
فصلنامه علمی ـ تخصصی

ارزیابی تـأثیرات اجتماعی 
شماره دوم، ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا ـ کووید 19، اردیبهشت 1399

 صاحب امتیاز: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول   ایرج فیضی
هادی برغمدی سردبیر  
ویراستار ادبی   وحید تقی نژاد

مترجم   فرید ناهید 
مدیر اجرایی   مریم بایه

منصور ندیری طراح و حروف چین 

ــورخ 1398/4/3  ــتناد مجــوز 19091 م ــه اس ــن نشــریه ب ای
امــور مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و 

ــت. ــی اس ــی تخصص ــه علم ــامی دارای درج ارشاداس

 این فصلنامه در پایگاه
 ،)www.sid.ir( اطاعات علمی جهاددانشگاهی 

 ،)www.magiran.com( بانک اطاعات نشریات کشور 
 ،)www.civilica.com( بانک اطاعات نشریات سیویلیکا
 )www.noormags.com( پایگاه مجات تخصصی نور 

و برخی پایگاه های دیگر نمایه می شود.

 نشــانی: تهران، خیابــان انقاب اســامی، خیابــان ابوریحان،
خیابان شهید وحید نظری، شماره 47

صندوق پستی: 1316 ـ 13145
کدپستی: 1315686151 

تلفن: 2 ـ66497561 
نمابر: 66492129 

sia.ihss.ac.ir پایگاه اینترنتی:  
sia.ihss.acecr@gmail.com رایانامه: 

فرایند چــاپ: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعی 
جهاددانشگاهی

قیمت: 150.000 ریال

هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(

غالمرضا اسکندریان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

حسین ایمانی جاجرمی
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

هادی برغمدی
دکتــرای جامعه شناســی؛ مدیــر مرکــز علمــی و تخصصــی ارزیابــی تأثیــرات 

اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

سلیمان پاک سرشت
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمدجواد چیت ساز
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

فردین علیخواه
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیان

محمد فاضلی
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایرج فیضی
دکتــرای جامعه شناســی؛ عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

ایرج قاسمی
دکتــرای جغرافیــا و برنامه ریــزی شــهری؛ عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی



فصلنامه علمی ـ تخصصی

ارزیابی تـأثیرات اجتماعی 
شماره دوم، ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا ـ کووید 19، اردیبهشت 1399

 صاحب امتیاز: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول   ایرج فیضی
هادی برغمدی سردبیر  
ویراستار ادبی   وحید تقی نژاد

مترجم   فرید ناهید 
مدیر اجرایی   مریم بایه

منصور ندیری طراح و حروف چین 

ــورخ 1398/4/3  ــتناد مجــوز 19091 م ــه اس ــن نشــریه ب ای
امــور مطبوعاتــی و اطــاع رســانی وزارت فرهنــگ و 

ــت. ــی اس ــی تخصص ــه علم ــامی دارای درج ارشاداس

 این فصلنامه در پایگاه
 ،)www.sid.ir( اطاعات علمی جهاددانشگاهی 

 ،)www.magiran.com( بانک اطاعات نشریات کشور 
 ،)www.civilica.com( بانک اطاعات نشریات سیویلیکا
 )www.noormags.com( پایگاه مجات تخصصی نور 

و برخی پایگاه های دیگر نمایه می شود.

 نشــانی: تهران، خیابــان انقاب اســامی، خیابــان ابوریحان،
خیابان شهید وحید نظری، شماره 47

صندوق پستی: 1316 ـ 13145
کدپستی: 1315686151 

تلفن: 2 ـ66497561 
نمابر: 66492129 

sia.ihss.ac.ir پایگاه اینترنتی:  
sia.ihss.acecr@gmail.com رایانامه: 

فرایند چــاپ: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعی 
جهاددانشگاهی

قیمت: 150.000 ریال

هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(

غالمرضا اسکندریان
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

حسین ایمانی جاجرمی
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

هادی برغمدی
دکتــرای جامعه شناســی؛ مدیــر مرکــز علمــی و تخصصــی ارزیابــی تأثیــرات 

اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

سلیمان پاک سرشت
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمدجواد چیت ساز
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

فردین علیخواه
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیان

محمد فاضلی
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایرج فیضی
دکتــرای جامعه شناســی؛ عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

ایرج قاسمی
دکتــرای جغرافیــا و برنامه ریــزی شــهری؛ عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
مرکز علمی و تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی



داوران این شماره )به ترتیب حروف الفبا( 

 محمدرضا پویافر 
)دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین(

 فروزنده جعفرزاده پور 
)دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(

 اسماعیل جهانی دولت آباد 
)دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی(

 حسین حیدری 
)دانشجوی دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(

 علی رنجبرکی 
)دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(

 زهرا زارع 
)دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق(

 علی اکبر سلیمانی 
)دکترای روان شناسی و دانشیار جهاد دانشگاهی(

 تهمینه شاوردی 
)دکترای جامعه شناسی و دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(

 مرتضی قلیچ 
)دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی(



ــی  ــرات اجتماع ــی تاثی ــی ارزیاب ــی و تخصص ــه علم فصلنام

بــه عنــوان تنهــا نشــریه فعــال حــال حاضــر در زمینــه 

ــته  ــور وابس ــی در کش ــرات اجتماع ــی تاثی ــات ارزیاب مطالع

بــه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد 

ــرات  ــی تاثی ــی ارزیاب ــی و تخصص ــز علم ــگاهی )مرک دانش

اجتماعــی( بــا هــدف کمــک بــه ارتقــاء ســطح علمــی فعــاالن 

ــتای  ــت در راس ــود و حرک ــش موج ــال دان ــوزه، انتق ــن ح ای

مدیریــت دانــش در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی، 

ــان  ــگران و متخصص ــان پژوهش ــی می ــاط علم ــاد ارتب ایج

ــن رشــته ای  ــل بی ــی، ایجــاد تعام ــرات اجتماع ــی تاثی ارزیاب

بــه عنــوان یکــی از ضرورت هــای مطالعــات ارزیابــی تاثیــرات، 

ــای  ــی و فعالیت ه ــای علم ــن فعالیت ه ــل بی ــاد تعام ایج

ــی  ــبکه اجتماع ــاد ش ــت(، ایج ــم و صنع ــد عل ــری )پیون کارب

میــان پژوهشــگران، متخصصــان و عالقــه منــدان بــه ارزیابــی 

تاثیــرات اجتماعــی، آمادگــی خــود را جهــت دریافــت 

و چــاپ مقــاالت در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

ــوده  ــالم نم ــا اع ــا و پروژه ه ــا، طرح ه ــت ها، برنامه ه سیاس

و از پژوهشــگران، متخصصــان، کارشناســان و عالقمنــدان 

قالــب شــرایط  در  را  خــود  مقــاالت  می نمایــد  دعــوت 

ــه ــه رایانام ــه ب ــن فصلنام ــرای ای ــن و ب ــده تدوی ــان ش  بی

sia.ihss.acecr@gmail.com ارسال نمایند.

معرفی فصلنامه



راهنمای تدوین مقاالت 
فصلنامه علمی - تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی

مطالب مورد پذیرش در فصلنامه را می توان به چنددسته تقسیم نمود.
1. مقاالت علمی حاصل از پژوهش

ایــن دســت از مقــاالت می توانــد حاصــل یــک طــرح پژوهشــی در حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی باشــد 
کــه بــه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی یــک سیاســت، برنامــه، طــرح یــا پــروژه اقــدام نمــوده اســت. در ایــن نوع 
از مقــاالت ســاختار کلــی شــباهت فراوانــی بــه مقــاالت علمــی )پژوهشــی و یــا ترویجــی( داشــته و بنابرایــن 

بــر اســاس شــرایط زیــر بایــد تدویــن گــردد:
شرایط ارسال مقاله:

* مقاله به زبان فارسی بوده و قبال در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد.
ــکاری  ــب هم ــخص و ترتی ــئول مش ــنده مس ــنده دارد، نویس ــک نویس ــش از ی ــه بی ــی ک * مقاالت

ــود. ــن ش ــندگان تعیی نویس
ــوم و  ــور عم ــه ط ــندگان ب ــا نویس ــنده ی ــده نویس ــه عه ــه ب ــات مقال ــت مندرج ــئولیت صح * مس

نویســنده مســئول به طــور خــاص اســت.
* مرکز نشریات پژوهشگاه در ویرایش مقاالت آزاد است.

نحوه ارائه مقاله:
ــات  ــه، ادبی ــدی، مقدم ــای کلی ــه، واژه ه ــده مقال ــوان، چکی ــامل عن ــی ش ــی تخصص ــه علم * مقال

نظــری، روش پژوهــش، یافته هــا، نتیجه گیــری، منابــع و چکیــده انگلیســی اســت. 
* چکیــده مقالــه شــرح مختصــر و جامعــی از محتــوای مقالــه شــامل بیــان مســئله، هــدف، ماهیــت 
ــن  ــده بی ــات چکی ــداد کلم ــت. تع ــث اس ــه و بح ــم، نتیج ــای مه ــش، یافته ه ــی پژوه و چگونگ

ــوند. ــب ش ــی مرت ــه جزئ ــی ب ــدی )5 واژه( از کل ــای کلی 250ـ150 و واژه ه
* مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت و هدف های پژوهش است. 

ــای  ــان نظریه ه ــط و بی ــم مرتب ــط مفاهی ــش، بس ــینه پژوه ــامل پیش ــد ش ــری می توان ــات نظ * ادبی
ــد. ــه باش ــه در مقال ــه کار رفت ــط و ب مرتب

ــای  ــش، روش ه ــرد پژوه ــت. رویک ــام کار اس ــد انج ــی و فراین ــر چگونگ ــش بیانگ * روش پژوه
ــری و... ــه گی ــای نمون ــاری و روش ه ــه آم ــات، جامع ــردآوری اطالع گ

* داده هــا و نتیجه هــای بــه دســت آمــده بــه گونــه ای منطقــی و مفیــد ارائــه شــود و بــه ایــن منظــور 
می تــوان از دیگــر راه هــای ارائــه ماننــد جــدول، نمــودار و تصویــر بــه صــورت ســیاه و ســفید و در 

ابعــاد مناســب نشــریه اســتفاده نمــود. 
ــع  ــع فارســی و ســپس مناب ــام افــراد تنظیــم شــود. ابتــدا مناب ــه ترتیــب الفبایــی ن ــع ب * فهرســت مناب

ــردد.  ــی درج گ غیرفارس
* فایل های مقاله در دو قالب Word و PDF تهیه و ارسال شود.

* قلم مطالب B Nazanin و اندازه آن 13 باشد.



نحوه تنظیم فایل های ارسالی مقاله:
* مقاالت ارسالی بین 6000 تا 8000 واژه باشد. 

* در ترکیبات، فعل ها یا کلمات چندجزئی فاصله بین حروف با نیم فاصله باشد.
* قبــل از عالئــم نگارشــی ماننــد نقطــه، ویرگــول و... از فاصلــه اســتفاده نشــود. پــس از عالئــم مذکــور 

یــک فاصلــه مــورد نیــاز اســت.
* در متــن مقــاالت تنهــا معــادل انگلیســی اصطالحــات در پاورقــی درج و نــکات توضیحــی دیگــر در 

پی نوشــت انتهــای مقالــه آورده شــود.
ــب شــماره گذاری  ــه ترتی ــن و ب ــن آن وســط چی ــا عناوی ــراه ب ــا هم ــا، شــکل ها و جدول  ه * منحنی ه

شــود.
* عنوان منحنی ها، شکل ها و جدول ها در باالی آن و مآخذ آن ها در پایین آن ها ذکر شود.

* ارجاعــات متــن مقالــه داخــل کمــان و بــه ایــن شــیوه تهیــه شــود: )زرین کــوب، 1377: 35(. شــیوه 
ارجــاع بــه منابعــی کــه بیــش از دو نفــر نویســنده دارنــد نیــز بــه ایــن صــورت خواهد بــود: )زریــن کوب 

.)Jacson, 2019: 31( در منابــع انگلیســی نیــز اینگونــه بیایــد .)و ناصــری، 1393: 25
* در فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

مقالــه: نــام خانوادگــی، نــام )ســال انتشــار(. نــام مقالــه. نــام مترجــم. نــام نشــریه، دوره یــا ســال، شــماره، 
صفحــه شــروع و پایــان مقالــه در نشــریه.

کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام )ســال انتشــار(. عنــوان کتــاب. نــام مترجــم. شــماره مجلــد. محــل انتشــار: 
نــام ناشــر، نوبــت چــاپ.

ــگاه  ــام پای ــوان ســند. ن ــت(. عن ــاه و ســال برداشــت از اینترن ــام )م ــام خانوادگــی، ن ــی: ن ارجــاع اینترنت
اینترنتــی. تاریــخ ســند. نشــانی اینترنتــی.

2. مالحظات نظری و روشی
ایــن نــوع از مقــاالت می توانــد حاصــل مطالعــات اســنادی، تحلیــل و یــا کشــف روش هــا، فنــون و ابتکاراتــی 
باشــد کــه یــک پژوهشــگردر فرآینــد انجــام مطالعــات مربــوط بــه ارزیابــی تاثیــرات بــه آن هــا رســیده اســت 
و بــه اشــتراک گذاری آن بــا ســایر پژوهشــگران و عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه می توانــد بــر دانــش آن هــا 
بیفزایــد و یــا در مــوارد مشــابه بــه آن هــا کمــک نمایــد. در ایــن نــوع مقــاالت محدودیــت تعــداد صفحــه 

وجــود نداشــته و تنهــا رعایــت نــکات صوری)قلــم و انــدازه و...( کفایــت خواهــد نمــود.

3. ترجمه
بــا توجــه بــه آنکــه یکــی از هدف هــای اصلــی فصلنامــه ترویج مفاهیــم مرتبط بــا ارزیابــی تاثیــرات اجتماعی 
و آشــنایی بــا آخریــن روش هــا و مالحظــات نظــری این حــوزه از علوم اجتماعی اســت، نشــریه آمادگــی دارد 
تــا ترجمه هــای صــورت گرفتــه از مقــاالت مرتبــط بــا حــوزه ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی را نیــز در فصلنامــه 
بــه چــاپ برســاند. مترجمــان گرامــی عــالوه بــر ارســال ترجمــه، اصــل مقالــه  را نیــز بایــد بــرای فصلنامه ارســال 

نمایند. 
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ــار در دســامبر  ــن ب ــرای اولی ــد 19( ب ــا )کووی ــروس کرون وی

۲۰۱۹ در شــهر ووهان اســتان هوبئی کشــور چین شناســایی 

ــال، در مــدت کوتاهــی  ــاالی انتق ــه واســطه قابلیــت ب و ب

ــل  ــان تبدی ــر در جه ــاری همه گی ــک بیم ــه ی ــت ب توانس

گشــته و در حــال حاضــر تمامــی کشــورها و ســرزمین های 

ــت.  ــاخته اس ــوده س ــود آل ــه خ ــی را ب ــره خاک ــن ک ای

ــن بیمــاری پیــش از  ــه شــیوع ای ــد پیامدهــای اولی هرچن

ورود بــه ایــران نیــز پیــش بینــی شــده بــود امــا پــس از 

ــران در آخریــن روزهــای  ــه ای ــا ب تأییــد رســمی ورود کرون

ــی،  ــرات اجتماع ــت، تاثی ــوی وزارت بهداش ــاه از س بهمن م

ــاری  ــن بیم ــی و... ای ــی، روان ــی، سیاس ــادی، فرهنگ اقتص

بیــش از پیــش نمایــان شــده اســت. اگــر چــه ایــن پدیــده 

ــا  ــه ب ــت ک ــد داش ــز خواه ــی نی ــای طوالنی مدت پیامده

گذشــت زمــان آشــکار خواهــد شــد.

ــا کــم  ــا بی اعتنایــی و ی مســئوالن داخلــی، نخســت ب

ــر التهــاب  ــد ب ــوه دادن موضــوع تــالش کردن اهمیــت جل

ــد  ــس از رش ــا پ ــرده ام ــه ک ــه غلب ــده در جامع ــش آم پی

ناگهانــی و تصاعــدی تعــداد بیمــاران در کشــور بــه ناچــار با 

اعــالم وضعیــت بحرانــی تــالش کردند بــا اجــرای اقداماتی 

از جملــه محدودیت هــای رفــت و آمــد، تعطیلــی برخــی از 

ــدان و  ــور کارمن ــان حض ــش زم ــازمان ها، کاه ــز و س مراک

ــی  ــز آموزش ــی مراک ــای کاری، تعطیل ــاغالن در محیط ه ش

و...، بحــران پیــش آمــده را تحــت کنتــرل درآورنــد.

آنچــه در طــول مــدت ســپری شــده از زمــان شــیوع ایــن 

بیمــاری قابــل مشــاهده اســت، توســعه نیافته بــودن حــوزه 

ــه نظــام ســالمت کشــور  بهداشــت و پیشــگیری نســبت ب

سخن سردبیر
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اســت. بــه ایــن معنــا کــه هرچند ســرانه های بهداشــتی )پزشــک، تخــت بیمارســتانی، 

دســتگاه ها و وســایل درمانــی و...( نســبت بــه بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه 

جهــان در وضــع نســبتًا مناســبی اســت، اما شــبکه درمانــی به ویــژه در حوزه بهداشــت 

و مســائل مربــوط بــه پیشــگیری از چابکــی و توانمنــدی الزم برخــوردار نیســت.

ــا از بعــد  ــن موضــوع تنه ــه ای ــگاه تک بعــدی و نگریســتن ب ــن، ن ــر ای  عــالوه ب

پزشــکی و تقلیــل آن بــه ســطحی خــرد و تاکیــد صــرف بــر رعایــت اصــول بهداشــتی 

)شــاهدی بــر ایــن مدعــا، تعلل و تأخیــر در ایجــاد کمیته اجتماعــیـ  انتظامی در ســتاد 

ملــی مبــارزه بــا کرونــا و تصمیم هــای غالبــًا انتظامــی در ایــن کمیتــه اســت(، دلیــل 

مهمــی بــوده اســت تــا ایــن بیمــاری بــا شــدت و ســرعت بیشــتری گســترش یابــد.

 ابعــاد اجتماعــی پدیــده کرونــا انکارناپذیــر اســت، زیــرا در شــبکه ای از روابــط 

ــر همیــن اســاس مدیریــت  ــروز و گســترش یافتــه اســت. ب اجتماعــی ظهــور و ب

ــرد  ــر عملک ــوی دیگ ــی دارد. از س ــی اجتماع ــز ماهیت ــل از آن نی ــای حاص پیامده

ــده در ســال 1398  ــش آم ــراوان پی نامناســب نهادهــای رســمی در بحران هــای ف

ــای  ــال، اعتراض ه ــت س ــای نخس ــیل های روزه ــاه، س ــه کرمانش ــون زلزل همچ

آبــان مــاه، ســقوط هواپیمــای اوکراینــی و... موجــب شــد کــه در بحــران فعلــی نیز 

شــهروندان بــا نگاهــی تــوام بــا شــک و تردیــد بــه آمارهــا و اقدامــات اجــرا شــده 

ــی کــه برخــی از مطالعــات  ــا جای ــد. ت ــت و نهادهــای رســمی بنگرن از ســوی دول

ــه حــدود دو ســوم شــهروندان از  ــن دوره1 نشــان از آن دارد ک انجــام شــده در ای

عملکــرد دولــت و نهادهــای دولتــی ناراضــی و بــه همیــن میــزان )66 درصــد( نیــز 

ــه شــده از مراجــع رســمی بی اعتمــاد هســتند. ــه آمارهــای ارائ ب

ــای  ــوی نهاده ــات از س ــی اقدام ــام برخ ــاری از انج ــار اخب ــن انتش همچنی

حاکمیتــی در شــبکه های مجــازی )چــون برگــزاری مراســم تشــیع پیکــر یکــی از 

جانبــازان واالمقــام جنــگ در ایــام اوج گیــری بیمــاری و یــا مقاومــت بــرای بســته 

ــای  ــا اطالعیه ه ــض ب ــکارا در تناق ــه آش ــی و...( ک ــی و زیارت ــن مذهب ــدن اماک ش

ــر  ــز ب ــت نی ــوده اس ــا ب ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــوی س ــده از س ــادر ش ص

بی اعتمــادی و ســوء ظــن شــهروندان تاثیرگــذار بــوده و در ادامــه منجــر بــه برخــی 

ــت. ــده اس ــا ش ــوی آن ه ــی از س ــای مدن از نافرمانی ه

بحــران بــی اعتمــادی زمانــی بیــش از پیــش خــود را نشــان می دهــد 

ــا را از  ــه کرون ــوط ب ــار مرب ــد اخب ــح می دهن ــه2 ترجی ــراد جامع ــی از اف ــه نیم ک

1- مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران )اســفند 1398(. نظرســنجی از مــردم تهــران در مــورد کرونــا 
)مــوج اول و دوم(؛ محمــد فاضلــی )اســفند 1398(. پژوهشــی ســریع دربــاره ابعــاد اجتماعــی بحران 

.)1398.12.7( کرونا 
ــورد  ــران در م ــردم ته ــنجی از م ــفند 1398(. نظرس ــران )اس ــجویان ای ــنجی دانش ــز افکارس 2- مرک

ــوج اول و دوم(. ــا )م ــی کرون اپیدم
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ــود  ــد. در نب شــبکه های اجتماعــی مجــازی و شــبکه های ماهــواره ای دریافــت کنن

اعتمــاد اجتماعــی در بیــن شــهروندان، انتظــار وجــود همبســتگی و بــه دنبــال آن 

مشــارکت اجتماعــی بــرای مقابلــه بــا گســترش ایــن بیمــاری نیــز چنــدان پدیــده 

ــا  ــارکت )ب ــتگی و مش ــاد، همبس ــی، اعتم ــود. آگاه ــد ب ــاری نخواه ــورد انتظ م

ــرمایه  ــد س ــی می توانن ــی و خط ــدی متوال ــدی( در پیون ــالت چندبع ــود تعام وج

ــون  ــی )چ ــات اجتماع ــا اقدام ــق ب ــن طری ــاد و از ای ــه ایج ــی را در جامع اجتماع

اجــرای خودخواســته قرنطینــه خانگــی، مشــارکت در طــرح غربالگــری، مشــارکت در 

چالش هــا و اقدامــات داوطلبانــه بــرای مهــار شــیوع بیمــاری، همیــاری و همــکاری 

ــد. ــه کاهــش شــیوع ایــن بیمــاری کمــک نماین ــد و...( ب ــراد نیازمن ــا اف ب

ــه  ــته و ب ــته ای داش ــن رش ــی بی ــا، ماهیت ــیوع کرون ــده ش ــه پدی ــن ب پرداخت

ــف  ــای مختل ــان در بخش ه ــه و توام ــی همه جانب ــد نگاه ــل نیازمن ــن دلی همی

اســت. بنابرایــن هــر یــک از گروه هــای اجتماعــی همچــون پزشــکان، پرســتاران، 

جامعه شناســان، روان شناســان، خبرنــگاران و... بایــد نقشــی در این نظــم ارگانیک 

داشــته و از ایــن طریــق نخســت بــه شناســایی ابعــاد مختلــف پرداختــه و در ادامــه 

تــالش کننــد تــا بــه کاهــش پیامدهــای ناشــی از شــیوع ایــن بیمــاری کمــک نمایند.

ــال در  ــور مث ــوان به ط ــده را می ت ــن پدی ــودن ای ــه ب ــتگی و همه جانب پیوس

پیش بینــی رشــد اقتصــادی منفــی بــرای ســال 1399 و کاهــش ســطح اشــتغال در 

کشــور و بــرآوردی حــدود پنــج میلیــون نفــری از مشــاغل آســیب پذیر بــه دلیــل 

شــیوع کرونــا1 مشــاهده نمــود. آســیب دیدن ایــن تعــداد افــراد )4.800.000 نفــر( 

بــا بعــد تقریبــی 3 نفــر بــرای هــر خانــوار نشــان از آن دارد کــه به طــور مســتقیم 

ــر 15 میلیــون نفــر تأثیــر خواهــد داشــت )فعــاالن حــوزه  شــیوع ایــن بیمــاری ب

حمــل و نقــل، تأمیــن جــا، غــذا و پوشــاک و...(.

ــرای پاییــز  ــکاری 10.6 ب ــرخ بی ــا ن ــداد از شــاغالن کشــور )ب ــن تع ــکاری ای بی

ســال 1398( روزهــای ســختی در ســال 1399 را بــرای مــردم و دولــت رقــم خواهــد 

زد. در حــال حاضــر بخــش دولتــی 958 میلیــارد ریــال، دولــت به طــور مســتقیم 

731 میلیــارد ریــال و شــرکت ها و مؤسســات دولتــی نیــز 227 هــزار میلیــارد ریــال 

بــه بانــک مرکــزی بدهــی دارنــد کــه اگــر برخــی از هزینه هــای تحمیــل شــده در 

روزهــای گذشــته همچــون هزینه هــای درمــان بیمــاران مبتــال بــه کرونــا، کاهــش 

درآمدهــای مالیاتــی در ســال 1399، افزایــش مصــرف آب و بــرق و اینترنــت توســط 

شــهروندان، از بیــن رفتــن فرصــت ایجــاد شــده بــرای حــوزه گردشــگری بــا حــذف 

ــر شــدن آن هــا طــی 5 ســال  ــرآورد 38 براب ــرای گردشــگران چینــی و ب روادیــد ب

1- وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی )اســفند 1398(. درآمــدی بــر آثــار شــیوع ویــروس کرونــا بــر 
اقتصــاد ایــران.
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و...1  را بــرآن بیفزاییــم شــرایط به مراتــب دشــوارتر خواهــد بــود.

ــا اســت.  ــروس کرون ــه از پیامدهــای شــیوع وی ــه ایــن مســائل یــک جنب  البت

ــروش  ــری اســت. کاهــش ف ــن همه گی وجــه دیگــر آن پیامدهــای ســطح کالن ای

ــم   ــل تحری ــه دلی ــدی ب ــع درآم ــن مناب ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ــران ب ــت ای نف

در ایــن دوران بــا کاهــش بیشــتری نیــز مواجــه شــده اســت. از جملــه دالیــل آن 

ــال آن کاهــش درخواســت نفــت  ــه دنب ــی و ب ــد کاال در ســطح جهان کاهــش تولی

اســت. ایــن مهــم زمانــی پررنگ تــر می شــود کــه کشــور چیــن بــه عنــوان شــریک 

تجــاری نخســت ایــران و خریــدار اصلــی نفــت ایــران در کانــون بحــران کرونــا قــرار 

داشــته و ایــن موضــوع بــر حجــم خریــد نفــت و همینطــور واردات و صــادرات ســایر 

کاالهــای اساســی بیــن دو کشــور نیــز تاثیرگــذار اســت. از ســوی دیگــر بــا بســته 

شــدن مرزهــای زمینــی بیــن ایــران و کشــورهای همســایه نیــز بســیاری از مبــادالت 

اقتصــادی از بیــن رفتــه و یــا کاهــش چشــمگیری داشــته اســت کــه ایــن عوامــل 

نیــز عــالوه بــر تاثیــرات کوتاه مــدت در درازمــدت و بــا کاهــش درآمدهــای دولــت 

ــده  ــکاری پیش آم ــه شــده و بی ــکاری وســیع تری در جامع ــه بی ــد منجــر ب می توان

ــرای بنگاه هــای اقتصــادی می توانــد پیامدهــای اقتصــادی،  و بحران هــای مالــی ب

اجتماعــی و... فــراوان دیگــری را در پــی داشــته باشــد.

