه م  ،یشیم حت  صیمبم  

تیطر نگران  از مبتث شیدن پدر و میدر  هسی . در  کنم البته ،خشیبش ،همریزی دنبیب م  
ا  و ق ع کرد  و روا، م کیمث   هیی دوستینهفت هی و ،برون رهم  هر صیوری م  تمی  دورا 

 .سیله  مررد و کیرشنیس  ارشد(  31  سیمین)  محدود شدا

شییدن  هیی کرونیی  سییبب محدودسیییزی تعیمثی کنشییگران اجتمیع  و تنگنگران 
 عرصه زندگ  آنهی شدا اس . 
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مون  تونه ارلب جی تع بله مربوری ،قرن بنیه دیگه اجیزا ارتبیط  ،ه آد  نمبدا وقت  همه
کردن اطرافبیین م  ارتبییطییتشییون و فق  ،یی افراد تبل  صییمبم  نگیه داشییت  و تبل  کم

را، یه کرد  تنهیی ،یی  شییون و منم تود  ،یی همیه دوسییتیی  و فییمبیل فعث  ق ع هییی دیگیهرا، یه
 27   محبو،یه)  هیی رو محیدود کرداکنم کرونیی تبل  دوسییت  آمید م  وتواهر و ،رادر  رفی 

 .ررد و کیرشنیس (سیله  م

انید  تنگنییی ی   از راهبردهییی  کیه کنشییگران در شییرای  ،حران کرونیی در پبش گرفتیه
،ییشییید. ترس از مبتثشیییدن و دریییفی  میداو  هشیییدارهییی جهیین   ات ییرهییی  تعییمل  م 

هیی تعیمثت  و دایرام شییدن حلقهسیییزمین وزاری ،هداشیی  و اعمیب قرن بنه سییبب کونک
تمیع  شیدا اس . کنشگران اجتمیع  ،ی ایرید حصیر تعیمثت  سع  در کنشیگران اج روا، 

 اند.  کیهش ت ر ا،تث ،ه کرونی را ،رای تود فراهم کردا
 
 . تنگنای معیشتی5-4

هییی  را ،رای زنیدگ   مشیی ثی مییل  هموارا در جییمعیه ایران وجود داشییتیه اسییی  و نگران  
هی کشی  شیدا اسی .  ای اسی  که از مصییحبه میل  مقوله هی ایرید کردا اسی . تنگنیی تینوادا 

کنندگین اشییرا کردند که ،ی اعث  تع بل  ،سیبیری از آنهی منبع درآمد تینوادا را  ارلب مشییرک  
و   از دسی  دادند و کنشیگران  که دارای شیلل آزاد ،ودند ،سیبیر تح  فشییر و مایبقه قرار گرفته 

  ،رت  ،بیین داشییتنید کیه قرن بنیه و  انید. همچنب شییدن پبش رفتیه ،رت  نبز تیی مرز ورشیی سییتیه 
هیی  شییدن هزینه هیی توار و ،یر تینه و همچنب  اضیییفه ممنوعب  تردد سییبب افزایش هزینه 

هیی جیری زندگ  شیدا اسی . ،رت  نبز ،ه کیهش شیدید درآمد تود اشییرا ،هداشیت  ،ه هزینه 
 کردند  ل  تود هکر  کردا و شرای  موجود را عیمل  جه  قرار گرفت  در تنگنیی می 

دار ،ه درآمد و فروش شیب عبدا که متیسیفینه تی اواتر اسیفند که فروش تمی  امبد یه ملیزا 
فشییییر مییل  قرار داد و  شیییدی پیییب  ،ود و ،عید هم ییک مییا تع بل  م  و تبل  تحی ،یه

نوید  ) نگران  کرونی ،ی نگران  میل  و مشی ثی اقتصییدی ،رای م  فشییرهی رو ،بشیتر کرد 
 .ل و ملیزا دار(سیله  متیه39)
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شیدا جه  کیهش آن  زندگ  ،رت  از کیسیبین را دنیر ،حران کرونی و راهبردهیی اعمیب
اتتثب کردا و سیبب قرار گرفت  آنهی در مایبقهم میل  و درگبر شیدن در فشییرهیی اقتصییدی  

 شدا اس . 
  ،حران  ،رای م  تبل  ضرر ومبلبون نک دادا ،ود  ،رای ،عد از عبد. وضیعب   260م   

هیی م  ارلب ،رگشی  توردن و اجنیسیم رو دسیتم موند نون یه سیری زیین داشی  نک
   محمید )  از جنسییییی م  فق  مخت  فصیییل ،هییر و فروردی  و اواییل اردیبهشییی  ،ود

 .سیله  مررد و ملیزا دار(34

هیی  تنگنییی لی ی   از پبییمیدهییی ،حران کرونیی و راهبرد قرن بنیه در پبش گرفتیه توسیی  دو
آمد و،رای ،سیبیری از کنشیگران اجتمیع  ایرید شیدا اسی . محدودی  رف  میل  اسی  که

مرد   تع بل  ،یزار و ،سبیری از موارد دیگر سبب ایرید مش ثی اقتصیدی و قرار گرفت  در  
 تنگنیی میل  کنشگران اجتمیع  شدا اس . 

 . بازاندیشی معنوی5-5

ن را نشیین  ،ر قدری و عرم   آمدا در سیراسیر جهیران پبشکنندگین ،ح،رت  از مشییرک 
دانسیتند که گواه  ،ر دانش کونک انسیین در ،را،ر قدری هسیت  اسی . ،رت   هسیت  م 

معتقید ،ودنید انسییین در ،را،ر تشییم طببعی  قرار گرفتیه اسیی  و ای  ،حران نییکییم  و ررور 
 دهد.  کیهب انسین را نشین م 

ی از کییرهییی  کیه انسییین انریی  دادا.  جورای  انتقیی  طببعی  و دنبیم  ،ییور دار  ای  کرونیی ییه  
هی همه ،رای م  یه نگیا نشیون دادن  همه تخریب محب  زیسی   آزار انسیین  و... ای ای 

قدری تدا در ،را،ر کونب   انسین هس . در واقع هر نقدر ،گبم پبشرف  کردیم ،یز در  
 .متیهل و کیرشنیس (سیله  30)زهرا   ،را،ر تشم هست  هبچ  هستبم

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

کنندگین ،ی نگیا دین  و ت به ،ر قدری و عرم  هسیت  شیرای  دادا اسی . ،رت  از مشییرک 
 کنند. ب  و تفسبر م فعل  را تبب
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 . تلخی رسانه5-6

هی ی   از مهمتری  وسییییل اطثر رسییین  ،ه کنشییگران اجتمیع   در دنبیی امروزی رسییینه
هسیتند. ،رتثف گاشیته امروزا ارلب کنشیگران ،رای درییف  اتبیر  حوادث و اطثعیی ،ه 

،دون سییینسییور  هی  کنند. ارلب رسییینههیی مریزی رجور م هیی ارتبیط  و شییب هرسییینه
هیی ارتبیط  در  کنندگین ،ر نقشیی  که رسییینهکنند. ارلب مشیییرک تشییر م اطثعیی را من

کبید کردا و ،بیین م  دلبیل تنش و  کردنید کیه ،یهانتشییییر اطثعییی در سیی   جهیین دارنید تیی
طور هی و ،ههیی آمیری  تاییدهیی اطثعیت   انتشییر اتبیر مبتثیین و فوت اسیترس  تنیق 

کندا از اندوا در رسیینکل  فای  هیی ارتبیط  ،حران کرونی و شیرای  قرن بنه را ،ی اسیترس   هیی آ
کنندگین  هیی  که مشییرک کنند. تلخ  رسیینه ،ر مبنیی مفیهبم و گزاراماییع  سیاری م 

 کردند کش  شد. اشیرا م 
  تسیته شید  از ،س هر وق  اتبیر و نگیا کرد  یی رفتم تو اینسیتی و اینترن  همش صیحب

زن  دارن در مورد شیرای  ،حران  حرف  ،حران  ،ود هرجی م    هی و وضیعب کرونی و کشیته
شیینوی ،بشییتر نگران  ،بن  و م  اسیی   هرن  ،بشییتر م    جی نیراحت  و دلهرا زن  همهم  

 .سیله  مررد و کیرشنیس (29)ایمین    مبش  و دنیر احسیس نیامبدی

کندا از اتبیر نیگوار ،حران کرونی و هیی   در رسیینهنمییش وضیعب  ،بمیران مبتث فاییی آ
ارتبیط  ،ر حییی روح  کنشییگران اجتمیع  تیابر گااشییته و احسیییس ییس و اندوا را در  

 آنین پررنگ سیتته اس . 
دفعیه ،یه تود  اومید  دیید  نقیدر حییلم کرد  امیی ییهم  اون اواییل میدا  اتبییر و دنبییب م  

رد  دار  دیوونه رهیی متاییید واقعی  احسیییس ک،دا. یه جو متشیینج و اتبیر متنیق   آمی
ومبر  واقعیی   جیی پر از هشیییدار  نگران   مرگتونم تحمیل کنم. همیهشییم و دیگیه نم  م  

تونم ای  فایی رو تحمل کنم ،عدش سیع  کرد  دیگه تبل  کمتر احسییس کرد  دیگه نم  
هی  و  کنم و شیب کرد  سیع  کرد  روزهی  و کوتیااتبیر و دنبیب کنم و ،بشیتر توجه  نم  

 .سیله  مررد و کیرشنیس (32)نستری    وین  در س وی ط

هیی ارتبیط   هیی امروزی  رسییینهرسییین  در جیمعههیی اطثری   از مهمتری  پییگیا
لحره از وضیعب  جهین در ،حران کرونی  سیبب ایرید  ،ه،یشیند. انتشییر اطثعیی لحرهم 
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دشییواری    کنشییگران اجتمیع  شییدا اسیی .  زائ  ،رایحییی روح  پر تنش و اسییترس 
،یر در را، ه ،ی وضیعب  کردن دوران قرن بنه ،ی درییف  اتبیر و انتشییر اطثعیی اندوا سیاری 

هییی  ،حران  جهیین و درگبری و پبییمیدهییی متنفییوی ای  ،حران  اعث  تعیداد مبتثییین و فوت 
هیی ارتبیط  را ،ر نی  نههیی ارتبیط  ،رنسیب تلخ  رسیینیشی  از ای  ویروس توسی  رسیینه

 آنین زدا اس  و تلخ  گاران ای  دوران را ،رای کنشگران مایع  سیتته اس .  

 . مرور و بازیابی خویشتن5-7

روی  فرد ،ی تویشیت  را ،ه تعویق  هیی زندگ  روزمرا در جهین امروزی  رویی درگبری و دردره 
 یمل شیود. هر کنشیگری ،رای ت انداتته و گیه  ای  مهم ،ه کل  در زندگ  کنشیگران محو م  

و سییییزمیین  ،ییز،بن   و  ،یه مرور تود  نبییز  ارتقیی  تود  و  ارلیب تویش  دارد.  ده  تویش 
هیی قرن بنیه ،رای آنیین   کردند که ی   از مزی  ای  موضییور اشیییرا م  کننیدگیین ،ه  مشیییرک  

رو کردن کنشییگران ،یی تویشییت  و فرصییی  ،ییز،بن  و ارزییی،  تویش شیییدا اسییی .  ،یه رو 
کردن ،ی تود و توجه نشبن  سبب تمری  تلوی د که قرن بنه و تینه کنندگین ،بین داشتن مشیرک  

 اند تود تویش را سیزمینده  کنند.  افراد توانسته   ،ه آنچه فرد هس  و ،یید ،یشد شدا اس  و 
م  احسیییسییم اینه که قرن بنه ،یعث شیید م  فرصیی  کنم وق  ،بشییتری رو ،ه تود  

رفتیرهیی  دار  نه اشییتبیهیت  این ه   اتتصیییص ،د  ،بشییتر ،ه تود  توجه کنم. این ه نه
ی  تود  و رسبدن ،ه  گارون  ،ی تنهیکریهی رو یز  تقوی  کنم ،رای م  ای  قرن بنه وق 

 .سیله  مررد و دانشرو(20)رزب   اون نبزی که ،یید ،یشم و نبیز ،ود درستش کنم ،ودا

و تقویی  توان فرصییت  نییب در جهی  مواجهیه فرد ،یی تویشییت  تویش  قرن بنیه را م 
 هی و ت یمل تویش ،ه حسیب آورد. ضع 

اصیث  انگیر کث  تود  و یید  رفته م  نون شییرل ،ود  و متیهل تبل  درگبر زندگ  ،ود . 
هی   رو شیدنم ،ی تود  و وق  داشیت  ،رای مرور ویژگ  ،ه،ود. ای  قرن بنه ،رای م  توی رو

تونسیتم ،شیبنم توب وق  ،اار   هیی  اتثقبم تبل  توب ،ود. م  هی و اتتثبو نیلش
،رنییمیه جیدییدی ،رای   ،یه تود  نگییا کنم دقی  کنم لیای ،بر  از تود  و ،یی تود  کنییر ،بیی  و

هیی تو،م نگیا کرد  کل   هیی ،د  و کم کرد  و ،ه عیدیتود  ،نویسییم یه سییری عیدی
 (.سیله  متیهل و کیرشنیس   28  مهتیب)  تود  و ارزیی،  کرد 
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هیی تود  هی و ویژگ بشییرف  و ترق  تود نبیز دارد رفتیرهی  مهیری هر کنشییگری ،رای پ
زمین طوین  را ی  آنهی تثش کند. ،رای کنشییگران  که مدیرا ارزیی،  کردا و در جه  ارتق

،رنید  میینیدن در تیینیه فرصییت  ،رای تودییی،  آنهیی در ،برون از تیینیه در محیل کییر ،یه سییر م 
در دوران قرن بنه ،ر تود تمرکز کردا و ،ی ارزیی،  تویش   توانندکند. کنشییگران م فراهم م 

د دهند. کنشیگران در شیرای  قرن بنه م ی،ق ،ی در جه  تحقق اهداف  تود را توسیعه و رشی 
تواننید تلوی ،یی تود را تمری  کننید و در تلوی ،یی تود ،ر رشییید و  تفسییبر هیینیی آرنی  م 

فرصییت ای    از  پبش  تیی  کیه  کننید  تمرکز  و  شیی وفییی  تویش  ای  تلوی  تمری   ،رای    
مدهیی مرب   تودسییزمینده  فرد وجود نداشی  یی ،سیبیر محدود ،ود. تودیی،  ی   از پبی

 هی کش  شد. ،یشد که از تثب مصیحبهقرن بنه م 
 . مقوله نهایی: تعلیق در هراس و بازاندیشی5-8

هرنه ،بشیتر مفیهبم هی در جه  انتزار سییزی و پیییش مقوله کدگااری نرری  فرایند ی ایرنه 
هیی ررق شییود و ،یه تعمبق ،اردازد تیی ،توانید هیی اسیی . در ای  فراینید محقق ،یییید در دادا و مقولیه 

هیی را دریییفتیه  آنهیی را پییییش کردا و ،یی هم ی اییرنیه کنید )اشییتروس و کور،ب    پبونید ،ب  مقولیه 
هی   ی و ترکبب مقوله سییز صیل  و ی ایرنه هیی ا (. در ای  م یلعه  ،عد از کشی  مقوله 1998

کننیدا ا،عیید مختل   عنوان مفهو  ی اییرنیه مقولیه نهییی  »تعلبق در هراس و ،ییزانیدیشیی « را ،یه 
پدیدا مورد م یلعه سییتتبم. ای  مقوله در،رگبرندا دو ،عد اسییسی  اسی   نخسی   تعلبق نیشی   

هراس. قرار   نیشیی  از ای  تعلبق ریختگ  زندگ  روزمرا  و دو   ،یزاندیشیی   از هراس و درهم 
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  

. ول  شییین مهبیی کردا اسیی  ،ودن آوردا و فرصییت  ،رای ،یی هم هیی را گردهم طرف دیگر تیینوادا 
،ودن پییییین ،حران  هیی  پبییمیدهییی متفییوی و نییمعلو  همیه و انفرییر اطثعییی مبتثییین  فوت  هم 

زمبنهم دلهرا و سیرگردان  فراگبر را ،رای کنشیگران ایرید کردا اسی . در شیرای  هراس از ویروس 
ی سییی . تعلبق همراا ،ی نبز در ا،عیید فردی و نهییدی ،یه تعلبق درآمیدا ا مرگ و ،بمییری  همیه 

سیرگردان . این ه نه ،یید کرد. ای  سیرگردان  و تعلبق در سی   کنشیگران فردی  سیبیسی  و  
رحم از یک ویژا در روزهیی اوب  ،بمیری نیشینیتته و ،  شیود  ،ه ،هداشی  و سیثم  دیدا م  
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سیو و نری  ،هداشی  و سیبک زندگ  ملرور مدرن از سیوی دیگر  پبش نشیم کنشیگران قرار 
کرد ،ه کمک فنیوری و پبشیرف  علو  سیثم  توانسیته عصیر  ه تصیور م  فته اسی . انسیین  ک گر 

و،ی و طیعون و مرگ نیشی  از آن را پشی  سیر ،گاارد  نیگهین ،ی دیوار سیخ  کرونی مواجه شیدا 
کند. ای  سیرگردان  در سی   رو نوع  سیرگردان  را ترر،ه م  ای  داند نه کند و از اسی . نم  

شیید. ،سییبیری از کنشییگران نری   د سییثم  نبز دیدا م  همچون دول  و نهی   نهیدهیی مدرن 
هی ،ه سیثم  که جوانمردانه ،ه مقی،له ،رتیسیتند  متیسیفینه قر،ین  ای  ویروس شیدند. رسیینه 

کند. تبرهیی   اند. هر شیب ه تلویزیون  را ،یز کنبم  از کرونی صیحب  م  تسیخبر کرونی درآمدا 
 ببرات  در زندگ  می ایرید کردا اس . اس . همه اینهی تل آور که ارلب تلب و هراس 

 
 گیری . بحث و نتیجه6

هییی  از زنیدگ   کننیدگیین میی در  کردنید  ،خششییبور ویروس کرونیی  آنگونیه کیه مشییییرکی 
هیی هه  کنشییگران تشییدید کرد و ،یزاندیشیی  در  اجتمیع  را ،ه تعلبق ،رد  هراس را در ییه

ژا آنچه در ای  مبین موضور تعلبق  هراس و  وی تحریک کرد. ،ه اندیشه و عمل رد کنشگران را 
،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  

ره ای  وضیعب  اسی . در ای  شیرای  هیی ،شیری  نتبسیتههی و دانامبد ،ه داشیتهواز سیر ،بم
ای را ترر،ه کردند.  مثحرهرو  تنگنیی قی،لکنشگران نیگزیر از محدودسیزی تعیمثی رودر

گزین  نیگزیر  تبدیل ،ه توفبق  اجبیری و فرصیت  ،رای ،یزندیشی    از سیوی دیگر  ای  تلوی 
کرد شیبور کرونی  مینند  و شییید ،توان ادعیرافزای  شید. از ای کسیب اطثعیی جدید و دانش

هیی ،نبیدی ،ه تود  دیگران و جهین شدا اس . سیز تلببر در نگرش هر ،حران دیگری  زمبنه
پبش ییدآوری کرد و  ازپایری می را ،بشکنندگین ای  پژوهش  کرونی آسیبب،ه تعببر مشییرک 

شیید این ه    حس جهین  ،ودگ  سیییز تقوی از ای  طریق ،ر هراس می افزود. همچنب  زمبنه
 هیی کرام زمب  ،یشد.  تواند در انتریر همه انسینسرنوشت  نسبتی  مشتر  م 

دنبیب شبور کرونی و فعیب شدن سیزوکیرهیی فردی و اجتمیع  مدیری  شرای  ،حران    ،ه
کنشییگران سییبیک زنیدگ  جیدییدی را در زنیدگ  روزمرا همراا ،یی قرن بنیه در پبش گرفتنید. در  
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کنند. سیبک زندگ  ،حران  کشی  و ،یزیی،  تویشیت  را ترر،ه م  ین سییزگیری ،ی ای جری 
هی و نقی   هی شید و ،ی ارزیی،  دانسیتهجدید سیبب ،یزاندیشی  کنشیگران در مورد تود و دانسیته

هیی جدیدی را مبن  ،ر حصییر تعیمثت  و افزایش تودمراقبت  قوی و ضیع  تویش  کنش
گیا شییدند که ،رای حب  ،یزاندیشیی  و  ا،دار کردند. کنشییگران در ارزیی،  تود ،ه ای  امر آ

ت ببق و سییییزگییری ،یی شییرای  ،حران  جیدیید نبییز ،یه افزایش تودمراقبت  هییل اسییتفییدا از  
هیی علم   رعیی  فیصییله و دق  در تعیمثی روزمرا تود دارند. کنشییگران درییفتند ییفته

،ی مخیطرا جدید دارند. هیی کنشیی  متنیسییب جه  ورود ،ه مبدان جدید نبیز ،ه ا،دار طرح 
کییر هیی و اطثعییی را در جهی  مواجهیه ،یی ای  مخییطرا ،یههیی  دانسییتیه،نیی،رای   انوار مهییری 

،ردند. شرای  قرن بنه و مواجهه ،ی ،حران کرونی نشین داد انسین ،ی وجود دستیوردهیی گستردا 
   یطرای نیتوان اس . در علم و ت نولوژی  همچنین در ،را،ر ،سبیری از مخ

همراا داشیته ،حران کرونی  ،یزیی،  فرصی  و تودیی،  را نبز ،رای آنهی در زندگ  روزمرا ،ه
هیی فراگبر محدود دلبل دردرههی ،هاسیی . قرن بنه ،رای کنشییگران در دوران  که فرصیی 

ش و  شیدن ،ی تنهیی  توی رو،ودند  اکنون فرصیت  دو،یرا جه  تمری  تلوی ،ی تود و رو،ه
راهم کردا اسی . در ،حران کرونی ،شیر ،ی یک مخیطرا نیشینیتته مواجه شیدا ارزیی،  تود ف

ای ،رای افراد و نهیدهیی مختل  تلق هیی تیزااسیی . در ،حبوحهم تعلبق و هراس  فرصیی 
شینیسی  و ،هداشی   هیی متعددی توسی  مراکز و متخصیصیین روانمریب  آموزش عنوانشید. ،ه

نری  شیید. کرونی  ،ی ییدآوری مخیطرام که  در  روندان ،ی ،حران اجه  توانمندسیییزی شییه
زندگ  انسیین  یعن  مخیطرام ،قی   ،سیبیری از می را مربور ،ه ییدگبری ،بشیتر و توجه ،ه درون 

 و زندگ  اتثق  کند. دانش می نسب  ،ه تود و جهین را ارتقی  ،خشبد.  
از تود و اعایی   ع  در جه  مراقب  شیود کنشیگران اجتمی،ی توجه ،ه نتییج  پبشینهید م 

هیی  راه ییرهییی  تیینوادا  کییهش تعیداد مبتثییین  ،رقراری آرامش  کییهش اسییترس و نگران 
هییی یز  جهی  کییر،رد راه ییر کییر گرفتیه و ،یی ت بیه ،ر مهییری تودتنربم  و تودمراقبت  را ،یه

نوار آموزش و  تودتنربم  و تقوی  آن ،ی شییرای  ،حران  مواجه شییوند. ضییروری اسیی  ا
را جه  اسیتفیدا از مهیری تودمراقبت  و نگونگ  اسیتفیدا از آن و همچنب  ت به ،ر مشییو

 راهبرد تودتنربم  در اتتبیر کنشگران اجتمیع  قرار گبرد.  
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 چکیده
ای اجتمراعی عنوان مسرللهموقتی پنداشتن حضور میلیونی اتبرا  افغانسرتان در اررار دهرهش گ شرته بره

هرای دنبال فرر  دللرتهر دو طرر  شردا اسرت. ایرن نوشرتار برههای متعددی برای  بسترساز االش
تر وضرعیت موقعیت پاندمیک کرونا بر تجربه زیستهش دانشجویان افغانستانی در ااراوب شناخت کلی 

نگاری مجرازی برودا و ها از طریق تکنیک مردمآوری دادامراجران افغانستانی ساکن ایران است. جمع 
دهد. فرضیهش محوری ایرن اسرت کره موقعیرت بستر نظری این مقاله را شکل می مدل ادغام اردال و اپن  

طورعام و ای برر ابعراد آموزشری، اقتیرادی و اجتمراعی مرراجران برهگیری کرونا تأثیرات گسرترداهمه
خاص گ اشته است، مرمترین ترأثیر منیری ایرن اضر راب اجتمراعی در طوردانشجویان افغانستانی به

های آموزشی و جنسیتی در زیست روزمراش مراجران شدن نابرابری نسیت و طبقه، فربهتقاطع با ملّیت، ج
شردن حضرور مرراجران در است. از سوی دیگر مرمترین تغییر مثبت ناشی از موقعیرت کرونرا، مر ری 

هرای ادغرام سراختاری مرراجران را تاحردی س ح افکار عمومی و عرصه سیاستگ اری است که زمینه
سرنوشرتی دسرتگاا سیاسرتگ ار را متوجره ایرن کردن میروم ه بحران کرونا با فربه  تسریل نمودا است.

موضو  کردا که همه اعضای جامعه در یک قایق سوار هسرتند و مغیرول گ اشرتن ب شری از جمعیرت 
کردن حضور میلیونی مرراجران کشور برخال  منافع مّلی بودا و پتانسیل تردید دارد. در نتیجه، با مر ی 

 محدود و ق اعی فرایند ادغام ساختاری مراجران را تسریع نمودا است.صورت به
 سرنوشتی المللی، ه ای، دانشجوی بینادغام، مراجران افغانستانی، کرونا، هویت سایه : ها کلیدواژه 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 مقدمه  .1

کنشرری رویرردادها بررر تنیدا و مض رب قرررار گرفترره و بررر هرر ه جران امروز در وضعیتی در
شیو  ویروس   2019دسامبر  زیست فردی و جمعی انسان تأثیرات عمیقی گ اشته است. از  

زای سیست  تنیسی در ووهان این در صدر اخبار جررران قرررار گرفررت و در کمتررر از عیونت
اند هیته به یکی از بزرگترین معضالت جامعه جرررانی مبررّدل شررد و تع یلرری بررازار کررار، 

کید بر قرن ینه زیست روزمراش میلیاردها نیر را به وضعیت تعلیررق درآور د. عرصهش آموزش و تأ
طور مستقی  از ایررن دهنداش جامعه نیز بههای تشکیلعنوان یکی از مرمترین گروا مراجران به

وضعیت متأثر شدند. اگراه در ابتدای شیو  این ویروس تمرکررز غالررب در سرر ح کررالن و 
هررای سیاسرری، سرررعت کلیرره سرراحتهای پزشکی و برداشتی آن بررود، امررا بهخرد بر جنبه

آمدا نیتی زیست روزمرا متأثر شد. شرایط اض راب اجتماعی پیشاقتیادی، اجتماعی و ام
سرنوشررتی  به بازتعریف بسیاری از وجوا حکمرانی منجر شد و با پررنگ کردن میروم »ه 

کنشی متقابل و پیوسته رفتار اعضای جامعه نشان داد که همدلی، همیرراری با بازنمایی بره 
در نتیجه، بار دیگر حضور میلیررونی مررراجران و م اطرات اجتماعی و برداشتی مرز ندارد.  