 تغیــرات پیش آمــده در بازارهــای اقتصــادی بین المللــی همچــون طــال، بورس 

ــال آن تاثیراتــی  ــه دنب ــی ایــن بحــران و ب ــه پیامدهــای بین الملل ــز از جمل و... نی

اســت کــه بــر ایــن بازارهــا بــه عــالوه بــازار مســکن و ارز در ایــران خواهــد داشــت.

 عــالوه بــر ایــن مســائل شــکل گیری نظــام روابــط بین الملــل بــه شــکلی نویــن 

و در دوران پســا کرونایــی بــا توجــه بــه برخــی مشــکالت سیاســی ایجادشــده بیــن 

آمریــکا و کشــورهای اروپایــی و همچنیــن در داخــل اتحادیــه ی اروپــا می توانــد 

بــا هوشــیاری سیاســت مداران ایرانــی بــه عنــوان فرصتــی بــرای تغیــر معــادالت 

بین المللــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

ــی،  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــای اجتماع ــی پدیده ه ــم تنیدگ ــی و در ه  پیچیدگ

سیاســی و... در جامعــه لــزوم بررســی همه جانبــه و کالن بــه مســائل پیــش آمــده 

در شــرایط فعلــی را نشــان داده و از همیــن روی مرکــز ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی 

جهــاد دانشــگاهی در ایــن شــماره از فصلنامــه در قالــب ویژه نامــه ای تــالش نمــوده 

اســت بــا بهره گیــری از نظــرات متخصصــان حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی و 

مطالعــات اجتماعــی بــه بررســی برخــی از آثــار و پیامدهــای شــیوع ایــن بیمــاری 

بــر نظــام جهانــی و مهمتــر از آن بــر نظــام اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی، سیاســی 

و... ایــران بپــردازد.

1- همان: 76.
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ــه  ــماره از فصلنام ــن ش ــار ای ــوص انتش ــه در خص ــد نکت ــان چن ــان، بی  در پای

ضــروری بــه نظــر می رســد: نخســت آنکــه غالــب مقــاالت منتشــر شــده در ایــن 

ویــژه نامــه در روزهــای پایانــی فروردیــن مــاه ســال 1399 تدویــن شــده اســت. 

باتوجــه بــه متغیــر بــودن اعــداد، ارقام و حتــی تاثیــرات این بیمــاری بــر حوزه های 

ــد  ــن خصــوص نیازمن ــی در ای ــگارش مطلب ــی و... ن ــی، فرهنگ اقتصــادی، اجتماع

بــه روز کــردن داده هــا و اطالعــات بــه شــکلی متوالــی بــوده کــه بــه ناچــار بــرای 

ــوده  ــی ب ــان فروردیــن زمان ــوده و پای ــر نب انتشــار نشــریه، ایــن اقــدام امکان پذی

اســت کــه، نویســندگان محتــرم مقــاالت دســت بــه توقــف به روزرســانی داده هــای 

ــود در  ــرایط موج ــف ش ــت در توصی ــن اس ــوع ممک ــن موض ــد. ای ــود نموده ان خ

برخــی از مقــاالت نمایــان باشــد کــه موضوعــی اســت اجتناب ناپذیــر.

ــن  ــرای ای ــده ب ــاب ش ــوع انتخ ــا موض ــه ب ــاط فصلنام ــه ی دوم، ارتب  نکت

ویژه نامــه اســت. هرچنــد ارزیابــی تاثیــرات اجتماعــی به طــور خــاص بــرای بــرآورد 

پیامدهــای یــک سیاســت، برنامــه، طــرح و یــا پــروژه ای از پیــش طراحــی شــده 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، امــا از آن جهــت کــه فرآینــد، روش ها و فنــون مورد 

اســتفاده در ایــن حــوزه  مطالعاتــی می توانــد بــه شناســایی و بــرآورد پیامدهــای 

ــری از  ــا بهره گی ــوان ب ــردازد و می ت ــز بپ ــا نی ــروس کرون پدیده هایــی همچــون وی

ایــن دانــش بــه ترســیم جامعــه  پســاکرونایی اقــدام نمــود، مســئوالن فصلنامــه 

تصمیــم بــر انتشــار ایــن شــماره از نشــریه در ایــن بــازه زمانــی نمودنــد.

عــالوه بــر ایــن دو نکتــه، ایفــای نقــش و انجــام مســئولیت اجتماعــی توســط 

ــز  ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــی ب ــات اجتماع ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش

ــوده و  ــل نب ــه منفع ــائل روز جامع ــورد مس ــت در م ــالش اس ــه در ت ــی ک پژوهش

ــر  ــم ب ــد تصمی ــب ش ــد، موج ــام ده ــی را انج ــی و آموزش ــی پژوهش فعالیت های

انتشــار ایــن ویــژه نامــه گرفتــه و بــا همــکاری شــبانه روزی نویســندگان، داوران و 

همــکاران اداری و امــور نشــریات، ایــن شــماره در زمانــی انــدک منتشــر گــردد، کــه 

بــر خــود الزم می دانــم از همراهــی و همــکاری تمامــی ایــن دوســتان سپاســگزاری 

ــه  ــد ب ــه بتوان ــن ویژه نام ــده در ای ــه ش ــب ارائ ــم مطال ــدوار باش ــرده و امی ک

برنامه ریزی هــای آتــی در کشــور بــرای کاهــش پیامدهــای منفــی همه گیــری ایــن 

ــر افزایــش دانــش عمومــی جامعــه  ــروس کمــک نمــوده، و از ســویی دیگــر ب وی

در خصــوص تاثیــرات و پیامدهــای شــیوع ایــن بیمــاری بــر عرصه هــای مختلــف 

ــذار باشــد. ــز تاثیرگ اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و... نی

هادی برغمدی

اردیبهشت 1399
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چکیده
بــا همه گیــری و عالم گیــری ویــروس کرونــا )کوویــد-19(، جهــان بــا چالشــی مواجــه 
شــده اســت کــه بســیاری، از جملــه دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، آن را بســیار بزرگ تــر و 
ــای  ــروزه در حوزه ه ــن بیمــاری ام ــد. ای ــی می کنن ــی دوم ارزیاب ــگ جهان ــر از جن تأثیرگذارت
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی - فرهنگــی تأثیــر زیــادی گذاشــته اســت و پیش بینــی می  شــود 
ــد و مناســبات  ــام دوران پســا کرونایی ایجــاد نمایــد کــه رون ــا ن در جهــان، مــوج پنجمــی را ب
ــه علت هــا و پیامدهــای  ــود ب ــن الزم ب ــر خواهــد داد. بنابرای ــی را تغیی ــی و محل ــی، مل بین الملل
ایــن ویــروس پرداختــه شــود کــه در ایــن مقالــه مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. روش مطالعــه در 
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، بنیــادی نظــری و مبتنــی بــر اســتدالل عقالنــی منطقــی و از نظــر 
ــه  ــن مقال ــتدالل های ای ــا و اس ــت. یافته ه ــوده اس ــری ب ــی نظ ــر مبان ــی ب ــنادی و مبتن ــرا، اس اج
حاکــی از ایــن اســت کــه شــیوع ایــن بیمــاری در نتیجــه تعامل هــای نامناســب انســان بــا طبیعــت 
ــان  ــل در جه ــژه حمل ونق ــه به وی ــل از مدرنیت ــای حاص ــطه تماس ه ــه واس ــه ب ــت ک ــوده اس ب
ــف  ــه اســت و احتمــال طراحــی و شــیوع آن در آزمایشــگاه های انســانی، ضعی گســترش یافت
یــا حتــی بعیــد اســت. ایــن ویــروس احتمــاالً تغییــرات بنیادینــی را در ســطح جهانــی، ملــی و 
محلــی در حوزه هــای گوناگونــی موجــب خواهــد شــد و احتمــاالً بــه یــک تغییــر انــگاره ای 

منتــج خواهــد شــد کــه در آن، انــگارۀ علمــی نقطــه ارجــاع خواهــد بــود.

ــکی،  ــت - پزش ــری، زیس ــری، عالم گی ــد-19(، همه گی ــا )کووی ــدی: کرون ــای کلی واژه ه
زیســت - ســرمایه، زیســت - قــدرت، حکومــت و دولــت اســتثنا و تغییــر انــگاره ای.
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مقدمه 
ــام کشــورهای جهــان جنبــۀ فراگیــری و  ــروس کرونــا1 )کوویــد-19(2 تقریبــاً در تم وی
ــرار  ــر خــود ق ــان را تحــت تأثی ــای جه ــام ملت ه ــه اســت و تم ــه خــود گرفت ــری ب عالم گی
داده، میلیون هــا نفــر را مبتــال کــرده، جــان صدهــا هــزار نفــر را گرفتــه اســت و تقریبــاً اقتصاد 
ــش  ــه چال ــا را از نظــر سیاســی - اجتماعــی ب ــل نمــوده و کشــورها و ملت ه ــان را مخت جه
کشــیده اســت و بــه اصطــالح در حــوزۀ اثرگــذاری خــود عدالــت را رعایــت کــرده و همــۀ 
ــود  ــور تبعیض آل ــایر ام ــیت و س ــا، جنس ــوع، غن ــه ن ــه ب ــدون توج ــا را ب ــورها و ملت ه کش
ــژه در  ــروس به وی ــن وی ــه نظــر می رســد پیامدهــای ای ــا ب ــرار داده اســت. ام ــر ق تحــت تأثی
ــی آن  ــرات منف ــود و اث ــد ب ــت نخواه ــا عدال ــراه ب ــان و هم ــدت یکس ــدت و بلندم میان م
ــت  ــرات مثب ــود و اث ــد ب ــن خواه ــات پایی ــر و طبق بیشــتر متوجــه کشــورها و ملت هــای فقی
ــای غنــی بــه  ــادی بــرای کشــورها و ملت ه و پیامدهــای مثبتــی به ویــژه در زمینــۀ اقتص
همــراه خواهــد آورد و شــکاف میــان کشــورها و طبقــات اجتماعــی را گســترده تر خواهــد 
کــرد؛ هــر چنــد شــاید در حــوزۀ اثرگــذاری بلندمــدت خــود، جامعــۀ جهانــی را بــه ســمت 

دموکراســی رهنمــون شــود.
هــر چنــد گفتــه می شــود کوویــد-19 از هشــتم دســامبر 2019 در چیــن آغــاز شــده و بعد 
از آن بــه ســرعت و بــا شــدت بــه ســایر کشــورهای جهــان از جملــه بــه کشــورهای غنــی ای 
نظیــر ایاالت متحــده، انگلســتان، آلمــان، فرانســه، ایتالیــا و یــا کشــورهای در حــال توســعه ای 
نظیــر کــره جنوبــی، هنــد، ایــران و... گســترش یافتــه اســت، بررســی ها نشــان می دهــد کــه 
ــاده اســت و کوتاهــی برخــی از کشــورها و نهادهــا  ــر اتفــاق افت ــن بیمــاری زودت شــیوع ای
ــه  ــری آن، نقــش بســزایی داشــته اســت. ب ــی در شــیوع و عالم گی ــا ســازمان های بین الملل ی
نظــر می رســد همیــن رخــداد بــه تنهایــی بتوانــد در رابطــۀ کشــورها بــا همدیگــر و حتــی در 
ــا اعضــای اتحادیه هایــی نظیــر اتحادیــۀ اروپــا تأثیرگــذار باشــد و مرزهــا و روابــط  رابطــۀ ب
ملــی و بین المللــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد. »ایــن نــوع بیماری هــای همه گیــر نظیــر 
طاعــون، آنفوالنــزای پرنــدگان، آنفوالنــزای خوکــی و غیــره در ســال های گذشــته مشــاهده 
شــده اســت، امــا کوویــد-19 بــرای کل جامعــه، بســیار قوی تــر و خطرناک تــر بــوده اســت« 
ــدی از  ــای جدی ــا مدل ه ــدل ی ــا م ــان را ب ــد جه ــر می رس ــه نظ )Majhi, 2020: 210( و ب
مناســبات و ارتباطــات اجتماعــی در حوزه هــای داخلــی و بین المللــی مواجــه کــرده و 
ــای  ــه عملکرده ــاز دارد ک ــدی نی ــی جدی ــای( ارتباطات ــه مدل)ه ــان ب ــرد. »جه ــد ک خواه
ــترک  ــانی مش ــای انس ــت تهدیده ــا مدیری ــه  ب ــترکی را در رابط ــه و مش ــادی همکاران اقتص

.)Buheji & Ahmed, 2020: 97( »ــد تقویــت نمای

1- Corona virus
2- Covid-19
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وقتــی ویــروس کرونــا )کوویــد-19( در جهــان پدیــدار گشــت و بــه صــورت عمــدی 
یــا ســهوی وارد ایــران شــد و بــه ســرعت جنبــه فراگیــری و همه گیــری بــه خــود گرفــت، 

ــاً سیاســی شــکل گرفــت:  دیــدگاه عمومــی و رایــج و عمدت
ــاخته و  ــتکباری س ــرمایه داری و اس ــام س ــژه نظ ــمنان به وی ــط دش ــروس توس ــن وی 1. ای
پرداختــه شــده اســت و هــدف از آن، کســب ســود و مقابلــه بــا کشــورهای چیــن )خاســتگاه 
ویــروس( و ایــران بــوده اســت و مبتنــی بــر ژنــوم مردمــان ایــن کشــورها برنامه ریــزی شــده 

اســت. بنابرایــن امــکان گســترش و تلفــات در ایــن کشــورها بیشــتر اســت. 
2. ایــن ویــروس در آزمایشــگاه های چیــن ســاخته و پرداختــه شــده اســت و بــا هــدف 
ــا تضعیــف شــرکت های  ــا نظــام ســرمایه داری و اخــراج ی ــه ب اقتصــادی و در راســتای مقابل
متعلــق بــه کشــورهای ســرمایه دار به ویــژه آمریــکای شــمالی و اروپــای غربــی برنامه ریــزی 
ــن  ــی چی ــرمایه ای - مال ــای س ــت بازاره ــورت موق ــه ص ــق ب ــن طری ــه ای ــا ب ــت، ت ــده اس ش
ــه  ــد و زمین ــداری کن ــوق را خری ــرکت های ف ــد ش ــن بتوان ــت چی ــردد و دول ــف گ تضعی

تقویــت بلندمــدت ســرمایه داری بومــی چینــی قــوت گیــرد. 
ــم از محیطــی  ــی اع ــای طبیع ــل و انفعال ه ــا فع ــی دارد و ب ــۀ طبیع ــروس جنب ــن وی 3. ای
یــا انســانی شــکل گرفتــه و طــی گــذر زمــان و در برخــورد بــا شــرایط گوناگــون و به ویــژه 
ــی  ــرد طبیع ــت، کارک ــن طبیع ــت. بنابرای ــه اس ــوت گرفت ــانی ق ــی - انس ــای حیوان ترکیب ه

ــه کــرده اســت. ــر زندگــی انســان ها دیکت خــود را ب
ــارغ  ــز وجــود دارد کــه در آن ف ــه ذکــر اســت کــه دیــدگاه چهارمــی نی ــه الزم ب البت
از اینکــه ایــن ویــروس چگونــه ســاخته شــده اســت، بــه پیامدهایــی کــه می توانــد داشــته 
باشــد معطــوف می شــود. در ایــن دیــدگاه، فــرض بــر ایــن اســت کــه چــه ایــن ویــروس 
ــوع دســت بشــر و دســتکاری های آزمایشــگاهی او باشــد و چــه ســاخته  ــا مصن ســاخته ی
ــای  ــد پیامده ــت، می توان ــان و طبیع ــی انس ــی و تعامل ــاالت طبیع ــل و انفع ــوع فع و مصن
ــط،  ــان ها، محی ــی انس ــرای زندگ ــد ب ــه می توان ــد ک ــته باش ــراه داش ــه هم ــز ب ــی را نی معین
نظــام ســرمایه داری، نظــام قــدرت و ســلطه و بــه طــور کلــی کنشــگران انســانی هــم مثبــت 

و هــم منفــی ارزیابــی شــود. 
ــکل گیری  ــاره ش ــده درب ــدگاه یادش ــه دی ــی س ــن بررس ــه، ضم ــن مقال ــن در ای بنابرای
ــد و  ــد ش ــز خواه ــروس تمرک ــن وی ــای ای ــد-19(، روی پیامده ــا )کووی ــروس کرون وی
ــای زیســت - پزشــکی، زیســت - ســرمایه،  ــه رویکرده ــا توجــه ب ــد شــد ب ــالش خواه ت
ــرد و  ــورت گی ــاره ص ــی در این ب ــی دقیق ــدرت، ارزیاب ــت - ق ــت و زیس ــت - سیاس زیس
ــن  ــری ای ــل همه گی ــد حاص ــه می توان ــود ک ــه ش ــگاره ای پرداخت ــر ان ــه تغیی ــت ب در نهای

ــروس باشــد. وی
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تعریف مفهوم ها و مبانی نظری
ــر چهــار مفهــوم زیســت - پزشــکی، زیســت - ســرمایه،  ــی ب ــه مبتن ــن مقال از آنجــا کــه ای
ــه  ــا ب ــت، در اینج ــز اس ــگاره ای متمرک ــر ان ــدرت و تغیی ــت - ق ــت و زیس ــت - سیاس زیس

تعریــف ایــن مفهوم هــا پرداختــه می شــود.

الف( زیست - پزشکی
ــق  ــش پزشــکی اســت کــه در آن تــالش می شــود از طری زیســت ـ پزشــکی، شــاخه ای از دان
ــه شــود. زیســت  ــه درمــان بیماری هــا پرداخت تلفیــق اصــول زیست شــناختی و فیزیولوژیکــی ب
- پزشــکی بــه درمــان معیارشــده مبتنــی بــر شــواهدی تأکیــد دارد کــه از طریــق پژوهش هــای 
زیست شــناختی بــه دســت می آیــد و اعتبــار می یابــد و از طریــق کادر پزشــکی بــه اجرا گذاشــته 
می شــود. زیســت - پزشــکی می توانــد بــه بســیاری از مقوله هــای مرتبــط بــا ســالمت و بهداشــت 
و حوزه هــای مرتبــط بــا امــور زیست شــناختی تمرکــز داشــته باشــد. بنابرایــن زیســت - پزشــکی 
شــامل هــر حــوزه ای می شــود کــه از ترکیــب پیشــوند زیســت و نیازهــای تشــخیصی و درمانــی 
پزشــکی ایجــاد می شــود. در واقــع زیســت - پزشــکی، شــاخه ای از علــم پزشــکی اســت کــه از 
 اصــول و رویه هــای زیست شــناختی و فیزیولوژیکــی در عملکردهــای بالینــی اســتفاده می کنــد 
)The free Dictionary, 2013( و بــا بســیاری از زمینه هــای مرتبــط بــا زیست شناســی و 
ســالمت در ارتبــاط اســت و شــامل مــواردی نظیــر زیست شناســی مولکولــی، زیســت - شــیمی، 
زیست شناســی ســلولی، جنین شناســی، زیســت - فنــآوری، فــن آوری زیســتی نانــو، مهندســی 
ــی،  ــک، ژن درمان زیست شــناختی، زیست شناســی پزشــکی آزمایشــگاهی، ســیتوژنتیک، ژنتی
ایمنی شناســی،  ویروس شناســی،  میکروب شناســی،  زیســتی،  آمــار  زیســتی،  اطالعــات 

می شــود. و...  انگل شناســی  سم شناســی، 
در جامعه شناســی، معمــوالً زیســت - پزشــکی بــا زیســت - ســرمایه و دسیســه های 
ســرمایه دارانه همــراه اســت و بــه تالش هــا و اقدام هــای نظــام ســرمایه داری و نولیبرالــی بــرای 

ــت دارد. ــژه بدن-زیســتی دالل ــق نظــام ســالمت و بهداشــت و به وی کســب ســود از طری
زیســت - پزشــکی، بخــش رو بــه رشــدی اســت کــه بــا درمــان و 
مدیریــت ســالمت و بهزیســتی زیســتی ســروکار دارد، و یکــی از صنایــع از 
نظــر فنــی واالســت کــه بــا دسیســه های ســرمایه داری مرتبــط اســت. زیســت 
ــی آورد. زیســت - ســرمایه،  ــه وجــود م - پزشــکی، زیســت - ســرمایه را ب
ارزشــی - ثــروت اقتصــادی - اســت کــه از طریــق شــناخت و دانــش دربــاره 
بدن هــا و قابلیت هــای عاطفــی آنهــا ایجــاد می شــود. از یکســو نعــت 
ــرای  ــکی - ب ــت - پزش ــای زیس ــروش فن آوری ه ــکی از ف ــت - پزش زیس
ــوژن  ــته های ای ــه نوش ــاع ب ــا ارج ــرد. کالف ب ــود می ب ــا - س ــه داروه نمون
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ــه کمــک زیست پزشــکی  ــد ارزش ب تاکــر  )2005(، شــیوه های دیگــر تولی
ــروش  ــتر از ف ــه بیش ــر، آنچ ــوی دیگ ــد: »از س ــف می کن ــه توصی را اینگون
دارو ســودمند اســت، »صنعــت بمبــاران تســت های تشــخیصی« و تولیــد 
پایگاه هــای داده هاســت. ســود اقتصــادی ای در زمینــه حفــظ گــردش مجــدد 
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــردن( وج ــت ک ــای تس ــا و فن آوری ه ــدات )قرص ه تولی
اطالعــات )پایگاه هــای داده هــا، نتایــج تســت ها، بازاریابــی و جنجــال 

.)Clough, 2008: 1( »مربــوط می شــود )رســانه ای
همچــون نظریه پــردازان عاطفــه، نعــت زیســت - پزشــکی بــه ایــن 
ــترده ای دارد.  ــیل های گس ــتی، پتانس ــدن زیس ــه ب ــت ک ــیده اس ــخیص رس تش
ــرل و  ــت، کنت ــی را جهــت مدیری ــد راه های زیســت - پزشــکی تــالش می کن
تحصیــل ایــن نیروهــای عاطفــی نامتعیــن و غیــر قابــل شــناخت کامــل بیابــد. 
ــای  ــه قابلیت ه ــوند ک ــل می ش ــی حاص ــناختی و دانش ــای ش ــا از داده ه اینه
گوناگــون انــواع مختلــف بدن هــا را توصیــف می کننــد. پرســش مطــرح بــرای 
زیســت - پزشــکی معاصــر ایــن اســت: »بدن هــای ویــژه، چــه کاری می تواننــد 
انجــام دهنــد و حتــی چــه کاری می تــوان بــرای بدن هــای ویــژه جهــت انجــام 
مطــرح کــرد« )همــان: 5(. صنعــت زیســت - پژشــکی بــر ایــن فرض اســت که 
بدن هــای گوناگــون دارای انــواع گوناگونــی از ســاختمان ژنتیکــی هســتند و 
در نتیجــه پتانســیل های منحصربه فــردی دارنــد. بــرای نمونــه، تصــور بــر ایــن 
اســت کــه برخــی از بدن هــا دارای رازهــای ژنتیکــی ای هســتند کــه می تواننــد 
ــل  ــاری حاص ــان بیم ــه از درم ــودهایی ک ــب س ــاری  )و کس ــان بیم ــه درم ب
می شــود( کمــک کننــد. چالــش  پیــش روی زیســت - پزشــکی ایــن اســت 
کــه راه هایــی را طراحــی نمایــد و بعــد بیایــد، تــا ایــن پتانســیل ها را بــه تســخیر 

 .)Ritzer & Stepnisky, 2018: 813-812( درآورد

ب( زیست - سرمایه 
ــه ارزش اقتصــادی ای اطــالق می شــود کــه از طریــق شــناخت و دانــش و  زیســت ـ  ســرمایه ب
ــب  ــالمتی و تناس ــظ س ــا حف ــط ب ــای مرتب ــژه وضعیت ه ــدن به-وی ــا ب ــط ب ــای مرتب فن آوری ه
ــروش  ــق ف ــرمایه داری از طری ــن س ــود. بنابرای ــل می ش ــا حاص ــان بیماری ه ــز درم ــدام و نی ان
فن آوری هــای زیســت - پزشــکی ای نظیــر دارو یــا ابــزار تشــخیصی پزشــکی ســود می بــرد و بــه 
انباشــت ســرمایه می رســد. در واقــع بــا ظهــور بیماری هــای جدیــدی نظیــر کرونــا )کوویــد-19(، 
ــه زیســت - رســانه  شــهره هســتند،  ــا اســتفاده از رســانه های خــود کــه ب نظــام ســرمایه داری ب
اقــدام بــه برجسته ســازی آنهــا و اهمیــت حفــظ ســالمت بــدن در برابــر آن می کنــد و افــراد را 
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وادار می کنــد کــه بــرای پیشــگیری، تشــخیص و درمــان، بــه مصــرف کاالهــا و محصول هایــی 
بپردازنــد کــه در نهایــت ســود نظــام ســرمایه داری را تضمیــن می کنــد. 