 عنوان بزرگترین کنشگر غیرایرانی در س ح جامعه م رح شدا است. افغانستانی به
و زیسررت مررراجران    1شناختی هررر دو متغیررر بحررران کرونررا این مقاله با رویکرد انسان 

داند که در برگیرندا ابعاد م تلیرری هسررتند.  عنوان پدیداش اجتماعی تام می افغانستانی را به 
هررای شرریو  گسررتردا ایررن ویررروس در زیسررت روزمررراش  بنابراین، برای م العه فر  دللت 

ای ضرورت دارد. نراد آموزش نیز از ایررن امررر مسررتثنی  رشته مراجران ات اذ رویکرد میان 
آمرروزان و  درصررد از دانررش 91کرره براسرراس گررزارش یونسررکو برریش از  طوری سررتب به نی 

آموزان و دانشجویان  اند. جامعه دانش دانشجویان جران از تع یلی نراد آموزش متأثر شدا 
المللی در نررراد آمرروزش ایررران  افغانستانی با اختالفی فاحش بزرگترین گروا بازیگران بین 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 و گرراو شررتر، گربرره، جملرره از حیوانرراتی و انسرران بررین مشررتر  که است هاییویروس بزرگ  خانوادا از عضوی  کرونا  ویروس  .1
 علمرری نررام با ویروس این نو   جدیدترین شود.می تقسی  کلی دسته هیت به ویروس این باشد.می هاخیاش

 و گرفته جران تمامی در را  نیر هزاران جان ،تنیسی سیست  کردن درگیر با 
 جرررانی( گیری )همرره پانرردمی وضعیت 2020 فوریه ماا در جرانی برداشت سازمان کرونا ویروس  جرانی  گیری همه  به  توجه  با

 شود.می یاد کرونا بحران به آن از پژوهش این در که نمود اعالم
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بودن شرررریه  فرهنگی، زبررانی و مرر هبی و هم نررین پررایین دلیل قرابت  است که عمدتًا به 
 تحییل در ایران حضور دارند. 

عنوان  های بحران کرونا بر تجربه زیسته دانشجویان افغانستانی به دنبال فر  دللت این نوشتار به 
تر وضعیت مراجران افغانستانی ساکن ایران است. فرضیه محوری ایرن  دری ه شناخت تیویر کلی 

ای بر ابعاد آموزشی، اقتیرادی و اجتمراعی  ن است که شیو  ویروس کرونا تأثیرات گستردا مقاله ای 
طور خاص گ اشته است، مرمترین تأثیر منیی ایرن  طور عام و دانشجویان افغانستانی به مراجران به 

هرای آموزشری و  اض راب اجتماعی در تقاطع برا ملیرت، جنسریت و طبقره، فربره شردن نرابرابری 
یست روزمرا مراجران اسرت. از سروی دیگرر مرمتررین تغییرر مثبرت ناشری از ایرن  جنسیتی در ز 

حضور مراجران در س ح افکرار عمرومی و عرصرهش سیاسرتگ اری    1شدن وضعیت پاندمیک، مر ی 
 های ادغام ساختاری مراجران را تا حدی تسریل نمودا است.  ایران است که زمینه 

 
 پژوهش . روش 2

نگاری مجررازی  های معنامحور و کییی از تکنیک مردم آوردن دادا دست منظور به در این مقاله، به 
شررناختی برره  ( با تأکید بر مشاهداش آنالین استیادا شرردا اسررت. رویکرررد انسرران 2000،  2)هاین 

هررای  های کمک به سیاستگ ار است تا با توجه برره بیررنش یکی از برترین روش گیری کرونا  همه 
نظری خود درخیوص شررناخت عوامررل فرهنگرری بتوانررد نقررش متغیرهررای کییرری اثرگرر ار بررر  

ها از طریررق  های م تلف در بافت محلی آنرا را توضیح دهد. دادا اگونگی بربود بیماری گروا 
  اند به ستانی که تجربه حضور در آموزش عالی ایران را داشته افغان   31ساختاریافته با  میاحبهش نیمه 

شداش ایران و مررابقی سرراکن افغانسررتان و مررراجر  ارارم از این افراد متولد یا بزرگ دست آمد. سه 
انررد.  برفی و هدفمنررد انت رراب شرردا گیررری گلولرره تحییلی بودند. م لعین با اسررتیادا از نمونرره 

ارتباط دارد و با تکرار میرراهی  و    3ها ت کییی با س ح اشبا  دادا که حج  نمونه در تحقیقا آنجا از 
 (. 2007،  4یابد )کرسول ظرور میاهی  جدید نمود می آمدا از م لعین و عدم دست های به پاسخ 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.

.
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رب ی اون ادارا امور های ذیهای سازمانهم نین میاحبهش مت یص و پایش فعالیت
بیشترین فراوانی دانشجویان افغانستانی، سازمان امور دانشررجویان الملل پنج دانشگاا با  بین

(، 1ساعته کرونررا16های واگیر و مراکز  وزارت علوم، وزارت برداشت )مرکز مدیریت بیماری
های مررردم های صنیی دانشجویان افغانستانی و سازمانسیارت افغانستان در ترران، انجمن

ها بعررد از شرریو  ویررروس صررورت روند سیاستگ اری  منظور ارا هش تیویری جامع ازنراد به
از هر دو جنس )زن/مرد( و اعضای پنج قومیررت   2منظور رعایت حداکثر گوناگونیگرفت. به

 ها استیادا شد. بزرگ افغانستان )تاجیک، پشتون، هزارا، اوزبیک و ترکمن( در میاحبه
ز شرریو  ویررروس کرونررا، ناشرری ا 3گ اری فیزیکرریبا توجه به تع یلی، قرن ینه و فاصررله

های تعاملی مبتنرری بررر فضررای   امکان دسترسی مستقی  به جامعهش هد  میّسر نبود و محیط
هررای ارتبرراطی ها بود. فر  تعامالت افراد و کررنشعنوان مرمترین بستر رصد دادامجازی به

ا وسرریلهش کامنررت یرر هررای اجتمرراعی )از طریررق نحررواش ارا ررهش نظررر بهآنالین کاربران در شرربکه
هایی اون »مرربانی مرز نرردارد ، »گلشررررگرام  و »مررراجرت گ اری، رصد هشتگلیک

بمانی  ، »ماسک بزنی   و »مسلول گرفته هم ون »درخانههای شکلجرم نیست  و کمپین
نگاری )نتنرروگرافی( باشی   و »کمک مؤمنانه ( صورت گرفت. با استیادا از تکنیررک شرربکه

ویژا صیحات خیوصی و عمومی اینسررتاگرام، ای مجازی بهه( به شبکه2015،  4)کزینتس
های متعرردد، وبینررار، فایررل صرروتی جلسررات اپ، مشارکت در فروم های واتستلگرام، گروا 

هررای کرونررا، مررراجران و های تولید شدا )با کلیرردوا اس نرانی آنالین، استیادا از پادکست
دسترسی برره مدرسرره و جامعه و عدمتع یل  دلیل وضعیت نیمهآموزش عالی( اشارا نمود. به

صورت تلینرری یافته ه  بهساختارهای نیمهعنوان بزرگترین میدان تحقیق میاحبهدانشگاا به
آوری شد. هم نین پنج گروا صورت فایل صوتی جمعاپ بهرسان واتسو ه  از طریق پیام

فررت کرره کلیرره منظور تضارب آراء بین محقررق و م لعررین افغانسررتانی شررکل گراپی بهواتس
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 و بیمارسررتان ایواسرر ه نرادی و  است  شدا  تشکیل  کشور  سراسر  در  برداشت  وزارت  سوی  از  ویروس  شیو    از  بعد  مراکز  این  .1
 کنند.می پ یرش  را  کرونا مثبت تست با افراد یا و کرونا به مشکو  بیماران ًً صرفا و شوندمی محسوب برداشت خانه

.
 علرروم  اصحاب انتقاد از بعد که شدمی استیادا وفور به اجتماعی گ اریفاصله اص الح وناکر گیری همه  ن ستین  روزهای  در  .3

 نمود. جایگزین را  فیزیکی گ اریفاصله وا ا  جرانی برداشت سازمان اجتماعی
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ها و تجربیات تیویری، مکتوب و صوتی مراجران افغانستانی در دوران اخبار، دستورالعمل
 شد. شیو  کرونا توسط اعضاء پوشش دادا می

های میرومی بر اساس سررؤالت آمدا بر مبنای شباهتدستهای بهدر مرحلهش بعد، دادا
ب 2012 2)فررالرش و همکرراران 1تماتیررکبنرردی شررد و از روش تحلیررل کدگرر اری و مقولرره

مثابه معناسررت ( در ارا هش تحلیل نرایی استیادا شد. در تحلیل تماتیک دادا به2012،  3شریر
بنرردی ای متنی است و محقق با طبقههای مشاهداها و داداهای متنی، میاحبهو شامل دادا

گرفته که به است راج یک سررری  ها و کدگ اری صورت ها به الگویابی دادابندی داداو مقوله
در پررژوهش   4منظور رعایت نمررودن اخررال پردازد. بهمیاهی  و الگوهای بنیادین معنایی می

گاهانه صورت گرفت و حق کنرراراکییی کلیه میاحبه گیررری در هررر زمرران از ها با رضایت آ
منظور کننرردگان رسررید. هم نررین بررهجریرران مشررارکت در تحقیررق برره تأییررد مشررارکت

هررا، بودن دادامنظور حیظ گمنامی و محرمانررههای کار با مراجران و پناهندگان بهاسیتحس
آوردن دسررتکنندگان بعد از کدگ اری ح   شد. برررای بههای صوتی مشارکتتمامی فایل

ها و بازبینی های بررسی توسط اعضا، مثلث سازی منابع داداها از روش اعتبار و روایی دادا
هررا، از روش پایررایی ژوهش استیادا شد و برررای بررسرری پایررایی میرراحبهتوسط همکاران پ

 استیادا شد.  6و روش پایایی توافق بین دو کدگ ار  5بازآزمون
 

 . مختصات جامعه هدف 3
و توسررعه    7سازی المللی عنوان یکی از مرمترین مظاهر بین سیاست ج ب دانشجوی خارجی به 

های اخیر مورد توجه نرادهای سیاستگ ار در جمروری اسالمی ایران  نراد آموزش عالی در سال 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.  

.

 وا ا  از مقالرره ایررن در دانررد،مرری  عامدانرره  فراینرردی  را   عررالی  آمرروزش   شرردنالمللیبین  کرره  (2015)  هانتر  و  دویت  با  راستاه .7
 و  کارکردها  در  فرهنگیبین  تقریب  جرت  در  تالش   و  المللیبین  ابعاد  گرفتن  نظر  در  اراکه  بشد  خواهد  استیادا  سازیالمللیبین

 عررالی  آمرروزش   اصررلی  بررازیگران  و  راناسیاستگ   عاملیت  و  خالقیت  عمل،  ابتکار  به  نیاز  که  است  فرایندی  عالی  آموزش   اهدا 
 نیست. شداتعیین پیش از و دارد
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هررای متنرروعی در سیاسررتگ اری جرر ب دانشررجوی  قرار گرفته است. کشورهای م تلف مرردل 
معنا کرره در  این کند، به خارجی دارند. ایران بعد از انقالب اسالمی از الگوی فرهنگی تبعیت می 

دنبال شناساندن جمروری اسررالمی ایررران،  گ اری در جرت ج ب دانشجوی خارجی به سیاست 
اسالمی در کشررورهای  ر ترویج اهدا  انقالب اسالمی و معرفی و نشر و توسعه فرهنررگ ایرانی 

هد  )عمدتًا اسالمی و عربی( است. سیاستگ اری آموزش عالی ایران بر کشورهای حوزا نیوذ  
کشور افغانستان، عرا ، لبنان، یمررن و سرروریه از مرمترررین    ارا پنج )محور مقاومت( بودا و همو 

 اند.  ها و مؤسسات آموزش عالی ایران بودا های حاضر در دانشگاا ملیت 
 

 
 

ین فراوانی در سال 1نمودار شماره )  -89های تحصیلی (. تعداد دانشجویان غیرایرانی به تفکیک کشورهایی با بیشتر
 1397 -98الی  1388

 ریزی در آموزش عالیمنبع: مؤسسه پژوهش و برنامه

 
درصد 76مراجرت در جامعهش افغانستان تجربه زیسته بسیاری از مردم است به نوعی که  

اند )گررزارش صررلیب سررر  بار آوارگی را در طول عمر خود داشتهمردم این کشور تجربه یک
قررومی، مرر هبی و سیاسرری، فقررر، هررای  منازعات داخلی ناشرری از تررنش(.  2009،  1جرانی
هرروایی صررعب، ظرررور نیروهررای والمللی، موقعیت جغرافیررایی، شرررایط آبهای بینجنگ

طالبان و داعش و تأثیرات پربسامد تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتیادی بر جامعه منجر به 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دا هررا افغانسررتانی گردیرر المللی و هم نین آوارگی داخلی میلیررونهای گستردا بینمراجرت 
میلیررون پناهنرردا ثبررت شرردا 59/2براسرراس گررزارش کمیسرراریای عررالی پناهنرردگان  است.  

جمروری اسالمی ایران در طرری ارررار دهررهش   کشور جران حضور دارند و  94افغانستانی در  
با توجه به مجاورت جغرافیررایی دسترسرری آسرران، قرابررت مرر هبی، زبررانی و فرهنگرری اخیر  

ج ب مررراجران موقررت و دا رر  افغانسررتانی در جررران   هایعنوان یکی از مرمترین کانونبه
 رو است.  که امروزا با ظرور نسل سوم مراجران روبهطوریبودا، به

های جسته و گری ته اتبا  افغانستانی برره سررمت  هر اند از قرن هجده  میالدی مراجرت 
ب اسررالمی  ایران گزارش شدا اما بزرگترین موج جابجایی به سوی مرزهای ایران با شرو  انقررال 

و جنگ تحمیلی شکل گرفت. ظرور دولت کمونیستی با اشغال افغانسررتان توسررط شرروروی در  
ای از مراجرت به سوی مرزهای شرقی ایررران  ساز موج گستردا انترای دههش هشتاد میالدی سبب 

شد که بیشتر با اهدا  م هبی )ترس از دولت کمونیستی برای از بین بررردن شررعا ر اسررالمی( و  
های داخلی بود و ایررران انقالبرری بررا در پرریش گرررفتن  امنیتی و اقتیادی ناشی از جنگ   ثباتی بی 

هررای دینرری و ایررد ولو یک مبنرری بررر برررادری و  »سیاسررت درهررای برراز  و بررا تأکیررد بررر آمرروزا 
دیگرخواهی و رأفت اسالمی و با تبعیت از بیانات رهبر انقالب مبنرری بررر »اسررالم مرررز نرردارد   

اجران افغانسررتانی ایجرراد ننمررود. هرانررد کرره بررا پایرران پرر یرفتن جنررگ  ممانعتی برای ورود مر 
هررای  ترردریج سیاسررت هررای اقتیررادی و زیرسرراختی کشررور به شرردن آسرریب تحمیلرری و عیان 

کنندا حضور مراجران در دستور کار دولت در دهررهش هیترراد شمسرری قرررار  گرایانه و تحدید کنترل 
، دسترسی به خدمات و حقررو  شرررروندی  های انقباضی و کاهندا گرفت. براساس این سیاست 

با محوریت بازگشت مراجران به افغانستان در طول سه دههش گ شته ادامه داشررته اسررت. از نیمررهش  
هررای بازگشررت غیرداوطلبانرره،  شدن شکسررت سیاسررت تدریج با مش ص دههش هشتاد شمسی به 

زهررای متعررددی  خی و سیاست ساماندهی مراجران در دستور کار دولت قرررار گرفررت کرره بررا افت 
 همراا بودا است. 

برررد امررا براسرراس  اگراه ت مین حضور ایررن جامعرره در ایررران از تشررتت آمرراری رنررج مرری 
هزار نیررر از اتبررا  افغانسررتانی دارای    850( بیش از  1399منتشر شدا )آبان    جدیدترین گزارش 
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مررراجر  میلیررون    2هررزار نیررر نیررز بررا گ رنامرره و برریش از    450حرردود    ، 1کررارت آمررایش 
الملل  با زیستی غیررسمی در ایران سکونت دارند. طبق اعالم مرکز امور بین   2غیرمتعار  

آمرروز در مرردارس ایرانرری مشررغول برره  هررزار دانش   560و مدارس خارج از کشررور حرردود  
هررزار    138نیررر اتبررا  کشررور افغانسررتان هسررتند و     475تحییل هستند. از ایررن تعررداد  

قام رهبری( نیز در مدارس ایران حضررور  آموز فاقد مدر  هویتی )با اجرای دستور م دانش 
درصد جمعیت مراجران افغانستانی در هیت استان   64(. حدود  2020، 3دارند )سعیدی 

های جمعیت مراجران در ایران پراکندگی  باشند. یکی از مرمترین ویژگی کشور ساکن می 
المللرری  هررای بین که براسرراس کنوانسرریون سکونت افراد در س ح شررهاسررت درصررورتی 

منررد در  صررورت کنترررل شرردا و ضرراب ه بسرریاری از کشررورهای میزبرران، مررراجران را به 
 دهند.  های مرزی اسکان می شررها و اردوگاا مرمان 

سرراله در ایررران و ظرررور نسررل سرروم خررود،  رغ  حضررور ارل مراجران افغانستانی برره 
بار   خررارجی  و »اضررافه هایی در خانه برادر ، »اتبررا  بیگانرره و  عنوان »غریبه هم نان به 

شوند و بافت فرهنگی بسیاری از مناطق ایران هم نان قابلیررت جرر ب و تعامررل  تلقی می 
هررای بررارز جمعیررت مررراجران سرراکن ایررران،  از ویژگرری سازندا را با این جمعیت نرردارد.  

بودن خانوار و در نتیجه ظرور نسل دوم و سرروم  شررنشینی، پایداری مراجرتی، پرجمعیت 
شدن در ایران مراجران را در وضعیت مرروقتی و  آمدن و بزرگ دنیا ست. تجربهش به مراجران ا 

خارج ساخته و    4مبر  »افغانستانی تبارهای ساکن ایران  نگه داشته، از حالت اصیل بودن 
کند. این احساس غریبگی االش مضاعیی برای نسل دوم    وارد می 5به موقعیت »دیگری 

ن ایران استب ارا کرره سرراختارهای رسررمی و غیررسررمی  و سوم مراجران افغانستانی ساک 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 عنوانبرره آمررایش کررارت  طرررح  ایررن  اسرراس  بر  و  افتاد  راا  به  1382  سال  از  ایران  در  ساکن   جمعی  پناهندگان  آمایش»  سیست   .1
 افررراد  کررارت  و  برگررزار  آمایش  طرح  پانزدا  (1399  آبان)  تاکنون  شد.  گرفته  نظر  در  ایران  در  قانونی  افغانستانی  اتبا   هویتی  مدر 
 اقدام  نیز  کارگری   کارت  دریافت  برای  باید  سال  18  بالی   انکنندگنامثبت  دارد.  اعتبار  سال  یک  برای  کارت  هر  است.  شدا  تمدید
 غربالگری   طرح  الزام  آمایش،  کارت  همگانی  طرح  مثبت  نقاط  از  یکی  کنند.  پرداخت  عوارض   نیز  شرری   خدمات  بابت  و  نمایند

 دفاتر در کیالت، فاترد از نامهمعرفی با آمایش کارت دریافت شرطپیش  عنوانبه که است  پناهندگان و مراجرین  سالمت  حوزا  در
 گیرد.می انجام برداشت

.
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عنوان غریبه و اضافی دانسررته و بنررابراین، در هررر دو سرررزمین  ها را به جامعهش میزبان نیز آن 
 گردند.  های ناخواندا محسوب می مرمان 

 
 . مروری بر مالحظات نظری 4

گررردد )کیویسررتو، مرریالدی برمرری 1920برره دهرره پردازی درخیوص ادغام مراجراننظریه
( در 2009،  2هررا و افررراد )ناگررلوگو و ارتبرراط دیالکتیررک بررین گررروا (. فرایند گیت20051

عنوان نمونه، در آمریکای شررمالی کندب بهبسترهای م تلف میاهی  گوناگونی را بازتولید می
 اش شود و در تحلیررل وضررعیت مررراجران در اروپررا، وا بیشتر از وا اش همانندگردی استیادا می

(، که با تعریررف ایررن کررنش اجتمرراعی در 20053گیرد )مودود،  ادغام مورد استیادا قرار می
عنوان توصرریف بافررت ایررران هم رروانی بیشررتری دارد. در ادبیررات مررراجرت وا اش ادغررام برره

و یررا   5، پیوسررتگی4هنجاری تعامالت بشری گاهی با میرراهی  دیگررری هم ررون دربرگیررری 
شود. برای ارا هش تحلیلی جررامع نسرربت برره وضررعیت د  تلقی میمترا   6همبستگی اجتماعی

مراجران در کشور میزبان باید ادغام را در دو س ح خرد و کالن مورد مداقه قرررار داد. پررورتز 
( دولت، مراجران و جامعهش میزبرران را سرره ضررلع بنیررادین در 2009کلی و هالر )-و فرناندز

کید دارند.  اند و بر نقمثلث ق اعی سازگاری برشمردا  ش سیاستگ اری دولت تأ
عنوان یک فرایند اجتماعی است اما در ادبیات مراجرت ادغررام اگراه ادغام مراجران به

عنوان یک هد  سیاسی م رح است که در س ح کالن سیاستگ ارانه و از سررمت دولررت به
بان در معنای سیاستگ اری دولت میز( و به2013،  7میزبان باید عملیاتی شود )لکرویکس

جرت فشار بر مراجران در جرت ادغام در فرهنگ و جامعه است. ادغام یک راب هش خ ی و 
طرفه نیست که تمامًا بر عردا تالش جوامع مراجر باشد بلکه باز بررودن جامعررهش میزبرران یک

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.  

.

.  
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نیاز آن است. درخیوص گروا مررورد م العرره نسبت به حضور اتبا  خارجی مرمترین پیش
یند ادغام در س ح خرد در میان مراجران افغانستانی شرررو  شرردا اسررت. رسد فرا به نظر می

است که بعد از ارار دهه حضور میلیررونی ایررن جامعرره، هنرروز سیاسررتگ اری حالیاین در
های نظررری منسجمی در راستای ادغام مراجرین در س ح کالن صورت نگرفته است. مدل

للی ارا ه شدا است اما با توجرره برره الممتعددی درخیوص ادغام مراجران در تحقیقات بین
( 2013) 1ایررران( مرردل اردال و اپررنم تیات جامعهش هد  )مراجران افغانسررتانی سرراکن

 دهد.  صورتی جامع امکان تحلیل میبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل اردال و اپن  (. تقسیم بندی مراحل ادغام مهاجران1شکل شماره ) 

 
فرهنگی این است که ادغام سرراختاری  ر ادغام اجتماعی مرمترین تیاوت ادغام ساختاری و  

گیری است و شامل دسترسی به برداشت و سالمت، دسترسی برره بررازار  اندازا و قابل  2کاربردی 
تر اسررت  که ادغام فرهنگی اجتماعی پی یدا کار و آموزش و دسترسی تحییلی استب درحالی 

های اجتمرراعی شررکل گرفترره در میرران  مانند شبکه گیری است  اندازا و عناصر آن به س تی قابل 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.