از نظــر پاتریشــیا کالف )2008(، بدن هــا در دوره هــای تاریخــی مختلــف بــه صــورت مختلفی 
ــت -  ــدن زیس ــم و ب ــرن نوزده ــده ق ــود زن ــوان موج ــه عن ــدن ب ــن ب ــد. او بی ــازمان می یابن س
ــده  ــه عنــوان یــک موجــود زن ــدن ب رســانه ای شــده زمــان حاضــر، تمایــز قایــل می شــود و ب
ــود.  ــد می ش ــق و بازتولی ــرف، خل ــای کار و مص ــق عملکرده ــه از طری ــد ک ــی می دان را بدن
ــای نظــام  ــا و حرکت ه ــر جریان ه ــدن اســت کــه در براب ــدن رســانه ای شــده، نوعــی ب ــا ب ام
ســرمایه داری بــاز اســت و زیســت - رســانه بــه درگیری هــای بــدن زیســتی کمــک می کنــد. 
ــی را  ــی خاص ــی زندگ ــانه ای، نوع ــان رس ــتفاده از جری ــا اس ــد ب ــرمایه داری می توان ــام س نظ
تولیــد و بازتولیــد کنــد کــه در واقــع مبتنــی بــر ســالمتی بــدن فیزیکــی شــکل گیــرد و افــراد را 
وادار نمایــد از طریــق مصــرف کاالهــای مرتبــط بــا زیســت - ســالمت جســمانی خــود، ســود 
مضاعــف بــه آن برســانند. در واقــع نــه تنهــا ســرمایه داری را دشــمن دیرپــای خــود بــه حســاب 
ــد کــه همــواره در اندیشــه ســالمت  ــوان خادمــی در نظــر بگیرن ــه عن ــد، بلکــه آن را ب نیاورن
ــرای  ــرای اینکــه بتواننــد ادامــه  حیــات دهنــد، بایــد تــا حــد ممکــن ب آنهاســت و آنهــا نیــز ب

حفــظ و ارتقــای بــدن زیســتی خــود تــالش و هزینــه نماینــد.
بــا بررســی وضعیــت پژوهش هــای ژنومــی و  کاشــیک ســاندر راجــان1 )2006( 
اســتدالل می کنــد کــه  ایاالت متحــده و هندوســتان  بازارهــای دارویــی در  وضعیــت 
فن آوری هــای زیســتی معاصــر نظیــر ژنوم شناســی )نقشــه های ژنــی( را فقــط می تــوان 
در رابطــه  بــا بازارهــای اقتصــادی ای کــه در آنهــا پدیــدار می شــوند، درک کــرد. در واقــع 
راجــان تــالش می کنــد کــه نشــان دهــد چگونــه جهــان معاصــر از طریــق پیونــد فــن آوری 
زیســتی و نیروهــای بــازاری، توســط آنچــه او آن را ســرمایه داری علمــی - فن آورانــه 
می نامــد، شــکل می گیــرد. او از طریــق وارد کــردن نظریه هــای مرتبــط بــه ارزش مارکــس 
بــه مفهــوم زیســت - سیاســت فوکــو، تــالش می کنــد نشــان دهــد کــه چگونــه علــوم مربــوط 

ــده اند. ــی وارده ش ــد ارزش اقتصــادی و معرفت ــتای تولی ــه زندگــی در راس ب

ج( زیست - سیاست و زیست - قدرت
زیســت - قــدرت، اصطالحــی اســت کــه دانش پــژوه، تاریــخ دان و نظریه پــرداز اجتماعــی 
فرانســوی، میشــل فوکــو2 ابــداع کــرد. ایــن اصطــالح بــا عملکــرد دولــت - ملت هــای نویــن 
و ســامان دهی آزمودنیهایشــان ]ســوژه ها[ از طریــق اســتفاده از انبوهــی از فنــون گوناگــون 
ــرل جمعیــت مرتبــط اســت.  ــان و کنت ــاد درآوردن بدن هــای آن ــه انقی و بیشــمار، جهــت ب

1- Rajan, K. S.
2- Foucault, M.
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فوکــو بــرای نخســتین بار ایــن اصطــالح را در ســخنرانی خــود در کولــج دوفرانــس بــه کار 
بــرد، امــا شــکل مکتــوب آن در بخــش تمایــل بــه شــناخت در جلــد اول کتــاب »تاریخچــه 
ــه  ــرای اطــالق ب ــدرت ب گرایــش جنســی فوکــو« مطــرح شــد. در کار فوکــو، زیســت - ق
ــه کار رفتــه  عملکردهــای بهداشــت عمومــی، ســامان دهی تــوارث و تنظیــم خطرپذیــری ب
ــدرت اســت کــه از  ــن آوری ق ــدرت نوعــی ف ــن از نظــر فوکــو، زیســت - ق اســت. بنابرای

طریــق آن، مــردم مدیریــت و کنتــرل میشــوند )میرزایــی، 1394: 632(.
آگامبــن )1998(، زیســت - سیاســت را بــه عنــوان مراقبــت، کنتــرل و اســتفاده از 
»زندگــی عریــان« تعریــف می کنــد. او بــه تأســی از کار میشــل فوکــو و کارهــای مؤثــر او 
در ایــن زمینــه، زیســت - سیاســت را شــامل »فضاهــا و فــرد بــه مثابــه موجــود زنــده  ســاده ای 
ــه  ــزی اســت کــه در خطــر راهبردهــای یــک جامع ــه آن چی ــل شــدن ب کــه در حــال تبدی

قــرار دارد« می دانــد. 
ــا فرآینــدی کــه توســط آن  از نظــر آگامبــن، واقعیــت قطعــی ایــن اســت کــه همــراه ب
اســتثنا در هــر جایــی قائــده می شــود، قلمــرو و زندگــی عریــان - کــه اساســاً در حاشــیه های 
ــتثنا و  ــود و اس ــوش می ش ــی همپ ــرو سیاس ــا قلم ــج ب ــه تدری ــرار دارد - ب ــتی ق ــم سیاس نظ
ــت،  ــرون و درون، بدن هــای سیاســی1 و بدن هــای زیســتی2، درســت و واقعی گنجیدگــی، ب
ــان از  ــی عری ــودن زندگ ــتثنا نم ــان اس ــوند. در زم ــر می ش ــز تقلیل ناپذی ــه نامتمای وارد منطق
ــرار دادن آن در قالــب نظــم سیاســی، دولــت اســتثنا در واقــع در حالــت  دولــت اســتثنا و ق
ــر اســاس  ــی کــه ب ــای پنهان ــی در بنیان ه ــرِش خــود بنیان گــذاری شــد؛ یعن ــش ناپذی جدای
آنهــا، کل نظــام سیاســی قــرار دارد... زندگــی عریــان ... تبدیــل می شــود بــه ... یــک مکانــی 

.)Agamben, 1998: 9( ــرای ســازمان قــدرت و رهایــی از آن ب
هــر چنــد فوکــو و آگامبــن در کاربــرد اصطــالح زیســت - سیاســت بــا هــم اشــتراک 
دارنــد، فوکــو بــه صــورت خوش بینانــه پدیدآیــی یــک اقتصــاد متفــاوت بدن ها و رهاســازی 
ــن  ــز بی ــه در آن تمای ــد ک ــی ای را می بین ــده  احتمال ــن، آین ــا آگامب ــد، ام ــرح می کن را مط
بدن هــای سیاســی و بدن هــای زیســتی از میــان برداشــته می شــود. البتــه بایــد توجــه داشــت 
کــه آگامبــن از دولــت اســتثنا و زور قانــون بــدون قانونــی صحبــت می کنــد و دولــت اســتثنا 
را یــک منطقــه مکان شــناختی یــا یــک »فضــای بــدون قانــون« )Agamben, 2005: 51( در 
ــه  ــه چ ــرد ک ــم بگی ــودش تصمی ــد از خ ــم می توان ــدرت حاک ــه در آن ق ــرد ک ــر می گی نظ

ــد بکشــد و خواهــد کشــت. کســی را می توان
ــر  ــی مهم ت ــه  مــرگ، بلکــه امــروزه حت ــه تنهــا در زمین ــت اســتثنا ن دول
ــخص  ــروزه ش ــن ام ــت. بنابرای ــرد اس ــی منحصربه ف ــه زندگ ــه در زمین اینک

1- bios
2- Zoe
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ــه  ــک منطق ــی در ی ــت مایه  زندگ ــتگاه زیس ــه، در دس ــا رفت ــه کم ــاًل ب کام
ــخص  ــا ش ــه آی ــت ک ــم گرف ــوان تصمی ــه در آن می ت ــرار دارد ک ــتثنا ق اس
ــرد )خامــوش  ــا بمی ــگاه داشــتن دســتگاه( ی ــد )روشــن ن ــد زندگــی کن بای
کــردن دســتگاه و عــدم ارتــکاب قتــل بــا ایــن کار(. دومــی بــرای آگامبــن 
بســیار مهــم اســت، چــون مؤیــد ایــن حقیقــت اســت کــه نــه تنهــا مــرگ، 
ــدان  ــه قدرتمن ــن ب ــت و ای ــت استثناس ــون در دول ــز اکن ــی نی ــه زندگ بلک
اقتدارگــرا، ایــن قــدرت را می دهــد کــه نــه تنهــا بــه مــرگ، بلکــه بــه طــور 

ــه زندگــی پایــان دهنــد. روزافــزون ب
ــم و  ــون مه ــرای قان ــت، ب ــون اس ــارج از قان ــتثنا خ ــت اس ــد دول ــر چن ه
ــزی کــه در خــارج از  ــه آن چی ــا ارجــاع ب ــد ب ــون می توان ضــروری اســت. قان
حیطــه اش قــرار دارد، خــود را تعریــف کنــد و اعتبــار خــود را امکان پذیر ســازد. 
همچنیــن ایــن ویژگــی منطقۀ استثناســت کــه در آن انجــام کارهایــی امکان پذیر 
ــی  ــت؛ یعن ــر اس ــی امکان ناپذی ــرو سیاس ــری از قلم ــای دیگ ــه در ج ــت ک اس
اینجــا جایــی اســت کــه »تمایــز میــان قدرت هــای مشــروع، اجرایــی و حقوقــی 
ملغــا می گــردد« )Agamben, 2002/2007: 7(. ایــن الغــا نیــز بــه نوبــه خــود بــه 
کارگــزار یــا مدیــر )نظیــر هیتلــر بــه عنــوان پیشــوای آلمــان( کمــک می کنــد 
ــه یــا  کــه بــر بخش هــای دیگــر حکومــت کنتــرل یابــد و قانــون مطلق-گرایان
اســتبدادی را وضــع کنــد. عــالوه بــر ایــن منطقــۀ اســتثنا از این حیــث ویژگــی 
بســیاری از جنبه هــای دیگــر اندیشــه  آگامبــن را دارد کــه هــم در درون و هــم 
ــون اســت کــه  ــن منظــر مشــمول قان ــاً از ای ــرار دارد و صرف ــون ق ــرون قان در بی
ــه مطــرح می کنــد: »اســتثنا  ــون آن را اســتثنا می کنــد. آگامبــن آن را اینگون قان
نوعــی طــرد یــا ناگنجیدگــی اســت... امــا... آنچــه در آن گنجانــده نمی شــود، 
بــه دلیــل گنجانــده نشــدن کامــالً بی ربــط بــه قائــده نیســت. قائــده در خصــوص 
 اســتثنا بــه کار مــی رود کــه بــدون خــروج از آن دیگــر کاربــردی نــدارد

 .)Agamben, 1995/1998: 17-18 ؛ Ritzer & Stepnisky, 2018: 750-749(
ــد  ــد توجــه داشــت کــه حکومت هــای اقتدارگــرا معمــوالً از شــرایط اســتثنایی مانن بای
ــود را  ــا خ ــد ت ــره می برن ــر به ــا همه گی ــر ی ــای واگی ــژه بیماری ه ــران و به وی ــگ، بح جن
بــه حکومــت اســتثنا تبدیــل کننــد و روی بــه قانــون زور بیاورنــد و از ایــن طریــق مــردم را 
ــا،  ــن حکومت ه ــد کــه ای ــت بیشــتری می یاب ــی اهمی ــن زمان ــد. ای ــرل نماین ــت و کنت مدیری
ــد در  ــد-19( می توان ــا )کووی ــن کرون ــد. بنابرای ــه می بینن ــت رفت ــود را از دس ــروعیت خ مش
ــه از  ــد ک ــل نمای ــه ای عم ــغ دولب ــد تی ــدرت مانن ــت - ق ــت و زیس ــت - سیاس ــب زیس قال
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یکســو شــرایط دشــوار را دشــوارتر می کنــد، امــا از ســوی دیگــر امــکان ســرکوب و حتــی 
ــد. ــرار ده ــود ق ــعاع خ ــروعیت را تحت الش ــئله  مش ــت مس ــت موق پنهان داش

د( انگاره و تغییر انگاره ای
ــه جهــت درک و ســازمان دهی پدیده هــای  ــا الگومندان ــگاره، یــک چهارچــوب اندیشــه ای ی ان
طبیعــی یــا اجتماعــی و متشــکل از مجموعــه ای از اندیشــه ها، نظریه هــا، مکتب هــا و... اســت کــه 
ــب آن  ــی و... را در قال ــه ای، الگوی ــری، نظری ــای فک ــه نظام ه ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــه م ب
قالب بنــدی نماییــم )میرزایــی، 1394: 161(. تومــاس کوهــن، انــگاره را بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
شناســایی الگوهــا مطــرح کــرد و آن را بــه عنــوان »مجموعــه ای از ارزش هــا و فن هایــی کــه میــان 
ــواع  ــد کــه ان ــا نقشــه ای عمــل می کن ــوان راهنمــا ی ــه عن اعضــای اجتمــاع علمــی مشــترکند و ب
مســئله هایی را مطــرح می کنــد کــه دانشــمندان می بایســت بــه آنهــا بپردازنــد و انــواع تبیین هایــی 
کــه بــرای آنهــا قابــل قبولنــد« )Kuhn, 1970: 175( تعریــف می کنــد. در معنــا و تعریفــی ســاده تر، 
انــگاره مجموعــه ای از گزاره هاســت کــه نحــوۀ ادراک از جهــان را تبییــن می کنــد و آن شــامل 
یــک جهان بینــی اســت؛ یعنــی نحــوۀ تجزیــۀ  پیچیدگــی جهــان واقعــی، طــرح کلــی این امــر برای 
پژوهشــگران و دانشــمندان اجتماعــی کــه چــه چیــزی مهــم اســت، چــه چیــز مشــروع اســت و چه 

 .)Patton: 1990، Sarantakos: 2002 :ــی اســت )ر.ک ــزی عقالن چی
انگاره هــای زیــادی وجــود دارد کــه مــا از آنهــا بــرای هدایــت کنش هایمان 
اســتفاده می کنیــم: انــگارۀ  باژگونــه که نظــام قضایــی را هدایت می کنــد؛ انگاره 
قضاوتــی کــه انتخــاب برنــدگان المپیکــی را هدایت می کنــد؛ انگاره هــای دینی 
کــه زندگــی معنــوی و اخالقــی را هدایــت می کننــد... ]و[ آنهایــی کــه بررســی 

 .)Guba, 1990: 1( نظــام دار را هدایــت می کننــد
بنابرایــن انــگاره، یــک نظــام اندیشــه ای حاکــم بــر یــک علم، یــک دوره 
یــا کنــش اســت کــه بــر اســاس آن، نظریه هــا، روش شناســی و مفروضه هــای 
موجــود شــکل می گیــرد و حاکــم می شــود. در ایــن مفهــوم، انــگارۀ نظــام 
ــا  ــا، پدیده ه ــر آن اســاس رخداده ــی ای اســت کــه ب ــر جهان بین ــی ه الگوی
ــدی  ــن و الگوبن ــیر، تبیی ــت، درک، تفس ــئله ها برداش ــی مس ــور کل ــه ط و ب
ــوی1 )1989(  ــان امــور و فرآیندهــا هدایــت می شــوند. کان می شــوند و جری
اعتقــاد دارد وقتــی فــردی بــه جهــان از دیدگاه هــای مختلــف نــگاه می کنــد، 
ــا  ــر در روش ی ــه تغیی ــن هرگون ــود. بنابرای ــگاره ای می ش ــر ان ــار تغیی او دچ
راهبــرد پژوهــش ]فــردی یــا جمعــی و حتــی ملــی یــا بین المللــی[ می توانــد 

از یــک تغییــر انگارهــای ناشــی شــود )میرزایــی، 1395: 94(.

1- Convey, S. R.
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عوامــل زیــادی در طــول تاریــخ موجــب تغییــر انــگاره ای شــده اند کــه آن را می تــوان 
ــی  ــی، انقــالب دیجیتال ــر یکجانشــینی، انقــالب صنعت ناشــی از تحول هــای تاریخــی ای نظی
ــد  ــا می توانن ــن تحول ه ــت. ای ــد-19( دانس ــا )کووی ــروس کرون ــت وی ــوان گف ــاید بت و ش
ــراد درون آنهــا ممکــن اســت  ــع و اف ــز باشــند. »همــه  جوام ــان نی ــه مــکان و زم معطــوف ب
ــر و  ــا تغیی ــته باشــند، ام ــان داش ــاره نحــوۀ  درک و تفســیر جه ــی درب ــای نســبتاً ثابت فرض ه
ــه  ــان ب ــک زم ــر و از ی ــکان دیگ ــه م ــکان ب ــک م ــا از ی ــن فرض ه ــادی در ای ــاوت زی تف
زمــان دیگــر وجــود دارد. بــرای نمونــه طــی قرن هــای زیــادی، پدیده هــای طبیعــی 
ــن  ــی تبیی ــاد مذهب ــا الگــوی افســانه و اعتق ــرق، ســیل، ب ــر خورشــیدگرفتگی، رعــد و ب نظی
ــه نظــر  ــی، 1395: 92(. ب ــن می شــوند« )میرزای ــم تبیی ــا الگــوی عل ــروزه ب ــا ام می شــوند، ام
می رســد کرونــا )کوویــد-19( یــا بحران هایــی از ایــن نــوع نیــز موجــب تغییــر جهان بینــی و 
نحــوۀ  کنــش انســان ها در جهــان شــود و انگاره هــای خرافــه ای و آن جهانــی دچــار  افــت و 
محدودیــت شــوند و آنچــه در رســیدگی بــه ایــن بحران هــا موفــق و کارآمــد بــوده اســت - 
در اینجــا علــم و شــناخت و بــه طــور کلــی انــگاره علمــی - بــا اقبــال بیشــتری مواجــه شــود.

پیشینه پژوهش
ــا )کوویــد-19( بســیار تازگــی دارد،  ــه ویــروس کرون ــوط ب ــه اینکــه بحــث مرب ــا توجــه ب ب
ــی،  ــی - فرهنگ ــای اجتماع ــا و پیامده ــاره علت ه ــی درب ــش در دسترس ــچ پژوه ــاً هی تقریب
ــا در  ــتر بحث ه ــت و بیش ــه اس ــام نگرفت ــی انج ــورت تجرب ــه ص ــادی آن ب ــی و اقتص سیاس
ــرار  ــر مدنظــر ق ــه کمت ــه اســت. از ایــن رو در ایــن مقال قالب هــای ژورنالیســتی انجــام گرفت
ــا ایــن حــال چنــد مقالــه در ســطح بین المللــی در نشــریه های علمــی بــه چــاپ  گرفته انــد. ب

ــم. ــه آنهــا می پردازی ــه اختصــار ب رســیده اســت کــه در اینجــا ب
- محمــد بوهیجــی و احمــد )2020( در مقالــه ای بــا عنــوان »آینده نگــری فرصت هــای 
ویــروس کرونــا )کوویــد-19( بــرای یــک جهــان بهتــر« از طریــق مــرور ادبیــات پژوهــش بــه 
ــر ســارس  ــدی نظی ــروس و عفونت هــای مشــابه جدی ــن وی ــی کــه ای فرصت هــای گوناگون
در زندگــی انســان ها ایجــاد می کنــد می پردازنــد و تــالش می کننــد بــه گذرگاه هــای 
اقتصــادی ای اشــاره نماینــد کــه در جریــان توســعه نادیــده گرفتــه شــده اند. آنهــا بــر 
ــل های  ــئله، نس ــل مس ــت ح ــا جه ــا تالش ه ــری ب ــق آینده نگ ــه »تلفی ــتند ک ــاور هس ــن ب ای
ــای  ــا کنش ه ــه آنه ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــد ک ــاد خواه ــا ایج ــرای م ــری را ب آینده محورت
ــی پذیری  ــی و دسترس ــا آمادگ ــانی ب ــدۀ انس ــای پیچی ــه چالش ه ــبت ب ــارکتی ای را نس مش
بــاال بــه نمایــش می گذارنــد« )Buheji & Ahmed, 2020: 97(. آنهــا در ایــن مقالــه 
ــن  ــرات چنی ــکین خط ــن تس ــه در آن ضم ــد ک ــرح کنن ــی را مط ــد چارچوب ــالش می کنن ت

بحران هایــی، از فرصت هــای آنهــا نیــز بهره بــرداری شــود.
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- نیرانجــان ماجهــی )2020( در یــک مقالــۀ مــروری بــا عنــوان »جامعه شناســی عالم گیــری 
کوویــد-19« ســعی می کنــد بــه امــور گوناگــون اجتماعــی ای بپــردازد کــه ایــن ویــروس بــه 
همــراه داشــته اســت. هــر چنــد او بــه امــوری نظیــر خانــواده و انــزوا، کار روزمــره، کارگــران 
مهاجــر، جمعیــت شــهری، جمعیــت روســتایی، نخبــگان، معتــادان، پلیــس، دکترهــا، 
ــادی،  ــرات اقتص ــی، اث ــرات محیط ــکی، اث ــیون و پزش ــانه ها، واکسیناس ــتان ها، رس بیمارس
ــدرت  ــد ق ــه فاق ــردازد، مقال ــل و... می پ ــی، حمل ونق ــات خانگ ــاورزی، حیوان ــش کش بخ

ــد. ــون باش ــور گوناگ ــی از ام ــد توصیف ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــی اس تبیین کنندگ
ــروس  ــرات اجتماعــی - اقتصــادی وی ــوان »اث ــا عن ــه ای ب ــز1 )2020( در مقال ــی ایوان - اوالن
ــای  ــری و پیامده ــه عالم گی ــد ب ــعی می کن ــی ای« س ــای خط مش ــد: راه حل ه ــای جدی کرون
ــرات  ــا اث ــه تنه ــروس ن ــن وی ــه ای ــی دارد ک ــان م ــردازد و بی ــد بپ ــای جدی ــروس کرون وی
ــه همــراه داشــته  ــز ب ــر مســتقیمی نی ــرات و هزینه هــای غی مســتقیمی داشــته اســت، بلکــه اث
اســت و ضمــن بیــان تأثیــر تلویحــات اقتصــادی بــر نظام هــای ســالمت عمومــی، بــه تأثیــر آن 
بــر تجــارت و مســافرت، صنایــع غذایــی و کشــاورزی و بازارهــا می پــردازد و پیشــنهادهایی 
را در رابطــه بــا راه حل هــای خط مشــی ای مطــرح می کنــد کــه از آن جملــه می تــوان 
ــا  ــه رویکردهــای مدیریتــی پیــش کارگــر، چارچوب هــای خط مشــی  بهداشــتی مرتبــط ب ب
ــۀ  ــی در زمین ــی و بین الملل ــرات مل ــتی، تغیی ــواد بهداش ــرورش و س ــوزش و پ ــالمت، آم س
ســرمایه گذاری، مشــارکت عمومــی و خصوصــی دربــاره ویــروس کرونــا پرداختــه اســت.

ــای  ــای نظام ه ــوع واکنش ه ــی ن ــه بررس ــک ب ــی در آتالنتی ــا2 )2020( در مطلب - فوکویام
ــت و  ــه اس ــا پرداخت ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی مواجه ــه چگونگ ــک ب ــرا و دموکراتی اقتدارگ
ــان آزاد  ــا جری ــدا ب ــرا، ابت ــور اقتدارگ ــک کش ــاد ی ــوان نم ــه عن ــن ب ــه چی ــت ک ــد اس معتق
اطالعــات مقابلــه کــرد و موجــب تأخیــر در واکنــش بــه بیمــاری و تشــدید آن شــد. بــا ایــن 
ــن  ــد. او در عی ــی نمی کن ــز مناســب ارزیاب حــال او واکنــش دولت هــای دموکراتیــک را نی
حــال بــر دوران پســاکرونا تمرکــز می کنــد و معتقــد اســت کــه عامــل اصلــی در کارکــرد 
دولت هــا، نــوع رژیــم آنهــا نیســت، بلکــه توانایــی و ظرفیــت آنهــا دربــاره اعتمــاد عمومــی 
ــای  ــت و نهاده ــاد دول ــدرِت نه ــن ق ــه بی ــاد موازن ــه ایج ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــت و ب اس
محدودکننــده ای نظیــر قانــون و پاســخگویی دموکراتیــک،  همــان چیــزی اســت کــه لیبــرال 
ــد. فوکویامــا معتقــد اســت کــه در دوران  دموکراســی را از اقتدارگرایــی متمایــز می گردان
پســاکرونا اعتمــاد متقابــل دولــت - ملــت بســیار مهــم اســت و اعتمــاد متقابــل در نظام هــای 
ــان  ــر از نظام هــای اقتدارگراســت. از ایــن رو نظــم پســاکرونایی همچن دموکراتیــک، قوی ت
یــک نظــم لیبــرال مبتنــی بــر ارزش هــای لیبــرال بــا تأکیــد بــر اعتمــاد متقابــل بیــن دولــت و 

1- Olaniyi, E.
2- Fukuyama, F.



24

13
99

ت 
هش

دیب
 ار

 19
د 

ووی
- ک

ونا 
 کر

س
رو

 وی
وع

 شی
ای

ده
یام

ه پ
ه نام

ویژ
م: 

 دو
اره

شم
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

ملــت اســت و بزرگ تریــن تهدیــد در نظــام پســاکرونایی، فقــدان ایــن اعتمــاد اســت کــه 
مبنــای تمــام تهدیدهــا خواهــد بــود.

ــکا و واکنــش نظــام  ــا در آمری ــاره شــیوع کرون ــز در نقــدی درب ــر1 )2020( نی ــو باتل - جودی
ــی  ــت چگونگ ــر اهمی ــردازد و ب ــع می پ ــم در جوام ــری حاک ــه نابراب ــه آن، ب ــرمایه داری ب س
دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی در ســطح عمومــی، مبــارزه بــا فقــر و تأمیــن اجتماعــی تأکیــد 
می کنــد و معتقــد اســت کــه امــروز مــا بــا ویروســی روبــه رو هســتیم کــه بــه ســرعت از مرزهــا 
ــث  ــۀ بح ــر در ادام ــاند. باتل ــی می کش ــه فراموش ــی را ب ــرزمین مل ــدۀ س ــد و ای ــور می کن عب
ــاختارگرا را  ــری پس س ــرب فک ــای مش ــردازد و آموزه ه ــاکرونایی می پ ــم پس ــه نظ ــود ب خ
تعیین کننــده در نظــر می گیــرد و معتقــد اســت کــه در ایــن نظــم، دیدگاه هــای ســرمایه داری 
بایــد بــه کنــار گذاشــته شــود و بــر مســئله هایی نظیــر برابــری اجتماعــی، لــزوم تخصیــص برابــر 

در زمینــۀ بهداشــت، تمرکــز بــر فقرزدایــی و... تأکیــد  شــود.

روش تحقیق
روش مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، روش بنیــادی نظــری  و از نظــر اجــرا، 
اســنادی بــوده اســت. »پژوهش هــای بنیــادی نظــری مبتنــی بــر روش هــای اســتدالل عقالنــی 
ــه طــرح  ــردازی ب ــا اســتفاده از گزاره-پ ــد ب - قیاســی اســت و در ایــن راســتا تــالش می کن
کلــی برســد و در ایــن راســتا گزاره هــای از نظــر منطقــی و عقالنــی درســت و همخــوان و 
ــد. ایــن روش از نظــر اجــرا  ــه نتیجــه عقالنــی دســت یاب ــا ب ــه خــود می گیــرد ت مکمــل را ب
ــد و  ــود می جوی ــش س ــر واکن ــنجه های غی ــت و از س ــنادی اس ــک روش اس ــر ی ــی ب مبتن
معمــوالً در راســتای نیــل بــه نظریــه یــا مــدل خــود، مبانــی نظــری موجــود را بررســی و نقــد 
می کنــد و در نهایــت اصــول اســتداللی - عقالنــی خــود را طــرح و نتیجه گیــری می کنــد« 

)میرزایــی، در دســت چــاپ(. 