ادغام

فرهنگی-اجتماعی

روانی-عاطیی-
فرهنگی و -

م هبی
اجتماعی-

احساس تعلق-
های توانایی و امکان انجام فعالیت-

فرهنگی و م هبی
های دهی به سرمایهتوانایی شکل-

های اجتماعی اجتماعی و تقویت شبکه

ساختاری
اقتیادی -

سیاسی-
قانونی-

دسترسی به بازار کار و درآمد مناسب-
دسترسی به آموزش و برداشت-
یداشتن فرصت برای مشارکت سیاس-
امکان داشتن حقو  شرروندی و موقعیت-

(یا تابعیت مضاعف)قانونی و رسمی 
عیض دریافت حمایت اجتماعی در قبال تب-
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های گیری انگیزاشکل
ادغامپ یریفرهنگپ یریفرهنگ

و یا احساس تعلررق و عواطررف مررراجران برره میررروم  1مراجران، توانایی مدیریت زندگی روزمرا 
( هر ارره مررراجران بررین  2005، 3ب ی 1986،  2دهند )فرنرام و ب نر خانه. تحقیقات نشان می 

راینررد ان بررا  اجتمرراعی و  فرهنگ بومی خود با فرهنگ جامعهش میزبان تیاوت احساس کننررد ف 
شود. ایررن مسررلله در میرران دانشررجویان افغانسررتانی  فرهنگی افراد با س تی بیشتری مواجه می 

رغ   طورعام یک مثال نقض استب اراکه به طورخاص و مراجران افغانستانی ساکن ایران به به 
هرر  دارد و  قرابت فرهنگ و م هبی میان دو فرهنگ، م تیات ذهنی دو گروا فاصله زیادی از 

 ای مواجه است.  ان با  اجتماعی و فرهنگی افراد با مشکالت عدیدا 
 5( دو ویژگی بنیادین مرحله ادغام را نگرداشت فرهنگ2006)   4اگراه بری و همکاران

کنررد ( اشارا می2005دانند و از سوی دیگر بری )در جامعهش میزبان می  6)بومی( و مشارکت
صورت آزادانه صورت گیرد که صرفًا در حررالتی ایجرراد مرری شررود کرره بهکه فرایند ادغام باید  

داشته باشند اما عباسی و صررادقی  7دولت و جامعهش میزبان نگاا مثبتی نسبت به تنو  فرهنگی
( در پژوهشی کمی در میان نسل دوم مراجران افغانستانی در ایران از میان استراتژی 2015)
اطلبی، همانندگردی و جدایی، ادغررام را مرمترررین الگرروی پ یری ادغام، انزوگانه فرهنگ4

 اند. رفتاری مراجران افغانستانی ساکن ایران دانسته
 

 (. فرایند ادغام مهاجران در جامعه  میزبان2شکل شماره )
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هررای ( در پژوهش کییی خود درخیوص االش2020که سعیدی )ستاحالیاین در 
صورت میرردانی و از طریررق های آن بهافغانستانی در ایران که داداپ یری دانشجویان  فرهنگ

دهد که دانشجویان افغانستانی برره مرحلرره ادغررام های عمیق به دست آمد نشان میمیاحبه
قرررار   1پرر یری های فرهنررگاند و در مرحله انگیزا ویژا ادغام اجتماعی و فرهنگی( نرسیدا)به

در  2وبلماتیک آنان وضررعیت اقررامتی و حررق شرررروندیسو بزرگترین پردارندب اراکه از یک
الذهررانی منجررر شرردا و یکرری از گیری فاصله فرهنگی بررینجامعهش میزبان است که به شکل

مرمترین موانع ادغام روانی و عرراطیی مررراجران افغانسررتانی بررا جامعررهش ایررران اسررت. ایررن 
راجران به برداشررت و دهد که اگراه در س ح ادغام ساختاری دسترسی مپژوهش نشان می

فرهنگی مررراجران رهای اخیر تاحدی تسریل شدا است اما ادغام اجتماعیآموزش در سال
های متعددی همراا است. عاطیی با االشرویژا در ابعاد روانیبه

پ یری  های فرهنگ( مدل جایگزین »انگیزا 2016)  3دنتاکس، وینتر، ااووشی و رایت
افراد برره درگیررر شرردن و ادغررام در جامعررهش   4ای تمایل و کشش درونیمعنرا ارا ه کردند که به

دهی دوستی بررا میزبان، تمایل به آموختن درخیوص فرهنگ جامعهش میزبان، تمایل به شکل
وجو و کنکرراش درخیرروص محرریط اعضای جامعهش میزبان و داشتن کشش نسبت به جست

پرر یری فراینررد آمرروختن رهنررگفرهنگی و اجتماعی جامعهش میزبرران اسررت. در واقررع، اگررر ف
پرر یری، برره »تمایررل و های فرهنگدرخیوص فرهنگ جدید )جامعهش میزبان( باشد، انگیزا 

یکرری از مرمترررین تعریررف شرردا اسررت.  5احساس نیاز  افراد به درگیر شدن در این فراینررد
افراد های  پ یری خیلت فردی آن است ارا که انگیزا های فرهنگهای مدل انگیزا شاخص

برای ادغام فرهنگی بررا جامعررهش میزبرران از فررردی برره فرررد دیگررر متیرراوت اسررت )ایرکررف، 
 (2007، 6ونستینکایت، تا و و لینچ همکاران
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رو ایررن اسررت کرره موفقیررت ( رویکرد نوشتار پرریش2020راستا با پژوهش سعیدی )ه 
هش ادغام اسررت و شرط مرحلپ یری  پیشهای فرهنگگیری و تقویت »انگیزا مرحلهش در شکل

های ساختاری در جامعررهش ایررران، »تمایررل و ها محرومیتدلیل تجربه سالرسد بهبه نظر می
طورخاص برره طور کررل و دانشررجویان افغانسررتانی بررهکشررش  مررراجران افغانسررتانی برره

رود. براسرراس جامعهش ایران کرراهش یافترره و یررا کرراًل از بررین مرری  1پ یری با روند کلیفرهنگ
های دولت ایران در طی ارار دههش دلیل تمرکز سیاستگ اریی میدانی این پژوهش بههایافته

گ شته با محوریت فشار حداکثری در جرت ترغیب/اجبار مراجران به بازگشت عمرراًل افررق 
های افغانستانی آموزش عالی ایران شکل نگرفته و در نتیجه تجربیات روشنی برای خروجی

پ یری در میان دانشجویان افغانستانی نسبت ا به فرایند فرهنگپیشادانشگاهی تمایل و انگیز
به سایر دانشجویان خارجی در س حی پایین قرار دارد. این امر بیشررترین تررأثیر را بررر ادغررام 

ویژا در ابعرراد احسرراس تعلررق و تعررامالت عرراطیی و روانرری فرهنگی مراجران بهراجتماعی
 گ ارد. سازندا با جامعهش میزبان می

 2. تأثیرات بحران کرونا بر زندگی دانشگاهی5
شررناختی، اجتمرراعی و فرهنگرری  ای روان مراجرت نه فقط تحر  جغرافیایی بلکرره تجربرره 

زا  های سازگاری با محیط جدیررد برررای بسرریاری از افررراد فراینرردی اسررترس است و االش 
  5وترس (. صرریدر، لرری و اسررتر 2006،  4ب بررالبو و مررارکنی 2001،  3خواهررد بررود )مارتررا 

صورتی سازندا به نتایج مقبول و مناسررب مرری (  معتقدند زمانی مراجرت افراد به 2003) 
طور همزمان بتواند در این سه عرصه موفق باشد: حیظ و پایبندی برره  انجامد که مراجر به 

فرهنگ بومی، مشارکت در جامعهش میزبان و دستیابی به سالمت جسررمی و روانرری اسررت.  
ی مراجران نقش مرمی در احساس رضایتمندی و برزیستی دارد و  سالمتی جسمی و روان 
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ویژا در  های زیست مراجران برره گیری ویروس کرونا تأثیرات عمیقی بر تمامی عرصه همه 
 این حوزا گ اشته داشته است. 

سررو باعررث رشررد فررردی و مرررارت آمرروزی تجربه تحییل در یک کشررور دیگررر از یک
هررای متعررددی هم ررون فشررارهای دیگر، آنرررا را بررا اررالششود و از سوی  دانشجویان می

کنررد. تجربرره زنرردگی هررای ان بررا  بررا جامعررهش میزبرران مواجرره مرریپ یری و اررالشفرهنگ
هررای فرهنگرری و هنجرراری، دورشرردن از فرهنررگ دانشگاهی، یادگیری زبان جدید، تیرراوت 

عنوان بررههررای اجتمرراعی و مشررکالت روانرری  بومی، ابرام در وضعیت اقتیادی، آشرریتگی
( بررا 2004، 2ب لرری، کوسررکه و سرریلز2006، 1پرر یری )شررارکیناستروسررورهای فرهنررگ

 های خاص خود همراا است.  االش
تدریج فرررد را از عنوان نق ه ع یی در زندگی یک جوان است که بهحضور در دانشگاا به

ند که این گرر ار کتر تحت عنوان دانشگاا وارد میدامنه خانوادا به جرانی وسیعدایراش کواک
هررای مضرراعف همررراا الزامات خود را دارد. این فرایند برای دانشجویان خارجی بررا اررالش

هررای آموزشرری و هایی که سر  بالیی از دانشجویان خررارجی دارنررد دورااست. در دانشگاا
شود کرره در صورت انیرادی و یا گروهی( برای دانشجویان برگزار میهای م تلیی )بهکالس 

فرهنررگ کشررور میزبرران، فررر  و  آوری، تسررریل ان بررا  بررا  هررای تررابزایش مرارت جرت اف
هررا بعررد از مواجره دانشگاا اجتماعی و نحواش مواجره با آن است. نحواش   ر   استروسرهای فرهنگی 
هررایی ماننررد دانشررگاا گرریالن، شرررید مند نبودا است و اگراه دانشگااشیو  ویروس ضاب ه

المللی قزوین با ارا ه خدمات مشاورا آنالین، تولیررد یقات و بینبرشتی، آزاد واحد علوم تحق
ب شرری و همرردلی ارتبرراط بررا دانشررجویان، توجرره برره ای در راسررتای آگاهیمحتوای رسررانه

عنوان نمونه برگزاری مراسرر  خررت  آنالیررن و دورهمرری )بهبرداشت روانی بازیگران دانشگاا  
ارا هش فایل صرروتی کوترراا درخیرروص کرونررا( را ادامرره منظور  مجازی ویا دعوت از اساتید به

هررای مجررازی را در اولویررت قرررار های کشور صرررفًا ارا ررهش کررالس اندب اما اکثر دانشگاادادا
هررای صررنیی دانشررجویان رسد انجمننظر میاند. هم نین، در ایام تع یلی دانشگاا بهدادا
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 تلررف دانشررجویی داشررته و بررا هررای مرسررانی در حرروزاافغانستانی نقش مرمرری در اطال 
هررای اقررامتی و اداری وگوی زنرردا اینسررتاگرامی )لیررو( دغدغررهبرگررزاری جلسررات گیررت
 اند. دانشجویان را انعکاس دادا

خانرره، تحدیررد ارتباطررات  در گ اری فیزیکی، قرن ینه و الزام به ماندن تأکید مستمر بر فاصله 
ن رفتن فرصت حضور اجتمرراعی در مراکررز  اجتماعی و مراوادت خویشاوندی و دوستانه و از بی 
های عمومی و مراکز فرهنگی هم ون سینما  آموزشی )مدرسه و دانشگاا(، مراکز تیریحی )پار  

و کافه( و مراکز م هبی )مساجد و اماکن مقدس( اگراه در راسررتای تررأمین سررالمت جسررمی  
ویژا  م تلررف برره   هررای رسررد تررأثیرات منیرری بررر سررالمت روان گررروا جامعه بودا اما به نظر می 

دانشجویان خارجی گ اشته است. ان با  روانرری و عرراطیی دانشررجویان خررارجی در کیییررت  
هررای روانرری و اجتمرراعی فراینررد  سزایی دارد و بحران کرونا با تشدید فاصله آموزشی افراد تأثیر به 

کادمیک را به  برررای ادامرره    که   1ویژا برای دانشجویان غیرایرانی م تل نمودا است. پلوشه ان با  آ
عیررار  ارشد از دایکندی به ترران آمدا کرونا را یررک بدشناسرری تمام تحییل در مق ع کارشناسی 

 های زندگی دانشجویی در یک کشور جدید را دو اندان کردا است: داند که س تی می 
هرای  تررم را شررو  از آنجا که دریافت ویزای من با تأخیر انجام شد دیرترر از همکرالس 

هوا معلق ماند. تمامی ارتباطاتی را که در ایرن انرد مراا وبا قضیه کرونا بین زمینکردم و  
ام را راضی کردم تدریج شکل دادم گسست و مرزها ه  بسته شد. من به س تی خانوادابه

کنرد و حرامی دوزی کار می که ادامه تحییل بده . برادرم در ورامین در یک کارگاا ارم 
  که اگر به افغانستان برگردم راا بازگشت به دانشگاا ق ع خواهرد دانیمن بودا و هر دو می 

شد. در ایران ه  دانشگاا عماًل در زمان تع یلی کلیره ارتبراطش را برا دانشرجو بره انرد 
 دهد.کالس آنالین تقلیل دادا و حمایت روانی و عاطیی خاصی انجام نمی 

عمررومی دانشررجویان را در خرر  کردن دانشگاا و فضای  موقعیت بحرانی کرونا با تع یل
انرردب اراکرره سررال وارد یکی از بزرگترین متضررین این پدیدا بوداقرار داد و دانشجویان تازا

اش همررراا اسررت. هررای زیررادی برررای دانشررجو و خررانوادااول ورود به دانشررگاا بررا اررالش
اوت، های فرهنگی و اجتماعی جامعه جدید، معاشران جدید و متیمشکالت زبانی، تیاوت 
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ای آشنا برررای بسرریاری از دانشررجویان خررارجی های خانوادگی و مسا ل مالی تجربهنگرانی
است که در صورت عدم رسرریدگی مناسررب و برره موقررع بررر کیییررت آموزشرری و در نرایررت 

گ ارد حال آنکه شیو  کرونررا بررا برره تع یلرری کشرراندن سالمت روان فرد تأثیرات عمیقی می
های صررنیی دانشررجویی و های حمایتگر همالن و انجمنهدانشگاا و خوابگاا، ح   شبک

کادمیک تأثیرگ ار بودا است. برنامه های فرهنگی در کاهش تعلق آ
 

 (. ابعاد انطباق روانی دانشجویان افغانستانی 3شکل شماره )
 

شررناختی های ش یرریتی و جمعیتعامل ویژگی  4گرفته  های صورت براساس میاحبه
هررای سن، سرر ح سررواد والرردین، پایگرراا اجتمرراعی خررانوادا و انگیررزا دانشجویان )جنس،  

پ یری(، حمایت نرادی که از سوی بازیگران آموزش عالی در کلیه س وح )اساتید، فرهنگ
شررود )تررأثیر تیررویر حمایتگرانرره و سرراختارمند از دانشجویان بومی و کارمندان( منتقل می

ویژا اط با خانوادا و شبکه حمایتگر عاطیی بررهتر دانشجویان(، ارتبدانشگاا در ان با  سریع
در مررورد دانشررجویان دورا کارشناسرری )ارتبرراط سررازندا والرردین بررا دانشررجو، حمایررت 

هررای مجررازی در ارتباطررات روزمرررا( و عاطیی خانوادا از دانشجو، استیادا از شرربکهرمالی
ای جمعرری، گررروا هرر هم نین حمایت اجتماعی که از سوی جامعهش ایران )مواجره با رسررانه

ان با  روانی دانشجویان 
افغانستانی

اارتباط با خانواد

های ویژگی
ش ییتی 

دانشجو

حمایت نرادی 
از سوی آموزش 

عالی

حمایت 
اجتماعی از 
سوی جامعهش 

میزبان
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انداز بعد از فراغت از تحییل( برره دانشررجو منتقررل همالن، سایر بدنه اداری کشور و اش 
متولد   1شود، بر روی فرایند ان با  روانی افراد در دوران دانشجویی تأثیرگ ارند. استوریمی

کانیک ارشد ممیبد از والدینی اهل گیزاب در ولیت ارزگان افغانستان دانشجوی کارشناسی
گوید:از تجربیات زندگی دانشگاهی در ایام شیو  ویروس کرونا می

بعررد از ابررالن دانشررگاا در اوایررل اسرریند ملررزم برره ت لیرره خوابگرراا شرردی . یکسررری از 
صورت آزاد در ایران مشغول به تحییل هستند پرداز که از افغانستان بهدانشجویان شرریه

هرای صرنیی کلیف بودند که با پیگیری انجمنو امکان بازگشت نداشتند اند روزی بالت
صورت موقت باز کردنرد. البتره دانشجویان مراجر و همکاری دانشگاا یک خوابگاا را به

های خورد و خورا  با خرود دانشرجویان اسرت. از صرفًا یک سرپناا است و تمام هزینه
ی دانشرگاا و پررداز هسرتند تع یلرطر  دیگر، از آنجا که دانشجویان افغانستانی شرریه

هرا ها به ضرر این افراد است اراکه بازدهی خاصی ندارد. برخی رشتهشدن کالس آنالین
های علوم انسرانی کره نیازمنرد بحرث دوطرفره هسرتند یرا بیشتر متضرر شدند مثل رشته

نامه من در مورد انر ی خورشیدی عنوان نمونه پایانهایی که آزمایشگاا لزم دارد. بهرشته
آوری کرن  و اگرر مراا اردیبرشرت را از توان  دادا جمع را اند هیته در سال می است و تن

هوایی برای آزمایش ایجاد شود و عمراًل ودست ده  یک سال باید صبر کن  تا شرایط آب
باید دو ترم دیگر شرریه پرداخت کن . هم نین یکری از دوسرتان  برورس)ب( از وزارت 

داد و عمراًل تررم نی  سال را تحت پوشرش قررار مری   4د  علوم گرفته بود که در نامه قرار دا 
 این بورس سوخت و امکان انتقال به ترم بعد میسر نیست.  1398برمن  

های صورت گرفته در این پژوهش »نگرانی بابت از بین رفررتن بورسرریه براساس میاحبه
تحیرریلی ، »دغدغرره پرداخررت شرررریه ، »نبررود تسررریالت خوابگرراهی مناسررب و تررداوم 

هررای تحیرریلی نسرربت برره آمرروزش پرداخت هزینرره خوابگرراا ، »مواجررره متیرراوت رشررته
شرردن مرزهررای شرررقی ، »نگرانرری از انقضررای ویررزای تحیرریلی ، »نبررود آنالین ،»بسته

و    هررای اینترنترریهای تریرره بسررتهمندی از آموزش آنالین ، »هزینهزیرساخت مناسب بررا 
اش  از جمله مرمترین تبعررات منیرری کرونررا »تع یلی مشاغل روزمرد و مشکالت امرار مع

الشررعا  قرررار دادا اسررت. دانشررجویان بودا که سالمت روان دانشجویان غیرایرانرری را تحت
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نررام باشند. در صورت ثبت( ملزم به پرداخت شرریه می2و ب  1افغانستانی غیر بورسیه )الف
( پرداخررت شررود و در صررورت بایست به دلر )نر  آزاد یا نیماییآزاد در دانشگاا شرریه می

بایسررت درصررد شرررریه دانشررجوی شرربانه می 80ورود از طریررق آزمررون کنکررور سراسررری 
پرداخت شود. این مر  با توجه به عرردم امکرران دسترسرری مناسررب برره بررازار کررار رسررمی و 

آورد و عرردم فرودستی جامعهش مراجر فشار بسیاری بر خانوادا افغانسررتانی سرراکن ایررران مرری
 شود. مناسب از آموزش هدررفت هزینه پرداختی قلمداد میمندی بررا 

 
 های جنسیتیبحران کرونا عرصه تشدید نابرابری .  6

یررابی جدیررد برره مرررور احسرراس داشررتن نقررش و دختران افغانستانی در نتیجه فرایند قرردرت 
، 4در جامعهش میزبان نمررودا و حررس ارزشررمندی و توانمنرردی )گرینبرررگ و گرینبرررگ 3جایگاا
یابد. این مسلله منجر برره تغییررر و تحررول در هرررم قرردرت و ( در میان آنرا افزایش می1989

گررردد. دختررران مررراجر افغانسررتانی بررا اسررتیادا از ساختار سنتی اقتدارگرای افغانستانی مرری
عنوان صرررفًا های ایجاد شدا در محیط شرری جدید، به بازتعریف هویررت خررود بررهفرصت

یررابی زنرران هررای جدیررد باعررث قرردرت و منیعل پرداخته و فرصت  های وابستهحامالن نقش
 گردد. نقش در جامعه میعنوان افراد فعال و صاحببه

یافتن آموزش و تسریل دسترسی به آموزش همگانی، افزایش تقاضای اجتماعی، اهمیت
ن ذهنیت خانوادا افغانستانی در افزایش سررر  دخترررا شدن آموزش عالی و تغییر میانایتودا

قبولی در در تحیرریالت عالیرره مررؤثر بررودا اسررت. دختررران افغانسررتانی سررر  نسرربتًا قابررل
ویژا بعد از الزام قررانونی بررر تغییررر های اخیر و بههای ایران دارند هراند که در سالدانشگاا

وضررعیت اقررامتی دانشررجویان )از کررارت آمررایش برره پاسررپورت( حضررور زنرران بررا ریررزش 
از هر   1397-98ت. براساس جدیدترین آمار در سال تحییلی  توجری مواجه شدا اسقابل

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 هزینهکمک  مانند  تسریالتی  از  تحییلی(،  شرریه  پرداخت  از  )معا   رایگان  تحییل  بر  عالوا   )الف(  بورس   کنندگاندریافت  .1
 هستند. برخوردار نامهپایان هزینهکمک و مسکن هزینهکمک و مجردی خوابگاا درمانی، خدمات بیمه تحییلی،

 خوابگاا و درمانی  خدمات  بیمه مانند  تسریالتی و شرریه(  پرداخت از )معا   رایگان لتحیی از )ب(  بورس   کنندگاندریافت .2
 هستند. برخوردار مجردی
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نیررر   7032دانشجوی غیرایرانی یک دانشجوی دختر افغانستانی است. این گروا با تعداد    3
 . 1اندپیشی گرفته  6766از پسران دانشجوی افغانستانی با رق   

ویررروس کرونررا  اگراه براساس گزارش سازمان برداشت جرانی نر  مرگ و میر زنان در اثر  
رسد تأثیر این  درصد زنان( اما به نظر می 1/ 7درصد در مقابل  2/ 7پایین تر از مردان است )مردان  

هررای  خوردن تعررادل نقررش ه  موضو  در زیست روزمرا افراد توازن جنسیتی مناسبی نرردارد. برره 
ی از  جنسیتی در نراد خانوادا، تع یلی مدارس و مراکز نگرداری از کودکرران و خرردمات حمررایت 

فرزندان، حضور درازمدت و دا می اعضای خانوادا در فضای خانه، تع یلرری مشرراغل روزمررزد  
های حمررایتگر و  خدماتی، تشدید فشارهای اقتیادی و اجتماعی بر زوجین و از بین رفتن شبکه 

سررو  های برداشتی نراد خررانوادا را متررأثر سرراخته اسررت. ایررن موضررو ، از یررک افزایش مراقبت 
را افزایش دادا و از سوی دیگر، مواجره متیاوتی را در میان زنان و مردان دامررن  خشونت خانگی  
های خررانگی در کنررار انتقررال مسررلولیت نگرررداری و آمرروزش  یافتن مسلولیت زدا است. فزونی 

ویژا در بافت فرهنررگ  فرزندان به درون نراد خانوادا فشار مضاعیی را بر زنان وارد کردا استب به 
شود. موقعیت کرونا به  مدیریت خانه امری زنانه قلمداد می  غانستانی که عمدتاً سنتی مراجران اف 

طور عررام و دختررران دانشررجو  تقویت شکا  جنسیتی در دنیررا دامررن زدا و زنرران افغانسررتانی برره 
تر  طورخاص با تبعیض مضاعف در این مسلله مواجه هستند. در بستر آموزش مجازی و پایین به 

گیرد کرره  های نوین ارتباطی این شکا  بعد دیگری نیز به خود می ناوری بودن دسترسی زنان به ف 
توانررد فقرردان دسترسرری ذهنرری و  ترروان یرراد کرررد کرره می مرری  2از آن به شکا  جنسیتی دیجیتال 

افزاری و فقدان دسترسی مرارتی افراد به عرصه فناوری  انگیزشی، فقدان دسترسی مادی و س ت 
الملل متولد بادغیس به همراا والدینش بعد از  کتری روابط بین دانشجوی د   3را شامل شود. گالله 

(  4مررراجر   1/ 5بر از مرزهای شرقی به مشرد آمد )نسل  به وسیلهش قااا    1979حمله شوروی در  
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 (1399 )مرداد کشور عالی آموزش  ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه آمار ب ش به حضوری مراجعه .1
 

 پی یداومجعدمویوکاکلمعنایبه .3
برره دنیررا  أدشررود کرره در کشررور مبرر به کسانی اطال  مرری( ) 5/1در م العات مراجرت نسل . 4

اول و اند. این گروا با نسل رداکری را تجربه ی پاند و در هر دو فضا جامعههای ابتدایی کودکی مراجرت کردااند اما در سالآمدا
کننررد امررا فراینررد را بررا خررود حمررل مرری  أهم نرران خرراطرات کشررور مبرردگرارره  اراکه    بهای رفتاری دارنددوم مراجران تیاوت

تررر از نسررل اول بررا جامعرره جدیررد تر و راحتدهند. این گروا از مراجران سریع یری را با ساختار کشور میزبان ادامه میپجامعه
 پنجه نرم کنند.وشدن توسط جامعهش میزبان دست اطال با استانداردهای دوگانه و کلیشه مراجر  یابند اما هم نان بایدان با  می
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و با شوهر ایرانی خود و دو پسرش در خوابگاا متأهلین ساکن است. تبعات تع یلرری دانشررگاا و  
رفتن زنرردگی  حاشرریه زنان دانشجو بسیار عمیق دانسته و از به   های اخیر را نسبت به مدرسه در ماا 

 کند: عنوان مرمترین اثر شیو  ویروس کرونا یاد می ای در مقابل زندگی خانوادگی به حرفه 
های بیرون خانه را کنار  شود اولین کسی که باید مسلولیت وقتی دانشگاا و مدرسه تع یل می 

بار تع یلی مدارس تکرار شدا و مسللهش جدیدی نیسرت  بگ ارد مادر است. این اتیا  در هر 
زمانی قررار  افق شدا کره معلروم نیسرت اره مدت و بی اما کرونا باعث یک تع یلی طولنی 

است پایان پ یرد. بارها پیش آمدا که به ایرن نتیجره رسریدم قروانین دانشرگاا مردانره نوشرته  
عنوان مرادر دو  وجرود دارد ولری بره   اند و الن در مورد آموزش آنالین ه  یک نگاا کلی شدا 

ها به محوطهش  ای با مترا  پایین در خوابگاا و عدم امکان فرستادن ب ه فرزند خردسال در خانه 
دلیل شیو  ویرروس شررایط پراالشری را بررای مرن ایجراد کرردا کره  پار  روبروی خانه به 

سرت و انگرار  نظ  ا هرا بری ای تلخ مبدل شدا. سراعت کرالس های مجازی به تجربه کالس 
ای کره  بندی ش ص استاد مربوط است و تو بایرد شررایط خانره را هرر لحظره صرفًا به زمان 

های  استاد تمایل داشت تنظی  کنی که با ب ه کواک عماًل مقدور نیست. در یکی از کالس 
آمیز مرن را از گرروا  دقیقه با تأخیر متیل شدم و استاد با حالتی بسریار تروهین 10آنالین من 

روح  های بری ها شبیه به ربات پیام داد که درس را ح   کن . انگار بعد از کرونا آدم  ح   و 
گر اری فیزیکری باعرث  شدند و همدلی و در  شرایط م اطب ک  شدا. انگار این فاصرله 

ها ه  شدا است. دسترسری بره کتاب انره و منرابع دانشرگاا هر   ها و دل گ اری قلب فاصله 
و نوشتن ه  بسیار س ت. به نظررم زنران دانشرجو بیشرترین  تع یل شدا و از خانه خواندن  