نتایج و بحث های استداللی
همان گونــه کــه در مقدمــه مطــرح شــد، چهــار دیــدگاه دربــاره پیدایــش و پیامدهــای 
ــش  ــی پیدای ــای احتمال ــه علت ه ــدگاه اول ب ــه دی ــه س ــود دارد ک ــد-19( وج ــا )کووی کرون
ایــن ویــروس و حتــی ســایر بحران هــای خــاص به ویــژه در حــوزه  ســالمت زیســتی مربــوط 
می شــود و دیــدگاه آخــر معطــوف بــه پیامدهــای آن اســت. بنابرایــن بحــث و نتایــج در اینجــا 
نیــز متمرکــز بــر ایــن چهــار دیــدگاه خواهــد بــود و هــر کــدام از آنهــا بــه صــورت مســتقل 

ــردد. ــرح می گ ــی مط ــری کل ــت نتیجه گی ــود. در نهای ــی می ش بررس

1- Butler, j.
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الــف( طراحــی و پخــش ویــروس کرونــا )کووید-19( توســط نظــام ســرمایه داری 
جهــت کســب ســود بیشــتر و در راســتای مقابلــه بــا کشــورهای چیــن و ایــران 

برخــی از سیاســت مداران و دانش پژوهانــی کــه گرایــش زیــادی بــه نظریــۀ توطئــه یــا »توهــم 
ــا طــرح ایــن مســئله کــه برخــی از کشــورهای جهــان در راســتای اهــداف  ــد، ب توطئــه« دارن
نظامــی خــود و گاهــی در راســتای اهــداف اقتصــادی خــود از طریــق زیســت - پزشــکی و 
ــژادی و تروریســتی می کننــد و ویــروس  ــه ســاخت ســالح های ن زیســت - ســرمایه، اقــدام ب
ــا مصنــوع کشــورهای ســرمایه داری  ــه صــورت اخــص ســاخته ی ــز ب ــا )کوویــد-19( نی کرون
ــا  ــا، ی ــد کــه برخــی از کشــورها، ملت ه ــا کرده ان ــن برداشــت را الق ــژه آمریکاســت، ای به وی
نژادهــا از طریــق ویــروس کرونــا )کوویــد-19( مــورد حملــه قــرار گرفته انــد و ایــن ویــروس 
در راســتای یــک جنــگ زیســتی بــا کشــورهای چیــن و ایــران طراحی شــده اســت. ایــن نظریه 
ــران شــایع شــد.  ــن و ای ــروس در کشــورهای چی ــن وی ــت کــه ای ــوت گرف ــی ق ــژه زمان به وی
ــه  ــی و نظامــی برخــی از کشــورها از جمل ــن دیــدگاه، آزمایشــگاه های مطالعات ــر اســاس ای ب
آمریــکا، ژنــوم یــا نقشــۀ ژنتیکــی ملت هــای جهــان از جملــه ایرانی هــا و چینی هــا را بــه دســت 
ــروس در کشــور  ــن وی ــی ای ــد و وقت ــر آن اســاس طراحــی کرده ان ــروس را ب ــد و وی آورده ان
ایتالیــا متــداول شــد، نزدیکــی نقشــۀ ژنتیکــی مــردم ایتالیــا و ایرانی هــا را مطــرح کردنــد و آن 
را گــواه بــر ادعــای خــود قــرار دادنــد. در این بــاره چنــد اســتدالل قابــل طــرح خواهــد بــود:

1- همــه موجــودات زنــده، یــک ژنــوم یــا نقشــه ژنتیکــی منحصربه فــرد دارنــد. ژنــوم 
منحصربه فــرد ، مجموعــه کاملــی از دســتورالعمل های ژنتیکــی یــک موجــود اســت. ژنــوم 
انســان از ســه میلیــارد و دویســت میلیــون جفــت DNA تشــکیل شــده اســت، در حالــی کــه 
ــلول  ــر س ــاختاری ه ــته  س ــا در هس ــی دارد. ژنوم ه ــدازۀ متفاوت ــودات، ان ــایر موج ــوم س ژن
ــود  ــای موج ــان کروموزوم ه ــد. در می ــده دارن ــر عه ــلول را ب ــرل س ــد و کنت ــود دارن وج
ــرای  ــات را ب ــه اطالع ــود دارد ک ــوم1 وج ــکل ژن ــام ش ــه ن ــمت هایی از DNA ب ــده، قس زن
ــرای  ــن اطالعــات متشــکل از دســتورالعمل هایی ب ــد. ای ــا حمــل می کنن ســاخت مولکول ه
ــات  ــا در ادبی ــژاد را می ســازند؛ ام ــه صــورت ســنتی، ن ــرد هســتند کــه ب ــر ف مشــخصات ه
مــدرن، نــژاد یــک امــر اجتماعــی - سیاســی اســت کــه بــا تعریــف کالســیک آن متفــاوت 
ــر  ــف ب ــای مختل ــه مقوله ه ــان ها ب ــدی انس ــه طبقه بن ــژاد »ب ــیک، ن ــات کالس ــت. در ادبی اس
اســاس ویژگی هــای زیست شــناختی آنهــا داللــت دارد. طرح هــای گوناگونــی بــرای 
ــر اســاس ویژگی هــای جســمانی ای نظیــر رنــگ پوســت، شــکل ســر،  ــژادی ب طبقه بنــدی ن
رنــگ و شــکل چشــم، انــدازه و شــکل بینــی و... وجــود داشــته اســت. یــک نظــام طبقه بندی 
متــداول از چهــار گــروه عمــده اســتفاده می کنــد: قفقــازی، مغولــی، زنگــی و اســترالیایی« 

1- form gene
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)Dictionary of the Social Sciences, 2003( کــه در اینجــا مدنظــر اســت. امــا در ادبیــات 
ــناختی. ــه زیست ش ــت و ن ــه ای اس ــیرازه زمین ــک ش ــژاد ی ــناختی، ن ــدرن جامعه ش م
امیربایــر و دیســموند می گوینــد کــه نــژاد، یــک شــیرازۀ زیست شــناختی 
نیســت، بلکــه تأثــرات زمینــه ای اســت: »آنچــه وجــود دارد، نژادهــا نیســتند، 
ــای  ــیاری از هویت ه ــژادی، بس ــه ن ــتند... زمین ــژادی هس ــای ن ــه زمینه ه بلک
نــژادی را نقشــه ریزی می کنــد کــه در یــک جامعــه مفــروض وجــود 
دارد، امــا شــیوه قــرار گرفتــن ایــن هویت هــا در رابطــه بــا یکدیگــر 
را نیــز آشــکار می نمایــد. مــا بــر ایــن گفتــه هســتیم کــه هویت هــا بــا 
ــود«  ــژاد زده می ش ــژادی، ن ــه ن ــک زمین ــر در ی ــا یکدیگ ــه ب ــه رابط ــه ب  توج
ــای  ــه »زمینه ه ــد ک ــا می گوین )Emirbayer & Desmond, 2015: 89(. آنه
ــا ســازمان  ــا دارایی ه ــف ســرمایه ی ــواع مختل ــژادی... برحســب ســاختار ان ن
ــی  ــژادی اســت« )همــان: 88(. آنان ــا، ســرمایۀ ن ــن آنه ــد کــه مهم تری می یابن
کــه دارای ســرمایه نــژادی هســتند، می تواننــد زمینــه نــژادی را تعریــف کننــد 

.)Ritzer & Stepnisky, 2018: 660-661(
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــت، بای ــر اس ــتی مدنظ ــر زیس ــژاد از نظ ــا ن ــد در اینج ــر چن ه
ــر علمــی اســت؛ چــون  ــه مقوله هــای معیــن، اکنــون دیگــر غی طبقه بنــدی زیســتی نژادهــا ب
ــل  ــن عم ــخ ای ــول تاری ــد و در ط ــری کنن ــا جفت گی ــه نژاده ــا هم ــد ب ــان ها می توانن انس
ــه وجــود  ــوم انســانی را ب ــه و تنــوع بی شــماری از وراثت هــای ژنتیکــی و ژن صــورت گرفت
آورده اســت. ایــن قائــده به ویــژه دربــاره ایــران بــا تنــوع زیســتی گوناگــون صــادق اســت؛ 
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــی اس ــژادی گوناگون ــی - ن ــای قوم ــع تنوع ه ــل جم ــران حاص ــرا ای زی
ــزی  ــورها و هم آمی ــایر کش ــراب و س ــا، اع ــه مغول ه ــه حمل ــون از جمل ــای گوناگ تماس ه
نــژادی تاحــد زیــادی از خلــوص نــژادی فاصلــه گرفتــه اســت و بــه راحتــی می تــوان ادعــا 
کــرد کــه اکنــون پدیــده ای بــه نــام ژنــوم یــا نقشــۀ  ژنتیکــی ایرانــی قابــل ردیابــی نیســت. در 
عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه هــر فــردی، ژنــوم یــا نقشــۀ ژنتیکــی خــاص خــودش را 
ــرار  ــرد شــود و اگــر ق ــه ف ــد و محــدود ب ــد مقی ــوع دســتکاری می توان ــن هــر ن دارد. بنابرای
باشــد منحصــر بــه گروه هــای ملــی یــا قومــی خاصــی باشــد، بایــد اعضــای ژنــوم یــا نقشــۀ  
ــه ای  ــه گون ــا ب ــی آنه ــت ژن ــا دســت کم وضعی ــاًل مشــابه ای داشــته باشــند و ی ژنتیکــی کام

ــد.  ــز گردان ــا را از ســایر ملت هــای جهــان متمای باشــد کــه آنه
امــا از آنجــا کــه گفته شــده اســت شــرایط محیطــی می توانــد ژن ها را دچــار تغییر کنــد و در 
عیــن حــال ایرانی هــا از قومیت هــا و نژادهــای گوناگونــی شــکل می گیرنــد، بــه نظــر می رســد 
ارســال ویــروس بــرای کل مــردم ایــران از طریــق پــروژۀ  نقشــۀ ژنتیکــی امکان پذیــر نیســت و 
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اگــر گــروه یــا ملــت خاصــی هــدف باشــد، پرســش اصلــی ای کــه پیــش می آیــد ایــن اســت که 
چــرا بیمــاری در ایــران، جنبــه همه گیــری یافتــه و در همــه  مناطــق متــداول شــده اســت و در عین 
حــال چــرا همــه ملت هــای جهــان از جملــه کشــورهای مــورد ادعــا بــرای دســتکاری یا ســاخت 
ایــن ویــروس نیــز بــدون اســتثنا گرفتــار شــده اند؟ بنابرایــن بــه نظــر می رســد طــرح ایــن قضیــه 
بیشــتر مســئله  ای مربــوط بــه نظریــه »توهــم توطئــه« باشــد تا واقعیــت قابــل اجــرا. در عین حــال به 
نظــر می رســد کــه دانشــمندان در زمینــه ســاخت آزمایشــگاهی کرونــا )کوویــد-19( بــر اســاس 
ژنــوم و نقشــه ژنتیکــی خاصــی نــه تنهــا نظــر مثبــت ندارنــد، بلکــه تاحــدودی آن را بــا توجــه بــه 

نحــوۀ شــیوع ویــروس، غیــر ممکــن و ناصــواب ارزیابــی می کننــد.
ــن  ــا ای ــه تنه ــداف زیســت - ســرمایه ای خــود ن 2- نظــام ســرمایه داری در راســتای اه
ــژه  ــود به وی ــانه های خ ــق رس ــه از طری ــت، بلک ــرده اس ــت ک ــا تقوی ــاخته ی ــروس را س وی
ــناخت و  ــروش ش ــق ف ــا از طری ــد ت ــازی می نمای ــود، آن را برجسته س ــانه خ ــت - رس زیس
ــد.  ــرمایه برس ــت س ــه انباش ــا آن ب ــط ب ــی مرتب ــخیصی و درمان ــای تش ــش و فن آوری ه دان
ــروس در  ــن وی ــاخت ای ــکان س ــد، ام ــر ش ــل ذک ــش قب ــه در بخ ــه ک ــد همان گون ــر چن ه
آزمایشــگاه ضعیــف اســت و بــا توجــه بــه گســتردگی و عالم گیــری ایــن ویــروس، فرضیــۀ 
ســاخت آن بــر اســاس ژنــوم گروهــی خــاص را مــردود می نمایــد، اگــر فــرض کنیــم ایــن 
ویــروس بــه صــورت کلــی برای کســب ســود و افزایــش انباشــت زیســت - ســرمایه طراحی 
شــده و زیســت - رســانه اقــدام بــه برجسته ســازی می نمایــد، بایــد بــه دو نکتــه مهــم توجــه 
ــا،  ــده، بریتانی ــر ایاالت متح ــرمایه داری نظی ــرفته س ــورهای پیش ــی از کش ــف( برخ ــم: ال کنی
فرانســه، آلمــان و ایتالیــا در رأس همه گیــری ایــن ویــروس قــرار داشــته اند و هــزاران 
ــا ایــن بیمــاری هزینــه کــرده و احتمــاالً هــزاران میلیــارد دالر  ــرای مبــارزه ب میلیــارد دالر ب
نیــز از محــل تعلیــق تولیــد و فــروش دچــار ضــرر خواهنــد شــد. بــرای نمونــه ایاالت متحــده 
2200 میلیــارد دالر، یــا انگلســتان 580 میلیــارد دالر بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس اختصــاص 
داده انــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن هزینــه در اینجــا ایــن پرســش اساســی مطــرح اســت کــه 
آیــا ســود حاصــل از زیســت - پزشــکی بــر ایــن هزینه هــا چربــش دارد؟ ب( بــا توجــه بــه 
ــا  ــراه ب ــی هم ــای سیاس ــود رقابت ه ــورها و وج ــن کش ــا در ای ــت - دولت ه ــت مل حاکمی
رســانه های آزاد، آیــا امــکان چنیــن کاری وجــود دارد؟ بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز واکســن 
و داروی خاصــی بــرای ایــن بیمــاری بــه دســت نیامــده اســت و امــکان ســاخت آن توســط 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــیار بعی ــکان بس ــن ام ــاً ای ــود دارد، تقریب ــز وج ــر نی ــورهای دیگ کش
ــا  ــمال ی ــالح ش ــه اصط ــورهای ب ــادی در کش ــی - اقتص ــای سیاس ــال رقابت ه ــن ح در عی
ســرمایه داری وجــود رســانه های آزاد و در عیــن حــال پاســخگو بــودن دولت هــا در مقابــل 

ــه نظــر می رســد. ــد ب ــز بعی ــکان نی ــن ام ــای خــود، ای ملت ه
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3- برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن ویــروس قــرار بــوده اســت بــا محدودیــت و شــرایط 
ــز  )1990(  ــه ای کــه گیدن ــدۀ مدرنیت ــۀ خردکنن ــا همچــون گردون معینــی طراحــی گــردد، ام
مطــرح می کنــد، کنتــرل آن از دســت طراحــان آن خــارج شــده اســت و جنبــه عالم گیــری بــه 
خــود گرفتــه اســت. گیدنــز، گردونــۀ خردکننــدۀ مدرنیتــه خــود را اینگونــه توصیــف می کند:

 لوکوموتیــو افسارگســیخته و بســیار پرقدرتــی کــه مــا انســان ها، 
ــش  ــت فرمان ــدازه ای پش ــا ان ــم ت ــر می توانی ــوع بش ــوان ن ــه عن ــاً ب مجموع
ــارج  ــا خ ــت م ــش از دس ــت کنترل ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــا ه ــینیم، ام بنش
شــده، واژگــون گــردد. ایــن گردونــه خردکننــده، آنهایــی را کــه جلویــش 
ــیر  ــه مس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد گاه ب ــر چن ــرد و ه ــر می گی ــتند، زی می ایس
ثابتــی را در پیــش گرفتــه اســت، بارهــا تغییــر مســیر داده و در جهت هایــی 
ــواری  ــن س ــم. ای ــی کنی ــم پیش بین ــا نمی توانی ــه م ــود ک ــرگردان می ش س
ــد  ــب می توان ــت و اغل ــایند نیس ــا ناخوش ــوع ی ــره نامطب ــه یکس به هیچ وج
ــی  ــا زمان ــا ت ــد. ام ــده باش ــارت های امیدوارکنن ــار از بش ــدآور و سرش وج
کــه نهادهــای مدرنیتــه پابرجــا هســتند، مــا هرگــز نخواهیــم توانســت مســیر 
ــم.  ــرل نمایی ــل کنت ــه طــور کام ــده را ب ــۀ خردکنن ــن گردون ــا ســرعت ای ی
همچنیــن تــا ایــن گردونــۀ خردکننــده در حرکــت اســت، هرگــز احســاس 
امنیــت کامــل نخواهیــم داشــت؛ زیــرا مســیر حرکــت آن سرشــار از 

 .)Giddens, 1990: 139(مخاطــرات فاجعه آمیــز اســت
ــز، »مدرنیتــه، دنیــای افسارگســیخته ای اســت کــه از نظــر ســرعت، دامنــه  از نظــر گیدن
 .)Giddens, 1991: 16( »و عمــق دگرگونــی بــر نظام هــای قبلــی پیشــی گرفتــه اســت
ــۀ افسارگســیخته از  ــا )کوویــد-19( همچــون یــک گردون هــر چنــد کنتــرل ویــروس کرون
ــه اســت، ایــن  ــاً تمــام نقــاط جهــان را فراگرفت دســت انســان ها خــارج شــده اســت و تقریب
ــت  ــل نادرس ــۀ تعام ــوان نتیج ــت و آن را می ت ــروس نیس ــاعۀ وی ــی و اش ــای طراح ــه معن ب
ــگری و  ــژه گردش ــانی به وی ــای انس ــر تعامل ه ــه در اث ــرد ک ــداد ک ــت قلم ــان و طبیع انس
ــران و... گســترش و  ــر پروازهــای بی قاعــده هواپیمایــی ای تحرک هــای حمل ونقلــی ای نظی

ــت. ــرده اس ــدا ک ــری پی ــیوع عالم گی ش

ب( طراحــی و پخــش ویــروس کرونــا )کوویــد-19( در کشــور چیــن، بــا هــدف 
اقتصــادی در راســتای مقابلــه بــا نظــام ســرمایه داری غربــی 

برخــی از سیاســت مداران و تحلیلگــران بــا طــرح وضعیــت بازارهــای بــورس چیــن و 
ســرمایه گذاری های ســنگین کشــورهای غربــی در چیــن و وابســتگی ایــن کشــور بــه 
ــورت  ــه ص ــن ب ــت چی ــه حکوم ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــی ب ــزرگ خارج ــرکت های ب ش
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عمــدی، ویروســی قابــل کنتــرل بــرای خــود را طراحــی کــرده اســت، تــا بتوانــد ســهام ایــن 
ــه اســتقالل خــود و افزایــش  ــا خریــد آنهــا تاحــد زیــادی ب شــرکت ها را کاهــش دهــد و ب
ســرمایۀ خــود کمــک کنــد و آن را شــتاب بخشــد و در عیــن حــال کشــورهای ســرمایه داری 

ــد.  ــز تضعیــف نمای دیگــر را نی
در ایــن اســتدالل فــرض بــر ایــن اســت کــه بــه رغــم وجــود مســافت کــم بیــن ووهــان 
ــت  ــوان پایتخ ــه عن ــن ب ــهر پک ــا ش ــد-19( ب ــا )کووی ــروس کرون ــأ وی ــوان سرمنش ــه عن ب
ــه عنــوان پایتخــت اقتصــادی چیــن )629  ــا شــانگهای ب سیاســی چیــن )1052 کیلومتــر( و ب
ــا  ــروس کرون ــری وی ــن از همه گی ــر چی ــاط دیگ ــیاری از نق ــهرها و بس ــن ش ــر(، ای کیلومت
ــری  ــیار طوالنی ت ــیرهای بس ــروس مس ــن وی ــا ای ــد؛ ام ــون مانده ان ــاً مص ــد-19( تقریب )کوئی
نظیــر نیویــورک بــا 12000 کیلومتــر یــا اروپــا بــا 8000 کیلومتــر و حتــی آســیای میانــه بــا 
بیــش از 6000 کیلومتــر را طــی کــرده و تقریبــاً تمــام نقــاط جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده 
اســت! در عیــن حــال در ایــن اســتدالل، فــرض بــر ایــن بــوده اســت کــه اگــر ژنــوم یــا نقشــۀ 
ــز مدنظــر  ــد-19( نی ــا )کووی ــه شــیوع ویــروس کرون ــا ملت هــا در زمین ژنتیکــی گروه هــا ی
قــرار گیــرد، بایــد احتمــال ابتــالی مــردم چیــن نســبت بــه مــردم دیگــر نقــاط جهــان بیشــتر 
ــوده باشــد؛ زیــرا اشــتراک نقشــۀ ژنتیکــی چینی هــا از مردمــان ســایر نقــاط جهــان بیشــتر  ب
اســت! افــزون بــر ایــن بســیاری از فعــاالن بازارهــای نفــت و کاالهــای زیســت - پزشــکی بــر 
ایــن ادعــا هســتند کــه چیــن بــه عنــوان بزرگ تریــن مصرف کننــده ســوخت فســیلی جهــان 
)نفــت( و یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان کاالهــای زیســت - پزشــکی )تشــخیصی و 

ــرده اســت. ــا )کوویــد-19( ب دارویــی(، بیشــترین ســود را از محــل عالم گیــری کرون
در این باره ذکر چند مسئله ضروری به نظر می رسد: 

1. اگــر قــرار بــود چیــن از طریــق ایــن ویــروس از شــّر شــرکت های خارجــی به ویــژه 
ــه  شــرکت های آمریکایــی و اروپایــی و حتــی ژاپنــی خــالص شــود، ایــن ویــروس بایــد ب
ــرار دهــد و بازارهــای ســهام  ــر ق ــن را تحــت تأثی ــه ای طراحــی می شــد کــه فقــط چی گون
در ایــن کشــور بــه صــورت کنترل شــده دچــار افــت قیمــت شــوند؛ امــا واقعیــت نشــان داد 
کــه کل جهــان و بازارهــای ســهام در تمــام نقــاط جهــان تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــر  ــه زی ــواردی ب ــرد و در م ــدا ک ــش پی ــادی کاه ــد زی ــت تاح ــت نف ــد قیم ــر چن 2. ه
بشــکه ای 25 دالر نیــز رســید، ایــن تقلیــل قیمــت بیشــتر بــه دلیــل نبــود موازنــه بیــن تولیــد و 
مصــرف در ســطح جهــان بــوده اســت و تعلیــق مصــرف چیــن، تأثیــر زیــادی بــر ایــن افــت 
قیمــت داشــته اســت. کشــور چیــن نیــز از ایــن افــت قیمــت ســود چندانــی نبــرده اســت، زیــرا 
صنایــع چیــن نیــز بــه تأســی از همه گیــری ویــروس کرونــا )کوویــد-19( بــه تعلیــق درآمــده  
بودنــد. بنابرایــن ایــن فرضیــه زمانــی می توانســته صــادق باشــد کــه چیــن بــه خریــدار عمــده 
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نفــت ارزان تبدیــل شــود و خریــد خــود را افزایــش دهــد، در حالــی کــه عــدم مصــرف در 
چیــن، یکــی از دالیــل عمــده ایــن افــت قیمــت بــوده اســت. 

ــا )کوویــد-19( بــه سراســر  3. یکــی از دالیــل اصلــی گســترش نیافتــن ویــروس کرون
چیــن بــه نــوع حکومــت ایــن کشــور برمی گــردد. حکومــت اقتدارگــرای چیــن بــا 
ــهر  ــی و ش ــتان هوب ــژه در اس ــن به وی ــتثنا در کل چی ــت اس ــا دول ــت ی ــکل گیری حکوم ش
ووهــان و اعمــال کنترل هــای قهــری فــراوان کــه در آنهــا آزادی عمــل مــردم بــه صــورت 
ــن  ــه کل چی ــن ویــروس ب ــه می شــود، توانســت از گســترش ای ــده گرفت ــادی نادی بســیار زی
ــا در  ــا و اقدام ه ــه نظارت ه ــرای اینگون ــه اج ــی ک ــد؛ در حال ــری کن ــادی جلوگی ــد زی تاح

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــر ممک ــدودی غی ــاه، تاح ــاالر و رف ــای مردم س ــوزۀ دولت ه ح
4. یکــی از دالیــل اصلــی کنتــرل بیمــاری در جنــوب شــرق چیــن، تأثیــر تمــدن ســینک 
به ویــژه جنبه هــای برتــری فرهنــگ جمع گرایانــه آن در برابــر فردگرایــی ای اســت کــه بــر 
ــان مســلط اســت. در فرهنگ هــای جمع گــرا معمــوالً  ــاط جه غــرب و برخــی دیگــر از نق
ــع خــود را در جمــع جســت وجو  ــراد، مناف ــت دارد و اف ــرد اولوی ــع ف ــر مناف ــع ب ــع جم مناف
ــیا در  ــرق آس ــه ای در ش ــتی و قرنطین ــول بهداش ــت اص ــز رعای ــورد نی ــن م ــد. در ای می کنن

ــی شــود.  ــد بســیار مهــم ارزیاب راســتای منفعــت جمعــی می توان
ــر  ــی ب ــی مبتن ــرمایه داری غرب ــژه س ــرمایه داری به وی ــه نظــام اقتصــادی س 5. از آنجــا ک
عقالنیــت اســت، انتظــار مــی رود نخبــگان اقتصــادی ایــن کشــورها نیــز مبتنــی بــر عقالنیــت 
عمــل نماینــد و عــدم عقالنیــِت عقالنیــت در ایــن زمینــه بعیــد بــه نظــر می رســد. بــه احتمــال 
زیــاد ایــن نخبــگان می تواننــد پیش بینــی نماینــد کــه دوره ویــروس گذراســت و آنهــا نبایــد 
ســرمایۀ خــود را در بحران هــای گــذرا از دســت بدهنــد و چــه بســا خــود آنهــا نیــز خریــدار 
ســهام ارزان شــده باشــند. بنابرایــن تــا زمانــی کــه آمــار دقیقــی در ایــن زمینــه وجــود نداشــته 
باشــد، در ایــن زمینــه نمی تــوان بــا اطمینــان صحبــت کــرد. ضمــن اینکــه امــروزه کشــورهای 
ــز  ــوق هایی را نی ــه مش ــد، بلک ــتقبال می کنن ــا اس ــه تنه ــی ن ــرمایه گذاری خارج ــان از س جه
ــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛  ــن نی ــد و حکومــت چی ــرای جــذب آن در نظــر می گیرن ب
زیــرا ســرمایه گذاری خارجــی هــم در زمینــه اشــتغال، افزایــش بهــره وری، کســب مالیــات 
و... بــه صــورت مســتقیم و افزایــش رفــاه و قابلیــت چانه زنــی و توســعۀ هــر کشــوری مفیــد 

ــی می شــود. و ســودمند ارزیاب

ج( جنبــۀ طبیعــی داشــتن ویــروس کرونــا )کوویــد-19( و ســاخته و تقویت شــدن 
آن بــا فعــل و انفعال هــای طبیعــی و غیــر طبیعــی انســان و طبیعــت 

ــا )کوویــد-19( همیشــه  بررســی های دانشــمندان حاکــی از ایــن اســت کــه ویــروس کرون
ــن  ــات، ای ــا حیوان ــان ها ب ــل انس ــر تعام ــا در اث ــت، ام ــوده اس ــردش ب ــات در گ ــان حیوان می
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ویــروس وارد بــدن انســان شــده و در فرآینــد فعــل و انفعالــی خــود بــا انســان تکامــل یافتــه و 
توانســته خــود را بــا انســان ســازگار نمایــد و موجــب بیمــاری شــده اســت. گراهــام ریدفیــرن  
در مقالــه ای در گاردیــن )12 آوریــل 2020( بــه بررســی منشــأ ایــن بیمــاری پرداختــه اســت: 

در اذهــان عمومــی، داســتان خاســتگاه ویــروس کرونــا )کوویــد-19( 
ثابــت بــه نظــر می رســد. در اواخــر 2019، فــردی در بــازار غذاهــای 
ــه ایــن ویــروس آلــوده شــد  ــان در ووهــان از یــک حیــوان ب دریایــی هوان
و از آنجــا ایــن ویــروس عالم گیــر )پاندمــی( شــد. پانگولیــن کــه حیوانــی 

ــت. ــش داش ــان نق ــه انس ــترش آن ب ــت، در گس ــوار اس ــبیه مورچه خ ش
امــا دربــاره چنــد جنبــه از داســتان خاســتگاه کوویــد-19 اطمینــان وجــود 
نــدارد و دانشــمندان بــه ســختی تــالش می کننــد کــه آن را مشــخص نماینــد و 
روشــن ســازند کــه کــدام گونه هــا، آن را بــه انســان منتقــل کرده انــد. پروفســور 
اســتفان ترنــر، رئیــس بخــش میکروبیولــوژی دانشــگاه مونــاش ملبــورن بــر این 
گفتــه اســت کــه بــه احتمــال زیــاد خاســتگاه این ویــروس خفــاش اســت، اما او 
دربــاره ایــن فرضیــه کــه بــازار حیوانــات زنــده ووهــان، خاســتگاه ایــن ویروس 
بــوده و آن از تعامــل بیــن حیــوان و انســان پدیــد آمــده اســت، می گویــد: »مــن 
به هیچ وجــه فکــر نمی کنــم ایــن قطعیــت داشــته باشــد«. و در ادامــه می افزایــد 
کــه ویروس هایــی از ایــن نــوع همیشــه در قلمــرو حیوانــی در گــردش هســتند. 
او بــا اشــاره بــه ایــن حقیقــت کــه ایــن ویــروس یــک ببــر را در بــاغ وحــش 
نیویــورک مبتــال کــرده اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه چگونــه ویروس هــا 
می تواننــد بیــن گونه هــا در حرکــت باشــند، بیــان مــی دارد کــه »درک گســتره 
ــه منشــأ آن  ــد مــا را ب توانایــی تأثیرگــذاری ایــن ویــروس در گونه هــا می توان

.)Readfearn, 2020( »»برســاند
ــروس از  ــن وی ــاد ای ــال زی ــه احتم ــه ب ــد ک ــن گفته ان ــر ای ــمندان ب دانش
خفاش هاســت، امــا همچــون ســایر گونه هــای ویــروس کرونــا )کوویــد-19( 
ــه انســان ها منتقــل شــده اســت. پانگولیــن،  از طریــق یــک حیــوان میانجــی ب
حیوانــی اســت کــه تصــور می شــود میزبــان میانجــی بیــن خفاش هــا و 
ــن  ــد، پانگولی ــزارش می ده ــر1 گ ــه نیچ ــه ک ــت. همان گون ــوده اس ــان ها ب انس
ــد:  ــر می گوی ــروش می رســد. ترن ــه ف ــان ب ــی نیســت کــه در ووه جــزء اقالم
ــت،  ــرده اس ــل ک ــروس را حم ــه وی ــت ک ــه ای اس ــن، گون ــه پانگولی »اینک
روشــن نیســت و مشــخص نیســت کــه بــا چیــز دیگــری ترکیــب شــده اســت؛ 

1- Nature
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ــه اســت«  ــا در انســان ها جهــش و تکامــل یافت ــن ترکیــب شــده، ی در پانگولی
.)Readfearn, 2020(

برخــی از اندیشــمندان معتقدنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه زنجیــره اســید آمینــه موجــود 
در ویــروس کوویــد-19 موجــود در انســان ها در پانگولیــن وجــود نــدارد و امــکان فــروش 
پانگولیــن در بــازار ووهــان ضعیــف اســت، امــکان دارد حیوانــات دیگــری نظیــر گربه هــا، 
ــل  ــاره ناق ــد درب ــه انتقــال ایــن ویــروس نقــش داشــته باشــند. هــر چن کبوترهــا و... در زمین
ــه نظــر  ــۀ علمــی شــک وجــود دارد، آنچــه مســلم ب ــان جامع ــروس در می ــن وی میانجــی ای
ــه  ــت ب ــته اند و طبیع ــت نداش ــا طبیع ــبی ب ــل مناس ــان ها تعام ــه انس ــت ک ــن اس ــد ای می رس
ــن  ــد. بنابرای ــا را می ده ــاوز آنه ــخ تج ــروس، پاس ــا وی ــیل ی ــر س ــون نظی ــیوه های گوناگ ش
ــود  ــل خ ــوۀ تعام ــد نح ــود بای ــت از خ ــرای محافظ ــت کم ب ــان ها دس ــد انس ــر می رس ــه نظ ب
بــا طبیعــت را تغییــر دهنــد و شــاید از نظــر جامعه شــناختی بتــوان برخــی از ادعاهــای 
دینــی دربــاره حــالل یــا حــرام بــودن برخــی از اقــالم غذایــی یــا برخــی رفتارهــا را از نظــر 
ــل در  ــن عام ــد ای ــر می رس ــه نظ ــال ب ــر ح ــه ه ــرد. ب ــن ک ــی تبیی ــا بیماری زای ــودمندی ی س

ــد.  ــر باش ــد-19 محتمل ت ــروس کووی ــیوع وی ــال و ش ــه ابت زمین
ــراه  ــه هم ــز ب ــادی را نی ــرات زی ــده و خط ــر ش ــروس عالم گی ــن وی ــیوع ای ــد ش ــر چن ه
ــانه  ــت - رس ــوان زیس ــه عن ــر ب ــال حاض ــی در ح ــانه های جمع ــد رس ــر می رس ــه نظ دارد، ب
عمــل می کننــد و احتمــاالً نــه تنهــا در راســتای هدف هــای زیســت - پزشــکی و در نهایــت 
زیســت - ســرمایه، اقــدام بــه برجسته ســازی مضاعــف ایــن بیمــاری می کننــد، بلکــه احتمــاالً 
بــر پیامدهــای آتــی و بلندمــدت ایــن بیمــاری، تأثیــر معنــی داری خواهنــد گذاشــت. احتمــاالً 

تغییــر انــگاره ای، یکــی از پیامدهــای بلندمدتــی اســت کــه می تــوان انتظــار آن را داشــت.

د( پیامدهای ویروس کرونا )کووید-19( 
ــا )کوویــد -19( عــالوه بــر شــیوع بیمــاری  عالم گیــری و همه گیــری شــیوع ویــروس کرون
و تأثیــر شــدید بــر وضعیــت مرگ ومیــر انســان ها، تأثیــر روزافزونــی بــر وضعیــت سیاســی، 
احتمــاالً  و  اســت  داشــته  انســان ها  فرهنگــی و زیســت محیطی  اقتصــادی،  اجتماعــی، 
ــا  ــد. ام ــه یابن ــرات بیمــاری زای آن غلب ــروس و اث ــن وی ــر ای ــود ب ــد ب ــادر خواهن انســان ها ق
ــاالً  ــد و احتم ــی باش ــول جهان ــی در تح ــود نقطه عطف ــروس خ ــن وی ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
نوعــی تغییــر انــگاره ای را موجــب خواهــد شــد کــه نــه تنهــا جهان بینــی انســان ها را متحــول 
خواهــد کــرد، بلکــه بــر شــیوه های کنشــی، رفتــاری و کــرداری انســان ها در ســطح جهــان 

تأثیــر خواهــد گذاشــت.
آلویــن تافلــر1 )1970(، آینده پــژوه مشــهور آمریکایــی در تبییــن ســیر جوامــع بشــری، 

1- Toffler, A.
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عل

ســه مــوج عظیــم را مطــرح می کنــد کــه نــوع بشــر بــا آنهــا مواجــه بــوده اســت: 
ــه  ــم ادام ــرن هفده ــا ق ــروع و ت ــالد ش ــش از می ــتصد پی ــه از هش ــاورزی ک ــر کش 1. عص
می یابــد. ایــن دوره کــه بــا یکجانشــینی بشــر آغــاز می شــود، نــه تنهــا ســبک زندگــی بشــر 
ــر از  ــدرت و مهم ت ــانی، ق ــای انس ــکل گیری اقامتگاه ه ــب ش ــه موج ــد، بلک ــر می ده را تغیی
ــد و... را  ــر قدرتمن ــد و غی ــدار، قدرتمن همــه قشــربندی اجتماعــی می شــود و نظــام دارا و ن

ــد.  ــی می کن ــۀ طبقات ــار فاصل ــری را دچ ــع بش ــه جوام ــد ک ــکل می ده ش
2. مــوج دوم یــا عصــر صنعتــی کــه از قــرن هفدهــم شــروع و تــا نیمــه قــرن بیســتم ادامــه می یابــد 
و موجــب تغییــر اساســی در زمینه ســبک زندگــی، حکومــت، برخوردهای نــژادی و... می شــود 
و شــکاف شــدیدی را در زمینــه درآمــد ســرانه میــان کشــورهای غنــی و فقیــر ایجــاد می کنــد و 

در عیــن حــال وضعیــت قــدرت سیاســی - نظامــی در جهــان را متحــول می نمایــد. 
3. مــوج ســوم یــا عصــر فراصنعتــی یــا رایانــه کــه گاهــی از آن بــه عنــوان انقــالب دیجیتالــی 
نیــز یــاد می شــود، از 1950 شــروع می شــود و تــا 2010 بــه طــول می انجامــد کــه از آن بــه 
عنــوان عصــر اطالعاتــی نیــز یــاد می شــود. هــر چنــد برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن مــوج 
همچنــان ادامــه دارد، برخــی نیــز بــر ایــن اعتقادنــد کــه جهــان طــی ســال های اخیــر دچــار 
تغییــر بنیادیــن شــده اســت و عصــر جدیــدی در زندگــی نــوع بشــر شــکل گرفتــه اســت، بــه 
نــام عصــر جهــان مجــازی کــه بــا جهانــی شــدن ارتباطــات و حــذف موانــع ارتباطــی همــراه 
اســت و جهــان کوچک شــده را بســیار کوچک تــر نیــز کــرده اســت. در ایــن دوران، 
شــکاف طبقاتــی عمیق تــر شــده اســت و شــکاف بیــن غنی تریــن و فقیرتریــن کشــور ها در 

زمینــه درآمــد ســرانه بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت.
UNDP در ســال 1999، ارقامــی را ارائــه داد تــا نشــان دهــد کــه شــکاف بیــن غنی تریــن 

ــی در  ــوع انقــالب صنعت ــه 1 طــی وق ــه درآمــد ســرانه از 3 ب ــن کشــورها در زمین و فقیرتری
ــت.  ــش یاف ــال 1913 افزای ــازی در س ــوع جهانی س ــن وق ــه 1 در اولی ــه 11 ب ــال 1820، ب س
اخیــراً ایــن مقــدار بــه 35 بــه 1 در ســال 1950 و 44 بــه 1 در ســال 1973 افزایــش یافــت. پــس 
ــت.  ــیده اس ــه 1 رس ــده 71 ب ــدار گیج کنن ــه مق ــم ب ــن رق ــازی، ای ــد جهانی س از دوره جدی
ــوء تغذیه،  ــام آور س ــای سرس ــه هزینه ه ــوان ب ــترش می ت ــه گس ــکاف رو ب ــن ش ــراه ای هم
ــر  ــر اشــاره کــرد )Murshed, 2000(. بســیاری از پژوهشــگران ب بیمارگونگــی و مرگ ومی
ــی  ــزرگ ]آگاه ــای ب ــن امیدواری ه ــاد ای ــر ایج ــالوه ب ــازی ع ــه جهانی س ــد ک ــن باورن ای
کشــورها از چالش هــا و تــالش بــرای مقابلــه بــا آنهــا از جملــه بحران هــای زیســتی ای نظیــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــی ای اس ــاز جزئ ــای بی ثبات س ــئول نیروه ــد-19([، مس ــا )کووی ــروس کرون وی
افزایــش فقــر، توســعۀ منفــی اقتصــادی، بیــکاری انبــوه و بی ثباتــی در نــرخ ارز و نــرخ تــورم 

دو رقمــی رابطــه داشــته اســت )میرزایــی، 1395: 509(.
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در اینجــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه جهانی ســازی، رفــت و آمــد را تســهیل 
کــرده اســت و تماس هــا را افزایــش داده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه گفتــه می شــود علــت 
ــام  ــر در نظ ــاالً تغیی ــت، احتم ــوده اس ــل ب ــد-19 حمل ونق ــروس کووی ــترش وی ــی گس اصل
حمل ونقــل عمومــی، یکــی از پیامدهایــی خواهــد بــود کــه انتظــار مــی رود از ایــن ویــروس 
ناشــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه یکــی از بحث هــای اساســی ای کــه هم اکنــون مطــرح 
اســت ایــن می باشــد کــه هــر چنــد جهــان بــا یــک چالــش بــزرگ عمــده جهانــی بــه نــام 
عالم گیــری کرونــا )کوویــد-19( مواجــه شــده اســت و همدلــی جهانــی بایــد پیامــد ایــن امــر 
ــی، هــر کشــور،  ــه نشــان داد کــه در بحران هــای این چنین ــه اینکــه تجرب ــا توجــه ب باشــد، ب
هــر منطقــه و حتــی هــر فــرد به ویــژه در میــان ملت هــای فردگــرا و آزادمنــش )لیبــرال( بــه 
خــود می اندیشــد و در راســتای حفــظ و تأمیــن خــود عمــل می نمایــد، شــاید بتــوان گفــت 
ــت  ــی تقوی ــای مل ــه مرزه ــد ک ــن باش ــروس ای ــن وی ــای ای ــن پیامده ــی از مهم تری ــه یک ک
گــردد و اتحادیه هایــی نظیــر اتحادیــه اروپــا تضعیــف گــردد و مراقبت هــای ملــی - محلــی 

تشــدید گــردد.
ــوج  ــری وارد م ــه بش ــال 2010، جامع ــه از س ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــال برخ ــر ح ــه ه ب
چهــارم یــا عصــر مجــازی شــده اســت کــه مصــداق کامــل آن فراگیــری اینترنــت و فضــای 
ــزوده  ــا اف ــرد آنه ــۀ کارب ــر دامن ــه روز ب ــه روزب ــت ک ــی اس ــبکه های اجتماع ــازی و ش مج
ــال  ــت و ارس ــه دریاف ــا در زمین ــه ملت ه ــت ک ــده اس ــب ش ــر موج ــن ام ــود و همی می ش
اطالعــات از حکومت هــا پیشــی بگیرنــد و شــاید طولــی نکشــد کــه تولیدکننــدگان قــدرت 
و ثروت مــدار در برابــر تولیــد - مصرف گــران کلــی جهــان ســر تســلیم خــم نماینــد. الزم 
ــی  ــیک مبتن ــای کالس ــناختی از نظریه ه ــای جامعه ش ــروزه نظریه ه ــه ام ــت ک ــر اس ــه ذک ب
بــر تولیــد )بــرای نمونــه مارکــس( و نظریه هــای مدرن تــر مبتنــی بــر مصــرف )بــرای نمونــه 
ــد. در  ــد - مصــرف1 حرکــت کرده ان ــر تولی ــی ب ــر مبتن ــه ســمت نظریه هــای اخیرت ــن( ب وبل
اینجــا فــرض بــر ایــن اســت کــه مــردم در فضاهــای مجــازی خــود، هــم تولیدکننــدگان و 
هــم مصرف کننــدگان اطالعــات هســتند. بنابرایــن ایــن قابلیــت را دارنــد کــه تولیدکننــدگان 

ــه حاشــیه براننــد. ســنتی اطالعــات - دارنــدگان قــدرت و ثــروت - را ب
ویــروس کرونــا )کوویــد-19( بــه راحتــی توانســته اســت کل جهــان را از هــر جنبــه ای 
تحــت تأثیــر قــرار دهــد و بــه همیــن دلیــل برخــی بــر ایــن باورنــد کــه کرونــا )کوویــد-19( 
مــوج پنجمــی اســت کــه تمــام معــادالت جهانــی را بــه چالــش کشــیده اســت؛ بــه گونــه ای 
کــه دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، آنتونیــو گوتــرش از آن بــه عنــوان چالــش یــاد می کنــد 
ــوان از  ــوان گفــت شــاید بت ــوده اســت. بدین ســان می ت ــی دوم ب ــر از جنــگ جهان کــه فرات

1- Prosmption
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کرونــا )کوویــد-19( بــه عنــوان ابرچالشــی یــاد کــرد کــه جهــان را بــه دو بخــش - پیــش از 
کرونــا و پــس از کرونــا - تقســیم خواهــد کــرد.

کرونــا )کوویــد-19( در حــوزۀ اقتصــادی بــر نــوع و نحــوۀ کاالهــای مصرفــی، 
ــی  ــران موقت ــغلی کارگ ــت ش ــردم، وضعی ــا و م ــداز دولت ه ــت پس ان ــرگرمی ها، وضعی س
و فصلــی و حتــی وضعیــت شــغلی بســیاری از کارگــران دائمــی، وضعیــت کســب-وکارها، 
قیمت هــا، گردشــگری و جابه جایــی مســافران، تأثیــر معنــی داری گذاشــته اســت؛ بــه 
ــظ  ــی حف ــالمتی و حت ــت س ــد وضعی ــالش کرده ان ــا ت ــی از حکومت ه ــه برخ ــه ای ک گون
ــر ایــن  ــد و حتــی برخــی ب ــا وضعیــت اقتصــادی در نظــر بگیرن ــراز ب جــان انســان ها را هم ت
باورنــد کــه آســیب های ناشــی از بحــران اقتصــادی بــه مراتــب بیشــتر از بحــران بهداشــتی - 

ــت شــود.  ــت و تثبی ــد شــرایط اقتصــادی تقوی ــود و بای ســالمتی خواهــد ب
ــارد دالر  ــران )GDP( حــدود 460 میلی ــی ای ــد ناخالــص داخل ــه اینکــه تولی ــا توجــه ب ب
ــای اقتصــادی  ــزرگ و حوزه ه ــع ب ــه می شــود کــه اگــر صنای ــرآورده شــده اســت و گفت ب
فعــال یــا نیمه فعــال را کنــار بگذاریــم، حــدود 40 % از کســب وکارهای ایــران بــه صــورت 
ــارد دالر در  ــدود 15/33 میلی ــن ح ــتند، بنابرای ــد-19( هس ــا )کووی ــر از کرون ــتقیم متأث مس
مــاه در اثــر ویــروس کرونــا )کوویــد-19( متضــرر می شــوند. ایــن آســیب اقتصــادی بیشــتر 
متوجــه دهک هــای درآمــدی پاییــن، کارگــران فصلــی و موقتــی و کاســبان خرده پاســت. 
ــاری  ــیوع بیم ــه ش ــد-19( در زمین ــا )کووی ــد کرون ــر چن ــه ه ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
عادالنــه عمــل می کنــد، در زمینــه پیامدهــا عدالــت نــدارد و آســیب ها بیشــتر متوجــه 
قشــرهای پاییــن جامعــه می شــود و شــکاف طبقاتــی روز-بــه روز بیشــتر می شــود. بنابرایــن 
وقــوع انقالب هــای سیاســی - اجتماعــی و یــا شــورش های خیابانــی قابــل پیش بینــی 

خواهــد بــود. 
ــر  ــتقیم آن ب ــر مس ــالمت و تأثی ــر س ــد-19( ب ــا )کووی ــدید کرون ــر ش ــه تأثی ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی در زمین ــاهد تغییرات ــان ش ــاکرونایی، جه ــاالً در دوران پس ــادی، احتم ــت اقتص وضعی
تولیــد و مصــرف خواهــد شــد و احتمــاالً مشــاغل و حرفه هایــی حــذف می شــود و مشــاغل 
ــا  ــای کرون ــن پیامده ــی از مهم تری ــاید یک ــرد. ش ــد ک ــور خواه ــدی ظه ــای جدی و حرفه ه
ــه  ــدن و ســالمت و توجــه بیشــتر ب ــر ب ــا تمرکــز ب ــد ب ــد-19(، تخصصــی شــدن تولی )کووی
زیســت - پزشــکی و زیســت - ســرمایه خواهــد بــود. در عیــن حــال بــه نظــر می رســد کــه 
ــه شــبکه های  ــر ســبک زندگــی و تمرکــز بیشــتر ب ــدان دور شــاید تغیی ــه چن ــده ای ن در آین
ــد -  ــژه تولی ــرف و به وی ــد و مص ــه تولی ــترده در زمین ــرات گس اجتماعــی، دورکاری و تغیی
ــه در  ــان و در نتیج ــطح جه ــی در س ــی و خدمات ــع توزیع ــر در صنای ــی تغیی ــرف و حت مص

ایــران نیــز خواهیــم بــود.
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ــد  ــی خواه ــوزۀ سیاس ــی در ح ــای اساس ــاهد تحول ه ــاکرونایی ش ــاالً دوران پس احتم
حکومت هــای  )کوویــد-19(،  کرونــا  عالم گیــری  دوران  در  می رســد  نظــر  بــه  بــود. 
اقتدارگــرا بــا افزایــش قــدرت اقتــداری خــود و بــه اصطــالح در راســتای منفعــت جمعــی و 
ســالمت عمومــی خــود، کنترل هــای خــود را بیشــتر کرده انــد و بســیاری از حکومت هــا یــا 
دولت هــای رفــاه یــا بــه اصطــالح ملــت - دولت هــا روی بــه کنتــرل آســیب ها و پیامدهــای 
ــی  ــع جمع ــد و مناف ــتثنا کرده ان ــت اس ــا دول ــت ی ــکیل حکوم ــق تش ــروس از طری ــن وی ای
ــاری  ــرل بیم ــتای کنت ــون زور در راس ــی از قان ــح داده ، در مواقع ــون ترجی ــر قان ــی را ب موقت
ــی از  ــال برخ ــن ح ــد. در عی ــل کرده ان ــی عم ــردی و جمع ــای ف ــت ها و آزادی ه و خواس
ــق  ــا از طری ــن آنه ــروعیت پایی ــا مش ــروعیت ی ــدم مش ــه ع ــی ک ــای مطلق گرای حکومت ه
ــود،  ــده ب ــخص ش ــوری مش ــای ص ــی انتخاب ه ــا و حت ــی، اعتصاب ه ــای خیابان اعتراض ه
ــا )کوویــد-19( و همه گیــری و عالم گیــری  بــه خوبــی توانســته اند در پشــت ویــروس کرون
ــرای حاکمیــت خــود  ــه تنهــا ب آن پنهــان شــوند و حتــی تــداوم حضــور ایــن ویــروس را ن
ــه  ــد و ب ــاب می آورن ــه حس ــروری ب ــردی ض ــه آن را کارک ــد، بلک ــردی نمی دانن کژکارک
صــورت غیــر مســتقیم بــر مانــدگاری آن اصــرار دارنــد، تــا در زمان هــای مناســب بتواننــد 
مشــروعیت از دســت رفتــه را جبــران نماینــد و یــا اینکــه مخالفــان خــود را ســرکوب نماینــد. 
ــای  ــا ارتق ــا ی ــاکرونایی، احی ــه در دوران پس ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــن ب بنابرای
اعتمــاد عمومــی و ســرمایۀ اجتماعــی در اولویــت دولت هــای رفــاه یــا ملــت - دولت هــا و 

ــود. ــد ب ــرا خواه ــرا و مطلق گ ــای اقتدارگ ــکان حکومت ه ــورت ام ــی در ص حت
فوکویامــا )2020( در بحــث مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونــا )کوویــد-19( بــا 
تمرکــز بــر دوران پســاکرونایی، دربــاره پایــان دوگانه ســازی های آســان دموکراســی/ 
ــن  ــی ای ــه »وقت ــی دارد ک ــان م ــود بی ــه خ ــد و در مصاحب ــد می کن ــراز تردی ــی اب اقتدارگرای
بیمــاری پایــان یابــد، تردیــد دارم کــه دوگانه ســازی های آســان دموکراســی/ اقتدارگرایــی 
ــی در  ــده اصل ــل تعیین کنن ــن اســت کــه عام ــن در اینجــا ای ــار گذاشــته شــود. بحــث م کن
کارکــرد دولت هــا، نــه نــوع رژیــم سیاســی آنــان، بلکــه توانایــی و ظرفیــت دولــت و باالتــر 
از همــه اعتمــاد عمومــی بــه دولــت اســت«. از نظــر فوکویامــا، آنچــه لیبــرال دموکراســی را 
ــای  ــت و نهاده ــاد دول ــدرِت نه ــن ق ــه بی ــد، ایجــاد موازن ــز می گردان ــی متمای از اقتدارگرای
ــر  ــت. ه ــک آن اس ــخگویی دموکراتی ــون و پاس ــت قان ــه حاکمی ــدۀ آن از جمل محدودکنن
ــد،  ــق بوده ان ــاری موف ــن بیم ــار ای ــا مه ــرل ی ــرا در کنت ــورهای اقتدارگ ــی از کش ــد برخ چن
ــزان  ــه نظــر می رســد می ــا ب ــد؛ ام ــق بوده ان ــه موف ــن زمین ــز در ای برخــی از دموکراســی ها نی
در  دموکراتیــک  حکومت هــای  در  اجتماعــی  ســرمایۀ  نتیجــه  در  و  عمومــی  اعتمــاد 
ــان شــاهد افزایــش حکومت هــای  ــود و جهــان همچن دوران پســاکرونایی بیشــتر خواهــد ب
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دموکراتیــک خواهــد بــود و بــا توجــه بــه تأثیــرات ایــن ویــروس در حوزه هــای اجتماعــی 
ــا  ــی ی ــای مردم ــال انقالب ه ــد و احتم ــش می یاب ــدن افزای ــی ش ــکان قطب ــادی، ام - اقتص
ــود.  ــر حکومت هــای اقتدارگــرا و مطلق گــرا بیشــتر خواهــد ب ــی در براب شــورش های خیابان
ــز از دوران کرونایــی،  ــوع حکومت هــا نی ــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ن ب
ــال  ــی و اعم ــای فراقانون ــتثنا، رفتاره ــت اس ــاد حکوم ــتای ایج ــی در راس ــای خوب درس ه
ــد  ــا پایبن ــه آنه ــتر ب ــود بیش ــظ خ ــتای حف ــاالً در راس ــد و احتم ــردم گرفته ان ــر م ــارت ب نظ
خواهنــد بــود. بــا ایــن حــال بســیاری از اندیشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه نظام هــای اقتدارگرا 
ــرمایه داری  ــر س ــی ب ــرال مبتن ــرال و نولیب ــک لیب ــای دموکراتی ــی نظام ه ــرا و حت ــا مطلق گ ی
بایــد سیاســت های خــود را در راســتای توجــه بــه زیســت - پزشــکی، بهداشــت و ســالمتی، 
ــدازی  ــر ایــن صــورت، احتمــال بران ــد. در غی ــری اجتماعــی تعدیــل نماین فقرزدایــی و براب
از طریــق شــیوه های خشــونت آمیزی نظیــر انقــالب یــا شــورش های خیابانــی و غیــر 