خورند اون در خانه هموارا تو یک مادر هسرتی و  ضربه را از این تع یلی طولنی مدت می 
 هایی متعردی. مر  نیست که بیرون از خانه به اه مسلولیت 

و بعررد از ( به این امر اشارا دارد که زنان در طی روز  2016،  1میروم »روز دوگانه  )برتل
بایست به انجام کار خررانگی مبررادرت ورزنررد کرره در اتمام کار موظف در خارج از خانه می

دهد که در فرایند واقع حج  انر ی و زمان بیشتری را در قیاس با مردان به خود اختیای می
کننرردا تقویتتواننررد ابررزار  هررا مرریگردد. دانشررگااای لزومًا لحاظ نمیکاریابی و رشد حرفه

دهنداش یکسرران نابرابری جنسیتی و تشدید فاصلهش جنسرریتی باشررند. نررابرابری جنسرریتی نشرران
ها و امکانررات جامعرره اسررت کرره ریشرره در سرراختار نبودن دسترسی زنان و مردان به فرصت

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.  
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رسررد موقعیررت پانرردمیک کرونررا برره زندگی اجتماعی، اقتیادی و آموزشی دارد. به نظر می
 ویژا در فرایند آموزش مجازی منجر شدا است. های جنسیتی بهتقویت نابرابری 

 
 . بحران کرونا عرصه آزمون عدالت آموزشی7

های ها در کلیه استانبعد از دستور ستاد مّلی مقابله با کرونا از اسیند ماا مدارس و دانشگاا
ارا ه مواد آموزشرری در عنوان بستر جایگزین برای تدریج آموزش مجازی بهکشور تع یل و به

هررای بررا توجرره برره دسترسرریس ح جامعه م رح گردید. موقعیت کرونا بستر مرمی بود کرره
را در س ح مّلی بازنمررایی  1های ارتباطی و اطالعاتی بحث شکا  دیجیتالنابرابر به فناوری
کرره   نیازهایی که دارد کالیی لرروکس بررودادلیل پیشرسد آموزش مجازی بهنمود. به نظر می

عنوان برسرراختی اجتمرراعی طبقه فرودست دسترسی مناسبی به آن ندارد. آموزش مجازی به
 کند.  های جنسیتی و طبقاتی را بازنمایی میدر معنای بوردیویی میدانی است که نابرابری 

هررای تر شرردن نررابرابری تحمیل آموزش مجازی و الکترونیک به همه ذینیعان به برجسته
ی برابررر طبقاتی در   جامعه انجامیدب اراکه لزومًا دسترسی در عرصه دیجیتررال در سرر ح ملررّ

در عرصرره آمرروزش یرراد کرررد. برره تعبیررر بوردیررو  2توان از آن به خشونت نمررادیننیست و می
هررای فرادسررت و مسررلط شرررایط خررود را شود کرره گررروا خشونت نمادین زمانی تقویت می

ب شرری و هررای م تلررف برره مشروعیتمکانسرری عنوان شکل اید ال عمل، پ یرفترره و بررا  به
پردازند. میررروم خشررونت های موجود در جامعه میهای اجتماعی و نابرابری تقویت تیاوت 

مندی طبقه فرادست را از سازوکارهای فرهنگی و تبلیغرراتی در بازتولیررد خوبی بررا نمادین به
هنگرری افررراد را بازنمررایی دهد. مدرسه و دانشگاا میدانی است که سرمایهش فرسل ه نشان می

 کند. های جنسیتی و طبقاتی را تقویت میکند و در موارد زیادی نابرابری می
فرض نراد آموزش مجازی بر خانوادا طبقه متوس ی استوار است که احیانًا والدین پیش

باسوادی برای نظارت و حداقلی از رفاا برای تأمین زیرساخت فّناورانه مرمترین شاخص آن 
آمرروزان شرراغل در مرردارس دانررشو هرکس در این قالب نگنجد صدمه خواهررد دیررد.  است  

هررای ای، مرردارس تحررت پوشررش سررازمانخودگردان، مرردارس دولترری در منرراطق حاشرریه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دیدا های آسرریبتوان مالی از مرمترین گروا ها و هم نین دانشجویان ک غیردولتی و خیریه
و مغیول در عرصه آموزش مجازی در دوران بحران کرونا هستند که ارتباط نظام آمرروزش بررا 

جران از مادری ایرانی و پرردری اهررل پل مررری در ولیررت شاانوعی ق ع شدا است.  آنرا به
هررای ترررران بغالن افغانستان در هرمزگان متولد شدا و دانشجوی دکتری در یکی از دانشگاا

جران در یکی از روسررتاهای خراسرران جنرروبی زنرردگی کررردا و محیررل دو پسر شاا  است. 
شرردن آمرروزش معنررایی متیرراوت برررای یررک شررنشررین و هستند. او با بیرران اینکرره »تع یل

 خواند:روستانشین دارد  آموزش مجازی را »سرگرمی ب ه پولدارها  می
پنجمی من در یک مدرسره وقتی دانشگاا تع یل شد من به شررستان برگشت . پسر کالس 

التحییل دولتی مشغول به تحییل است. عماًل بعد از تع یلی ناشی از کرونا گویی فارن 
که دانشگاا به مرا فشرار گونه نظارت و پیگیری از مدرسه وجود ندارد. درحالی شدا و هیچ

صورت جردی شررکت کنری . ایرن دو مراا مرن های مجازی را حتمًا بهآورد که کالس می 
ام. انگار اسراتید از پشرت تیاوت بسیار فاحشی بین زندگی شرری و روستایی شداشاهد  

کنند. دنیایی که حرداقلی از رفراا را بایرد داشرته کامپیوتر در یک دنیای دیگری زندگی می 
بنرد ام که تلین هوشمند و یک اینترنت نی باشی تا شرروندش شوی. باز من شانس آوردا

کند که حتی خط تلین ه  ندارد ولری زیرر فشرار ندگی می دارم پسرعموی  در روستایی ز
صورت غیرمستقی  حسی از های آنالین است. بهدانشگاا و اساتید برای شرکت در کالس 

شرود، وقتری گوشری هوشرمندی نداشرته باشری یرا تروان خریرد تحقیر در آدم ایجاد می 
 های اینترنتی را در مقابل اساتید و سایر دانشجویان مع بی.  بسته

پرورش و آموزش عالی به شکلی عریان خشونت نمررادین وبحران کرونا در بستر آموزش 
های ارتباطی از آموزان و دانشجویان به زیرساختکند. دسترسی نابرابر دانشرا بازنمایی می

جمله تلین هوشمند، مسللهش سواد دیجیتال خانوادا، پرنررای بانررد اینترنررت و رفرراا اقتیررادی 
های حجمی اینترنررت در وضررعیت نررامتوازنی در سرر ح خرید متناوب بستهنسبی در جرت  

های جمعی درخیوص ویژا از کانال رسانهمّلی است. تبلیغات گستردا در س ح عمومی به
الزام و فواید آموزش مجازی در قالب کنترل فرهنگ در جرت عررادی سررازی نظررام طبقرراتی 

هررای فرودسررت و در عنوان یکی ازگررروا بهکند و در این عرصه مراجران افغانستانی  عمل می
گرفته های صررورت حاشیه ماندا صدایی ن واهند داشت. از سوی دیگر، براسرراس میرراحبه
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اند نیز با توجه به اختالل گسررتردا دسترسی دانشجویان افغانستانی که به کشور مبدأ بازگشته
کشررور برره  در شرربکه بررر  و اینترنررت )ق عرری و کنرردی اتیررال( در ولیررات م تلررف ایررن

 های مجازی با مشکالت زیادی مواجه بودا است. کالس 
پرر یری افررراد تررأثیر مسررتقی   مشکالت دانشجویان در ان با  آموزشرری بررر رونررد فرهنررگ 

(. اگر دانشجویان نتوانند بر مشکالت آموزشی خود فا ق آینررد  1996، 1گ ارد )جو و فوکادا می 
انجامد و بررر فراینررد  مواجره با محیط جدید می نیس آنرا در  تدریج به کاهش س ح اعتمادبه به 

متولررد شرربرغان در ولیررت جوزجرران افغانسررتان،    2گرر ارد. وسرریمه ادغام آنرا تأثیر منیرری مرری 
 گوید: دانشجوی دورا کارشناسی رشته کامپیوتر در ترران از تجربه تحییلی خود در ایران می 

کننرد کره آیرا  خیلی به ایرن توجره نمری دهند و سر کالس آنالین اساتید به سرعت درس می 
م اطب متوجه میاهی  شدا اسرت یرا خیرر. یرک اشرتباهی هر  وجرود دارد درخیروص  

هاسرت و در  کنند که زبانشان درست شبیه ایرانری دانشجویان افغانستانی که بعضًا تیور می 
نتیجه نیازی به حمایت مضاعف ندارد. کاری که بررای سرایر دانشرجویان خرارجی انجرام  

شود. من بارها پیش آمدا که در کالس موضوعی را متوجه نشدم ولی بره خراطر لرجره و  ی م 
طور این عدم در  دقیق م الرب روی هر   شدن نپرسیدم و همین ترس از مورد تمس ر واقع 

شدن در دوران آموزش مجرازی  انباشته شد و من یک ترم مشروط شدم. این ترس از قضاوت 
الین فرصت محدودی برای تعامل با استاد وجود دارد و  تشدید شدا است اون در فضای آن 

رسرد نظرارتی  ده  وارد این جریان نشوم. این دو ماا تع یلی دانشگاا به نظر مری ترجیح می 
مرداری اسرتاد  های آنالین بیشرتر بره تعررد و اخال  روی کار اساتید نیست، کیییت کالس 

الید و صردا و تیرویر و زمران رفرع  ها را منظ  و دقیق با اسربستگی دارد، یک استاد کالس 
کند یک استاد ه  داری  که دو هیته یک بار جمعه غروب هیت تا هشت ترا  اشکال ارا ه می 

صرورت شریاهی  گر ارد و دروس رشرته مرندسری برر  را به اپ مری فایل صوتی در واترس 
هرای مجرازی اسرت و  کند. دغدغه مسلولین دانشگاا ه  صرفًا برگرزاری کالس تدریس می 

 ها ندارند. رتی بر کیییت کالس نظا 

هررای عنوان یکی از مرمترررین محررر  تجربه حضور در محیط جدید با زبانی متیاوت به
 باشد.  المللی م رح میزا در دانشجویان بینتنش

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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( اض راب زبان دانشگاهی و زبان روزمرا و ضررعف فرررد در تلییررق بررا سررایر  1999)   1ان 
نشینی او بیانجامررد. اگرارره دانشررجویان  تواند به کاهش بازدهی فرد و حاشیه زا می عوامل تنش 

  2هررای ذهنرری دلیل انگررارا افغانستانی بیشترین قرابت زبانی را با جامعررهش میزبرران دارنررد امررا برره 
ذهنیت ایرانی نسبت به »افغانی بررودگی  )صررادقی فسررا ی و نظررری،  متیلب موجود در میان 

ساز و موّلد احساس تبعیض   عنوان عامل دیگری های بیری به ( مقوله »لرجه و ویژگی 2017
گرر اری  نقش مرمی در کاهش راندمان آموزشی دانشحویان افغانستانی دارد. تأکید بررر فاصررله 

ط مستقی  و دوسویه بررا اسرراتید، دانشررجویان )همزبرران و غیرهمزبرران( در  فیزیکی و ق ع ارتبا 
دوران تع یلی دانشگاا در دوران اخیر از مرمترین عوامل کاهش بازدهی آموزشرری و سررالمت  

هم نین »نبررود نظررارت بررر کیییررت آمرروزش مجررازی  در    روانی دانشجویان خارجی است. 
بررا توجرره برره جدیررد بررودن تجربرره آمرروزش  رسررد ها م رح شد. به نظر می بسیاری از میاحبه 

مجازی برای نراد آموزش در ایران نظام مدرسه و دانشگاا ایران هنوز آمادگی لزم را برررای ایررن  
های اولیه این رویارویی تمرکز بر کمیت ارا ه م الب )در قالب فشار  مواجره نداشته و در هیته 

ی( بودا و کنترلرری بررر کیییررت م الررب  های مجاز به اساتید و معلمان برای برگزار کردن کالس 
منظور افررزایش  آموزان/دانشجویان با مدرسین وجود ندارد کرره برره ارا ه شدا و نحواش تعامل دانش 

 عنوان محیولی اجتماعی توجه به این مر  ضروریست. وری در حوزاش آموزش آنالین به بررا 
 

 ایهای سایهشدن هویت. حضور ناتمام مهاجران: بحران کرونا بستر مرئی8
ی افررراد تررأثیرات هویت و تعریف از خود بر ارزش  ها، باورها، ترجیحات فردی، قومی و ملررّ

ها و هنجارهای جامعه و محیط پیرامررونی در بررازتعریف عناصررر گ ارد. ارزش مستقیمی می
پروبلماتیک هویت در میان مراجران توسط بسرریاری   سازندا هویت افراد نقش کلیدی دارد. 

گیرررد ها شررکل مرریهای جدید از بستر همین تیاوت کاویدا شدا است و هویت  از محققین
(. دانشجویان خارجی هویت بررومی خررود را در وضررعیتی 2018،  4ب هرست2017،  3)هال

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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کننررد کرره ها و هنجارهای جامعهش میزبان در ارتباطی دا می احساس میبا ارزش   1بین ب شی
در نتیجه، نسررل دوم و سرروم مررراجران افغانسررتانی به بازتعریف هویت فرد خواهد انجامید. 

ای از ابرررام، هرر  خررود را بررا والرردین )نسررل اول مررراجران( متیرراوت ساکن ایران در ملغمه
دانند، ه  در جامعهش افغانستان احساس متیاوت و غریبگرری دارنررد و هرر  در مواجررره بررا می

نتیجرره، هررویتی جدیررد بررا کننررد در  های غیررسمی را احساس مرریهمالن ایرانی مرزبندی
  2دهنررد. »تعلررق مرروقعیتیای را در پرتررو الگوهررای جرررانی شررکل مرریم تیات نوآوارنرره

های شدنمعناست که نسل جدید مراجران در میان دیگری انگاشته( بدین2018،  3)بروکت
دهند. پشتون گررل از های متنو  شکل میمتعدد هویتی با م تیات بدیع بر اساس موقعیت

 1396یرانی و پدر اهل انار درا در ولیت فراا افغانستان، در گرمسار متولد و در سررال  مادر ا
التحیرریل مرندسی در مق ع دکتری فارن های فنیمدرس در یکی از رشتهاز دانشگاا تربیت

نشرردن در بودن و جرردی گرفتهشدا است. از نظر او مررراجر بررودن در ایررران یعنرری »نررامر ی
 معادلت روزمرا :

برای دستیابی به برخی اهدا  برای مرراجران، یرک مررز نرامر ی توسرط جامعره از قبرل 
کشیدا شدا و  تو تقریبًا م ملنی هراقدر ه  تالش کنی بره اون آرزو یرا خیرال ن رواهی 

التدریس ه  در جایی مشغول شوم. اند سال پریش صورت حقتوان  بهرسید. حتی نمی 
کاربردی برا راشق تدریس هست  در دانشگاا علمی دانست اقدر عیکی از اساتیدم که می 

واحد درس را در یک ترم تدریس کن  ولری   2مدیر گروا یکی از واحدها صحبت کرد که  
ی لزم برود و وقتی که خواست  بررای درس ثبت نرام کرن  بررای ورود بره سرامانه کرد ملرّ

مانعرت کررد. کارشناس وقتی فرمید افغانستانی هست  با یک لحن بسیار تحقیرآمیرزی م
ساله ایرانی فرقی ندارم. هر دو در این خرا  بره دنیرا آمردی  و در یرک   40من با یک زن  

سیست  مدرسه رفتی  و از یرک رسرانه ارترزا  کرردی . ولری از منظرر سیاسرتمداران مرن 
ترین دهه زیستن در این کشور بردون کوارک  4هم نان یک خارجی هست  حتی بعد از  

دیرار افغانسرتان. بایرد ایرن قضریه ابتردا حرل شرود. مسرللهش خاطرا و احساسی آشرنا بره  
بودگی مرمترین درد است بیش از ارل سال خارجی محسوب شوی.خارجی 
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( و  2013مراجران )اردال و اپن،    1وا ا ادغام ارتباط تنگاتنگ و وثیقی دارد با وضعیت اقامتی 
ذهنیت مراجران و اعضای جامعهش میزبرران اسررت.  فرهنگی نیازمند آمادگی میان ر ادغام اجتماعی 

بررودن مررراجران را در قالررب میررروم »حضررور ناتمررام   خانمانی و معلق ( حس بی 2004)  2بابا 
هررای  ای از تجربیررات متیرراوت و اررالش نسررل دوم و سرروم مررراجران ملغمرره   کنررد. تعریف می 

و تجربه تحقیرهای نژادی در  گرایی، همانندسازی، دیاسپورا  ای از سردرگمی بین فراملی اندگانه 
یرراد    4( ازآن به زیستن در دنیاهررای اندگانرره 2016)   3شان است. همان ور که نیبز و برتل زندگی 

مو دانشجوی کارشناسی فلسیه متولد کاشان از والدین متولد مشررردی اسررت کرره  کنند. سیه می 
اند. تجربه کرونررا  دا سال زیست غیررسمی به تازگی پاسپورت افغانستانی دریافت کر   27بعد از  

 داند: شدن مراجران می کردن غریبه پنداشته را عامل مرمی در عریان 
شوی. هرجرا بعد از تع یلی دانشگاا و شیو  کرونا مجددًا وارد واقعیت مراجربودگی می 

بروی باید شمارا مّلی داشته باشی. مثاًل وزارت برداشت برای غربالگری کرونا اپلیکیشن 
ورود اول باید کد مّلی را وارد کنی. برای آب خوردن در این کشرور کرد   گ اشته ولی برای

خواهند که جمعیت بسیار بزرگی از مراجران کرد هرویتی دقیقری ندارنرد. حتری مّلی می 
شوی  اون کرد عنوان مرمان وارد می به  5روی  ه  در سامانه سیبوقتی به بیمارستان می 
خواهی بلیط آنالین ب ری بایرد انید ولی وقتی می گویند در خانه بممّلی نداری . دا   می 

عنوان اقشرار دهند ولری مرا مرراجران برهمیلیونی می   1کد مّلی داشته باشی. وام مساعدا  
هرای اول شریو  ویژا در هیترهای نداری . مشکل مرمی کره برهضعیف جامعه از آن بررا 

هرای بود و این مسلله س تی ها  کرونا ایجاد شد قبول نکردن پول نقد توسط بانک و مغازا 
بسیاری برای مراجران ایجاد کرد اراکه اکثرا کارت بانکی ندارند و برای خرید مایحتراج 

شدن رمز پویا باز ه  مشکالت ما بیشتر شد اون زندگی مشکل پیدا کردند. بعد از فعال
ازای آن   دادنرد و درها کارت بانکی خودشان را به مرا اجرارا مری در خیلی از موارد ایرانی 

شرود و حسراب پیامرک مری گرفتند ولی رمز پویا به شمارا موبایل صاحبماهانه پول می 
صرورت خودجروش آمار سرقت بال رفته است. البته در اند هیته اخیر خیرین مراجر به
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ویژا در منظور توزیرع سربد کرال در میران مرراجران افغانسرتانی برههای متعدد بهکمپین
انرد. ولری بعرد از انجرام دادا  1مرزان یا کمپرین سییدپوشران بردوناصیران، ترران و کرم
وضوح تغییرات خوبی در راستای رسریدگی بره وضرعیت مرراجران گ شت شش هیته به

صرورت خودکرار تمدیرد شرد و خررداد به  31صورت گرفت. مثاًل ویزای دانشجویی ترا  
دان ایرران مرا را دیدنرد، آمد مرزی اتبا  تسریل شد. انگرار برالخرا دولتمررومسللهش رفت

جمرور تسریالت خوبی در جرت دسترسی به مدرسه شاد لحاظ شد، خبر دستور رییس
برای درمان رایگان مراجران از فروردین یک احساس بسیار مثبتی در دل مراجران ایجراد 

ها مثاًل در قرارک ورامرین کرد و امینت روانی ایجاد نمود هراند که در برخی بیمارستان
دادنرد یرا پرول کررد و اتبرا  افغانسرتانی را راا نمری ای برخرورد مری درمرانی سرلیقهکادر  

همان اندازا ناقل ویروس هسرت  کره گرفتند. بالخرا اگر من افغانستانی کرونا بگیرم بهمی 
شناسرد.  انگرار حضرور ام. پس شیو  این بیماری ملیت و رنگ و نژاد نمی همسایه ایرانی 

دهد و جامعه و ه سیلی است که بالخرا دارد خودش را نشان می میلیونی ما مراجران شبی
 کند.  دولت را متوجه خود می 

گرایانه دامن زد عنوان دشمن مشتر  به تقویت احساسات ملیمقابله با ویروس کرونا به
ای کرره زیسررت های جمعی بسیج افکار عمومی را در جرت مقابله با عامررل بیگانررهو رسانه

تل کردا نقش پررنگی در تقویت همبستگی اجتماعی در سرر ح جامعرره روزمرا ملت را م 
هررای حمررایتی کرررد )هم ررون وام داشتند. شیو  ویروس کرونا دولت را به سمت ارا ه بسته

گان قرار بررا میلیون تومانی به اتبا  ایرانی(ب اما هم نان جامعه مراجران در زمراش بی  1نقدی  
. 2های فراوان مواجه شرردا اسررتم نراد نیز با دشواریهای مرد دارند و حتی حمایت سازمان

رسررد موقعیررت بحرانرری کرونررا در تقرراطع بررا ملیررت برره تقویررت انگررارا ذهنرری به نظررر مرری
های ساختاری مراجران افغانسررتانی سرراکن ایررران منجررر مراجرستیزی و تشدید محرومیت

 شدا است. 
شمسرری و  70ویژا بعد از دهه مراجران بههای انقباضی دولت در قبال  عالوا بر سیاست

المللرری و های بینتمرکز بر سیاست بازگشت و ساماندهی اتبا  خارجی باید به نقش تحری 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 کرونا بیماری ب ش در ایران هایبیمارستان در افغانستانی پزشکی علوم  دانشجویان داوطلبانه خدمت به اشارا.1
 جملرره از توسررعه شش  برنامهش  قانون 29 مادا  موضو    هایدستگاا  کلیه  1399  سال  بودجه  قانون  17  تبیرا  )ح(  بند  موجب  به  .2

 و هرراحمایررت تمررامی هسررتند مکلررف کنندمی حمایت  پ یرآسیب  اقشار  از  شکل  هر  به  که  بنیادها  و  غیردولتی  عمومی  نرادهای
 نمایند. ثبت اجتماعی امور و کار تعاون، زارتو سامانه در حمایت کنندادریافت فرد مّلی کد تیکیک به را  خود هایکمک
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تر شدن سبد معیشتی جامعه تأثیر مستقی  داشته فشارهای اقتیادی بر دولت، که بر کواک
کید نمود. به نظر می هررای اخیررر که طی سال  رسد مراجران افغانستانی ساکن ایراناست، تأ

گ راننررد بررا صورت روزمرررد مرریمتعلق به دهک پایین جامعه بودا و عمومًا معاش خود را به
تبعیض مضاعیی مواجه شدند که به تقویت فرودستی و نابربرای اجتمرراعی آنرران انجامیرردا 

و  مندی از بیمه بیکاری و بازنشستگی و یارانه، محرومیت از تحییل رایگاناست. عدم بررا 
 1نداشتن حق مالکیت و محدودیت استیادا از کارت بانکی و خرردمات الکترونیررک بررانکی

گیری جمعیتی فرودست شدا که در وضعیت اض راری ناشی از ایررن بحررران منجر به شکل
 شوند. متحمل فشارهای بیشتری می

، های درازمدت زیست مراجرانه در ایران، که به مررواردی از آن اشررارا شرردرغ  االشبه
دهررد کرره شرریو  ویررروس کرونررا موقعیررت رو نشرران مررینتیجه بررسی میدانی پژوهش پیش

گیررر وجود آوردا اسررتب شرریو  ویروسرری همررهماندا بهمتیاوتی را برای این جامعهش درحاشیه
سرنوشررتی ، دسررتگاا عنوان شکلی از وضعیت اض راری، با پررنررگ کررردن میررروم »هرر به

ردا که همه اعضای جامعه در یک قررایق سرروار هسررتند و سیاستگ ار را متوجه این موضو  ک
معنای گسررترش م رراطرات به  2مغیول گ اشتن ب شی از جمعیت کشور با هویت خاموش 

کررردن حضررور میلیررونی مررراجران مّلی و پتانسیل تردید خواهررد بررود و در نتیجرره، بررا مر ی
مررودا اسررت. فشررار صورت محدود و ق اعی فرایند ادغام ساختاری مررراجران را تسررریع نبه

پرورش و تغییر در سررامانه اپلیکیشررن شرراد و قرررار گرررفتن وافکار عمومی بر وزارت آموزش 
، ارا ه خدمات رایگان برداشتی و پزشکی برره اتبررا  3گزینه جدیدی برای وارد کردن کد سناد

نامرره اجرایرری قررانون ورود و ، تسریل مقررررات اقررامتی دانشررجویان و اصررالح آ ین4خارجی
(، تمدید خودکار کارت هویتی مراجران، تمدیررد پروانرره 1399مت اتبا  خارجه )خرداد  اقا

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

 در و نکررردا تمدیررد را  اتبررا  بررانکی  کارت  م تلف  هایبانک  ()  مالی  اقدام  ویژا   کارگروا   از  ایران  خروج  از  بعد  ویژا به  .1
 افغانستانی اتبا  تمشکال پویا رمز کردنفعال به  هابانک  الزام  با  و  است  شدا  ایجاد  زیادی  اختالل  مراجران  بانکی  هایدسترسی

 است. شدا اندان دو
.  

 خارجی اتبا  آموزاندانش شناسه .3
 وضررعیت  برره  توجه  بدون  ایدز  و  مالریا  سل،  هم ون  گیرهمه  هایبیماری  درخیوص  جامع  رایگان  خدمات  ارا ه  با  همراستا  .4

 (.1399 مرداد برداشت،  وزارت مت ییان، )میاحبه کنندامراجعه اقامتی
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ها در برگررزاری کار مراجران توسط ادارا اشتغال اتبا  خارجی وزارت کار، همکاری دانشگاا
هررای دریررافتی از دانشررجویان و جلسات تجدیدنظر درخیوص اعمال تغییرات در شرررریه

برای اتبا  غیرایرانرری بررا وضررعیت   1ط به پوشش بیمه سالمتنامه اجرایی مربوتیویب آ ین
( از جمله مرمترین تغییرررات سیاسررتی دولررت ایررران در 1399اقامت قانونی در کشور )تیر  

زمان شیو  ویروس کرونا در قبال جامعه مراجران بودا است. ایررن تغییرررات جز رری، ارزش 
گرررفتن روی میررز سیاسررتگ ار از   شدن حضور جامعه مررراجران و قرررارنمادین دارد که مر ی

 مرمترین پیامدهای این موضو  است. 
 

 گیری . نتیجه9
رسد این االش نوظرور با محوریت سالمت عمومی حمکرانی جرانی را با عرردم به نظر می

آمادگی و نوعی درماندگی کارکردی مواجه ساخته است و با برجسته کردن ر الیس  سیاسرری 
شرردن منظور بسیج منابع مّلی در جرت کنترل بحران کرونا به فربهبهبا تمرکز قدرت سیاسی  

شرردن، کرراهش دموکراسرری و آزادی در شرررر، گرایی و خوداتکایی مّلی در مقابل جرانیمّلی
شدن مرزهای جغرافیایی، گرایانه، کاهش قدرت دیاسپورا، پررنگهای فرامّلیتحدید فعالیت

شرردن جامعرره پزشکیلمللی و اقتیاد بازار آزاد و برریشازیر سؤال رفتن وابستگی متقابل بین
شدا است. بدون شک تدوین بسته سیاستی مناسب در این حوزا نیازمند ات رراذ رویکررردی 

های م تلف دانش اسررت و عالمرران رشررته ای و رایزنی با اصحاب دانش در حوزارشتهمیان
ران نقش مرمی در تدوین شناسی با توجه به شناخت عمیق و دست اول از بافت مراجانسان

دنبال نشرران دادن شناختی به موقعیت کرونا بههای جامع دارند. رویکرد انسانسیاستگ اری
سررازوکارهای اجتمرراعی، اقتیررادی، سیاسرری و فرهنگرری در فررر  اگررونگی انتقررال 

ها انسان اثررر هاست. باید گیت صر  شیو  یک ویروس نیست که بر زیست میلیونبیماری
بلکه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتیررادی کرره در سررایهش ایررن ویررروس   گ اشته است،

 تری بر سالمت فردی و گروهی جوامع دارند. اند تأثیرات گسترداتغییر کردا
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 توسررط یررا و افررراد  خررود  توسررط  یررا  مررابقی  و  نمایرردمرری  پرداخررت  را   بیمه  حق  درصد50  دولت  پ یر،آسیب  مراجران  مورد  در  .1
 د.شومی پرداخت المللیبین هایسازمان
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توان متعلق به طبقه فرادست و متوسط دانست که در جرردالی کرونا را میواقع ویروس  به
یونی کردن دا می را سرلوحه خود قرررار روزی در خانه ماندا و رعایت برداشت و ضدعشبانه

تعویق انداختن بیماری و مرگ است و طبقه فرودست هم نرران در حاشرریه دنبال بهدادا و به
عنوان گروهرری دنبال صداب شی به مراجران بررهماندگان و فاقدین صدا هستند. این نوشتار به

تی شرررری و درازمرردت از اعضای جامعه بود که با قرابت زبانی، فرهنگی و م هبی در زیسرر 
اند. سرازیرشدن جمعیت مراجران برره ای خود سرمایهش انسانی بالیی یافتهبیش از ارار دهه

هررای دولررت ایررران در امررر دهرره گ شررته ریشررهش بسرریاری از اررالش  4بافت شرری در طرری  
های مناسب را از سیاستگ اری مراجرتی است اراکه امکان رصد، پایش و تدوین سیاست

ب کردا و امکان کنترررل اجتمرراعی و امنیترری را بررا اررالش مواجرره کررردا اسررت. مجریان سل
درصد سرراکن در   97جمعیت میلیونی مراجران افغانستانی که تجربه زیست شرری داشته )

اردوگاا تحت نظررارت وزارت کشررور(، دارای سرراختاری جرروان   21درصد در    3شرر و تنرا  
باسررواد( بررودا و در سررن برراروری،   درصررد  62کررردا )سال( و تحییل  30درصد زیر    67)

باشررند. نسررل دوم و سرروم ایررن جمعیررت در بررافتی کرراماًل ایرانرری فراینررد ازدواج و کررار مرری
های مشتر  بسیاری بررا گررروا پ یری را تجربه نمودا است. این دو  نسل دارای تجربهجامعه

سیاسررتگ اری ریررزی و  همالن ایرانرری هسررتند کرره در صررورت مرردیریت صررحیح و برنامرره
آفرینی سازندا در جرت تقویت همبستگی اجتماعی در هوشمندانه پتانسیل فراوانی در نقش

کردن ای مراجران و بررا عریررانکردن حضور سایهکشور خواهند داشت. بحران کرونا با مر ی
هررا نمررودا های اجرایی را تا حدی مجبور به بررازبینی سیاسررتگ اریهای آنان دستگاااالش

شرردن فشررار از پررایین در جرررت انررد کرره بایررد اشررارا کرررد کرره ایررن مر یاسررت. هر
 خواهی بودا که خود نیازمند مالحظات اجتماعی و سیاسی بسیاری است. مشروعیت
 هررایگررروا   کلیرره  میرران  در  اجتماعی  همبستگی  تقویت  نیازمند  مّلی  توسعه  برای  جامعه

 اتبررا  دهنرردا تشررکیل گررروا  ینمرمتر عنوانبه  افغانستانی  مراجران  و  است  کشور  در  موجود
 نظررر  برره  داشررت.   خواهررد  اجتمرراعی  همبسررتگی  ت ریب  یا  تقویت  در  مرمی  وزن  غیرایرانی

 دسترسی  تسریل  و   خارجی  اتبا   ساماندهی  سیاست»  تقویت  با  اخیر  هایسال  در  رسدمی
 هراند  آهنگی  با  سالمت(  )بیمه  برداشت  و  دانشگاا(  و  مدرسه  )تجربه  آموزش   به  مراجرین
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 تغییرررات  و  افتررادا  جریان  به  افغانستانی  مراجران  ساختاری  ادغام  تدریجی  و  فرسایشی  کند،
 را   فراینررد  ایررن  کرونررا  ویررروس   گیررری همرره  زمرران  در  مراجرین  وضعیت  درخیوص   اجرایی
 هررایمحرومیررت  هرراسررال  تجربه  دلیلبه  که  گیت  باید  دیگر  سوی  از  اما  است  نمودا  تقویت

 دانشررجویان  و  کلطوربرره  افغانستانی  مراجران   کشش  و  تمایل»  ،ایران  جامعهش   در  ساختاری
 یررا  و  یافترره  کرراهش  ایررران  جامعررهش   1کلرری  رونررد  بررا  پ یری فرهنگ  به  خاصطوربه  افغانستانی

 پرریش  کرره  دارنررد  قرار   پ یری فرهنگ  هایانگیزا »  مرحله  در  هنوز  و  رودمی  بین  از  کلطوربه
 و  منسررج   هررایریررزیبرنامرره  نقش  اهمیت  بر  نکته  این  است.   فرهنگیراجتماعی  ادغام  نیاز

 تقویررت جرررت در افررراد انسررانی سرررمایهش  پرررورش  درخیرروص  میزبرران دولررت درازمرردت
کید  مراجران  جدید  نسل  پ یری فرهنگ هایانگیزا   دارد.  تأ

کیررد  نررژادی  و  یترریمل    هررایشباهت  بر  که  ،اجتماعی  همبستگی  سنتی  هایمدل  امروزا  تأ
 جدیررد،  تعرییی  در  و  انجامید  خواهند  اجتماعی  هایشکا   تقویت  به  ،داشتند  حدیازبیش

 موجود  هایگروا   کلیه  صدای  شنیدن  و  حداکثری   مشارکت  نیازمند  پویا  اعیاجتم  همبستگی
 ارزشررمندی احسرراس تقویررت  به  میزبان  جامعهش   با  اجتماعی  پیوند  احساس  . است  جامعه  در
 منزلررت افررزایش برره که است سازیهویت مر   عنیر  داشتن  تعلق  احساس  شود. می  فرد   در

 اجررازا  نداشررتن  هم ررون  مررراجران  بر  شدااعمال  ساختاری  تبعیض  مقابل  در  شود. می  افراد
 (ملررک  یررا  و  بررانکی  کارت   یا  موبایل  کارت   سی   مثال  عنوانبه)  مالکیت  و  بیمه  اقامت،  کار،
 منیرری  احساس  افزایش  به  تدریجبه  که  انجامدمی  افغانستانی  کردگانیلتحی  اجتماعی  طرد 

 گرایشررات تقویررت و فردگرایانرره  هررایگرایش  اجتمرراعی،  رضررایت  کاهش  ،میزبان  جامعهش   به
 و  اجتمرراعی  و  فرهنگرری  ادغررام  و  داشررت  خواهررد  پرری  در  را   قررومیتی  هررایعیرربیت  تندورانه

   اندازد. می تعویق به را   مراجرین  ساختاری ادغام هم نین
 2مررر   دیگررری   قالررب  در  را   خررود  توانندمی  افغانستانی  مراجران  بحران،  و  خ ر  زمان  در

 کرره  حررالتی  بگیرررد.   قرررار  مرر اکرا   طر    یا  کنترل   ،شنیدا  ،دیدا  باید  که  م اطبی  ب دهند  نشان
 .اندیشررید ایاررارا آن برررای بایررد و نیسررت مقابررل طر    حضور  از  پوشیاش   امکان  دیگر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.
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کیررد و مررراجرین جمعیررت هررایپتانسرریل بازنمررایی بررا کرونررا بحررران رسرردمرری نظربرره  تأ
 قبررال در هوشررمندانه سیاستگ اری با جز مّلی منافع  که  داد  نشان  دیگر  بار   سرنوشتیه »بر

 تررداوم   امکرران  کرراهش  بررا  گیررر،تیمی   هایدستگاا  است  برتر  و  گیرد نمی  صورت   مراجرین
 و  بردارنررد  قرردم  جمعیررت  این  شدنترمر ی  هراه  جرت  در  هد ،  جامعهش   غیررسمی  زیست

 از  منرردیبررا   راستای  در  شوند  تبدیل  امنیتی  ایهآسیب  به  اجتماعی  هایمسلله  اینکه  از  قبل
ی منررافع جرررت در مررراجرین انسررانی سرررمایه  و انسررانی مرروازین براسرراس و کشررور ملررّ

 پ یرد.   صورت   صحیح مدیریت  بشردوستانه
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 چکیده
روی آموزش عالی قرار  های محتملی خواهیم پرداخت که بر اثربحران کرونا پیشدر این مقاله به آینده

اکتشافی و از نظر روش، ـکاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی خواهد گرفت. این مقاله از نظر هدف،  
آیندهزمینه است.  بهیاب مقطعی  میانپژوهی  تشکیل ای جهترشتهعنوان یک حوزٔه  را  مقاله  این  گیری 

جمع می  نحؤه  دادهدهد  دادهآوری  است.  میدانی  پرسشها  ابزار  طریق  از  محققها  بسته  ساخته نامٔه 
تهی در  شد.  پرسشگردآوری  و  ه  خبرگان  از  جمعی  پاسخگویان  شد.  استفاده  گاتمن  مقیاس  از  نامه 

به که  هستند  عالی  آموزش  قالب  متخصصان  در  نتایج  شدند.  انتخاب  هدفمند  و  راهبردی  صورت 
سناریوهای محتمل برای کشف و اعتباربخشی سناریو مرجح در اختیار    .اند سناریوهای آینده ارائه شده

نفر از متخصصان و   84وزش عالی قرار گرفت. در پیمایش مربوط به اعتباربخشی، ای از خبرگان آمعده
     نظران آموزش عالی مشارکت داشتند. سناریوهای محتمل در هفت مؤلفه سازماندهی شدند:صاحب

( تغییر سبک زندگی دانشگاهی؛  4( ورود به دانشگاه؛  3( توجه به پایداری  2( هویت و جایگاه دانشگاه؛  1
بین5 و  6شدن؛  المللی (  الکترونیکی؛  یادگیری  مدیریت7(  و  حکمرانی  خبرگان  یافته  .(  داد  نشان  ها 

اند. همچنین،  برآموزش عالی را پذیرفته 19ـآموزش عالی اصل وجود تأثیرات و پیامدهای بحران کووید 
که مالحظه  گونههماناز دیدگاه آنان این تأثیرات بسیط و ساده نبوده و دارای ابعاد وسیع و متنّوعی است.  

درصد  50گانٔه معطوف به آینده حداقل یک سناریو مرّجح با میانگین باالی  شد، در هر یک از ابعاد هفت
ترتیب   به  دارند  پاسخگویان  نظر  از  را  وقوع  احتمال  بیشترین  که  کالن  روند  سه  دارد.  وجود  موافق 

به1انداز:  عبارت  نه  الکترونیکی)اما  یادگیری  تقویت  مجازی  صورت (  و  بنیادین  کامل(؛ تحّول             شدن 
و  2 دانشگاهی؛  زندگی  سبک  در  تغییر  بیشترین 3(  روند  سه  این  پایداری.  مقولٔه  به  بیشتر  توجه   )

 اند. سناریوهای مرّجح را در درون خود جای داده
ایرشتهعالی،میانپژوهی آموزش عالی، بحران کرونا، سناریوسازی، آیندهآموزش  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه  .1
جـن  جـهانی دون ـنامـیدـند.    بیـماری کروـنا را بزرگترین ـلالش پز از  گیری هـمهرهبران اروـپا  

ا ه  ـت اـل ارش این مـق ان نـگ اری مبتال48  ،زـم ه بیـم ــده و  میلیون نفر ـب ک میلیون  بیش از    شـ ـی
ی این هالالش اند.اکنون سـخن از پیامدها واز دسـت داده را  هزار نفر جان خود  ودویسـت

  اسـت که به ما در  ایرشـتهمیانمطالعاتی با ماهیت   پژوهی زمینهٔ آینده اسـت. آینده واقعه در
اـمدـهای این بحران ـمدد ده  . رســـاـندمی  تشــخیپ پـی دهو    پژوهیآیـن انیدـی ان   ـب ای ـع در معـن

موجود ـبا ـهدف ـهای  ـخا  ـبه کـمک هـمه دانش از زیر نظر داشــتن ـیک زمیـنهٔ اســتعـبارت 
این حوزه   ایرشــتهمیانماهیت  دلیلبه  در آن زمینه های آتیو فرصــت  هالالششــناســایی  

جامعه   آیندهٔ   دانند. می  آن را نوعی هنر 1دوژوئنل  برتراندمانند  ان پژوهاز آیندهاســت که برخی  
ــول   ــتوقایع  تنها محص   و همچنین  روندها بلکه برآیند رویدادها و،  ورویدادهای عینی نیس

 پـساکرونایی ما را هم آیندهٔ  کنار درهر ـسه مورد  آینده نیز هـست.   تـصویرهای ما از تـصورات و
 نیست.  پساکرونایی از اصل حادثه کمتر ساختن آیندهٔ  سهم ما در  دهند. می شکل

پژوهی بحرآنهای طبیعی و اجتماعی به رصد کردن مستمر در بخش آموزش عالی نیز آینده 
د. پز از آن می تحّوالت کـمک می  ه  کـن دوین طر  توان ـب دـمدت برای پیشــگیری،  ـت ای بلـن ـه

ـسازی فکری، روحی و روانی، دانـشی  های اـضطراری برای مقابله، آموزش، تربیت و آماده طر  
ــگاه  ــجویان و کارکنان دانش ــتادان و دانش ــختی و مهارتی اس ــرایط س ها پرداخت. درلنین ش

ازی کلیه فعالیت آینده  گاه پژوهی به پایدارـس و ها منجر می های دانـش د بحران،  ـش د. پایش و رـص
 کند. های درگیر مساعدت می همچنین به ما در اقدامات همگرایانه با سایربخش 

هٔ   در اـل ا    بحران  اثر  محتملی اســـت ـکه برـهای  ـهدف ـما بررســی آیـنده  ـحاضــر  مـق کروـن
خبرگان آموزش عالی   گرفت.کـشف دیدگاه متخـصـصان و روی آموزش عالی قرارخواهدپیش

ــو  نا ــت. ی هااطمینانیدرخص   غلبه بر ابهان در  فزاینده موجود برای نگارنده مهم بوده اس
گاهی   تری موجود به رهبران دانـش ای خاکـس مند مبتنی  می کمکفـض کند تا با حکمرانی هوـش

گاهانه ود خلق راهبر  بر تصویرسازی از آینده در   ها دانشگاهمدون گان بردارند. تعطیلی    هایی آ
ور 192در کاف    جهان،  کـش ی به امکانات یادگیری   دیجیتالی وـش ترـس آنالین،   نابرابری در دـس

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ی ـبه وطن خود، المللبینبرخط، ـبازگشـــت دانشــجوـیان  ـهای  برـناـمه  ـعدن آـمادگی برای اراـئهٔ 
دادـهای فرهنگی و الی در  ـهاکنفرانز  تعطیلی روـی ــ ی علمی، بحران ـم ات آموزش  مؤســسـ

های  کیفیت دوره ن از محتوا وکه به شــهریه متکی هســتند، عدن رضــایت دانشــجویا  ،عالی
ــجویان با بیماری و  آنالین، ــتادان و دانش ــدن تعدادی از اس ــکالت و درگیرش ــیاری مش   بس
ان ر  نموده اســـت.   دیگر درـهای  ـلالش الـعات صــورت امـّ   این اـی هٔ ا مـط ه هـم اد و  گرفـت   ابـع

ت. ویروس کرونا پیامدهای بحران   ش نداده اـس کاف بین رخداد و واقعیت با تدب   را پوـش یر ـش
  ، ی دقیق پر نشود ریزبرنامه  شکافی که اگر با مطالعه و محقق است.  مسئلهٔ رهبران دانشگاهی 

به   ،لنین وضــعیت بغرنجی در  شــود. می  باعث ســرریزشــدن بحران به بخش آموزش عالی
ــبیخونپژوهآیندهتعبیر   ــف  زند. می ان،آینده به ما ش ــلی مطالعات در پنج  انه بدنهٔ متأس ماه  اص

ســایر پیامدهای جدی    ی آن متمرکز بوده اســت. هالالش  گذشــته بر آموزش الکترونیکی و
پایداری، و...    مقولهٔ   نان،ثـبت ورود و  هویت اجتـماعی دانشـــگاه،ویروس کرونا مانـند  بحران  

   کمتر مورد توجه بوده است. 
در هر بعد   زوایا را کـشف کند و  دون محقق این نکته اـست که این ابعاد و  بنابراین، مـسئلهٔ 

اهمیت    ـسسز این ـسناریوها را به محک ارزیابی خبرگان بـسسارد. مطر  کند.  نیز لند ـسناریو 
ــتار در رویکرد لندجانبه ــئلهٔ این نوش آن بر آینده تأثیر وویروس کرونا بحران   گرای آن به مس

ت.  بت به پژوهآیندهرویکرد   همچنین،  آموزش عالی اـس انه نیز از وجوه ممتاز این مطالعه نـس
 ی اخیر است. هاماهمطالعات مشابه در 

ـسناریوها   ح اـستخرا  ـشده اـست. مرّج  قالب ـسناریوهایی دارای اعتبار و در  نتایج مطالعه
ه ّو ها  قـص ت رات ما دربارهٔ و ابزارهایی برای تنظیم تـص ت کمتفاوت آیندههای  بون زیـس ه ای اـس

  تعیین و  کشـف ودرآن ممکن اسـت به اجرا درآید. سـناریوهای محتمل برای  تصـمیمات ما
 گرفت.  خبرگان آموزش عالی قرار ازای اختیارعده ح درمرّج ی اعتباربخشی سناریو

 
 . پیشینه  2

ه  ل از بحران هـم ا قـب ا، برخی مراکز معتبر علمی پیش ـت ایی در مورد بینی گیری ویروس کروـن ـه
ه  الی داشـــت دٔه علم وآموزش ـع د.  آیـن ه اـن انـی ه، در بـی ای اجالس علم برای نموـن اوری کیوتو و ـه فنـّ
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أکـید شـــد ـکه احتـماال  آیـندٔه علم ( بر روـند 2011)  اوری و آموزش ـعالی را شـــکل و ـهایی ـت فنـّ
ها، همکاری دانشـگاه با صـنعت و دولت، اصـال  افزایش نقش رسـانه داد. از جمله:  خواهند 

ی علم  ترش دیسلماـس ان برای یک جهان پایدار، گـس المللی و  فّناوری و همکاری بین و رفتار انـس
کنندگان  ها از نظر ـشرکت . ویژگی این دانـشگاه 21های قرن  ظهور الگوهای جدید برای دانـشگاه 

بودن، پیشــبرد نوآوری، ایفای نقش در توســعٔه اقتصــادی،  اســت از: جهانی عبارت اجالس 
اهمـیت روزافزون دانش و اطالـعات، توـجه همزـمان ـبه آموزش و پژوهش، ـکاهش بودـجه و....  

ــگاه  ــادی بر بودجه و کیفیت دانش ها مورد توجه قرارگرفت  در این اجالس تأثیر بحرآنهای اقتص
های یادشده مبحثی مطر  نشده است. تأثیر آن برروند اما در مورد بالی طبیعی و  

کشــور در جـهان در ســطح مّلی   192در اـیان بحران ویروس کروـنا ـبه گزارش یونســکو،  
  1570000000اند. تعداد یادگیرندگان در این کـشورها  مؤـسـسان آموزـشی خود را تعطیل کرده 

 اند. حرون شده لهره م به درصد از این تعداد از آموزش لهره 92نفراست وحدود  
در کننده درصـد از دانشـجویان شـرکت58  صـرفا  . ه کیو.اسمؤسـسـ مطابق نظرسـنجی  

درصــد تمایلی به 42 آموزشــی آنالین بوده وهای برنامه به ادامهٔ   مندعالقهی آنالین  هاکالس 
ــته ــکاف  (1399)  همکاران منتظر و  اند. این نوع آموزش نداش ــوع ش ــاره به موض ــمن اش ض

 محرومیت نیمی از یادگیرندگان در دـسترـسی به آموزش آنالین،اـشاره  مع ودیجیتالی بین جوا
د دیگرمی اـم ه پـی د ـک اری    کنـن أثیرشــیوع این بیـم الی آموزش ـت ابع ـم الی بوده  ـجدی آن برمـن ـع

 خواهد داشت.  دنبالبهنیز  امری که لالش در تضمین کیفیت را ؛  است
 1950یک ســازمان جهانی مســتقل اســت که از ســال    1هادانشــگاهالمللی  انجمن بین

ــده و  ــیز ش ــت. این انجمن در گزارش خود  طوربهتأس ــکو در ارتباط اس ــمی با یونس رس
  زمین به دلیل شـیوع آموز و دانشـجو در سـراسـر کرهٔ میلیارد دانش  5/1نویسـد که بیش از  می

این انجمن نخـست برخی  قرار دارند.    هادانـشگاهتعطیلی مدارس و  تأثیرتحتویروس کرونا  
یه ات آموزش عالی را برای ادامه فعالیتاز توـص ـس های تدریز و یادگیری در طول های مؤـس

در مورد لگونگی پرداختن   همچنیناقتصـادی، فرهنگی و بهداشـتی و –این بحران اجتماعی
ت.   ر کرده اـس نجی بینعالوه،  بهبه آینده منتـش ت تا بیک نظرـس امان داده اـس تواند المللی را ـس

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدت و  مدت و میانو ـسایر مؤـسـسات آموزش عالی را در کوتاه  هادانـشگاهی اـصلی  هالالش
ذارد و راه ه اشــتراا بـگ دوین و ـب دت ـت لدرازـم دـح ه دـه ا را توســـع المللی )انجمن بین  ـه

(. 2020ها،  دانشگاه
دید 2020جورجیو مارینونی و همکاران )    ( در مقاله خود نسـبت به خطر بروز نابرابری ـش

ـها( هشــدار المللی دانشـــگاه ـها )براســاس نـتایج تحقیـقات جـهانی انجمن بین بین دانشـــگاه 
گیری ـیک جـهان بهتر پز از ویروس کروـنا ـبه کـند ـکه شـــکل اـند. این مـقاـله اســـتدالل می داده 

ـهای ـمدنی و دمکراتیکی نـیازمـند اســـت ـکه در تولـید دانش و آموزش دانشــجوـیان  دانشـــگاه 
 برای جوامع دمکراتیک، عادالنه و پایدار نقش ایفا کنند )همان(. اخالقی و همدل  

( ســه ســـناریو زیر برای آموزش عالی طر   2020) همـکاران درمـقاله فرانکی بوینز و
شده است:

ی  و مثثر.  1 ر در صـورت ادامه وجود ویروس در این سـناریو، آموزش آنالین طی  . کنترل ـس
2020های حـضوری در پاییز ـسال بوده و آموزش   ـشیؤه آموزـشی غالب   2020بهار و تابـستان  

ر گرفته می  وند. برنامه از ـس تان مختل می ـش وند و جریننهای درآمدی عمده و  ها در طول تابـس ـش
های بهداـشتی  رود اما کنترل عادی پیش می طور بینند. ـسال تحـصیلی تقریبا  به کمکی آـسیب می 

شود مللی نیز با اختالل مواجه می ال نان دانشجویان بین شوند و ثبت جدیدی اعمال می 
ت ویروس ای ویروس. پاـس  مثثر اما ـشیود دوباره و منط ه.2 آموزش آنالین طی   ،با بازگـش
سـال های شـود. برنامهمی  از سـر گرفته شـود و آموزش حضـوری در ژانویهمی  نیز اجرا  پاییز

ــیلی ــورت به  تحص ــوند که همین امر منجر به  می  آنالین اجرا   ص درآمدهای    کاهش عمدهٔ ش
 ، آنالین دارـندـهای ـکه برـندـهای ـقدرتمـند و ظرفـیتـهایی  شــود. در حقیـقت، برـناـمهمی کمکی
 .نویسی کنندو تغییرات ایجاد شده از دانشجویان نانها  فرسایش کنند در میان همهٔ می تالش 
ع عمومی. .3 ترده مداالتت بهداـش دید بیماری ناکامی گـس نالین  ، آموزش آگیرهمهبا تـش