ــت.  ــد یاف ــش خواه ــا افزای ــا انتخابات ه ــا ی ــر اعتصاب ه ــونت آمیزی نظی خش
ــاختارگرا را  ــری پس س ــرب فک ــای مش ــاکرونایی آموزه ه ــم پس ــر )2020( در نظ باتل
ــای ســرمایه داری  ــد دیدگاه ه ــد بای ــاد دارد کــه در نظــم جدی ــد و اعتق ــده می دان تعیین کنن
ــر  ــر مســئله هایی نظیــر برابــری اجتماعــی، لــزوم تخصیــص براب ــه کنــار گذاشــته شــود و ب ب
در زمینــه بهداشــت، تمرکــز بــر فقرزدایــی و... تأکیــد شــود. یــووال نــوح هــراری1 )2020(، 
ــاور اســت کــه  ــر ایــن ب ــز ب ــه« نی نویســندۀ کتاب هــای »انســان خردمنــد« و »انســان خداگون
جهــان پســاکرونایی بــه ســوی دو انتخــاب اساســی پیــش مــی رود: 1( نظــارت تمامیت گــرا 
ــاره  ــراری درب ــی. ه ــی جهان ــه و همدل ــزوای ملی گرایان ــهروندی؛ 2( ان ــن ش ــدرت یافت و ق
حرکتــی خطرنــاک از نظــارت بیرونــی بــه نظــارت درونــی هشــدار می دهــد و بــرای نمونــه 
بیــان مــی دارد کــه دولت هــا می تواننــد از طریــق کنتــرل شــدید افــراد بــه وســیله دســتبندهای 
زیست ســنج )بیومتریــک(، تمــام حــاالت آنهــا را زیــر نظــر بگیرنــد. امــا بــه نظــر می رســد 
ــن ملت هــای آزاد و آزادمنــش و حکومت هــای اقتدارگــرا و مطلق گــرا،  کــه در جنــگ بی
ــت  ــکل گیری دول ــد داد و ش ــان خواه ــوش نش ــی روی خ ــه دموکراس ــان ب ــرانجام جه س

اســتثنا فقــط متعلــق بــه زمان هــای بحــران و اســتثنا باقــی خواهــد مانــد.
ــر  ــد-19(، تأثی ــا )کووی ــروس کرون ــه وی ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــتی بت ــه درس ــاید ب ش
ــی  ــی - فرهنگ ــای اجتماع ــادی در حوزه ه ــدت زی ــی بلندم ــدت و حت ــدت، میان م کوتاه م
خواهــد گذاشــت. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از مــردم و حتــی نخبــگان دینــی و سیاســی 
ــا فروتنــی کامــل  ــگاره ای اســت کــه ب ــگاره علمــی تنهــا ان ــاور رســیده اند کــه ان ــن ب ــه ای ب
خطاهــای خــود را می پذیــرد و همــواره در راســتای بهبــود امــور گام برمــی دارد و در دوران 

1- Harari, Y. N.
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ــه  ــگاره  و تالش هــای علمــی توانســت بیشــترین کمــک را ب ــا )کوویــد-19( همیــن ان کرون
ــی  ــی و گاه ــی، خراف ــای درک متعارف ــتر بنیان ه ــه بیش ــا ک ــایر انگاره ه ــد و س ــردم بنمای م
آن جهانــی دارنــد تــا حــد زیــادی در ادعاهــای خــود نــاکام بودنــد، بــه احتمــال زیــاد اقبــال 
ــق  ــه از طری ــی ک ــه ادیان ــت ک ــوان گف ــی می ت ــت و حت ــد یاف ــش خواه ــگاره افزای ــن ان ای
افزایش هــا و کاهش هــای منفعت جویانــه دچــار فربهــی یــا الغــری شــده اند، مجبــور 
شــوند در باورهــا و مناســک خــود تجدیدنظــر نماینــد و در راســتای تبییــن اصــول و قوائــد 
خــود بیشــتر بــه انــگارۀ علمــی متوســل شــوند و یــا شــاید مجبــور شــوند در برابــر ایــن انــگاره 
تســلیم شــوند. امــا بــه طــور قطــع دینــی کــه خــود را تلطیــف نمایــد و همچنــان در تنظیــم 
اخــالق جامعــه موفــق باشــد، بــا قــوت بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد؛ ولــی اگــر بــا تجــاوز 
ــۀ نفــوذ خــود را گســترش دهــد، از انجــام وظیفــۀ اصلــی  ــه ســایر حوزه هــا بخواهــد دامن ب

خــود نیــز بازخواهــد مانــد و احتمــاالً بــا اقبــال کمتــری مواجــه خواهــد شــد.
ــا )کوویــد-19( را می تــوان  در حوزه هــای اجتماعــی - فرهنگــی، تأثیــر ویــروس کرون
ــت  ــاد گسس ــه ایج ــوان ب ــی می ت ــرات منف ــی. از تأثی ــم منف ــرد و ه ــی ک ــت ارزیاب ــم مثب ه
اجتماعــی و افزایــش فردگرایــی و انــزوای اجتماعــی به ویــژه برخوردهــا، تماس هــا و 
ارتباط هــای کنترل شــده و هدف محــور و حســابگرانه و تاحــد زیــادی غیــر عاطفــی؛ تقلیــل 
ــش  ــاد؛ کاه ــات مجازی بنی ــش ارتباط ــره و افزای ــه چه ــره ب ــانی چه ــاط انس ــیوه های ارتب ش
ســرمایۀ اجتماعــی به ویــژه اعتمــاد اجتماعــی و در نظــر گرفتــن احتمــال وجــود خطــر در هــر 
حــوزه ای؛ کاهــش ســالمت اجتماعــی؛ ایجــاد و افزایــش پیامدهــای روانــی - اجتماعــی ای 
نظیــر هــراس، تــرس، اضطــراب، اســترس، وســواس های فکــری و علمــی نــام بــرد. همچنیــن 
ــه  ــای فرهنــگ نظافــت شــخصی و اجتماعــی - محیطــی؛ توجــه بیشــتر ب ــه ارتق ــوان ب می ت
فضاهــای زیســتی و احتــرام متقابــل بــه محیط زیســت و شــریک دانســتن ســایر موجــودات 
درون  ســرگرمی های  فرهنــگ  ارتقــای  و  ترویــج  زیســت بوم؛  ایــن  در  زمیــن  کــره 
ــده ای  ــای محدود ش ــه حوزه ه ــش آن ب ــردار و افزای ــکس های خط ــل س ــی؛ تقلی خانوادگ

نظیــر همســر یــا همبســتر خــاص و افزایــش انســجام درون خانوادگــی اشــاره کــرد.

نتیجه گیری
ــد-19(  ــا )کووی ــروس کرون ــاره وی ــدگاه درب ــار دی ــن چه ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــه حاض مقال
نگاشــته شــده اســت کــه ســه دیــدگاه آن معطــوف بــه علت هــا و یــک دیــدگاه معطــوف 
بــه پیامدهــا بــود. در دو دیــدگاه نخســتین، علــت بیمــاری کوویــد-19 بــه تروریســم زیســتی 
نســبت داده می شــود و وجــود دو پیکــره سیاســی - اقتصــادی را هــدف قــرار می دهــد کــه 
در آن از یکســو کشــورهای غربــی ـ شــمالی، متهــم بــه ســاخت و گســترش ایــن ویــروس 
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ــه ســاخت و  ــم ب ــروس، مته ــن وی ــوان خاســتگاه ای ــه عن ــن ب هســتند و از ســوی دیگــر چی
گســترش ایــن ویــروس در راســتای هدف هــای سیاســی - اقتصــادی می شــود کــه بــا توجــه 
بــه شــواهد و اســتدالل های موجــود، ایــن دو دیــدگاه تاحــدود زیــادی رد می گــردد. 
دیــدگاه ســوم، علــت را ناشــی از روابــط و تعامل هــای نامناســب انســان و طبیعــت می دانــد 
و شــیوع ایــن ویــروس را ناشــی از پاســخ درخــور طبیعــت بــه تجــاوز انســان می دانــد کــه 
ــاره علــت  ــدگاه درب ــن دی ــن امکان پذیرتری ــه اســتدالل ها و شــواهد موجــود، ای ــا توجــه ب ب

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــروس در نظ ــن وی ــیوع ای ــکل گیری و ش ش
ــن  ــر ای ــر تأثی ــالوه ب ــد ع ــخص ش ــه مش ــت ک ــه پیامدهاس ــوف ب ــارم معط ــدگاه چه دی
ــر  ــک تغیی ــار ی ــی، انتظ ــی - فرهنگ ــی، و اجتماع ــای اقتصــادی، سیاس ــروس در حوزه ه وی
انــگاره ای حاصــل از ویــروس کرونــا )کوویــد-19( دور از دســترس نخواهــد بــود و احتمــاالً 
ــری از  ــی و فاصله گی ــگاره علم ــمت ان ــه س ــوی ب ــی و ق ــردش کل ــک گ ــاهد ی ــان ش جه
انگاره هــای درک متعارفــی، خرافــی و شــبه دینی خواهــد بــود. حتــی می تــوان گفــت 
ــل  ــان قاب ــطح جه ــی در س ــی - فرهنگ ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــر در نظام ه تغیی
ــت  ــه تشــکیل حکوم ــود و احتمــاالً کشــورهای مطلق گــرا و اقتدارگــرا ب ــد ب انتظــار خواه
یــا دولــت اســتثنا به ویــژه در زمان هــای بحــران روی خواهنــد آورد؛ امــا دولت هــای 
ــی و  ــاد اجتماع ــرد اعتم ــد ک ــالش خواهن ــت ت ــت - دول ــب مل ــاه در قال ــرات و رف دموک

ــد.  ــن نماین ــود را تضمی ــدگاری خ ــا مان ــد، ت ــت نماین ــی را تقوی عموم
ــرهای  ــدن قش ــیب پذیر ش ــی و آس ــکاف طبقات ــش ش ــه افزای ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح در عی
پاییــن جامعــه و ناتوانــی و کم توانــی حکومت هــای اقتداگــرا، احتمــال افزایــش  اعتراض هــای 
خیابانــی، انقالب هــا و اعتصاب هــا و گرایــش بــه تغییــر حکومت هــا و تبدیــل آنهــا بــه 
ــا توجــه بــه تغییــر انــگاره ای کــه  دولت هــای رفــاه افزایــش خواهــد یافــت. بــه طــور کلــی ب

ــه:  ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــرد، می ت ــورت بگی ــان ص ــود در جه ــی می ش پیش بین
ـ آهنگ رشد مدرنیته تندتر شود. 

ـ فن آوری هــای دیجیتالــی و ارتباطــات مجــازی، پیشــرفته تر و گســترده تر شــوند و 
ــد.  ــودن ســوق یاب ــاد ب ــه ســمت مجــازی بنی اقتصــاد و مناســبات اجتماعــی بیشــتر ب

ـ انــگاره علمــی و نظــام کارشناســی، برجســته تر شــود و علــم، چیرگــی و نفــوذ خــود را 
ــه شــبه دین ها و خرافــات افزایــش دهــد.  ب

ـ احســاس ناایمنــی به ویــژه در حــوزۀ ســالمت افزایــش یابــد و جهــان ســرمایه داری بــر 
زیســت - پزشــکی و زیســت - ســرمایه تأکیــد بیشــتری نمایــد. در نتیجــه دولت هــای رفــاه 

بیشــتر بــه اقدامــات رفاهــی و ســالمتی بهــا بدهنــد.
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چکیده
زمانــی کــه مســئله ای در ســطح کالن، اکثریــت افــراد یــک جامعــه را بــه  طــور مســتقیم یــا 
غیــر مســتقیم تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد، احتمــال بــروز رفتارهــا و نگرش هایــی کــه 
ــان  ــرایط، محقق ــن ش ــود. در ای ــتر می ش ــتند، بیش ــه هس ــی جامع ــرش عموم ــان  دهنده  نگ نش
ــف،  ــای مختل ــی در حوزه ه ــای جمع ــا و رفتاره ــۀ نگرش ه ــایی و مطالع ــا شناس ــد ب می توانن
ــاری  ــدن بیم ــر ش ــد. همه گی ــه دهن ــتی ارائ ــنهادهای سیاس ــت گذار، پیش ــای سیاس ــه نهاده ب
کرونــا، از جملــه مــواردی اســت کــه برســاخت اجتماعــی آن می توانــد در راســتای 
سیاســت گذاری در حوزه هــای مختلــف مؤثــر باشــد. هــدف ایــن مطالعــه، برســاخت 
اجتماعــی اپیدمــی1 کرونــا در کشــور و سیاســت های مقابلــه بــا آن در بیــن کاربــران 
اینترنتــی، در یــک بــازه زمانــی پنجــاه روزه )از ابتــدای اســفند 1398 تــا 20 فروردیــن 1399( 
ــل  ــرای تحلی ــل تماتیــک ب ــه کیفــی اســت و از روش تحلی ــن مطالع ــق ای اســت. روش تحقی
ــۀ اصلــی شــامل  داده هــای گردآوری شــده اســتفاده شــد. نتایــج مطالعــه در قالــب ســه مقول
ــری« و  ــا همه گی ــه ب ــردم در مواجه ــت و م ــل دول ــری«، »تعام ــدید همه گی ــای تش »زمینه ه
ــا بیمــاری« و زیرمقوله هــا و مفاهیــم متعــدد آمــده اســت. نتایــج ایــن  ــه ب »راهکارهــای مقابل
ــردم  ــت و م ــرد دول ــه عملک ــبت ب ــران نس ــادی کارب ــبتاً انتق ــرش نس ــان دهندۀ نگ ــه نش مطالع
ــا همه گیــری کروناســت. رعایــت نــکات بهداشــتی و محدودیــت در ترددهــای  در مقابلــه ب
شــهری و بین شــهری، بیــش از ســایر راهکارهــا مــورد توجــه کاربــران اســت. ایــن مطالعــه، 
ــد. ــان می ده ــا را نش ــری کرون ــا همه گی ــه ب ــی در مقابل ــای مردم ــتفاده از ظرفیت ه ــزوم اس ل

واژه های کلیدی: اپیدمی کرونا، برساخت اجتماعی، دولت، مردم و کاربران اینترنتی.

1- در زمــان تدویــن مقالــه هنــوز از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی شــیوع ویــروس کرونــا بــه عنــوان 
یــک پاندمــی اعــالم نشــده بــوده و بنابرایــن در ایــن مقالــه از اصطــالح اپیدمــی اســتفاده شــده اســت 

)توضیــح ســردبیر(.
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مقدمه
ــر مســتقیم  ــا غی ــه را مســتقیم ی ــراد یــک جامع ــت اف ــی مســئله ای در ســطح کالن، اکثری وقت
ــی کــه نشــان دهنده   ــا و نگرش های ــروز رفتاره ــد، احتمــال ب ــرار می ده ــر خــود ق تحــت تأثی
نگــرش عمومــی جامعــه هســتند، بیشــتر می شــود. پیــش آمــدن چنیــن شــرایطی بــرای 
پژوهشــگران حــوزۀ علــوم اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت؛ بــه گونــه ای کــه امــکان شناســایی 
ــد در  ــق می توانن ــن طری ــد و از ای ــدا می کنن ــی را پی ــای جمع ــات و رفتاره ــۀ خلقی و مطالع
عرصه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی، بــه نهادهای سیاســت گذار، پیشــنهادهای سیاســتی 
ــا از جملــه مــواردی اســت کــه می تــوان گفــت  ارائــه دهنــد. همه گیــر شــدن ویــروس کرون
پیامدهــای منفــی آن در ســطح کالن و خــرد، نــه تنهــا جامعــه ایــران، کــه جامعــه جهانــی را 
بــه  طــرز چشــمگیری تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. کمیـّـت و کیفیــت پیامدهــای منفــی ایــن 
ــه  ــار شــدن جامع ــوان گرفت ــا عن ــن شــرایط ب ــوان از ای ــه ای اســت کــه می ت ــه  گون ــی ب اپیدم
ــه یــک بحــران و مصیبــت همه گیــر یــاد کــرد. در همیــن رابطــه، نتایــج نظرســنجی مرکــز  ب
افکارســنجی دانشــجویان ایــران دربــاره نگــرش مــردم نســبت بــه ابعــاد شــیوع ویــروس کرونا، 
بیانگــر آن اســت کــه 75/2 درصــد پاســخگویان بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد، نگــران ابتالی 
خــود یــا اعضــای خانواده شــان بــه ویــروس کرونــا هســتند. 5/1 درصــد تاحــدودی نگرانــی 
ــن 1399(.  ــپا، فروردی ــد )ایس ــی دارن ــی کم ــم و خیل ــی ک ــز نگران ــد نی ــد و 19/6 درص دارن
ــاً غیــر منتظــره در ترتیبــات  ــارکان، »مصیبــت، وقفــۀ جــدی نســبتاً ناگهانــی و غالب ــاور ب ــه ب ب
طبیعــی نظــام اجتماعــی و یــا اجــزای آن اســت کــه در نتیجــه نیرویــی طبیعــی یــا اجتماعــی، 
ــر آن  ــی ب ــی، کنترل ــام اجتماع ــدد و نظ ــوع می پیون ــه وق ــتمی ب ــا برون سیس ــتمی ی درون سیس

ــه نقــل از پیــران، 1382: 20(.  ــارکان ب ــدارد« )ب ن
بــا نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و روانــی حاکــم بــر جامعــه کنونــی 
ــل شــدن زندگــی  ــاال و نحــوۀ  مخت ــد تعریــف ب ــادی را در تأیی ــق زی ــوان مصادی ــران، می ت ای
ــن مســأله  ــای اجتماعــی و اقتصــادی ای ــردم مشــاهده کــرد و از آنجــا کــه گســترۀ  پیامده م
می توانــد شــدت باالیــی داشــته باشــد، شناســایی و تحلیــل ایــن پیامدهــا حائــز اهمیــت اســت. 
ضــرورت شناســایی پیامدهــای چنیــن بحران هایــی در جامعــه ای کــه بــه گــواه منابــع تاریخــی، 
مشــکالت و بالیــای طبیعــی و غیــر طبیعــی فراوانــی را تجربــه نمــوده اســت، بیشــتر آشــکار 
ــۀ تاریخــی  ــر تجرب ــای اجتناب ناپذی ــی دیگــر، بحران زدگــی از ویژگی ه ــه عبارت می شــود. ب
ــی اســت. در  ــای جمع ــواع مصیبت ه ــو از ان ــان ممل ــان اســت و حافظــۀ فرهنگــی ایرانی ایرانی
فرهنــگ ایرانــی، مصیبــت در مقابــل عافیــت قــرار دارد و وقــوع آن ســبب درک و اهمیــت 
عافیــت می شــود. تقابــل عافیــت و مصیبــت در ذهــن پرآشــوب ایرانــی، صحــت و ســالمتی، 
بیمــاری و بداحوالــی، زندگــی و مــرگ را می رســاند. ایرانــِی نگــران، بــه ســبب زندگــی در 
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حاشــیۀ کویــر، معنــای مصیبــت را بــا گوشــت و پوســت خــود لمــس کــرده و قــدر عافیــت 
ــه  ــت ک ــده اس ــدرز داده ش ــه او ان ــواره ب ــد و هم ــی - می دان ــر قیمت ــه ه ــفانه گاه ب را - متأس
جریــده رود، زیــرا گــذرگاه عافیــت تنــگ اســت )پیــران، 1382: 18(. در بســتر چنیــن تجربــه 
تاریخــی اســت کــه شــاعران ایرانــی بــا اســتفاده از ابیاتــی چــون »رســید مــژده کــه ایــام غــم 
ــه پیشــه کــردن  ــردم را ب ــد«، م ــد مان ــم نخواه ــز ه ــن نی ــد و چنی ــان نمان ــد/ چن ــد نمان نخواه
صبــر و شــکیبایی ترغیــب نموده انــد و مــردم نیــز در طــول تاریــخ از ایــن ادبیــات، بــه عنــوان 

ــا مصائــب طبیعــی و غیــر طبیعــی اســتفاده کرده انــد. مکانیســمی دفاعــی در رویارویــی ب
در گذشــته، اشــاعۀ اخبــار بحران هــای جمعــی و ابعــاد مختلــف آنهــا، محــدود بــه روابــط 
ــی،  ــاط جمع ــانه های ارتب ــترش رس ــا گس ــروزه ب ــه ام ــی ک ــود؛ در حال ــره ب ــه چه ــره ب چه
ســرعت اشــاعۀ  اخبــار مربــوط بــه مســائل و مشــکالت اجتماعــی، بــه صــورت لحظــه ای اســت 
و دربــاره مشــکلی ماننــد همه  گیــری کرونــا کــه در مقیاســی جهانــی، امنیــت جانــی و روانــی 
ــدان  ــی، دوچن ــار کرونای ــری اخب ــار و پیگی ــرعت انتش ــد، س ــد می کن ــه را تهدی ــراد جامع اف
شــده اســت. از ســوی دیگــر، خانه نشــینی و رعایــت فاصلــۀ  فیزیکــی و اجتماعــی، بــه عنــوان 
یکــی از اســتراتژی های مؤثــر در مبتــال نشــدن بــه ایــن ویــروس، منجــر بــه خانه نشــین شــدن 
اکثریــت جامعــه و بــه تبــع آن افزایــش چشــمگیر مصرف رســانه شــده اســت. بدیهی اســت در 
چنیــن شــرایطی، گفت وگــو دربــاره مســائل روز و البتــه در اینجــا گفت وگــو دربــاره کرونــا 
و ابعــاد مختلــف آن، در فضــای مجــازی رونــدی روزافــزون بــه خــود گرفتــه اســت. از ایــن رو 
ــن  ــش هایی از ای ــه پرس ــخ ب ــازی و پاس ــای مج ــا در فض ــی کرون ــاخت اجتماع ــۀ  برس مطالع

دســت می توانــد بــه شــناخت ابعــاد مختلــف آن کمــک نمایــد)1(.
1. کنشگران فضای مجازی درباره ویروس کرونا و ابعاد مختلف آن چگونه داوری می کنند؟ 

2. در چنین شرایطی، مهم ترین دغدغه  های آنها چیست؟ 
3. چگونه آنچه را برایشان اهمیت دارد، تشریح می کنند؟ 

4. چه ابعادی از زندگی آنها تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است؟ 
5. از نظر آنها، راهکارهای مقابله با این بحران چیست؟ 

رویکرد نظری پژوهش
چارچــوب نظــری و مفهومــِی پژوهــش حاضــر بــر پایــه  رویکردهــای جامعه شناســی 
تفســیری و برســاخت گرایی اجتماعــی اســتوار اســت. ادغــام وجــوه اشــتراک رویکردهــای 
یادشــده در قالــب رویکــردی تفســیری - برســاختی باعــث شــده ایــن رویکــرد در تحقیقــات 
ــد.  ــته باش ــژه ای داش ــی وی ــی، جایگاه ــری و روش ــردی نظ ــوان رویک ــه  عن ــی، ب اجتماع
رویکــرد تفســیری - برســاخت گرایی، ریشــه در آرای اندیشــمندانی چــون کانــت، دیلتــای، 
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ــچ و  ــن، وین ــر، الکم ــر، برگ ــرت بلوم ــد، هرب ــوتس، می ــرد ش ــر، آلف ــس وب ــر، ماک هایدگ
ــیری -  ــرد تفس ــی، رویک ــوم اجتماع ــج در عل ــای رای ــن رویکرده ــتاین دارد. در بی ویتگنش
ــوزۀ  ــه ح ــه ب ــی دارد ک ــل موضوعات ــرای تحلی ــی ب ــل توجه ــبت قاب ــاخت گرایی، مناس برس
ــیر  ــی آن را تفس ــف اجتماع ــای مختل ــراد و گروه ه ــود و اف ــیده می ش ــه کش ــی جامع عموم
ــکل گیری  ــرد، ش ــن رویک ــاخت گرایانه ای ــه های برس ــه ریش ــر پای ــد. ب ــی می کنن و بازخوان
شــناخت دربــاره واقعیت هــای اجتماعــی از طریــق کنــش متقابــل افــراد جامعــه بــا یکدیگــر 
ــر  ــد ب ــل، می توان ــش متقاب ــن کن ــر در ای ــراد درگی ــی اف ــای ذهن ــود و معن ــاخته می ش برس
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــود )Adams, 2006(. ب ــذار ش ــت اثرگ ــیر واقعی ــف و تفس ــوۀ تعری نح
ــالت  ــه تعام ــه چگون ــد دارد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــاخت گرایی ب ــیری - برس ــرد تفس رویک
اجتماعــی منجــر بــه شــکل گیری معانــی متفــاوت و ســرانجام واقعیت هــای اجتماعــی 
مختلــف می شــود )Walker, 2015(. موقعیتمنــد بــودن تحلیــل  پدیده هــا در رویکــرد 
ــر  ــد ب ــه، می ــن رابط ــرار دارد. در همی ــدی ق ــد ج ــورد تأکی ــاخت گرایی م ــیری - برس تفس
ــی  ــگران اجتماع ــدگاه کنش ــی از دی ــت اجتماع ــتن موقعی ــر داش ــه در نظ ــگی ب ــاز همیش نی
ــر معتقــد  ــد وب ــز مانن ــد نی ــد دارد. می ــر موقعیــت اجتماعــی تأکی ــل ب و اســتوار کــردن تحلی
بــود زمانــی کــه بــه مفهــوم معنــی اشــاره می شــود، منظــور همــان معنــای ذهنــی اســت کــه 
کنشــگران بــه کنش هایشــان نســبت می دهنــد. میــد بــا ایــن کار بــر آنچــه زیمــل »سفســطه 
جدایــی« خوانــده بــود، یعنــی در نظــر گرفتــن کنشــگران بــدون ارجــاع بــه روابــط متقابــل و 

ــوزر، 1380: 452(.  ــت )ک ــان گذاش ــۀ پای ــان، نقط گوناگونش
ــرده  ــرح ک ــوتز مط ــرد ش ــه آلف ــز ک ــت« نی ــان ذهنی ــا »می ــترک« ی ــن مش ــوم »ذه مفه
ــد.  ــی از تعامــالت اجتماعــی کمــک می کن ــری معان ــا در درک نحــوۀ اثرپذی ــه م اســت، ب
ــاور شــوتز، »میــان ذهنیــت« مبنــای عمــل اجتماعــی اســت و در واقــع وجــه اشــتراک  ــه ب ب
خــود پدیده هــا در ذهنیــت جامعــه و در جهــان زندگــی اســت. مــا از هــر چیــزی، تفســیری 
ــم  ــت می کنی ــترک برداش ــور مش ــه ط ــه ب ــه هم ــت ک ــزی اس ــم و آن، چی ــی داری اجتماع
ــه  ــائل ب ــم مس ــا را در فه ــی، م ــاط ذهن ــم. ارتب ــره می جویی ــر به ــای یکدیگ و از تجربه ه
ــا و برداشــت ها، هماهنــگ  ــا ســایر نظره ــد مشــترکی می رســاند و هــر کــس خــود را ب دی
ــات  ــام جه ــم تم ــم، نمی توانی ــی بمانی ــود باق ــع خ ــر در موض ــرا اگ ــد؛ زی ــازگار می کن و س
ــم کــه مســئله  ــرار می گیری ــه نحــوی ق ــِل ارتباطــی، ب ــن دلی ــه همی ــم. ب مســئله را درک کنی
ــران از آن  ــه دیگ ــی ک ــم و در فهم ــف بفهمی ــات مختل ــه و از جه ــورت همه جانب ــه ص را ب
دارنــد، شــرکت جوییــم. ایــن مبنــای زندگــی مشــترک و شــعور عامــی اســت کــه بــر جامعــه 

ــلی، 1382: 357-356(. ــت )توس ــم اس حاک
مفاهیــم ارتبــاط ذهنــی و شــریک شــدن در فهــم دیگــران، ارتبــاط معنــاداری بــا مفهــوم 
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برساخ

ــه  طــور  ــه تنهایــی و ب ــه بیانــی دیگــر، مــردم ب مــورد نظــر میــد یعنــی »دیگــراِن مهــم« دارد. ب
مســتقل معنــا را نمی ســازند. آنهــا معنــا را در جریــان تعامــل بــا محیــط و دیگــران می ســازند و 
در جریــان ایــن تعامــالت اســت کــه معنــا برســاخته می شــود )نقیــب زاد و خشــک جان، 1392: 
13(. بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه شــرایط محیطــِی حاکــم بــر جامعــه ایــران بــا نحــوۀ 
شــکل گیری »ذهنیــت مشــترک« در فضــای مجــازی ارتبــاط دارد و شــرایط یادشــده بــر نحــوۀ 
داوری کنشــگران فضــای مجــازی از ابعــاد مختلــف اپیدمــی کرونــا اثرگــذار اســت. همچنیــن 
ــران  ــای کارب ــوان گفــت کــه کامنت ه ــم« می ت ــه اثرگــذاری »دیگــراِن مه ــه توجــه ب ــر پای ب
می توانــد بــر نحــوۀ  تفســیر شــرایط موجــود توســط دیگــران تأثیرگــذار باشــد. بنابرایــن توجــه 
ــران ســاری و جــاری اســت، در تحلیــل برســاخت  ــه فرایندهــای تعاملــی کــه در بیــن کارب ب

اجتماعــی اپیدمــی کرونــا در فضــای مجــازی ضــروری اســت.