ــیلی   ــال تحص ــال   2020در کل س ــوری در اواخر پاییز )اوائل س  ادامه یافته و آموزش حض
ود. برنامهمی ( محقق2021 یلیها  ـش ال تحـص ال اول ـس ورت به  حداقل برای نیمـس آنالین   ـص
  آنالین قوی دارـند رویـهای  روزافزون ـبه ـمدارســی ـکه ـقابلـیت  طورـبهافراد    . شــوـندمی  برگزار

 شودمی شدت مختلی بهالمللبینویسی از دانشجویان  نآورند و نانمی
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ــ »تأثیر تحت عنوان  2020هند در ژوئن  1ی جیندالالمللبینگزارش دانشگاه     19کوویدـ
د. «  هاو فرصـتها  لالش  :بر آموزش عالی ود می  این گزارش بااین مقدمه آغاز  منتشـر ـش ـش

فشــاربر دانشــجویان و مؤســســات    جهان را شــوکه کرده اســتگیری ویروس کرونا همهکه 
ــگاهآموزش عالی زیاد اســت. مدارس و  ــدهها  دانش ــته ش اند و امتحانات به تعویق افتاده  بس

ت.   ورت بهی درس هاکالس اـس وند و پذیرش می  مجازی برگزار  ـص یلی ها ـش ال تحـص برای ـس
ده مملّو    و  آموزمیلیون دانش  320بیش از  ،  از ســردرگمی اســـت. طبق اعالن یونســکو  آیـن

 گیرندمی قرار تأثیرحاضر تحت حالهند درهای در مدارس و کالج  دانشجو
ا    گیرهـمهاین بیـماری   ا را وادار کرده اســـت ـت ا  ـهای  روش دنـی ه ـب ابـل را   «ـپدـیده ـجدـید»مـق

و    مدتکوتاه  تأثیردرا  ،  اولیه تمهیدات اـساسی طرز لـشمگیری ابداع کنند. پز از مرحلهٔ به
ــت. آیا هند  بلندمدت ــیار مهم اس ــمتواند با می و اقدامات آینده بس از این ای  تازه  اندازلش

 ترقی بخشد؟   خود استمرار و  بحران بیرون بیاید و به آموزش عالی
اثرات اقتصـــاد در ـحال  (  الف  کـند:می  بینیروـند را پیشاین گزارش در اداـمه ســـه کالن

 ـجدـید در ـتدریز و ـیادگیری ـپدـیدار   روـندـهای(  بـها؛  دانشـــگاهجـهانی بر درآـمد  ـکاهش
ود مانند می تههاآموزش ـش فراخوانی برای همکاری   ( ؛ و ایی پودمانی یا ترکیبی یا لندرـش

ان انی بین دانشــجوـی اهبیشــتر جـه ا  ، دانشـــگ تـه ار)  . و صــنـع ه کوـم اـل نیز 2020مـق  )
 نویسد:  می وی  کند. می ت را مرورتحّوالدربافتارآموزش عالی هند 

ها تعطیل و  دانـشگاه  .تربیت دانـشجویان نیز ـشد ومّلی ـسالمتی، موجب رکود تعلیمبحران 
، تا اینکه ـصنعت تـصمیم گرفت انقالبی را آغاز کند.  نیز متوقف ـشد های دانـشگاهی  برنامه

ـگاـهاـنه برای رشـــد ـهاروش ـها ـبا ـبازتعریف  دانشـــگاه حتی در زـمان    ،ی خود و تصــمیم آ
ی در هند  نظر می گرفتند. به  کردنبحران، تصـمیم به دیجیتالی  الحات آموزـش د که اـص رـس

ــت. نمونهبحران ویروس کرونا   در دوره  ــناریو اس ای از لگونگی نیاز ما در تدوین این س
کار گیرند و  هدهد تا یادگیری آنالین را بگیری این اجازه را به مؤسـسـات آموزشـی می همه

د. این بیـماری هـمه ا نوآوری و پیشــرـفتفرهـن  مـطالـعه مـجازی را تزریق کنـن ـهای گیر ـب
 (.2020کومار، )  دهد ، بخش آموزش عالی را به جلو سوق می فّناوری

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نویسد:  می برجسته کرده و  مثبت بحران را های کومارجنبه
من ارائهٔ  فّناوریکیمیاگری آموزش با   روی در ـض ترا برای پیـش تراتژی مـش   و ایجاد یک اـس

جویان را نیز قادر به یادگیری خالقانه خواهد کرد. با تقویت برنامهٔ  خنرانی آنالین، دانـش   ـس
ها دانشــجویان را به ســمت یادگیری های نوآورانه، دانشــگاهفّناوریدرســی با اســتفاده از 

ور فیزیکی به ورت دلخواه و نه فقط با حـض کنند. عالوه بر در یک کالس درگیر می ،  آنها  ـص
ط دانشـگاه با ارائهٔ  این، عی را  های متنّو ها آنها دوره یادگیری از طریق هوش مصـنوعی توـس

دهند. کشـور هند بر اسـاس اصـالحات آموزشـی،  ارائه می   هاهمکاریدر رابطه با سـایر  
جویانعنوانکند. بهبینی می فردای جدیدی را پیش کی می   مثال، دانـش ات پزـش توانند جلـس

ی در موارد خا  انتخاب کنند وتعاملی را برای بحث ی می  .بررـس تاقان مهندـس توانند  مـش
همراه مربیان مشــغول پخش ریزی شــهری بهدر اعماق مهندســی محیط زیســت و برنامه

ها  در حقیقت، برخی از دانشـگاه مندان باشـند.فیلم و اجرای جلسـات آنالین برای عالقه
دهند که این امر ذهن دانشجویان  های مربوط به انقالب صنعتی لهارن را نیز ارائه می دوره 

های مربوطه خود ایجاد کنند. با  بخشـد تا تغییری در رشـتهرا برانگیخته و به آنها الهان می 
 جای تســلیم در شــرایط هبه دســت آوردن محبوبیت در ســراســر جهان، آموزش آنالین ب

کند.را ترغیب می  ، دانشجویان زیادیبحران

ــ   پاســب بحران» گزارشــی با عنوان ( در2020بانک جهانی ) پشــتیبانی از :  19کوویدـــ
حوزه  درویروس کرونا ی آینده هالالش  «ســازگاری و نوآوری،  آموزش عالی برای اســتمرار

(  1  کرده اســت:  ءرا احصــا ســسز مصــادیق آنها  کلی تقســیم و  دســتهٔ  آموزش عالی را به دو
الش اـل هـه ابـل الش(  2  و  ؛ ی فوری برای مـق ای  ـل دت. طوالنیـه ــت    ـم الشفهرسـ اـل را   ـه

 ایم:درجدول زیر سازماندهی کرده
 

 های آیندهٔ ویروس کرونا از دیدگاه بانک جهانی (. چالش1جدول شمارهٔ )

 مدتطوالنی هایچالش م ابله برای فوری هایچالش
 هادانشگاه باند پهنای در اختالل ایجاد ▪

o ▪ مناسب پشتیبانی ارائه و دانشجویان و کارمندان بیماری  
o ▪ دانشجویان گسترده جابجایی  
o ▪ آن؛ از پشتیبانی و دانشگاه حیاتی خدمات رفتنبیناز 

o ▪  در  ماندگاری و  دســترســی در نابرابری  نابرابری:  افزایش 
 افزایش دلیلبه خطر معرض  در  دانشــجویان  برای  دانشــگاه

ت ایمحـدودـی الی  ـه دات  موقعیتی  و  ـم   خـانوادگی،  )تعـه
 شخصی(؛ شرایط در تغییر



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 188 

 2،  شماره  12  دوره 
 1399بهار  

   46پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدتطوالنی هایچالش م ابله برای فوری هایچالش
o ▪ ازآن ناشی وبدهی فّناوری قدیمی هایعامل سیستم توقف  
o ▪   درســی،  هـایدوره  ـجـملـه  از  آـموزشــی  ـعـمـلیـات  ـحـف  

  ارزیابی؛ هایروش اصال  ها:مدرا یاعطا و  امتحانات
o ▪   ا  حف ل  ـی ــدنتعطـی ات  شـ اتی،  عملـی ه  از  تحقیـق  در  جمـل

 و هاکنفرانز میدانی، کار  دانشــگاه، امکانات و هاآزمایشــگاه
 خارجی؛ تحقیقاتی هایهمکاری

o ▪  لجســتیکی  پـیاـمدـهای  جمـله  از  المللی،بین  تحّرا  ـکاهش 
ــت برای ــجوی  کارمحل  به رفتن یا و  بازگش  کارمندان و  اندانش
 مسکونی؛ هایمحل در المللیبین

o ▪ ها؛دانشکده کارمندان و کارفرمایان مشکالت 
o ▪  ه  )از  دانشــجویی  وان  نگهـداری ا  تعویق  جمـل  انجمـاد  ـی

  بازپرداخت(؛
o ▪ سهان؛ صاحبان حقوقی پیامدهای 
o ▪  ان دکم  دانشــجوـی ه  خطر  معرض  در  و  درآـم القوه  طور)ـب   ـب

 هستند(. سالمتی هایپذیری آسیب دارای که کسانی

o ▪  در  انـسانی  هایـسرمایه و  هامهارت  دائمی  دادن  دـست از 
 اداری؛ و دانشگاهی بمناص

o ▪  از و  آنالین هایعامل  ســیســتم  ســویبه هابرنامه حرکت 
 کار؛ این انجان برای پشتیبانی به نیاز دور: راه

o ▪  محلی تقاضــای افزایش به  منجر  داخلی، تحّرا  کاهش 
دگی  افزایش  ـحالدرعین  ـعالی  آموزش   برای   کیفـیت  و  پیچـی

 مسائل؛
o ▪ درآمد(؛ کاهش با )مرتبط جهانی تحّرا کاهش 
o ▪  ـکارکـنان  )و  دانشــجوـیان  ـعاطفی  اجتـماعی،  ـتأثیرعواـمل 

  دور؛ راه از یادگیری  و تدریز بر دانشگاهی(
o ▪  جویید رفاه  به توجه عهٔ  و  انـش   فردی  بین  هایمهارت  توـس

 هستند؛ فردیبین تجربیات فاقد که هاییزمینه در
o ▪  ــت از ــهم  دادندس  فرهن  و  جوامع در  عالی  آموزش  س

  مّلی؛ و یمحل مدنی
o ▪   ٔمراکز اجتماعات، فضــای مســائل مداون،  آموزش  ارائه 

  غیره و تجسمی هنرهای و عملکرد

یسـتم  محققان بانک جهانی  کرده و بینیپیشنیز  دولت را های بلندمدت  رکود طوالنی ـس
نویسند:می

اتتعطیلی یا ادغان  ـس ی آموزش عالی، به مؤـس وـص ات کولک و خـص ـس ویژه در بین مؤـس
ت. هریه حاد اـس ته به ـش یالن افزایش می احتماال  میزان بیکاری فارغ   وابـس هم   یابد،التحـص

ادی و هم بهبه بت به کیفیت آموزش دلیل انقباض اقتـص های  دلیل عدن اعتماد بازار کار نـس
 از راه دور

ما در حین  های ارزش حف   »  محقـقان بانک جهانی در ادامه گزارش مهم خود موضــوع
نویسند:می کنند ومی  طر  م را «  بحران

د دانش،   ایی برای تولـی ا موتورـه د. آنـه ار مهم هســتـن د بســـی الی ثروتمـن جوامع آموزش ـع
و پیشـرفت مّلی هسـتند. اما    اکتشـاف، کشـف، نوآوری، پیشـرفت مهارت، حف  فرهن 

ی اـصلی بنا ـشوند: دـسترـسی  هاارزش بودن، جوامع آموزش عالی باید براـساس  برای ـسالم
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اعی.  ادی و مســئولـیت اجتـم اســخگویی، آزادی دانشـــگاهی، اســتقالل نـه ه، ـپ ـعادالـن
ادر ه این  ی یـج اارزش ـک ایی قرار می   ـه الی  مورد احتران و شــکوـف د، جوامع آموزش ـع گیرـن
ه ارت ـن ا مـه ه می تنـه ه اراـئ امـع ه ـج ات الزن را ـب دـم ا و ـخ ت افراد را برای ـه ه ظرفـی د بلـک دهـن

اهی،  کرفکر ـگ اد آ کدن در مورد خود و ایـج اکـم ه در زـندگی خود و همچنین  ـه اـن ی خالـق
رسانند.زندگی دیگران به حداکثر می 

ـشوند که در پاـسب به تغییرات فوری بحران ویروس کرونا، با  این محققان ـسسز متذکر می   
ــات، تأثیر بر تالش  ــس ــتن مؤس ــترش بیماری، بس ــیرهای گس ــلی در  از بین بردن مس های اص

د  ات می ـت ادگیری و تحقیـق ه  ریز، ـی ایی ـک ه آنـه ه ـب اهش داد. لگوـن أثیرات مخرب را ـک توان ـت
تند آموزش می به  ورت امکان  دهیم؟ لگونه می دنبال یادگیری هـس توانیم از تداون تحقیق در ـص

ت   روری اـس ت. با این وجود، ـض تیبانی کنیم؟ این در مرحله اول تغییرات منطقی و مهم اـس پـش
های اصـلی را در هر بخش تی که بتوانند فراتر از بقای فوری فکر کنند، ارزش که افراد در موقعی 

ه  د؛ ـب ه قرار دهـن الی مورد توـج ه آموزش ـع ه وقتی بحران فرو می ای گوـن د، ارزش ـک ا در  نشــیـن ـه
 (. 2020مانند )بانک جهانی،  های آموزش عالی باقی می رسالت همٔه سیستم 

ــی نقش رهب»که با عنوان ای در مقاله ــگاه در مواجه با ویروس کرونابررس در   «ری دانش
ا ان  انـجان شـــد  امریـک ه ســـه مورد از بهترین شــیوه   محقـق ا   رهبری ـهای  ـب ارویی ـب برای روـی
ــت،   بینی،پیشغیرقابل  های  لالش ــده اس ــط کرونا ویروس ایجاد ش مانند مواردی که توس

که بر توانمندـسازی، مـشارکت    با اـستفاده از نوعی رهبری خدمتگزارنخـست،  کنند.  می اـشاره
کیدو همکاری   دارد، رهبران دانشگاهی با هوش هیجانی و ثبات عاطفی باید منافع دیگران   تأ

های رهبری را در  ، رهبران دانشــگاهی باید مســئولیتدون  ؛ منافع خود قرار دهند  را باالتر از
شـده در حل خاذها در سـراسـر سـازمان توزیع کنند تا کیفیت تصـمیمات اتاز تیمای شـبکه

 طور ـبهی مختلف ارتـباطی  ـهاـکاـنالو ســون، رهبران ـباـید از طریق    ؛ بحران را بهبود بخشـــند
ه ذی ا هـم اهواضــح و مکرر ـب ا نـگ د. ـب اط برقرار کنـن ان ارتـب ده  نفـع ه، ظهور  آیـن رهبری »نگراـن

ات دانشگاهی ما باشد  مؤسسل برای  ئاپذیر ممکن است رهبری ایدیا انعطاف  «سازگارشونده
. (2020 ،1عبور کنند )فرناندز و شاو آیندهبحرآنهای  ازبتوانند ه ک

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Fernandez%2C+Antonio+Arturo
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shaw%2C+Graham+Paul
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های  که با عنوان »بررـسی پیامدهای ـشیوع ویروس کرونا بر بخش  1وهابل   در مقاله  بولتون 
ت که بسـته  ده اـس اره ـش د اـش دن مؤسـسـات  مختلف آموزش عالی« در انگلسـتان انجان ـش ـش

های  های مهمی را برای دانـشجویان ایجاد کرده اـست. نگرانی ـسال، لالش   18آموزـشی پز از  
ه دهـندـگان، میزان اـفت درآـمد ســـال تحصــیلی  اصــلی اراـئه  ه آیـنده ـب ـهای  دلـیل اـفت در هزیـن

ثباتی آینده در جذب دانشــجو اســت. بخش آموزش عالی نگران  المللی دانشــجویان و بی بین 
 (. 2020تأثیر ضرر کاهش بودجه پز از مدت زمان طوالنی است )هابل و بولتون،  

ا کیم  گاه 2020)   2جوـش تر دانـش ت بیـش ی ها و کالج ( درمقاله خود معتقداـس ب  هایی که از آـس
کنـند، احتـماال  ـبا ـکاهش درآـمد ـمالی و افزایش هزیـنه مواـجه  ـپاـندمی ویروس کروـنا نـجات پـیدا می 

(  2( افزایش یادگیری ترکیبی؛  1کند:  شـوند. وی سـسز سـه سـناریو احتمالی را لنین ذکر می می 
ه  دنظر در برون 3عنوان ـیک اولوـیت راهبردی؛  آموزش برخط ـب دی ( تـجدـی اری توانمـن ـــس ـهای  س

(. 2020های برخط )جوشا کیم،  های مدیریت برنامه موزشی به شرکت اصلی آ 
ان اـت ل ـن ه    11)  3ســنتـی هٔ   ( در2020ـم اـل ا  مـق ه کـج ا ـب الی از اینـج رود؟  می  خود آموزش ـع

ه از وـهای  مصـــاحـب ا ده  ـب ا تن ازکیفی ـب ه عربی،  رهبران آموزش ـعالی در  ـه اـن د و  ـخاورمـی   هـن
   :نویسدمی او  قزاقستان انجان داده است. 

رهبران آموزش عالی در خاورمیانه و مناطق همـسایه عموما  از نتایج آزمایش در یادگیری آنالین  
ــندی می  ــیاری  کنند که بیماری همه ابراز خرس ــت؛ اما بس گیر کرونا آنها را بدان وادار کرده اس

گیرد که باید حل شوند.  گویند که این تجربه همچنین تعدادی از مشکالت را در بر می می 

ـهای  فرد در اثر تعطیلیآموزش ـعالی منحصــرـبهـهای  ارات آنـها ـبه تـعدادی از زمیـنهاظهـ 
کند. این موارد شـامل یادگیری می اشـارهویروس کرونا کردن گسـترش  گسـترده برای متوقف

های و رشــتهها برنامه،  التحصــیالن جدیدمشــاغل برای فارغ نان،  ثبتتغییرات  ، الکترونیکی
ــجویان  ،  جدید ــه  تحّرا ی و المللبیندانش آنها در زیر های از دیدگاهای  کارکنان بود. خالص

 :آمده است
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

https://commonslibrary.parliament.uk/tag/paul-bolton/
https://commonslibrary.parliament.uk/tag/susan-hubble/
https://www.al-fanarmedia.org/contributor/senthil-nathan/
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ام بحران ادگیری آنتیر در هنـ  ــی م ررات ـی ه رئیز .  الف( در مورد اثربخش ــاـل د عسـ اـل ـخ
گاه عجمان در امارات متحده عربی گفت:   گفت»دانـش آور بود که این یک تعجب مثبت و ـش

ها از نظر ارائٔه دوره، شـد صـورت گرفت. بیشـتر دانشـگاهبینی میچه پیشلیز بهتر از آنهمه
پاـسخگویی دانـشجویان و ـسازگاری هیئت علمی با این روش پیـشرفته اـست... حتی حـضور 

. «لهره بوده استبههای لهره دانشجویان بهتر از کالس 
اس جی. هولســتلر اهی،  1توـم اربخشــی دانشـــگ وزارت   2کمیســر کمیســیون اعتـب

اراتوآموزش  ه  ،  پرورش اـم ار داشـــت ـک الی»نخســـت،  اظـه ــات آموزش ـع فورا    مؤســسـ
،  یکســان   طورـبهکردـند. اســاتـید و ـمدیران    تـبدـیل ـبه آموزش الکترونیکی را درا ـهای  ـلالش

ات در این مؤسـسـ بسـیاری از ،  دون   ؛ بسـیار دشـوار انداختندای  قلب و رو  خود را به وظیفه
اند«. گیری تبدیل شدهی یادننهابه سازم  فرایند

،  3حدود نیمی از پاسب دهندگان یادگیری مؤثر را در این قالب مشاهده کردند. عمار کاکا 
اون ـمدیر دانشـــگاه هریوت وات،  کنم ـما می  من فکر»ـخاطرنشـــان کرد:  ،  دبی  ـمأمور و مـع

ته این امر را ن کارهای زیادی انجان دهیم و لهار هفتهٔ  طور آنالینهتوانیم بمی ان داد. گذـش ـش
«. هم کارکنان و هم دانشجویان ما بسیار خوب مشغول کار بودند

روشـن را برای یادگیری  ای آینده 5گواتی هند در فّناوریه مؤسـسـ مدیر    4تی.جی.سـیتاران
د.  بینی میپیشالکترونیکی در کشــور خود   ه عظیمی از  »کـن د قبال  دارای لنین مجموـع هـن

اژول اـم ای  و دوره  ـه د  ـه هآنالین اســـت و هـن هٔ طور قطع میـب د در اراـئ لراه  تواـن ایی  ـح برای ـه
. «آموزش و یادگیری آنالین در سرتاسر جهان نقش ایفا کند

ت. ویدیا یراودکار،  با این حال ده اـس اره ـش لی نیز اـش وعات اـص رئیز ،  6به برخی از موـض
علمی باید  ضای هیئتاع»اظهار داشت که ، در پونای هندسیمبیوسیز،  یالمللبیندانشگاه  

«. ناگهان با یادگیری آنالین سازگار شوند. ... این یک رویکرد واکنشی بود
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنچه در بســیاری »با احتیاط گفت:  ،  در عمان،  دانشــگاه مســقط  معاون،  1یســرا موزوقی
ــنتی   لزوما  یادگیری الکترونیکی نبوده بلکه تحویل همان محتواها و مطالب ایمموارد دیده س

 «. آموزشی متفاوت دارد  بستر مجازی است. یادگیری الکترونیکی یک پایهٔ بر روی 
ـکادمـیک دانشـــگاه  مـعاون رئیز،  2گیلبرت لین در آلـماتی قزاقســـتان  ،  3کیـم   در امور آ

زیرا   ؛ ـلالش برانگیز اســـتـکه  پهـنای ـباـند موجود ـثاـبت شـــده اســـت  »ـخاطرنشـــان کرد:  
«.  گیری ناهمزمان سازگار شوندمجبور بودند برای دانشجویان با یادها  دانشکده

ــدراعظم بنیاد آموزش عالی،  4ماهنده ردی ــان کرد    5معاون ص در حیدرآباد هند خاطرنش
ـیادگیری از افراد »تواـند اراـئه دـهد. آنـها شـــاـمل  می  ـکه لـند مزـیت دیگر آموزش الکترونیکی

هستند. « های یادگیری تعاملیفرایندو  ،مزیت مقیاس،  برجسته
ه نظر اســبمی  ـب ه ـپ ا  هـم ــد تقریـب ادگیری  رسـ ه ـی د ـک اه قوی را دارـن دـگ ان این دـی دـگ دهـن

ت و التواند در می الکترونیکی برای ماندن در اینجاـس یار قویهاـس هم بـس در  تری ی آینده ـس
 آموزش عالی داشته باشد

ــیویانب( تأثیر در ثبع ــد:  می  ناتان.  نام دانش من از رهبران در مورد افت احتمالی  »نویس
انثـبت د و لگونگی    ـن ان ـجدـی هدانشــجوـی اـم ا  دانشـــگاهی  ریزبرـن ا این  ـه ه ـب ابـل أثیربرای مـق   ـت

عدن اطمینان مالی »پرســیدن. بســیاری با مشــاهدات توماس هولســتلر موافقت کردند که 
«. با آن روبرو هستندها  دانشگاهو ها بزرگترین لالشی است که امروز کالج

ن ی محـس در  نانثبتدو اثر متعارض در ، در کویت امریکای المللبینرئیز کالج  ،  موـس
که ،  فارس مهاجران در منطقه خلیج،  از یک طرف »  :خلیج فارس را تشریح کرد های  دانـشگاه

ــده ــان در ،  انداز کار خود رها ش ــگاهقادر نخواهند بود از آموزش فرزندانش محلی های  دانش
جویانی که هم ،حمایت مالی کنند. از طرف دیگر یاری از دانـش ور ابـس کنون در خار  از کـش

 خود باز های محلی به کشــورهای  دانشــگاهکنند برای گذراندن مدارا خود در می  تحصــیل
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، کنندمی  دانـشجوی کویتی که در خار  از کـشور تحـصیل  35000،  مثالعنوانگردند. بهمی
از نظر روـند ـپذیرش   . (2020  )ســنتـیل ـناـتان،«  گردـندمیآیـنده ـبه کوـیت ـباز  طی لـند هفـتهٔ 

ان ـجدـید ا وجود برخی از آزمون،  برای دانشــجوـی ایی ـهای  ـب اـندارد و حتی نمرات نـه ،  اســـت
مقررات اصـال  و  ، پذیر اسـت که شـامل پذیرش مشـروطی انعطاففراینددانشـگاه به فکر 

محور هستند. حال افزایش حمایت شهریهتعدیل در ترن پاییز است. لندین رهبر دانشگاه در
ــجویان   نانثبتاین اتفاق نظر وجود دارد که  ــد برتر المللبیندانش منفی  تأثیری در مقص

ــبونی ــکده  ،  بگذارد. عبدالرحیم س ــورها  ،  امارات فّناوریاز دانش ــت که این کش اظهار داش
 . (2020  خود را از دست دهند )سنتیل ناتان،  «جذابیت»ممکن است 

ار  ال ـف ــتـل هج( اش اـم ــیتن و برـن دیـ التحص ای ـج دین رهبر.  دـه ه   لـن د ـک اهی گفتـن دانشـــگ
ــیالفارغ  ــال    تجربهٔ ن تازه و بیالتحص ــمبا یک  »مطمئنا    2020س ــناا  اندازلش « واقعا  ترس

بدشــانســی به های لنین گروه ای،  یا منطقهمّلی  روبرو هســتند. از تجربه گذشــته رکودهای
هٔ  اد طی ـیک دـه ال زـی ا ـلالش  احتـم ده ـب هٔ ـهای  آیـن د شـــد.   ـمداون در حرـف خود روبرو خواهـن

بونی معتقد ت ـس یال»فارغ  اـس غل با لالشالتحـص جدیدی روبرو  های  ن جدید برای یافتن ـش
تحصــیالت تکمیلی یا آموزش آنالین های  خواهند شــد و ممکن اســت ســعی کنند در دوره