روش تحقیق
ــاخت  ــی برس ــی چگونگ ــه، بررس ــن مطالع ــدف ای ــد، ه ــه ش ــتر گفت ــه پیش ــور ک همان ط
ــا  ــت. ب ــور اس ــا در کش ــری کرون ــا همه گی ــه ب ــردم در مقابل ــت و م ــل دول ــی تعام اجتماع
ــطح  ــراد در س ــور اف ــیدن حض ــل رس ــه حداق ــِل ب ــت هایی از قبی ــال سیاس ــه اعم ــه ب توج
ــه   ــه چهــره، ب ــراد و کاهــش ارتباطــات چهــره ب ــن اف ــت فواصــل فیزیکــی بی ــه، رعای جامع
عنــوان راهکارهایــی مهــم و مؤثــر در کنتــرل همه گیــری کرونــا در ســطح کشــور، حضــور 
محقــق و پرسشــگر در میــدان تحقیــق و اقــدام بــه مصاحبــه  عمیــق بــا افــراد وجــود نداشــت. 
ــال  ــازی دنب ــای مج ــتر فض ــق در بس ــن تحقی ــدف ای ــه ه ــد ک ــه ش ــم گرفت ــن رو تصمی از ای

شــود.
ــالت و  ــال تعام ــای انتق ــور، زمینه ه ــده در کش ــرایط پیش آم ــه ش ــد ک ــر می رس ــه  نظ ب
ارتباطــات اجتماعــی را از دنیــای واقعــی بــه دنیــای مجــازی فراهــم نمــوده و بســتر اینترنــت 
را بیــش از پیــش بــه میــدان کنشــگری و گفت وگــو دربــاره مباحــث عمومــی جامعــه تبدیــل 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط ــه، وزی ــن رابط ــت )Bowler, 2010(. در همی ــرده اس ک
کشــور اعــالم نمــود کــه از ابتــدای اســفندماه 1398 )همزمــان بــا شــروع همه گیــری کرونــا( تــا 
اواســط فروردین مــاه )روزهــای اوج همه گیــری کرونــا(، میــزان مصــرف اینتــرت در کشــور، 
حــدود 2/5 برابــر افزایــش یافتــه اســت )ایســنا، 1399(. بــه پیــروی از فلیــک می تــوان گفــت 
کــه در ایــن شــرایط، بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی بــه ابــزاری بــرای مطالعــۀ افــرادی بــدل 

می شــود کــه بــا روشــی دیگــر بــه آنهــا دسترســی نداریــم )فلیــک، 1387: 294(. 
ــردن  ــی ک ــدد اینترنت ــی، درص ــری از روش کیف ــا بهره گی ــر ب ــش حاض ــن پژوه بنابرای
ایــن روش و اجــرای مبانــی فلســفی و پارادایمــی حاکــم بــر آن در بســتر اینترنــت اســت و 
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برخــالف رویکــرد رایــج در روش هــای تحقیــق کمــی و کیفــی، کــه جامعــه مــورد مطالعــۀ 
آنهــا در دنیــای واقعــی و آفالیــن مــورد بررســی قــرار می گیــرد، جامعــه مــورد مطالعــه ایــن 
ــن اســاس  ــر ای ــن بررســی شــده اســت. ب ــه  صــورت آنالی ــای مجــازی و ب پژوهــش در دنی
پژوهــش حاضــر بــه مطالعــه  کیفــِی برســاخت اجتماعــی همه گیــر شــدن ویــروس کرونــا در 

ــردازد.  ــازی می پ ــای مج فض
ــا بررســی هایی کــه در ابتــدای تحقیــق صــورت گرفــت، مشــخص شــد کــه بهتریــن  ب
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــری اس ــای خب ــوع، فض ــی موض ــرای بررس ــازی ب ــای مج ــتر فض بس
ــود  ــای خ ــه درج نظره ــدام ب ــران اق ــیاری از کارب ــود و بس ــر می ش ــا منتش ــری کرون همه گی
در زیــر آن خبــر نمــوده، بــه جوانــب متعــددی از موضــوع خبــر واکنــش نشــان می دهنــد. 
ــران اینترنــت قــرار  ایــن فضــا نیــز در قالــب نرم افزارهــای متعــدد خبــری در دســترس کارب
ــه  ــددی ک ــری متع ــای خب ــن نرم افزاره ــه در بی ــد ک ــخص ش ــا مش ــۀ کاوش ه دارد. در ادام
ــش  ــق پی ــداف تحقی ــرای اه ــر« ب ــن خب ــزار »آخری ــرار دارد، نرم اف ــران ق ــترس کارب در دس
 رو مناســب اســت؛ بــه  طــوری کــه ایــن نرم افــزار روی دســتگاه تلفــن بیــش از یــک 
میلیــون کاربــر در ســطح کشــور نصــب و اســتفاده می شــود. بنابرایــن بــا بررســی دقیــق ایــن 

ــد.  ــی ش ــتخراج و بررس ــا اس ــری کرون ــا همه گی ــط ب ــار مرتب ــزار، اخب نرم اف
ــت و  ــن مطالعــه، بررســی عملکــرد و تعامــل دول ــی ای ــه اینکــه هــدف اصل ــا توجــه ب ب
ــت،  ــا آن اس ــه ای ب ــای مقابل ــن راهکاره ــا و همچنی ــری کرون ــا همه گی ــه ب ــردم در مقابل م
ســعی شــد اخبــاری مناســب بــرای ایــن هــدف انتخــاب شــود. بــا بررســی هایی کــه در ایــن 
زمینــه بــه  عمــل آمــد، مشــخص شــد اخبــاری کــه بــا تیترهــای خــاص، بــر جنبــۀ خاصــی از 
همه گیــری متمرکــز هســتند، عمومــاً حــاوی نظرهایــی دربــاره همــان تیتــر بــوده، اســتخراج 
محتــوای آنهــا می توانــد نتایــج تحقیــق را بــه جهاتــی خــاص ســوق دهــد. بــا علــم بــه ایــن 
موضــوع، اخبــاری انتخــاب شــد کــه بــه لحــاظ تیتــر و محتــوا، تــا حــد امــکان بــدون جهــت 
بــوده، به طــور روزانــه بــا ارائــۀ آمارهــا، فقــط بــه جدیدتریــن وضعیــت بیمــاری در کشــور 
ــا  ــن دغدغه ه ــه مهم تری ــا توجــه ب ــران ب ــک از کارب ــر ی ــار، ه ــه اخب ــد. در اینگون پرداخته ان
ــار  ــد. اخب ــا پرداخته ان ــری کرون ــی از همه گی ــای خاص ــه جنبه ه ــود، ب ــی خ ــالت ذهن و تأم
منتخــب ایــن مطالعــه، شــامل پنــج خبــر پربازدیــد اســت کــه جمعــاً 3374 کاربــر نســبت بــه 
ــا بررســی  ــد. ب ــر آن درج کــرده بودن ــش نشــان داده و نظرهــای خــود را در زی ــا واکن آنه
دقیــق ایــن اخبــار، مفاهیــم و مقوله هــای مختلــف آنهــا دربــاره موضــوع تحقیــق اســتخراج 
و تحلیــل شــد. تیتــر ایــن اخبــار، تاریــخ انتشــار و تعــداد نظرهــای ارائه شــده در هــر یــک از 

آنهــا در جــدول 1 آمــده اســت:
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جدول 1- اخبار منتشرشدۀ مورد بررسی، برحسب تاریخ انتشار و تعداد نظرهای ارائه شده توسط کاربران
تعداد نظرها تاریخ انتشار عنوان خبر ردیف

724 1398/11/30 مرگ دو مبتال به کرونا در قم 1
731 1398/12/26 جدیدترین آمار مبتالیان کرونا در ایران؛ به 15 

هزار نفر رسیدیم
2

746 1399/01/07 ویروس نحس جان 157 هموطن دیگر را 
گرفت؛ شناسایی 2300 مبتالی جدید

3

615 1399/01/12 آمار جدید کرونا در ایران؛ برای چهارمین روز 
تعداد مبتالیان روزانه ثابت ماند

4

558 1399/01/14 روند رشد کرونا در ایران ثابت ماند؛ آمار از 
50 هزار نفر گذشت

5

)وبسایت آخرین خبر، 1399-1398(

بررســی های انجام شــده در ابتــدای مطالعــه حاکــی از ایــن بــود کــه بــا گــذر از روزهــای 
ــت و  ــرف دول ــد از ط ــاذی جدی ــت های اتخ ــرایط و سیاس ــه ش ــه ب ــا توج ــری و ب همه گی
ــرد و  ــود می گی ــه خ ــی را ب ــق، تغییرات ــن تحقی ــوع ای ــی موض ــاخت اجتماع ــئوالن، برس مس
ابعــاد متفاوتــی نســبت بــه قبــل پیــدا می کنــد. از ایــن رو در گام بعــد تــالش شــد تــا اخبــار 
شــماره 1، 2 و 5 کــه هــر یــک مصــادف بــا مقطــع زمانــی مهمــی از همه گیــری کرونــا در 
ــتند،  ــن 1399( هس ــا روز 20 فروردی ــن 1398 ت ــه )29 بهم ــن مطالع ــام ای ــی انج ــازه زمان ب

ــرد.  ــز بررســی هایی صــورت گی ــن رابطــه نی ــه، در ای ــرار گرفت ــر ق ــورد بررســی دقیق ت م
الزم بــه ذکــر اســت کــه خبــر شــماره 1، بــا شناســایی دو بیمــار مبتــال بــه کرونــا در شــهر 
قــم،  فــوت آنهــا و در واقــع شــروع همه گیــری در کشــور همزمــان اســت. خبــر شــماره 2، 
ــان  ــری همزم ــی از همه گی ــای ناش ــان و مرگ ومیره ــداد مبتالی ــزون تع ــترش روزاف ــا گس ب
ــان  ــداد مبتالی ــت تع ــای تثبی ــا روزه ــت ب ــادف اس ــماره 5 مص ــر ش ــت خب ــت. و در نهای اس
جدیــد، محدودیت هــای شــدید رفت وآمدهــای داخــل و بیــن شــهری، افزایــش همــکاری 
مــردم در پویــش در خانــه مانــدن و همچنیــن افزایــش شــدید آمارهــای شــیوع همه گیــری 

در برخــی کشــورهای اروپایــی. 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن مطالعــه فقــط بــازۀ زمانــی ابتــدای شــیوع بیمــاری تــا 
20 فروردیــن را در برمی گیــرد. از ایــن رو امــکان دارد برخــی نظرهــای کاربــران در روزهای 
آتــی و متناســب بــا وضعیــت کنتــرل و یــا گســترش اپیدمــی کرونــا دچــار تغییراتــی شــده و 
ــه پیــروی از  ــا یافته هــای ایــن مطالعــه کمرنــگ شــود. همچنیــن ب میــزان ســازگاری آنهــا ب
مبانــی فلســفی و پارادایمــی روش کیفــی، هــدف مطالعــۀ  حاضــر، تعمیــم نتایــج آن نیســت 
ــی  ــه، یعن ــورد مطالع ــراد م ــرد اف ــا و رویک ــدۀ  دیدگاه ه ــا در برگیرن ــده تنه ــج ارائه ش و نتای

کاربــراِن آخریــن خبــر اســت.
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ــده  ــای گردآوری ش ــل داده ه ــرای تحلی ــک  ب ــل تماتی ــه از روش تحلی ــن مطالع در ای
اســتفاده شــد. در بیــن طرح هــای مختلــف روش تحلیــل تماتیــک، از طــرح پنج مرحلــه ای 
ــیم  ــا داده، ترس ــری ب ــت داده، درگی ــل مدیری ــن رو مراح ــتفاده شــد. از ای اســتربرگ اس
داده، توســعۀ تحلیــل و سنخ شناســی داده هــا در دســتورکار قــرار گرفــت )محمدپــور، 
ــۀ  ــا در مرحل ــذاری داده ه ــتربرگ، کدگ ــِی اس ــرح تحلیل ــاس ط ــر اس 1388: 137-139(. ب
ــه، فراینــد  ــا داده انجــام شــد. بدیــن منظــور در ایــن مرحل ــۀ درگیــری ب ســوم، یعنــی مرحل

ــد. ــرا ش ــز اج ــدی متمرک ــا و کدبن ــعۀ  تم ه ــاز، توس ــدی ب ــه مرحله اِی کدبن س

یافته های تحقیق
بــر اســاس بررســی هایی کــه از نظرهــای ارائه شــدۀ کاربــران در واکنــش بــه اخبــار منتشرشــده 
ــده و  ــۀ عم ــه مقول ــور، در س ــا در کش ــاری کرون ــترش بیم ــیوع و گس ــد، ش ــل آم ــه  عم ب

ــت: ــته بندی اس ــل دس ــی قاب ــم جزئ ــا و مفاهی زیرمقوله ه
1. زمینه های بروز و تشدید همه گیری

2. تعامالت دولت و مردم در مواجهه با همه گیری 
3. راهکارهای مقابله ای با همه گیری 

ــا و  ــده، زیرمقوله ه ــای عم ــن مقوله ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــق، ب ــش از تحقی ــن بخ ــه ای در ادام
ــود.  ــه می ش ــا پرداخت ــم آنه مفاهی

1- زمینه های بروز و تشدید همه گیری 
طبــق بررســی های بــه  عمــل آمــده از نظرهــای کاربــران، زمینه هــای بــروز و تشــدید همه گیری 
ــا در کشــور، در دو حــوزه اصلــی مــورد بحــث و نقــد کاربــران فضــای مجــازی قــرار  کرون

گرفتــه اســت کــه عبارتنــد از: عملکــرد دولــت و عملکــرد مــردم.
بازنمایــی و نقــد عملکــرد دولــت: در ارتبــاط بــا نقــد عملکــرد دولــت، دو مقولــه اصلــی 
ــا بحــران.  ــه ب ــت فعالیت هــای مقابل ــد ماهی ــت اطالع رســانی و نق ــد ماهی اســتخراج شــد: نق

در ادامــه بــه هــر یــک از ایــن مــوارد پرداختــه می شــود. 
ــاز  ــوان زمینه س ــه  عن ــه ب ــی ک ــن جنبه های ــی از مهم تری ــانی: یک ــت اطالع رس ــد ماهی نق
ــرار  ــران ق ــی از کارب ــم باالی ــد حج ــه و نق ــورد توج ــا م ــری کرون ــیوع همه گی ــروز و ش ب
گرفتــه اســت، ماهیــت اطال ع رســانی دولــت و مســئوالن دربــاره بیمــاری اســت. ایــن مقولــه 

ــه قابــل بازنمایــی اســت: در دو زیرمقول
الــف( تأخیــر در اطالع رســانی شــروع همه گیــری: تأخیــر در اطالع رســانی شــروع همه گیری 
از جملــه مقوله هایــی اســت کــه بارهــا در میــان کاربــران فضــای مجــازی برســاخته شــده و از آن 
بــه  عنــوان یکــی از عوامــل زمینه ســاز شــیوع و تشــدید همه گیــری نــام بــرده شــده اســت. یکــی از 
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کاربــران در ایــن زمینــه می گویــد: »عــدم اطالع رســانی و آگاهــی مــردم از خطرنــاک بــودن ایــن 
ویــروس و ســرعت انتشــار آن، مهم تریــن دلیــل ســیر صعــودی ایــن ویــروس اســت...«. کاربــری 
ــیما  ــدا و س ــد: »ص ــاری می گوی ــزون بیم ــی روزاف ــد افزایش ــدید و رون ــای تش ــر در روزه دیگ

ــه اومــده«.  هیچ چــی نمی گفــت. خیلــی وقت
ب( میــزان شــفافیت در اعــالم آمــار و ویژگی هــای بیمــاری: ایــن مقولــه بــه  عنــوان یکــی 
ــران، دارای ســه مفهــوم مســتخرج اســت: شــفافیت در  ــن کارب از مقوله هــای پرتکــرار در بی
ارائــۀ آمــار مبتالیــان و مرگ ومیرهــا، عــدم شــفافیت در ارائــۀ آمــار مبتالیــان و مرگ ومیرها و 
عــدم شــفافیت در بیــان ویژگی هــای بیمــاری. فضــای گفتمانــی ایــن مقوله هــا اغلــب انتقــادی 
ــش   ــه واکن ــان داد ک ــف نش ــار مختل ــک اخب ــه تفکی ــده ب ــای ارائه ش ــی نظره ــت. بررس اس

ــه اســت.  کاربــران در ایــن زمینــه، به ویــژه در اوایــل همه گیــری، بســیار انتقــادی و بدبینان
بــه  عنــوان مثــال یکــی از کاربــران، انتشــار اخبــار ضــد و نقیــض در ابتــدای همه گیــری 
را مــورد توجــه قــرار داده و اینگونــه بیــان می کنــد: »یــا آمارهــای روز اول دروغ بــوده یــا 
آمــار چنــد روز اخیــر. مگــه می شــه یه هــو طــی دو ســه روز، آمــار مبتالیــان جدیــد بیــش 
از دو برابــر بشــه...«. امــا کاربــری دیگــر بــه  گونــه ای غیــر مســتقیم معتقــد اســت کــه زیــر 
ســؤال بــردن آمــار و ارقامــی کــه از ســوی مراجــع رســمی منتشــر می شــود، بــر پایــه ســند 
ــه  ــی ک ــم اینای ــن نمی فهم ــد: »م ــت. او می گوی ــی اس ــط گمانه زن ــت و فق ــدرک نیس و م
ــه  ــر دارن ک ــق خب ــار دقی ــن آم ــور از ای ــان، چه ط ــرون نمی ــه بی ــه از خون ــونم می ش ادعاش
میگــن آمارهــا بیشــتر از ایــن حرفاســت. شــما یــه زحمــت بکــش خونــه بمــون؛ آنقــدر نــرو 

ایــن بیمارســتان و اون بیمارســتان کــه آمــار بگیــری!«. 
در ارتبــاط بــا »میــزان شــفافیت در بیــان ویژگی هــای بیمــاری«، نقدهــای گوناگونــی بــا 
محوریــت کوچک نمایــی خطرهــای بیمــاری و میــزان کشــندگی آن صــورت گرفتــه اســت. 
ــداد  ــد تع ــه نمی گفتن ــت: »مگ ــان داده اس ــش نش ــه واکن ــری اینگون ــه، کارب ــن رابط در ای
مــرگ، کمتــر از دو درصــد هســت. پــس چــرا در ایــران نزدیــک هشــت درصــد شــده؟«. 
ــل یــک ســرماخوردگی  ــون فقــط مث ــول خودت ــه ق ــه اســت: »ب ــه گفت ــز اینگون ــری نی کارب
سادســت«. کاربــری دیگــر می گویــد: »... از بــس کــه گفتیــن کرونــا رو شکســت می دیــم، 
همــه شــدیم شــوالیه و زدیــم بیــرون دنبــال ویــروس می گردیــم تــا شکســتش بدیــم. از اول 
ــود«.  ــتمون نب ــم دس ــم چه کن ــه چه کن ــد، االن کاس ــورد می ش ــخت برخ ــفت و س ــه س اگ
البتــه بخــش بســیار اندکــی از کاربــران نیــز نســبت بــه ایــن موضــوع، نظــر متفاوتــی داشــته و 
به نوعــی آن را یکــی از راهبردهــای اتخــاذی دولــت جهــت کنتــرل بیمــاری می داننــد. در 
ایــن زمینــه می تــوان بــه نظــر کاربــری اشــاره کــرد کــه معتقــد اســت: »مثــاًل ]اگــر[ راســتش 

ــا از بیــن مــی ره؟ جــز اینکــه مــردم وحشــت می کنــن؟«.  را بگــن، کرون
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ــازی  ــای مج ــران فض ــای کارب ــران: نظره ــا بح ــه ب ــای مقابل ــت فعالیت ه ــد ماهی نق
دربــاره عملکــرد دولــت و مســئوالن در مقابلــه بــا همه گیــری کرونــا، در قالــب دو زیرمقولــه 

ــت.  ــده اس ــا آم ــت تصمیم ه ــری  و ماهی ــیوه تصمیم گی ش
ــن  ــرار در بی ــای پرتک ــه مقوله ه ــز از جمل ــه نی ــن مقول ــری: ای ــیوه تصمیم گی ــف( ش ال
ــم،  ــوم مســتخرج اســت: ســردرگمی در اتخــاذ تصمی ــه مفه ــران اســت کــه دارای س کارب
ــن  ــاخت ای ــکی. برس ــن پزش ــا موازی ــا ب ــم تصمیم ه ــق ک ــم و تطاب ــاذ تصمی ــر در اتخ تأخی
مقولــه در بیــن کاربــران کامــاًل انتقــادی اســت. کاربــری در ارتبــاط بــا ســردرگمی مســئوالن 
ــن، از اول  ــال کردی ــروز اعم ــه ام ــی ک ــن قوانین ــرا ای ــد: »چ ــا می گوی ــاذ تصمیم ه در اتخ
فروردیــن اعمــال نکردیــن؟ چــرا همیشــه ده پلــه عقبیــن؟ چطــور مــا مــردم عــادی پیش بینــی 
کردیــم اول فروردیــن مســافرت شــروع می شــه و مــردم رعایــت نمی کنــن!«. برخــی 
ــد  ــری معتق ــا همه گی ــه ای ب ــای مقابل ــر مســئوالن در اتخــاذ تصمیم ه ــه تأخی ــز ب ــران نی کارب
ــد  ــز معتق ــری نی ــه«. کارب ــئولین داد می زن ــر مس ــه تأخی ــد: »همیش ــری می گوی ــد. کارب بودن
ــدارد:  ــکی ن ــای پزش ــا معیاره ــق الزم ب ــئوالن، تطاب ــاذی مس ــای اتخ ــه تصمیم ه ــت ک  اس
ــر همــه کارشناســان و  ــاه در براب ــه یــک م ــی نزدیــک ب ــای روحان ــد کــه آق »... همــه دیدن
عاقــالن ایســتاد، نظــر غلطــش را بــه کرســی نشــاند و کرونــا گســترش یافــت...«. یــا کاربــر 
ــی از  ــری بعض ــر بی تدبی ــه خاط ــط ب ــد: »فق ــان می کن ــور بی ــه این ط ــن زمین ــری در ای دیگ

ــنویم«.  ــب می ش ــتناک و عجی ــار وحش ــه روز آم ــت. روز ب ــئولین اس مس
ــوزۀ  ــران در ح ــان کارب ــای گفتم ــی از فض ــا بخــش مهم ــا: ام ــت تصمیم ه ب( ماهی
تصمیم گیــری علیــه همه گیــری کرونــا، بــا ماهیــت تصمیم هــای اتخاذشــده دولــت و 
ــران اســتخراج  مســئوالن مرتبــط اســت. در ایــن زمینــه، مفاهیــم متعــددی از نظرهــای کارب
ــاری،  ــع بیم ــه موق ــدن ب ــایی نش ــور، شناس ــه کش ــاری ب ــردن از ورود بیم ــت نک ــد: ممانع ش
جــدی نبــودن در مواجهــه بــا بیمــاری، قرنطینــه نکــردن شــهرهای پرخطــر، قرنطینــه نکــردن 
سراســری کشــور، تعطیــل نکــردن به موقــع ادارات دولتــی، تعطیــل نکــردن صنــوف، کنتــرل 
ــردن  ــن نک ــی، تأمی ــای مردم ــردن از ظرفیت ه ــتفاده نک ــردم، اس ــرور م ــور و م ــردن عب نک
ــات درمــان، حمایــت اقتصــادی  ــات بهداشــتی و پیشــگیری، ناتوانــی در تأمیــن امکان امکان

ــت.  ــاع از عملکــرد دول نکــردن از مــردم و دف
ــون توجــه خــود قــرار  ــه کشــور را در کان ــران، امــکان ورود بیمــاری ب بخشــی از کارب
ــد: »ورود  ــران می گوی ــی از کارب ــه، یک ــن زمین ــد. در ای ــاد کرده ان ــه آن انتق ــبت ب داده، نس
ــن  ــت دعــوت ای ــز باب ــان را خوشــامد می گــم و از مســئوالن عزی ــه کشــور عزیزم ــا ب کرون
ویــروس تشــکر می کنــم«. امــا در بیــن مفاهیــم مســتخرج نام بــرده در حــوزه ماهیــت 
تصمیم هــای دولــت، دو مفهــوم »جــدی نبــودن در مواجهــه بــا بیمــاری« و»قرنطینــه نکــردن 
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شــهرهای پرخطــر«، بیــش از ســایر مفاهیــم در کانــون توجــه و نقــد کاربــران اینترنتــی قــرار 
ــه  ــش ب ــت: »پی ــرده اس ــان ک ــه بی ــود را اینگون ــاد خ ــران، انتق ــی از کارب ــت. یک ــه اس گرفت
ســوی یــک فاجعــه تمام عیــار. وقتــی کــه گفتیــن قرنطینــه دیگــه منســوخ شــده و... . اینــم 
نتیجــه اش«. کاربــر دیگــری نیــز در ایــن رابطــه می گویــد: »وقتــی قــم رو قرنطینــه نکردنــد، 

ــه«.  ــن می ش همی
برخــی کاربــران نیــز معتقدنــد کــه دولــت و مســئوالن ذی ربــط می بایســت هرچــه زودتــر 
راهــکار محدودیــت خــروج مــردم از منــزل و عبــور و مــرور غیــر ضــروری در ســطح شــهر را 
بــا جدیــت عملــی می کــرد. یکــی از کاربــران در ایــن زمینــه بیــان کــرده اســت: »... متأســفانه 
دولــت بــا قاطعیــت بــا عبــور و مرورهــای غیــر ضــرور در ســطح شــهرها و در خــارج از شــهر 
برخــورد نکــرد و نمی کنــد. بــه  طــوری کــه در ســطح شــهر مشــاهده می کنیــم مــردم بــدون 
اســتفاده از وســایل بهداشــتی و رعایــت فاصلــه قانونــی حتی بــدون اینکه کاری داشــته باشــند، 

در کنــار هــم قــرار می گیرنــد و مشــغول گــپ و گفت وگــو هســتند...«. 
البتــه در کنــار کاربــران زیــادی کــه بــه محــدود نمــودن عبــور و مــرور مــردم و قرنطینــه 
کــردن شــهرها اعتقــاد داشــتند، تعــداد اندکــی نیــز از عــدم نیــاز بــه قرنطینــه صحبــت کــرده، 
ایــن اقــدام را راهــکار مناســبی ندانســته اند. کاربــری در ایــن زمینــه چنیــن می گویــد: 
ــه  ــید. االن هم ــا نمی کش ــه اینج ــد، کار ب ــه می کردن ــم رو قرنطین ــه ق ــم اگ ــه می گی »این هم
ــه.  ــتر می ش ــه روز داره بیش ــر روز ب ــده؟! بدت ــوم ش ــم تم ــد. ببینی ــه کرده ان ــورها قرنطین کش
مــردم بایــد رعایــت کننــد. رعایــت نمی کننــد...«. کاربــری نیــز کــه قبــل از تعطیــل کــردن 
ادارات دولتــی نظــر خــود را ارائــه داده اســت، می گویــد: »ادارات را تعطیــل کنیــد. خیلیــا 

بــرای انجــام امــور اداری شــون از اون طــرف کشــور میــان ایــن طــرف«. 
در ارتبــاط بــا برســاخت عملکــرد دولــت و مســئوالن در مواجهــه و مقابلــه بــا همه گیــری 
ــه دهــه چهــارم همه گیــری در کشــور  ــا ورود ب ــا، ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه ب کرون
ــت و  ــر دول ــا تدابی ــه ب ــری، ک ــزون همه گی ــرفت روزاف ــرل پیش ــانه هایی از کنت ــور نش و ظه
همــکاری بیشــتر مــردم رخ داد، در کنــار برســاخت انتقــادی مســلط، نشــانه هایی از ظهــور 
برســاخت مثبــت و دفــاع از عملکــرد دولــت نیــز در حــال شــکل گیری اســت. ظهــور ایــن 
برســاخت بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم، در واکنــش برخــی کاربــران قابــل مشــاهده 
اســت. در ایــن رابطــه، کاربــری بــه شــکل غیــر مســتقیم بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد: 
»مــن شــما مســئوالن را قســم مــی دم بــه هــر دیــن و آییــن کــه داریــد... چــی شــد روزهــای 
ــا زبــان  اول جلوگیــری نکردیــد و...«. ایــن برســاخت مثبــت در روز 13 فروردیــن، حتــی ب
تقدیــر نیــز مشــاهده می شــود: »دســت ســتاد مبــارزه بــا کرونــا درد نکنــه. خــدا قــوت واقعــاً. 