«. تا زمانی که دوباره مشاغل باز شوند، بیشتر شرکت کنند
های فعلی و  های خود را در مورد لگونگی تأثیر برنامه ه من همچنین از رهبران خواستم دیدگا 

ــنعتی« بـیان کنـند. انقالبی ـکه انتـظار   ـجدـید از ـتأثیر همزـمان رکود جـهانی و »انقالب لـهارن ص
ــن، رئیز کالج  می  ــی محس ــی در نحؤه زندگی و کار مردن ایجاد کند. موس ــاس رود تغییراتی اس
های مرتبط  التحـصیالن رـشته ـشورها مـستقیما  به فارغ المللی امریکا در کویت پاـسب داد که »ک بین 

در بهداشــت و پزشــکی شــاهد تقاضــای    روبوتیک   های کاربردی با بهداشــت نیاز دارند. برنامه 
هایی مانند تجارت الکترونیکی، اقتـصاد ـسالمت  عالوه، تقاـضا برای رـشته بیـشتری خواهند بود. به 

از این قرارند:   برخی موارد مهم   ت«. و مدیریت زنجیره تأمین جهانی وجود خواهد داش 
شده در تجارب آموخته آموزش الکترونیکی آینده قدرتمندی دارد. بسیاری از دروس و ▪

ــگاهاین دوره از رهگذر اجبار  ــترش مقررات یادگیری آنالین مورد   هادانش برای تقویت و گس
؛ گیرد می استفاده قرار
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امل ارزیابی معتبر    ،که نیاز به توجه دارند ،الکترونیکیخا  در آموزش  های  زمینه ▪ ـش
؛ و دسترسی عادالنه دانشجویان به اینترنت است

گاه هـستند. به نظر نانثبتاز اختالالت احتمالی در ها  دانـشگاه ▪ رـسد  می  دانـشجویان آ
 نان ثبتغرب نسـبت به حف  سـطح های  دانشـگاهرهبران منطقه نسـبت به همتایان خود در 

ار خوش بین هستند. بسی
رسـد  درا واضـح و سـختی از مشـکالت اقتصـادی دانشـجویان وجود دارد و به نظر می   ▪ 

ـــگاه  ـــیه افزایش کـمک ـحال ـهای منطـقه در دانش ـپذیر  ـهای انعـطاف ـها و پرداـخت ـهای ـمالی، بورس
هستند؛ 

جویان این منطقه رهبران آموزش و پرورش منطقه به   ▪  دت بر این باورند که تعداد دانـش که    ـش
توجهی خواهد داشت؛ کنند، کاهش قابل المللی سفر می های بین برای تحصیل به سمت مقصد 

ن  التحصـیال فارغ برانگیز برای گروه لالش که یک دورهٔ  هسـتند موافق  که اکثرا  حالیدر ▪
های  اســتراتژیها  لالشهنوز برای مواجهه با این  ها  ، دانشــگاهرو اســتپیش  2020ســال  

اند؛ تدوین نکردهخاصی را 
اـمه  ▪ ـگاهی وجود دارد ـکهـهای  در مورد برـن ویروس   شــرایط بحران  تواـند درمی  ـجدـید آ
؛ تکامل یابند  «انقالب صنعتی لهارن های »همراه با ضرورت کرونا 
کنند ممکن اســت بخواهند می ی اعتمادالمللبینیی که به دانشــجویان  هادانشــگاه ▪
ــیلی مبتنی بر نیاز وهای بورس  ــتگی را در نظر بگیرند و همچنین یادگیری را با  تحص ــایس ش

 . (2020  )سنتیل ناتان، منطقه در نظر بگیرندهای  دانشگاههمکاری 
ــته ــاحب  آثار وها  درمجموع با مرور نوش ــایی   روندنظران هفت کالنص ــناس ــلی ش   اص

 شود. می  مالحظه (1شمارٔه ) شکل که در شودمی
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 روندهای مستخرج از پیشینه وادبیات (. کتن 1شکل شمارهٔ ) 

 
 . روش تحقیق3

از نظر روش تحقیق  اکتشافی وــ توصیفی از نظر ماهیت این مطالعه از نظر هدف کاربردی و
  عنوان به پژوهیآینده  ،روازاین است.   ایرشتهمیانمقطعی اـست. رویکرد نویـسنده  1یابزمینه

ــتههای میانیکی از حوزه ــکیل این مقاله را گیری  جهت ایرش آوری جمع نحوهٔ   دهد. می تش
میدانی است. ها داده

التر و  پژوهیآینده  ،نوین نو اندیشیی راای زاار   کتاب    ( در1995)  2همکارانریچارد اـس
( 3؛ و  و مســـیل ظهورـها  روـند(  2  ؛ روـیدادـها(  1  :دانـندمی  ســـه بخش عـمده  را مشــتـمل بر

ممکن  های  دهند تا از آیندهمی دستهروندها عالئم حیاتی را بنظر آنان  و تصاویر. بهها  اقدان
ر برای آموزش عالی  متصـّو   ممکن وهای مطلوب( برسـیم. آینده  محتمل )نسـبتا  های به آینده

قالب هفت  بین آنها مواردی که درآثار مکتوب خبرگان برجسـته شـده اسـت در از  بسـیارند. 
دکالن ه( وؤ)م  روـن د ســنـ   لـف ک لـن دهٔ در درون هرـی ا آیـن ــد.اینـه ل  اریو طراحی شـ   محتـم
ح اسـتخرا  طریق پیمایش سـناریوهای مرّج   سـناریوها از  ،ارزیابی  فرایند ند.سـسز درهسـت

امـکان تحقق آنـها   علمی و  ـیاـبد اـما اعتـبارمی  ســـناریوـها ـکاهش  تـعداد  فرایـنداین    در  گردـید. 
 یابد. می  افزایش

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . رویکرد منتخب3-1

آینده و رویدادهای های  ( ـسناریوها توـصیف وـضعیت1999) 1روبالاز دیدگاه میـشل گوده و 
ــعیت ــتندها محتمل در آن وض ــخپ بتواند از موقعیت کنونی خود به ای گونهبه؛  هس که ش

  (. 1999)گوده و روبال،  بدیل حرکت کندهای سوی آینده
اـید ـبه 1387ـبه اعتـقاد علیزاده و همـکاران )  اریونـگاری ـب ـــن ی انتـخاب  ا گوـنه ( رویکردـهای س

ـشمارند. در جدول  ـشوند که اهداف مورد انتظار را برآورده ـسازند، ـسسز انواع رویکردها را برمی 
( ضمن ارائٔه مختصر آنها، رویکرد انتخابی ما در این مطالعه مشخپ شده است. 2شمارٔه ) 

 
یون اری2جدول شماره )  (. رویکردهای سنار

یو رویکردهای ردیف  انتخابی رویکرد ن اری سنار
 اکتشافی ها(نیست و هست برابر در هانباید )بایدهاو اکتشافی برابر در هنجاری 1
 کیفی کیفی برابر در کّمی 2
 تصویری  تاریخی برابر در تصویری  3
 متخصصان برنظر مبتنی )داده( برفرض برابرمبتنی در متخصصان نظر بر مبتنی 4
 جلوبهرو جلوبهرو یا عقببهرو 5

 . مراحل کار3-2

ند گان اصــلی در این مطالعه طی شــده ل(  1995با الهان از ریچارد اســالتر و همکاران )
ت: ینه و ادبیات(( 1  اـس ازماندهی فکری دانش موجود )پیـش یدن به ایده( 2؛  ـس ؛ تازههای رـس

  ســـناریوپردازی و(  4؛  اجتـماعی )در اینـجا بخش آموزش ـعالی(ـهای  ترســیم دگرگونی(  3
( 5؛  ـسایرپژوهـشگران و تجارب محقق(های  روندها و ـسناریوها )براـساس یافتهکالنتدوین 

هٔ  اـی ا بر ـپ اریوـه ابی ســـن ک از    ارزـی ت هرـی ال وقوع و مطلوبـی ا  احتـم ایش و آنـه از طریق پیـم
.  سنجی از خبرگاننگرش 
ــناریوها  ،نهایت در ــی به س ــد.  از روش پیمایش برای اعتباربخش ــتفاده ش  2وندل بلاس

اب    (462،  2003) ه  پژوزیمبیانی ییدید در کـت ایش را ـب ای روش عنوان یکی از  روش پیـم ـه
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمامی  پژوهش پیمایشـی در،  برجسـته پژوه آیندهمعرفی کرده اسـت. به نظر این  پژوهیآینده
ات  ی متنوعی را برای بررســیـها، روش ســطو  ـها، بیم،  انتـظاراتـها،  برـناـمه،  مـقاصــد و نیـّ
. دهدمی  ان قرارپژوهآیندهبدیل در اختیار های تصاویر آینده امیدها و

 در  ـشد.  گردآوریـساخته  محقق  بـستهٔ   نامهپرـسش ابزاراز طریقها  داده  بخش پیمایش، در
از مقیاس گاتمن اســتفاده شــد.این مقیاس، مقیاس ترتیبی اســت و کاربرد   نامهپرســشتهیه  

ـپاســخگوـیان مشــتـمل بر   برای عـبارات دوـتایی بلی، خیر و ـیا موافق، مـخالف ـکاربرد دارد 
ــتند که  ــین آموزش عالی هس ــص ــورت بهجمعی از خبرگان ومتخص هدفمند  راهبردی و  ص

دند.  ناریو نتایج در  انتخاب ـش دهآینده ارهای قالب ـس ه  اند. ائه ـش ناریوها قـص و ابزارهایی  ها ـس
میمات ماای متفاوت آیندههای  بون زیـست برای تنظیم تـصورات ما دربارهٔ  آن  در اـست که تـص

  فرایـند تـجارب محقق    مـندی از مـباـحث پیشــیـنه وبهره   ممکن اســـت ـبه اجرا درآـید. ابـتدا ـبا
اعتباربخشی    تعیین و  کشف و  سناریوپردازی صورت گرفت. سسز سناریوهای محتمل برای

 نامه پرســشگرفت.مخاطبان    ازخبرگان آموزش عالی قرارای  عده اختیار مرجح در ســناریو
دکتری رشــته آموزش عالی    دانشــجویان متخصــصــان مطالعات آموزش عالی و  اســتادان و

ایی 150میان    بودند.از ناـس پ ـش ده که نفر متخـص شـش ده بود،   نامهپرـس ال ـش برای آنها ارـس
ل    ر درنف  84تعـداد امـهپرســشتکمـی د.   ـن اری کردـن ت مطـالعـه   همـی مـاهـی کـه  آنجـا  از 

ــ توصیفی طریق   آزمون فرضیه نبود.احتمال وقوع سناریوها از اکتشافی است نیازی به ارائه وـ
  گرفت.پرســش اصــلی این بود که در مخالفان مورد ارزیابی قرار و  مقایســه میانگین موافقان

بر آموزش عالی، خبرگان با امکان وقوع  ویروس کرونا  ران  پیامد بح ات وتأثیرگانه  ابعاد هفت
 اند؟)گویه( موافق کدان سناریو

 
 . سناریوپردازی )سناریوهای محتمل(4

نظران  که از درون نظرات صـاحب  ،منسـجمهای از ایدهای گان بعدی پز از نیل به مجموعه
ای جمله اســالتر در  ســناریوپردازی اســت.   شــود،می  شــرف وقوع حاصــل و روندهای در

.اشـاره ایشـان به این نکته  «اسـت  پردازانسـان موجودی بالفطره سـناریو»  :گویدمی مشـهور
اریو ـمانـند ســـایر  اســـت ـکه در   و  پژوه آیـنده  تـجارب محقق و  تحقیـقات کیفی،  ـتدوین ســـن
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ود. می  تلفیقها  با آموزه الت او نیزتخیّ   تصـورات و فضـای  کنیم ازمی این بخش تالش  در  ـش
خاکستری تیره به فضای خاکستری روشن عبور کنیم. 

ــطور   در ــمند که لگونه دو دقت کنید بعدس ــترا دو  اندیش ــته از یک رویداد مش  برجس
 بینانه. خوش  دیگری سناریویی نسبتا   یکی سناریویی بدبینانه واند.  تصویر متفاوت ساخته

غریب  وعجیب جّو   آورده اســت: خود در وال اســتریت ژورنال  هنری کیســینجر در مقالهٔ 
ا  شــیوع   ادهویروس کروـن ان پـی ان جوانی در یـگ ه من در زـم ــاســی را ـک اناحسـ  لشــکر   نـظ
 1944کـند. ـمانـند اواخر ســـال  لـهار در خالل نبرد »آردنن« داشــتم ـیادآوری میوهشـــتاد

وجود آمده اسـت که هدف آن شـخپ خاصـی نیسـت بلکه نشـدنی بهاحسـاس خطر تمان
ــت ــری اس ــراس  ، ما وجود دارد. در آن دوره اما تفاوت مهمی بین آن زمان و دورهٔ  . ویرانی س

اـمت   ااســتـق ا پیش  امریـک ا اکنون در ـیک کشــور مّلی    گرفتن ـیک ـهدفـب تقوـیت شـــد. اـم
اـلتتقســیم ه ـیک دوـلت ـکارشـــده ااـی ا لنین بحرانی ـب ه ـب ـمد و  آبـندی شـــدها برای مواجـه

ــت که بر موانع کم ــابقه غلبه کند.  دوراندیش نیاز اس ــیر، حف  اعتماد عمومی س در این مس
ی بسـیار مهم  المللبینبرای همبسـتگی اجتماعی، ارتباط جوامع با یکدیگر و صـلح و ثبات 

. جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد بودواقعیت این است که ت.  اس
ران   د.  کنند، اما این ویروس مرزی نمیعمده با بحران مقابله می  طوربه  امریکاـس ناـس ـش

ت ـسیاـسی و  تحّوالت باـشد،  ویروس به ـسالمت جمعی موقّ   امیدوارند حملهٔ  آنهاکه  حالیدر
 . ها حکمفرما باشدها بعد بر این کشورتواند تا نسلاقتصادی آغاز شده است که می

کی معتقداما  ت این زخم ترمیم خواه لامـس د.   داـس ت:  او  ـش »دونالد ترام  و  گفته اـس
کنند. ما با دو تهدید کالن مواجه هستیم: ای عمیق هدایت مینوکرهایش ما را به سمت لاله

ای و تهدید گرمایش جهانی. کرونا با پیامدهای وحشتناا خود  رـشد جن  هستهبهتهدید رو
 اما این دو تهدید بهبود نخواهند یافت.   «ترمیم خواهد شد»

ت متفاوت ومالح  د که برای یک واقعه یکسـان دو برداـش کل ظه ـش ناریو متمایز ـش  دو ـس
ابراین،  گیرد. می ایی  بـن ای  از ســویی پوـی ده وـه دـی ت    خود ـپ ، ســویی دیگر  از  عینی وواقعـی

ّو  عیت آینده را   نحوهٔ  مداخالت معنایی ما و رات وتـص ت که وـض ط ماـس مواجهه با بحران توـس
 . زندمی رقم
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بیـناـنه ســـناریو خوش   ان این اســـت ـکه بین ســـناریو ـبدبیـناـنه وپژوهـ آیـندهـعادت    معموال  
ناریو زیر را  رو ماازاین کنند. بینی میپیشنیز ای میانه نیز برای ـسرنوـشت آموزش عالی ـسه ـس
 کنیم:می طر  

یو از یک   )کمتر مدتکوتاه بیماری در گیری همهبیماری مهار و اثرات مخرب  اول.  سـنار
 بـند یی نیمـهاآموزش آموزش ـعالی ـبا ـلاشــنی از    ،این شــرایط  در  شــود. می  ترمیم  ســـال(

یابد.  می الکترونیکی استمرار
یوی دوم. ار ـــن ار    س ان  وشــود  میبیـماری مـه ا مـی اقیاثرات مخرب آن ـت اـند.می  ـمدت ـب   ـم

  شـدید منابع مالی،   کمبود  تواندمی آنها شـود که عمدهٔ می سـتخوش تغییراتیآموزش عالی د
. باشد  ی الکترونیکی و... هاآموزش گرفتن  پژوهشی، قوت  ی والمللبینهای  یتلفعا رکود

ــوم.   یوی س ــنار ــترش وس ها  تعطیلی بنگاه ومیر واثرات مخرب آن مانند مرگ  بیماری گس
ی شده و دولت جّد  رکود سردرگمی و شرایطی آموزش عالی درگیرلنین   در  یابد. می  استمرار

اری و ار بیـم داـمات اضــطراری و  از توان این بخش برای مـه   ســـاـخت تجهیزات و دارو واـق
 شود. می  کرونایی گیرد. به تعبیری آموزش عالی کامال  می جبرانی کمک

ده اسـت و ای از خود نشـان دا های جدیها ضـعفدر شـرایطی که نظان تدبیر حاکمیت
 جای مدیریت بحران به مدیریت عوارض بحران روی آورده اســت ســرمایهٔ نهاد ســیاســت به

ی میراجتماعی   یابد و در عمل دو  های حاکمیتی کاهش مینهد. اعتماد به نهادو به فروپاـش
 نمایاند:  سناریو متفاوت ر  می

یوی اول. نار لنانچه جامعه از نهادهای مدنی فعال و ـسرزنده برخوردار باـشد، مردن به   ـس
آورند تا ـضعف و خالء اقتدار روی می (هاـسمن)نهاد  های اجتماعی مردنمـشارکت در ـشبکه

 و مشروعیت دولت را جبران کنند و از آسیب بکاهند. 
یوی دوم. کند  ش میگیرد و هرکز تالـشدن تـصمیمات او  میفردگرایی و ـشخـصی  ـسنار

 گلیم خود را از آب بیرون بکشد. 
تواند به تحقق سناریو اول کمک شایانی  دانشگاه به مثابه یک نهاد مدنی بالنده و فعال می

 کند. 
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ه تغییرات رادیـکال فرهنگی و ـجا  گیری هـمهاین ـکه بحران   ا ـب  ـهاارزش ـجایی نـظان  ـبهکروـن
دهد. تعمیق هویت اجتماعی  تغییراتی ر  میحال  هراما در  ؛ محل تردید اسـتمنجر شـود،  

گرایانه با دانشـگاه منوط به ورود دانشـگاهیان و کمک آنها به بازسـازی سـبک زندگی انسـان
افـتادگی و انزوای نـهاد دانشـــگاه  صــورت پزاینلوـیت مصـــالح جمعی اســـت. در غیروا

هرلند منابع اقتـصادی  اند.  ناپذیر اـست. دانـشگاهیان نباید فراموش کنند که گروه مرجعگریز
ــت ندارند اما  ــی لندانی در دس ــیاس ــارکت و نفوذ منبع فرهنگی می  عنوانبهو س توانند مش

ی علون پزـشکی با مقدورات اقتـصادی بـسیار  هادانـشگاهفردی داـشته باـشند. اکنون بهمنحـصر
 اندا رهبری علمی مقابله با کرونا را در دست دارند. 

در تربـیت نیروی انســـانی متخصــپ و ـماهر بخش در روزـهای اخیر ضــرورت افزایش  
اس می  المت احـس المت با هدف رفع نیاز ـس جو در بخش ـس ود. اگر پذیرش و تربیت دانـش ـش

ــتان  ــانی در بیمارس ــرایط عادی با تراکم نیروی انس ــد در ش ــرایط بحران باش ها و مراکز در ش
ّو از افـسران و ـسربازانی  هایی که در ـشرایط ـصلح ممل بهداـشتی مواجه خواهیم بود. مانند پادگان 

جز آمادگی رزمی، کار و فعالیت لندانی ندارند و فقط در ـشرایط جنگی وارد عمل اـست که به 
پ در بخش می  انی متخـص به نیاز واقعی به نیروی انـس رایطی فرمول محاـس وند. در لنین ـش ـش

ران. این سـالمت عبارت خواهد بود از میانگین تعداد مورد نیاز در شـرایط عادی و شـرایط بح 
 های مرتبط است. امر مستلزن جهش در ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته 

تاب جهانیهمچنان که در بخش ادی از ـش ت در بخش  های اقتـص ده اـس ته ـش دن کاـس ـش
اق کم اتـف ل در  آموزش  اـم ـک تعطیلی و رکود  آن  ــت و  اسـ اده  افـت ی المللبین  تحّرا نظیری 

اند )گزارش خارجی به موطن خود برگـشتهلهارن دانـشجویان  دانـشجویان اـست. در ایران ـسه
دانـشجوی خارجی کـشور را   800مقان وزیر عتف(. تنها در دانـشگاه علون پزـشکی تهران قائم

هزار دانشـجوی   500حاضـر بیش از حالترا کردند. بنا به گزارش سـایت پرشـین میرور در
خارجی در کانادا هســتند که نیمی از آنها از دو کشــور لین و هند هســتند. بســیاری از این 

جویان   کالت پروازهای خارجی نمی دلیلبهدانـش توانند به خانه خود برگردند و برای رفع مـش
آموزی خود را از  های موقت و کاررو هـستند. آنها ـشغلبهنیازهای ـضروری خود با مـشکل رو

ت داده دهاند و برای پرداخت اجارهدـس کل ـش اند. در این خانه و خرید مواد غذایی دلار مـش



 

 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

201 
پژوهی تأثیرات بحران  آینده 

 ... بر آموزش عالی   19ـ کووید 
 

ــجویان نیز به ــال پول از طرف خانواده دانش ــرایط حتی ارس ــورت میش ــختی ص گیرد. در  س
تفاده از  ر اروپا اـس راـس جویان برای  هاکالس ـس ت و دانـش ده اـس ل ـش تانی کنـس و تورهای تابـس

ی به منابع کتابخانهتحقی ترـس ردرگمی مواجهق و دـس دی  90اند. با توجه به رکود ای با ـس درـص
ای از ابـهان قرار دارد. آـیا این ی دانشــجوـیان ســرنوشــت این بخش در ـهاـلهالمللبین  تحّرا 

 های دانشگاهی خواهد شد؟گرایی آموزش و پژوهششرایط منجر به بومی
ــ  اقپ اسـ ادگیری در آموزش ـن اآموزش ت.  اکنون محیط ـی ــای  ـه ی الکترونیکی در فضـ

  ها دانـشگاهنیـست. فـضاهای الکترونیکی مهیا ـشده توـسط  کننده  خانگی غنی و راـضی هٔ قرنطین
ور به 13حتی در  گاه برتر کـش ت.  دانـش کالت زیرـساختی با نواقپ جدی مواجه اـس دلیل مـش

تین  ه دانـشگاه معتبر در نخـس یـستم مجازی ـس روزهای ـشروع  نگارنده حداقل از کار افتادن ـس
مدیا و تصــویری  ها فاقد امکانات مولتیگر بوده اســت. اکثر این ســیســتمتعطیالت را نظاره

تند.   اختهاتالش هـس ت تا این زیرـس ناریو در این یی در جریان اـس ه ـس ود. ـس ازی ـش ها نوـس
 رابطه متصور است:

 اضطرار در شرایط موقت. عنوان یک  ای آموزش الکترونیکی به فعالیت حاشیه   سناریوی اول. 
یوی دوم. ـشرایط فعلی ـسناریویی  رـسد درکه به نظر می 1گیری یادگیری ترکیبیـشکل ـسنار

 مناسب باشد. 
وم. یوی ـس نار عه به ـس رفت و توـس تیابی به آموزش مجازی کاملپیـش وی دـس ناریو   ،ـس که ـس

شدن است. کمال الکترونیکی شدن شکل تمان واست.مجازی  ایدئال
اری  ـــن اریو  .چـهارم  س ان حکمرانی  می  صــورتی تحقق  در  این ســـن ه ـن اـبد ـکه بســتری ـب ـی

بر تعامالت دولت، بخش خصوصی و   تأکیدحکمرانی الکترونیک    الکترونیک شکل بگیرد. 
 شهروندان با استفاده از پیشران فاوا دارد. 

بخش  های بیمارسـتانی دارد از این پز باتوجه به مخاطرات جانی که اشـتغال در محیط
آور تلقی خواهند شــد. در کنار آن ای از مشــاغل پزشــکی مشــاغل پر ریســک و زیانعمده

،  پذیر ـشدند. در لنین ـشرایطی امنیت ـشغلی ـشدت آـسیبمـشاغل خـصوـصی کولک نیز به
بیـکاری در انتـخاب شـــغل آیـنده جواـنان    درـمان و بیـمهٔ   مین اجتـماعی و برخورداری از بیـمهٔ أتـ 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م تلقی خواهد شد. تغییر در ساختار مشاغل موجب تغییر در ساختار  عنوان یک پارامتر مهبه
 های دانشگاهی خواهد شد. داوطلبان و پذیرش در رشته

هایی  که پیش از آن در مقوله ،ـشناختی آدمیهای اجتماعی و انـسانبخش مهمی از کنش
تعاریف،    اند و از طریقاکنون تحت اقتدار پزشکی درآمده  ،خار  از علون پزشکی مطر  بود

در زـمان کوـتاهی    ،شــوـند. در حقیـقتـهای پزشــکی کنترل و ـمدیرـیت میابزارـها و ـمداخـله
ـشدن  اـست. پرـسش این اـست که آیا این پدیده به پزـشکیجامعه ر  داده  1ـشدنپزـشکی پدیدهٔ 

ــ یک زیرســیســتم اجتماعی  عنوانبهآموزش عالی   شــود؟ در ســطح فرهنگی نیز منجر میـــ
شود؟ نیز پزشکی می هاآموزش ها و  مثبت است. اما آیا ترکیب و ساختار رشتهعمومی پاسب 

های مربوط به سـالمت باال رفته بله نخواهد بود. زیرا ریسـک فعالیت در رشـته  پاسـب لزوما  
ــمیم خانواده ــت. تص ــت. این انتخاب لزوما  اس  ها تابعی از پارامترهای متعدد و پیچیده اس
ای که نقش اـساـسی لفهؤبه نیروی انـسانی متخـصپ نیـست. دو م منطبق با نیاز واقعی کـشور

ـند از: درآـمد ـباال و ریســـک کم )در شـــکل زیر قـطاعی از مربع ـکه عالـمت   ادارـند عـبارت 
ـهای  در اینـجا آموزش ـعالی و دوـلت ـباـید تالش کنـند در این فرمول ـمداخـله و ـبا نـظان  . دارد(

ــویقی و اطالع ــی و تش ــانی هدفگذاری کانگیزش ــوی رفع نیاز واقعی را می و کیفی بهرس س
 تحقق بخشند. به این معنا که ضلع سون این تصویر را رسم کنند. 

 
      

 
 
 

ت هزینه انتردیدی نیـس رـس کل   برای همهٔ   آور مقابله با بیماری کروناهای ـس ورها مـش کـش
ـهای  ـیتدارد )ـبه اســتثـنای فـعال  دنـبالـبهکمبود مـنابع ـمالی بخش آموزش ـعالی و تحقیـقات را  

مرتبط با مقابله بیماری کرونا مانند ســاخت واکســن یا دارو و تجهیزات    فّناورانهپژوهشــی و 
 پزشکی مورد نیاز(. 

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــگاه  ــورت طبیعی آنها به کند. به ها را آبدیده می کمبود منابع دانش ــوی افزایش بهره ص وری و  س
ت  یاـس ت از منابع روی خواهند آورد و ـس تفاده درـس ی را در پیش خواهند  های مالی اـس انقباـض

ارت  ت. در این میان، میدان دادن به جـس ناریو قطعی اـس های  ها و نوآوری گرفت. تحقق این ـس
 دانشمندان و دانشگاهیان برای کارآفرینی و خلق ایده و ثروت یک دستاورد مثبت خواهد بود. 

امری  اـست.   روی آورند پارادایم پایداریبه آن   هادانـشگاهکه ممکن اـست  دیگری   جریان
هایی تربیت کند که قدرت  انـسان  دانـشگاه باید  انـسانی.  ازحف  محیط زیـست طبیعی و فراتر

ازی کلیه مالحظات فرهنگی وهماهن   تلفیق و ادی و  ـس ت اجتماعی و اقتـص   محیطی وزیـس
ند.  المت را داشـته باـش ازای،  حاشـیه  ی علمیهاتالش   ـس دانشـگاه   نخواهد بود.   دیگر کارـس

ود. باید خود  ود از  به کانون پایداری تبدیل ـش باید     جایه این پز ب اگرلنین ـش
 . ی شکل بگیرد تحّولمید که لنین . ایم ی بگو

 
 کمی: اعتباربخشی به سناریوهاهای. یافته5

عیت جنـسیت، ـسن،تحـصیالت    اطالعات پاـسخگویان از (3) ـشمارهٔ   جدول در نظروـض
است. وسمت منعکز شده 

ی  فراوانی بر اساس متلیرهای زمینه. ( 3جدول شماره )  ایتوز

 درصد فراوانی گزینه ای زمینه متلیر

 جنسیت
 76/29 25 زن

 24/70 59 مرد

 سن

30-26 7 33/8 
35-31 16 05/19 
40-36 20 81/23 
45-41 10 90/11 
50-46 13 48/15 
55-51 8 52/9 

 52/9 8 55 باالی 
 38/2 2 باسب بی

 10/13 11 ارشد کارشناسی تحصیالت
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 درصد فراوانی گزینه ای زمینه متلیر
 52/34 29 دکترا  دانشجوی

 38/52 44 دکترا 

 سمت

 33/33 28 علمی هیئت
 28/39 33 عالی آموزش  متخصپ

ــجوی ــیالت   دانش   تحص
 تکمیلی

23 38/27 

 84 پاسخگویان مجموع 

 
خگو،  نفر   84با توجه به جدول توزیع فراوانی متغیرهای زمینه ای، از  د زن    30پاـس درـص

تا   36درصد آنها بین   8/23درـصد مرد هـستند. ـسن بیشترین نسبت پاسخگویان یعنی  70و 
سـاله هسـتند. تحصـیالت بیش از نیمی از    35تا  31درصـد افراد  19سـال سـن دارند و   40

  2/39درصد آنها دانشجوی دکترا هستند.  5/34درصد آنها دکترا و   3/52پاسخگویان یعنی 
درصد دیگر   3/27درصد عضو هیئت علمی و   3/33ویان متخصپ آموزش عالی،  پاسخگ

 دانشجوی تحصیالت تکمیلی هستند. 
 

ی  فراوانی بر حسب مواف ع و مخالفع با گویه 4جدول شماره )  ها های مثلفه (. توز

 مثلفه/
 روند 

 گویه 
 مخالف  موافق

 درصد فراوانی  درصد فراوانی 

  و هویت
 جایگاه

 دانشگاه

کادمیک هایارزش   67/41 35 33/58 49 .شوندمی اساسی تحّول دستخوش آ
کادمیک هایارزش  در اساسی تحّول  76/54 46 24/45 38 .دهد نمی ر  آ

 در فرهنگی هویت و علمی اخالق  لون هاییمقوله  آموزش، شدنکاالیی دلیلبه
 .گیرندمی قرار حاشیه

40 62/47 44 38/52 

 50 42 00/50 42 شود. می   مصادره   ...   و   زون   و   گوگل   مانند   مجازی   محیط   های کارتل   توسط   آموزش 
 95/30 26 05/69 58 .شوند می   جامعه   به   کمک   و   اجتماعی   مسئولیت   ایفای   و   عمومی  عرصهٔ   وارد   ها دانشگاه 

 62/72 61 38/27 23 .شودمی منزوی دانشگاه نهاد
 33/33 28 67/66 56 .کندمی طی را اجتماعی هویت تعمیق فرایند دانشگاه نهاد

 76/29 25 24/70 59 .است قطعی بشر بنیادین هایپرسش  به دانشگاه ورود

 پایداری 
 14/32 27 86/67 57 .شودمی برجسته پایداری سازیپیاده و ترویج در هادانشگاه  نقش

 67/16 14 33/83 70 .برندمی پی زیست  محیط حف  و پایداری اهمیت به هادانشگاه
 71/35 30 29/64 54 .شوندمی تبدیل پایداری مباحث ممتاز کانون به هادانشگاه
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 مثلفه/
 روند 

 گویه 
 مخالف  موافق

 درصد فراوانی  درصد فراوانی 

  به ورود
 دانشگاه

 29/64 54 71/35 30 .شوندمی گرانخبه مجددا   هادانشگاه
 57/53 45 43/46 39 .بود نخواهند ایتوده هادانشگاه جوانان استقبال کمبود دلیلبه

 81/23 20 19/76 64 .شودمی تر مهم تحصیل از اشتغال
  هایرشته  از جوانان استقبال هابیمارستان با مرتبط مشاغل  مخاطرات  دلیلبه

 .یابدمی کاهش پزشکی
18 43/21 66 57/78 

 05/44 37 95/55 47 .یابدمی افزایش پزشکی دانشجویان تعداد سالمت، موضوع  اهمیت دلیلبه

 زندگی
 دانشگاهی 

 76/29 25 24/70 59 .ندارد را سابق غنای  یادگیری فضای
 38/27 23 62/72 61 شود.می ضعف دلار دانشجویان علمی پذیریجامعه
 76/29 25 24/70 59 .شودمی  متحّول پردیز در زندگی
 76/29 25 24/70 59 .دهد می   کاهش   دانشجویان   در   را   محلی   بون زیست   به   تعلق   مجازی  یکسارله   های آموزش 
 9/11 10 10/88 74 .یابدمی ظهور دانشجوـدانشجو و دانشجوـاستاد رابطه از نوینی اشکال

 المللیبین
 شدن

 38/2 2 62/97 82 .گیردمی شکل  المللیبینـعلمی هایهمکاری از جدیدی اشکال
 95/55 47 05/44 37 .رودمی پیش شدنمحلی و شدنبومی سمت به عالی آموزش

 71/35 30 29/64 54 .یافت خواهد  کاهش شدت به خارجی دانشجویان تعداد

  یادگیری
 الکترونیکی

 19/1 1 81/98 83 .یابد می   ادامه   اضطراری   شرایط   در   مکمل   عنوان به   و   فعلی   صورت به  الکترونیکی   یادگیری 
  مهیا   کامل   شدن مجازی   حد   سر   تا   آن   های زیرساخت   و   متحّول  الکترونیکی   یادگیری 

 .شود می 
65 38/77 19 62/22 

 57/3 3 43/96 81 .یابدمی توسعه مجازی(   )حضوری ترکیبی یادگیری
 33/8 7 67/91 77 .گرفت خواهد شکل مجازی پژوهش پدیدهٔ 

 حکمرانی
 و مدیریت

 بودجه

 9/61 52 10/38 32 پایین(. به باال )از شودمی مراتبیسلسله و متمرکزتر دانشگاهی مدیریت و حکمرانی
 71/35 30 29/64 54 .شودمی ترمشارکتی و تردمکراتیک دانشگاهی مدیریت و حکمرانی

 9/11 10 10/88 74 .آورندمی روی مالی انضباط و وریبهره  به بودجه کمبود دلیلبه هادانشگاه
کادمیک هایفعالیت برخی  86/17 15 14/82 69 .شودمی تعطیل آ

 14/32 27 86/67 57 .کنندمی جبران را بودجه کمبود ...( و صنعت با )ارتباط خود ابتکارات  با هادانشگاه
 52/34 29 48/65 55 .کنند می   پیدا   کاهش   عالی   آموزش   خدمات   کنندگان مصرف   اقتصادی،  بحران   دلیل به 

 84 پاسخگویان  مجموع 

ــمارٔه )طبق جدول   ــب موافقت و مخالفت با گویه( 4ش کالن  های توزیع فراوانی بر حس
 به شر  زیر است:ها نفر پاسخگو نسبت موافقت 84روندها، از 

با گویه   ،درصــد70  یعنی ،بیشــترین موافقت  «هویت و جایگاه دانشــگاه»  رونددر کالن
درـصد  27« و کمترین موافقت یعنی  بنیادین بـشر قطعی اـستهای »ورود دانـشگاه به پرـسش

 شود« است. می با گویه »نهاد دانشگاه منزوی
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ـبه    ـهادانشـــگاه»  درصـــد ـبا گوـیهٔ 83  بیشــترین موافـقت یعنی  «ـپاـیداری»کالن روـند    در
ــت پی  اهمیت ــد با 64ت یعنی  « و کمترین موافقبرندمی  پایداری و حف  محیط زیس درص
 شوند« است. می ممتاز مباحث پایداری تبدیلبه کانون  هادانشگاهگویه »

گاه»در کالن روند  ترین موافقت یعنی  «ورود به دانـش د با گویهٔ 76  بیـش تغال از  درـص »اـش
مخاطرات   دلیلبهگویه »درصـد با 5/21ٔ« و کمترین موافقت یعنی شـودمی  ترتحصـیل مهم

 یابد« است. می  پزشکی کاهشهای استقبال جوانان از رشتهها  بیمارستانمرتبط با    مشاغل
»اشـکال   درصـد با گویهٔ 88 بیشـترین موافقت یعنی  «زندگی دانشـگاهی»در کالن روند 

تادنوینی از ــ رابطه اـس ــ دانـشجو و دانـشجوــ ها هم  یابد« و با مابقی گویهمی  دانـشجو ظهورــ
 درصد است. 70 تقریبا  

دنیالمللبین»در کالن روند  ترین موافقت یعنی  «ـش کال  درصـد با گویهٔ 6/97  بیـش »اـش
عنی گیرد« و کمترین موافـقت یمی  ی شـــکلالمللبینـــــ ی علمیـهاهمـکاریـجدـیدی از

 رود« است. می شدن پیشو محلی  شدنبومی  »آموزش عالی به سمت درصد با گویهٔ 44
د  کالن  در ادگیری الکترونیکی»روـن ت یعنی  «ـی هٔ 8/98  بیشــترین موافـق ا گوـی ــد ـب  درصـ

ورت به»یادگیری الکترونیکی طراری ادامهفعلی و به  ـص رایط اـض یابد«  می  عنوان مکمل در ـش
های  ساختتحّول و زیرم  »یادگیری الکترونیکی  درصد با گویهٔ 3/77و کمترین موافقت یعنی  

 شود« است. شدن کامل مهیا میآن تا سر حد مجازی
ــترین موافقت یعنی «حکمرانی مدیریت و بودجه»روند  کالن در ــد با گویهٔ 88 بیش  درص

کمترین  آورـند« و  می  وری و انضـــباط ـمالی رویکمبود بودـجه ـبه بهره دلـیلـبه  ـهادانشـــگاه»
 مراتبی دانـشگاهی متمرکزتر و ـسلـسله »حکمرانی و مدیریت درـصد با گویهٔ 38موافقت یعنی  

اال به پایین(« است. شود )از بمی

  



 

 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

207 
پژوهی تأثیرات بحران  آینده 

 ... بر آموزش عالی   19ـ کووید 
 

یوهای مرجح(. 5 )جدول شمارهٔ ی  سنار  1توز

یو مثلفه/روند   سنار
 درصد

مواف ع 

ــت ــویـ  و  هـ
 دانشگاه   جایگاه

 00/50 شود.می مصادره  ... و زون  و گوگل  مانند مجازی محیط هایکارتل توسط آموزش
کادمیک هایارزش  33/58 .شوندمی اساسی تحّول دستخوش  آ

 67/66 .کندمی طی را  اجتماعی هویت تعمیق فرایند دانشگاه  نهاد
 05/69 .شوندمی جامعه به کمک و اجتماعی مسئولیت ایفای و  عمومی عرصه وارد  هادانشگاه

 24/70 .است  قطعی بشر  بنیادین هایپرسش به دانشگاه ورود

 پایداری
 29/64 .شوندمی تبدیل پایداری مباحث ممتاز کانون به  هادانشگاه

 86/67 .شودمی برجسته  پایداری سازیپیاده و  ترویج در هادانشگاه نقش
 33/83 .برندمی پی زیست محیط حف  و  پایداری اهمیت به  هادانشگاه

  به ورود
 دانشگاه

 95/55 .یابدمی افزایش پزشکی دانشجویان تعداد سالمت، موضوع  اهمیت  دلیلبه
 19/76 .شودمی ترمهم تحصیل از  اشتغال

 زندگی
دانشگاهی 

 24/70 .ندارد را سابق غنای یادگیری  فضای
 24/70 .شودمی متحّول پردیز در زندگی

 24/70 .دهدمی کاهش دانشجویان در را محلی بون زیست به تعلق مجازی یکسارله هایآموزش
 62/72 شود.می  ضعف دلار دانشجویان  علمی  پذیریجامعه
 10/88 .یابدمی ظهور دانشجوـدانشجو و دانشجوـاستاد رابطه از نوینی اشکال

 شدنالمللیبین
 29/64 .یافت خواهد  کاهش شدت به خارجی دانشجویان  تعداد

 62/97 .گیردمی شکل  المللیبینـعلمی هایهمکاری از  جدیدی اشکال

  یادگیری
الکترونیکی

 38/77 .شودمی مهیا کامل شدنمجازی سرحّد  تا آن هایزیرساخت و متحّول الکترونیکی  یادگیری
 67/91 .گرفت خواهد شکل مجازی پژوهش  پدیدهٔ 

 43/96 .یابدمی توسعه مجازی(   )حضوری ترکیبی  یادگیری
 81/98 .یابدمی ادامه اضطراری شرایط در مکمل عنوانبه و فعلی صورت به الکترونیکی  یادگیری

 حکمرانی
 و مدیریت

بودجه

 29/64 .شودمی  ترمشارکتی و  تردمکراتیک  دانشگاهی مدیریت و حکمرانی
 86/67 .کنندمی جبران را بودجه کمبود ...( و صنعت با )ارتباط خود ابتکارات  با  هادانشگاه

کادمیک  هایفعالیت برخی  14/82 .شودمی  تعطیل  آ
 10/88 .آورندمی روی مالی انضباط و وریبهره  به بودجه کمبود دلیلبه  هادانشگاه

 84 پاسخگویان مجموع 

  ـگاـنه را نشـــان هـفتـهای  مؤلـفهســـناریوـهای مرجح در هر ـیک از    (5شـــمارٔه )ـجدول  
 . و ترجیح پاسخگویان است  تأییدسناریو مورد   25سناریو محتمل،  34دهد. در کل از می

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 است.  درصد50 از بیشتر موافقت درصد  که سناریوهایی .1
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 گیری .  بحث و نتیجه6
ی عوامل ثبات یا تغییر برای تجـسم وجوجـستدر   ایرـشتهای میانحوزه  عنوانبه پژوهیآینده

ــت.  ــ   بانیدیدهدر این مقاله رویکرد   آینده بالقوه اس در این   د. آینده با مدد پیمایش پیگیری ش
 شــود.می  مهم تلقی  مورد روـندـها و روـیدادـها بســـیار  نوع مـطالـعات قضـــاوت خبرـگان در

  ات وتأثیر  ن آموزش عالی اصـل وجودامتخصـصـ  این مطالعه نشـان داد خبرگان وهای  یافته
اـمدـهای بحران   ا  پـی این   ،دـیدـگاه آـنان  از  همچنین  اـند. ـپذیرفـته  برآموزش ـعالی را ویروس کروـن

یط وات تأثیر اده نبوده و بـس یع و ـس ت.  دارای ابعاد وـس د   گونههمان متنوعی اـس که مالحظه ـش
ح ـبا مـیانگین ـباالی  ـگاـنه معطوف ـبه آیـنده ـحداـقل دو ســـناریو مرّج ابـعاد هـفت  ـیک از  هر  در

ه روند50 دموافق وجود دارد. ـس ترین احتمال وقوع را  درـص خگویان   از نظر کالن که بیـش پاـس
  بنـیادین و  صــورت تحّول ـبه)اـما ـنه    ـنداز: تقوـیت ـیادگیری الکترونیکیاترتـیب عـبارت دارـند ـبه
دن کاملمجازی تر به مقولهٔ  در  تغییر (،ـش گاهی و توجه بیـش بک زندگی دانـش این   پایداری.   ـس

 . دهندمی  ح را در درون خود جایسه روند بیشترین سناریوهای مرّج 
ح  درصـد اسـت، سـناریوهای مرّج 50یی که میانگین موافقان آن زیر حذف سـناریوها  با

ان اـی د. می  نـم ه  در  شــوـن د    مؤلـف ا روـن ت و»ـی اه  وـی اه دانشـــگ ایـگ ــد  مینظر  هبـ   «،ـج اکثر  رسـ
ورود دانشـگاه به  ند ونکمی تعمیق هویت اجتماعی را طی  فرایندپاسـخگویان نهاد دانشـگاه  

ناریو  درـصد پاـسخگویان با61 بنیادین بـشر قطعی اـستهای پرـسش ـشگاه که نهاد دان این ـس
ابتدای   اسـت که درهایی  گزارش . این یافته برخالف برخی  مخالف هسـتندشـود  می  منزوی

ه خبر  ،شــروع بحران اه و  عجوالـن اارزش ـجابـجایی    از زوال هوـیت دانشـــگ ادمـیکـه ـک   ی آ
ــبت به حف    بینی واین خوش   دادند. می ــالت و هاارزش امیدواری نس ــگاه درهارس   ی دانش

 است.   مشهودگزارش بانک جهانی نیز 
ــگاهنقش   «پایداری»مؤلفه/روند   در ــته ترویج و پیاده در  هادانش ــازی پایداری برجس   س

 ـکه همچـنان  برـندمی  ـپاـیداری و حف  محیط زیســـت پیـبه اهمـیت  ـهادانشـــگاه  شــودمی
اـنک جـهانی(2020)  1جورجیو ـمارینونی و همـکاران افتن    دربخشــی ازگزارش ـب براهمـیت ـی

کیداین دوران   پایداری در    . کردند  تأ
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  « (ـنانورود دانشــجوـیان ـبه دانشـــگاه)ثـبتبحران بر    ـتأثیرروـند  »ســون یعنی    مؤلـفهٔ   در
ــیل مهم ،عوامل دیگر وها لحاظ کاهش توان مالی خانوادهبه ــتغال از تحص ــودمی  تراش  ش

   نان برد.  ترسناا  اندازلشم  عنوانبه( از آن 2020 سنتیل ناتانامری که 
گاهی»لهارن یعنی   مؤلفهٔ در کال نوینی از  «زندگی دانـش خگویان معتقدند اـش رابطه   پاـس
   یابدمی دانشجو ظهورـدانشجو و دانشجوـاستاد

دنالمللیبین» مؤلفهٔ  در کال جدیدی ازنیز روندها نشـان می  «ـش ی هاهمکاری دهد اـش
  شدت کاهش خواهد یافت خارجی به  و تعداد دانشجویان  گیرد می ی شکلالمللبینــ علمی

نتیل ناتان )  همچنینمحققان بانک جهانی  های  این ـسناریو با یافته  ( همـسو 2020گزارش ـس
عبارت است از تداون یادگیری  ترین سناریو، مرجح«شدنالکترونیکی» مورد روند ست. درا

ــورت به الکترونیکی ــ   عنوانبهفعلی و    ص ــطراری بمکمل در ش که یادگیری ای  گونههرایط اض
ــوری ترکیبی ــعه  )حض با نظرات   تحّول این    یابد. می  وپژوهش مجازی روا    مجازی( توس

ــا کیم انی و  بینیپیش  همچنین(  2020)  جوشـ ک جـه اـن ه در  ـب دهٔ   آنـچ ارات متـح   عربی و  اـم
 وقوع است سازگاری دارد.  شده یا درحالاز کشورها گزارش  بسیاری دیگر و  هندوستان

هٔ در   ه  پیش  تحّول ترین  عـمده  «حکمرانی وـمدیرـیت»  مؤلـف ا دانشـــگاهرو این اســـت ـک   ـه
ه لـب ه بهره دلـی ـب ه  الی رویکمبود بودـج ـم اط  دمی  وری و انضـــب الدرعین  آورـن برخی    ،ـح

ـکادمـیک تعطـیلـهای فـعالـیت   ( و2020) بولتون  این بحران ـمالی توســط ـهاـبل و شــودمی  آ
ا کیم ده بود. 1399همکاران ) منتظر و  همچنینو   (2020) جوـش آمدن  برای فائق  ( مطر  ـش

( مبنی بر 2020) شــاو و  زپیشــنهاد فرناندحکمرانی از این دســت   ی مدیریت وهالالشبر 
ــبکه نفعان را درکه همه ذی  ،خدمتگزار پذیر ورهبری انعطاف ــا و  ،گردهم آورد ای  ش   راهگش

رویکرد   معنی اـستقرار نوعی حکمرانی هوـشمند دانـشگاهی اـست.  این به الهان بخش اـست. 
 سوی آن گان بردارد. همهمی که دانشگاه ایرانی نیز باید ب
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The COVID-19 crisis in Iran has drawn the 
attention of academic scholars in all fields of 
knowledge. The researchers of humanities 
and social sciences as the same as the scholars 
of medical sciences and epidemiologists 
have been trying to participate in the whole 
process of crisis management. There have 
been published an enormous number of 
books and articles in the scopes of sociology, 
history, philosophy, linguistics, psychology, 
anthropology, economics, management, 
literature, geography, politics, theology etc. in 
Farsi, English, and other languages by Iranian 
and non-Iranian authors and researchers. 
This plethora of literature indicates that the 
Corona crisis is an interdisciplinary and 

transdisciplinary phenomenon so that we 
cannot face that with disciplinary viewpoints. 
Besides, during the last few months, 
humanities and social sciences have proved 
their abilities and values to serve the society 
in critical situations. The scholars of these 
areas of knowledge have been involved in 
academic studies and activities, which their 
results have been digitally published for the 
public. These scholars, as social actors, have 
also been participating in volunteering and 
civic activities to provide help for the people. 
Articles published in this issue of the journal 
of interdisciplinary studies in humanities are 
parts of that huge job.

GUEST EDITOR PREFACE:

COVID-19 Crisis: An Interdisciplinary Problem



Vol. 12
Issue 2

Spring 2020

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

the benefits of gaining power. In international 
relations domain, too, the situation caused 
by the coronavirus outbreak raises various 
hypotheses, including it’s paving the way for 
positive, empathetic and justice oriented 
initiatives, on the one hand, and events 
of domination and threatening peaceful 
intentions, on the other, and they all deserve 
the attention of researchers in this field.

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 
various academic fields to reflect their views 
in this noble and, of course, interdisciplinary 
issue. As it was mentioned, by dedicating two 
special issues to this crisis, we have turned 
the quarterly into one of the platforms that 
tried its best to stimulate  meaningful efforts 
to meet one of the urgent needs of our 
society. Fortunately, this decision has met 

with widespread approval by the scientific 
community, and thus, has made remarkable 
resources available to the quarterly’s educated 
audience. This achievement was primarily due 
to a wise policy adopted by the quarterly’s 
editorial board to publish two special issues 
related to this crisis. But I must also thank 
Professor Nematullah Fazeli who accepted 
the editorial board’s invitation to shoulder 
the responsibility of  acting as guest editor 
for these issues and bring the work to its 
conclusion with competence in an efficient 
manner. 

I am hopeful that this collection, for 
its part, strengthen the link between the 
country's policy-making bodies and centers of 
knowledge at various levels and help increase 
the intellectual quality and effectiveness of 
decisions made.
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Perhaps, the world, in recent decades, has 
not experienced a more bitter, frightening, 
and deadly event than the outbreak of the 
Coronavirus or Covid-19. This pandemic, on 
the other hand, has also left positive traces 
on human life and, therefore, should not be 
considered as a threat, loss and a catastrophe 
altogether. As soon as these two aspects of 
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? 

On the other hand, the scope of influence 
of this phenomenon is so wide that it has 
captured the attention of thinkers and 
researchers from a wide realm of academic 
fields and will continue to do so. In other 
words the aforementioned macro question 
must be translated into various micro 
questions specific to different fields of scholarly 
endeavor in order to direct the actions taken 
within that field. When it comes to diverse 
fields of knowledge influenced by coronavirus 
pandemic, disciplines such as education (both 

public and higher), economics, psychology, 
and mental health might come to the mind 
first. But it certainly has a much broader 
and more serious scope of reach, including 
theology, philosophy, sociology, law, and 
even politics and international relations. 
Interestingly, the spring of 2020 issue of The 
Interdisciplinary Studies Quarterly,  

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 
arena, the best, the newest and perhaps 
the most important will be the outcome of 
the 2020 US presidential election. Trump's 
defeat and his ouster from office, for many 
observers and analysts, have been influenced 
by the way he dealt with Covid-19. In other 
words, a successful management and less 
mortality rate due to this phenomenon could 
have significantly increased his chances of 
re-election. His political rival beat the drum 
louder and louder, perhaps overstating his 
weakness in handling  the situation and reaped 
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