دارن زحمــت می کشــن تمــام مســئولین«. 
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بازنمایــی و نقــد عملکــرد مــردم: طبــق یافته هــا، واکنــش بخــش عمــده کاربرانــی کــه بــه 
عملکــرد مــردم در مواجهــه بــا بیمــاری کرونــا پرداخته انــد، اغلب نقادانه و ســرزنش گونه اســت. 
مفاهیــم مســتخرج از برســاخت عملکــرد مــردم در بیــن کاربــران عبارتنــد از: جــدی نگرفتــن 
ــه مســافرت، عــدم تمکیــن از سیاســت های  بیمــاری، خــروج غیــر ضــروری از منــزل، اقــدام ب
دولــت، تعامــل دولــت و ملــت در روزهــای همه گیــری و  نقــد فعــال بــودن صنــوف. نکتــه اینکه 

بخــش عمــده واکنش هــای انتقــادی کاربــران بــه ســه مفهــوم اول اشــاره دارد. 
ــردم  ــه م ــت، بلک ــه دول ــری را ن ــترش همه گی ــی گس ــر اصل ــران، مقص ــی از کارب یک
ــاد درصــد  ــی هســتند. هفت ــردم مقصــر اصل ــرآن م ــه  ق ــد: »ب ــان می کن دانســته و این طــور بی
از مــردم جــدی نگرفته انــد... بیشــتر مــردم انــگار نــه انــگار؛ الکــی دارنــد تــوی شــهر وول 
ــت...  ــم دول ــر ور می زنی ــد ه ــه بشــیم. بع ــا زور و اســلحه قرنطین ــد ب ــاً بای ــد... واقع می خورن
ــی مــردم نســبت  ــا انتقــاد از کم اهمیت ــری کــه شــغل او پرســتاری اســت، ب ــت...«. کارب دول
ــداری  ــه مق ــم ی ــش می کن ــردم خواه ــتارم. از م ــک پرس ــن ی ــد: »م ــری می گوی ــه همه گی ب
بــه فکــر مــا باشــن. مــا هــم خانــواده داریــم. عزیــز کســی هســتیم بــه خــدا. مــا هــم آدمیــم، 

ــه خاطــر از دســت دادن هموطنانمــون«.  ــر از غمــه ب رعایــت کنیــد لطفــاً. دلمــون پ
ــه  ــردم ب ــدام م ــاد از اق ــا انتق ــران ب ــی از کارب ــری، یک ــن همه گی ــرایط اوج گرفت در ش
مســافرت می گویــد: »... بشــینین تــوی خونه هاتــون. بمونیــد و بقیــه را گرفتــار نکنیــد. شــهر 
ــا همــت مــردم بــه  مــن شهرســتان لیــکک بــا شــصت هــزار جمعیــت، از یــک مــاه پیــش ب
همــت مــردم و نیروهــای امنیتــی نذاشــتیم کســی بیــاد و کســی خــارج بشــه و خــدا رو شــکر 
در حــال حاضــر شــهری تمیــز و بــدون کرونــا هســتیم«. اقــدام گــروه قابل توجهــی از مــردم 
ــران، اقدامــی غیــر عقالنــی  ــه مســافرت طــی روزهــای اوج بیمــاری، از نظــر برخــی کارب ب
ــه  ــایی ک ــد: »کس ــن می گوی ــران چنی ــی از کارب ــال یک ــوان مث ــه  عن ــت. ب ــودنی اس و نابخش
ــه  ــد، ی ــال می کنن ــل هســتند و دیگــران رو مبت ــدون اینکــه بفهمــن ناق ــی رن مســافرت و ب م

ــن«.  ــل محســوب می شــن... بفهمی جــور قات
برخــی کاربــران نیــز عقیــده دارند که مســئوالن بایــد از مســافرت مردم ممانعــت کنند. یکی 
از کاربــران، نســبت بــه مســافرت مــردم بــه نقــاط و اســتان هایی کــه کمتــر درگیــر همه گیــری 
هســتند، انتقــاد کــرده و معتقــد اســت کــه بــرای جلوگیــری از تبدیل شــدن ایــن نقاط بــه مقاصد 
ــه تفکیــک اســتان ها اعــالم نشــود. او  مســافرتی، بهتــر اســت آمــار مبتالیــان و مرگ ومیرهــا ب
خطــاب بــه مســئوالن می گویــد: »خواهشــاً آمــار اســتان ها را اعــالم نکنیــد. چــون باعــث می شــه 

اگــه جایــی آمــارش پاییــن باشــه، مــردم هجــوم ببرنــد اونجــا و اونجــا رو هــم آلــوده کننــد«. 
امــا یکــی از نــکات مهــم قابــل مشــاهده در واکنــش  نســبت بــه حجــم بــاالی 
ــر  ــوی قش ــه س ــام  ب ــت اته ــری، انگش ــوم همه گی ــه س ــه در ده ــافرت های صورت گرفت مس
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ــه محــض  ــه  عنــوان قشــری یــاد شــده کــه ب ــه نحــوی کــه از کارمنــدان ب کارمنــد اســت. ب
ــر  ــور غی ــه  ط ــران ب ــی از کارب ــد. یک ــافرت می کنن ــه مس ــدام ب ــالت، اق ــام تعطی ــه ای ورود ب
مســتقیم، پرداخــت حقــوق کارمنــدان در دوره تعطیلــی مشــاغل را مشــوقی بــرای مســافرت 
ــه  ــد، معلوم ــکاری می گیرن ــدان حقــوق بی ــم و کارمن ــی معل ــد: »وقت آنهــا دانســته و می گوی
ــت هســتند  ــدان دول ــد و مســافرت. هشــتاد درصــد مســافران، کارمن ــد و بازدی ــد دی می رون

ــرو حــال«.  کــه در هــر وضعیــت صفــا صفــا... ب
تأثیــر مســافرت ها بــر آلــوده شــدن ســایر نقــاط غیــر آلــوده کشــور، در حــد نقــد نظــری 
ــاس  ــام عب ــا ن ــخصی ب ــد. ش ــتند کرده ان ــر را مس ــن تأثی ــی ای ــده و برخ ــی نمان ــران باق کارب
می گویــد: »مــا چــه گناهــی کردیــم. شــهر کوچــک مــا قبــل اینکــه از تهــران بریــزن اینجــا، 
آمــارش صفــر بــود. ایــن کســایی کــه از تهــران اومدنــد، شــهر مــا رو نابــود کردنــد«. البتــه 
همان طــور کــه قبــاًل بــه تعدیــل واکنش هــای انتقــادی کاربــران نســبت بــه عملکــرد دولــت 
و مســئوالن بــا گذشــت زمــان اشــاره شــد، چنیــن تعدیــل واکنشــی در قبــال عملکــرد مــردم 
ــری و  ــزون همه گی ــار روزاف ــدن آم ــد ش ــا کن ــه ب ــوی  ک ــه  نح ــورد؛ ب ــم می خ ــه  چش ــز ب نی
ــان  ــا زب ــران ب ــی کارب ــن، برخ ــاه فروردی ــط م ــا در اواس ــداد مرگ ومیره ــبی تع ــت نس تثبی
تمجیــد، نســبت بــه در خانــه مانــدن مــردم و کاهــش بســیار محســوس مســافرت ها واکنــش 
ــت  ــن ثب ــود را در روز 12 فروردی ــر خ ــه نظ ــری ک ــال کارب ــوان مث ــه  عن ــد. ب ــان داده ان نش
ــان  ــی متشــکرم از هموطن ــی خیل ــاً خیل ــدا شــکرت. واقع ــد: »خداون ــن می گوی نمــوده، چنی

ــن...«. ــاً رعایــت می کن ــز و گرامــی کــه واقع عزی

2- برســاخت اجتماعــی عملکــرد دولــت و مــردم بــه تفکیــک مقاطع مهــم همه گیری 
)از واگرایــی تــا همگرایی(

ــا  همان طــور کــه در بخــش روش شناســی تحقیــق اشــاره شــد، در ایــن مطالعــه ســعی شــد ت
بــه ایــن پرســش نیــز پاســخ داده شــود کــه آیــا بــا گــذر از روزهــای همه گیــری و بــا توجــه 
ــق  ــت، برســاخت اجتماعــی موضــوع تحقی ــد دول ــه شــرایط و سیاســت های اتخــاذی جدی ب
ــم  ــی مفاهی ــذف برخ ــن ح ــش، ضم ــن پرس ــه ای ــخ ب ــتای پاس ــد؟ در راس ــر می کن ــز تغیی نی
کم تکــرار استخراج شــده، آمــار مفاهیمــی کــه مربــوط بــه یــک حــوزه بودنــد، تجمیــع شــد. 
بــه  عنــوان مثــال در ارتبــاط بــا عملکــرد دولــت، چهــار مفهــوم »عــدم شــفافیت در بیــان شــروع 
بیمــاری«، »عــدم شــفافیت در ارائــه آمــار«، »شــفافیت در ارائــه آمــار« و »عــدم شــفافیت در بیان 
ــانی  ــص در اطالع رس ــی »نق ــواِن کل ــر عن ــع و زی ــر تجمی ــا یکدیگ ــاری«، ب ــای بیم ویژگی ه
توســط دولــت« آورده شــد. از ایــن رو آمارهــای مربــوط بــه آنهــا نیــز تجمیع شــد. بررســی  های 
ــت و  ــت اس ــش مثب ــن بخ ــده در ای ــش مطرح ش ــِخ پرس ــه پاس ــان داد ک ــه نش صورت گرفت
حجــم مفاهیــم اصلــی مســتخرج از نظرهــای کاربــران، در طــول زمــان مطالعــه تغییــر کــرده 
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اســت. نتایــج ایــن یافتــۀ مهــم، در شــکل )1( آمــده اســت. ایــن نمــودار بــه دو نکتــه اساســی 
اشــاره دارد: نخســت اینکــه در هــر یــک از مقاطــع مهــم همه گیــری کرونــا )30 بهمــن 1398، 
26 اســفند 1398 و 14 فروردیــن 1399(، کدام یــک از مفاهیــم استخراج شــده، بیشــترین 
ــر  ــه گانه، ه ــع س ــدام از مقاط ــر ک ــر در ه ــارت دیگ ــه عب ــران دارد. ب ــن کارب ــرار را در بی تک
مفهــوم شــامل چــه ســهمی از کل مفاهیــم مســتخرج اســت؟ دوم اینکــه بــا گــذر از مقطــع اول 
بــه دوم و از مقطــع دوم بــه ســوم، میــزان تکــرار و تعــدد هــر مفهــوم چگونــه تغییــر می کنــد؟

ــا  ــه ب ــن 1398 ک ــی 30 بهم ــع زمان ــه در مقط ــت ک ــن اس ــر ای ــی بیانگ ــه  خوب ــکل 1 ب ش
شناســایی دو بیمــار مبتــال بــه کرونــا در شــهر قــم، فــوت آنهــا و شــروع همه گیــری در کشــور 
همزمــان اســت، مفهــوم »نقــص در اطالع رســانی از جوانــب مختلــف همه گیــری« کــه متوجــه 
دولــت و مســئوالن اســت، بیــش از ســایر مفاهیــم مــورد توجــه و ارزیابــی کاربران قــرار گرفته 
و 42 درصــد کاربــران، بــه اظهارنظــر در ایــن رابطــه پرداخته انــد. پــس از ایــن مفهــوم، مفاهیــم 
ــد(،  ــت )12 درص ــرک جمعی ــت تح ــزوم محدودی ــد(، ل ــت )17 درص ــرد دول ــص عملک نق
نقــص عملکــرد مــردم )11 درصــد(، لــزوم رعایــت نــکات بهداشــتی )9 درصــد(، نقــص در 
اتخــاذ تصمیــم توســط دولــت )5 درصــد( و لــزوم توســل بــه خداونــد، ائمــه و فرایــض دینــی 
- مذهبــی بــه  عنــوان راهــکار غلبــه بــر همه گیــری )5 درصــد( در رتبه هــای بعــد قــرار دارد. 
ــداد  ــزون تع ــترش روزاف ــا گس ــرف ب ــه از یک ط ــفند 1398، ک ــی 26 اس ــع زمان در مقط
مبتالیــان و مرگ ومیرهــای ناشــی از همه گیــری همزمــان بــوده و از طــرف دیگــر نیــز 
ــه  ــران ب ــد کارب ــوع اســت، بیشــترین نق ــردم در حــال وق ــوروزی گســتردۀ  م مســافرت های ن
»نقــص عملکــرد مــردم« در مواجهــه بــا بیمــاری اختصــاص دارد؛ بــه  نحــوی کــه 30 درصــد 
کاربــران در ایــن زمینــه بــه اظهارنظرهــای انتقــادی پرداخته  انــد و قریــب بــه اتفاق ایــن انتقادها، 
ــه مســافرت های  ــا ب ــدام آنه ــن اق ــزل و همچنی ــردم از من ــر ضــروری م ــه خــروج غی نســبت ب
بین شــهری و بین اســتانی صــورت گرفتــه اســت. پــس از آن، بیشــترین واکنش هــای انتقــادی 
ــزوم محدودیــت  ــا مفاهیــم نقــص عملکــرد دولــت )25 درصــد(، ل ــی، ب در ایــن مقطــع زمان
ــری )21 درصــد(، نقــص در اتخــاذ  ــا همه گی ــه ب ــوان راهــکار مقابل ــه  عن تحــرک جمعیــت ب

تصمیــم توســط دولــت )9 درصــد( و ســایر مفاهیــم مرتبــط اســت. 
مقطــع زمانــی 14 فروردیــن 1399 مصــادف اســت بــا روزهــای تثبیــت تعــداد مبتالیــان 
و  داخــل  رفت وآمدهــای  در  دولــت  اعمال شــدۀ  شــدید  محدودیت هــای  جدیــد، 
ــن  ــدن و همچنی ــه مان ــی در خان ــردم در پویــش مل ــردم، افزایــش همــکاری م بین شــهری م
افزایــش شــدید آمارهــای شــیوع همه گیــری در برخــی کشــورهای اروپایــی. بــه  طــور کلــی 
ــادی  ــت تاحــد زی ــر عملکــرد دول ــران ب ــی، از تمرکــز انتقادهــای کارب در ایــن مقطــع زمان
ــری  ــرل همه گی ــت در کنت ــت نســبی دول ــه  نظــر می رســد کــه موفقی کاســته شــده اســت. ب
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ــی، در  ــورهای اروپای ــر آن در کش ــترش پیش بینی ناپذی ــن گس ــور و همچنی ــا در کش کرون
تلطیــف شــدن نگــرش انتقــادی مؤثــر بــوده اســت. علی رغــم ایــن، در ایــن مقطــع زمانــی، 
نقــص در اطالع رســانی توســط دولــت در ارتبــاط بــا همه گیــری، بیشــترین فضــای انتقــادی 
ــر  ــران ب ــد از کارب ــع، 21 درص ــن مقط ــد(. در ای ــت )37 درص ــده اس ــامل ش ــران را ش کارب
لــزوم اســتمرار اعمــال محدودیــت بــر تحــرک جمعیــت کشــور تأکیــد دارنــد و 11 درصــد 

نیــز همچنــان نســبت بــه عملکــرد مــردم در مواجهــه بــا بیمــاری، منتقــد هســتند. 

شکل 1- نمودار برساخت عملکرد دولت و مردم در همه گیری کرونا در میان کاربران، 
به تفکیک سه مقطع مهم همه گیری در بازۀ زمانی تحقیق

امــا نکتــه بســیار مهمــی کــه در شــکل )1( مشــاهده می شــود ایــن اســت کــه برســاخت 
ــا، در گــذر زمــان دچــار  ــا همه گیــری کرون اجتماعــی عملکــرد دولــت و مــردم در مقابلــه ب
تحــول شــده اســت. در واقــع ایــن نمــودار بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه تعریــف و تفســیر 
یــک واقعیــت، بــر اســاس شــرایطی کــه کنشــگران در آن قــرار می گیرنــد، برســاخته می شــود. 
ــفند 1398(،  ــی اول )30 اس ــع زمان ــت« در مقط ــانی دول ــص در اطالع رس ــی »نق ــوم کل مفه
ــی دوم  ــع زمان ــوم در مقط ــن مفه ــت. ای ــران اس ــن کارب ــاخته در بی ــوم برس ــن مفه عمده تری
همه گیــری )26 اســفند 1398( در ســطح پایینــی از مفاهیــم برســاختی قــرار گرفتــه و در مقطــع 
ــه  ــور ک ــود. همان ط ــل می ش ــاختی تبدی ــوم برس ــن مفه ــه عمده تری ــدداً ب ــوم، مج ــی س زمان
ــری  ــای اوج گی ــا روزه ــان ب ــری و همزم ــی دوم همه گی ــع زمان ــود، در مقط ــاهده می ش مش
همه گیــری، مفاهیمــی ماننــد »نقــص عملکــرد مــردم«، »نقــص عملکــرد دولــت« و »نقــص در 
اتخــاذ تصمیــم توســط دولــت«، عمده تریــن مفاهیــم برســاختی در بیــن کاربــران اســت. امــا 
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ــت و مــردم در تثبیــت  ــا موفقیــت دول ــری و همزمــان ب ــم در مقطــع ســوم همه گی ــن مفاهی ای
آمارهــا و تاحــدودی کنتــرل همه گیــری، بــه کمتریــن مفاهیــم برســاختی بــدل می شــوند. در 
همیــن رابطــه یکــی دیگــر از کاربــران، موضع گیــری خــود را اینگونــه بیــان می کنــد: »ســیزده 
ــا آخــر راســت قامت  ــد و ت ــه  خاطــر تمــام آن پرســتارانی کــه در بیمارســتان ماندن ــه  در را ب ب
ــم«. ــا را شکســت می دهی ــاری خــدا کرون ــه ی ــم و ب ــه می مانی ــد، در خان ــرای مــردم جنگیدن ب

3- راه کارهای مقابله با همه گیری
ــئوالن در  ــت و مس ــرد دول ــه عملک ــبت ب ــران نس ــادی کارب ــاً انتق ــای عمدت ــار واکنش ه در کن
مقابلــه بــا همه گیــری کرونــا، برخــی نیــز بــه ارائــۀ     راه کارهایــی در جهــت کنتــرل همه گیــری 
پرداخته انــد. عمــده مفاهیــم مســتخرج از برســاخت همه گیــری کرونــا در بیــن کاربــران عبارتنــد 
از: پرهیــز از اتهام زنــی و اقــدام مشــارکتی دولــت و ملــت، رعایت نــکات بهداشــتی، محدودیت 
رفت وآمــد در جامعــه، قرنطینــۀ شــهرهای مبتــال، قرنطینــه کشــور، تعطیلــی صنــوف، تعطیلــی 
ادارات، لــزوم توجــه بــه معیارهــای علمــی، حمایــت اقتصــادی دولــت از مــردم، تولیــد واکســن 

بیمــاری و توســل بــه خداونــد، ائمــه و فرایــض دینــی - مذهبــی. 
ــران،  ــای کارب ــر نظره ــم ب ــادی حاک ــای انتق ــه فض ــش ب ــران در واکن ــدودی از کارب مع
معتقدنــد کــه ایــن انتقادهــا کمکــی بــه کنتــرل همه گیــری نکــرده و الزم اســت بــا اقدامــات 
مشــارکتی دولــت و مــردم، ایــن همه گیــری را کنتــرل نمــود. یکــی از کاربــران چنیــن 
می گویــد: »اینکــه بگیــم تقصیــر مســئولین هســت کــه چــرا زودتــر اعــالن نکردنــد یــا چــرا قم 
رو قرنطینــه نکردنــد یــا تقصیــر ایــن شــهر یــا اون شــهر هســت کــه مســافرت رفتنــد، مشــکلی 
رو حــل نمی کنــه. فقــط بایســتی هــر کســی بــه ســهم خــودش تــوی خونــه بمونــه و بــه اتفــاق 
خانــواده، مســائل بهداشــتی رو رعایــت کنــه و امیــدوار باشــیم کــه انشــااهلل بقیــه هموطنــان هــم 
رعایــت کننــد، بلکــه هرچــه زودتــر از شــر ایــن ویــروس خــالص بشــیم«. کاربــر دیگــری در 
ــی  ــا واقع ــه آماره ــد ک ــرار دارن ــا اص ــرا بعضی ه ــم چ ــن نمی دون ــد: »م ــه می گوی ــن رابط ای
ــران اینترنشــنال و  ــه ای ــد؟ اســتناد ب ــا را دارن ــن ادع ــدرک ای ــا کــدام ســند و م نیســت! اوالً ب
بی بــی ســی؟ ثانیــاً بــا فــرض درســت نبــودن آمــار، اگــر بــه  جــای 140 فوتــی بگوینــد 1400 و 
مبتالیــان 30000 در روز، مایــه خوشــحالی اســت و ســبب بهبــود اوضــاع؟ ثالثــاً مگــر بهبــودی 
فقــط دســت دولتــه؟ در همــه جــای دنیــا دارن می گــن تنهــا راه مهــار، قطــع زنجیــره شــیوعه. 
ــردی؟...«.  ــک ک ــره کم ــن زنجی ــع ای ــه قط ــدر ب ــی، چق ــی می زن ــام دروغ گوی ــه اته ــو ک ت
ــار  ــن آم ــان می گ ــا می ــد: »بعضی ــابه می گوی ــری مش ــه نظ ــا ارائ ــری ب ــر دیگ ــن کارب همچنی
دروغــه. خــوب باشــه، دروغــه؛ چــه فرقــی کــرد؟ کرونــا مهــار می شــه؟ نــه. ... بــه جــای فکــر 
کــردن بــه ایــن چیــزا رعایــت کنیــد کــه آمــار کمتــر بشــه«. کاربــری نیــز نقــش ورود مــردم به 
حــوزه مقابلــه بــا همه گیــری را چنیــن بیــان می کنــد: »... بشــینین تــوی خونه هاتــون. بمونیــد و 
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بقیــه را گرفتــار نکنیــد. شــهر مــن شهرســتان لیــکک بــا 60 هــزار جمعیــت، از یــک مــاه پیــش 
بــا همــت مــردم بــه همــت مــردم و نیروهــای امنیتــی نذاشــتیم کســی بیــاد و کســی خــارج بشــه 

و خــدا رو شــکر در حــال حاضــر شــهری تمیــز و بــدون کرونــا هســتیم«.
»لــزوم محدودیــت رفت وآمــد مــردم«، چــه در ســطح جامعــه و چــه بــه  صــورت 
مســافرت های بین شــهری و بین اســتانی و همچنیــن »رعایــت نــکات و دســتورالعمل های 
بهداشــتی«، بــه  عنــوان دو راهــکار مهــم کنتــرل همه گیــری، بارهــا توســط کاربــران بیــان شــده 
اســت. برخــی کاربــران نیــز بــه اقداماتــی بــرای عملــی شــدن ایــن راهکارهــا پرداخته انــد. بــه 
 طــور مثــال یکــی از کاربــران در ایــن رابطــه می گویــد: »تنهــا راه نگــه داشــتن اینها تــوی خونه، 
جرایــم ســنگین نقدیــه کــه بایــد از ســوی دولــت بــرای ایــن افــراد در نظــر گرفتــه بشــه. اینهــا 
رو بایــد جریمــه کــرد و مبلــغ جریمــه رو بــه خانوارهــای بی بضاعــت پرداخــت کــرد«. کاربــر 
دیگــری چنیــن می گویــد: »تــا وقتــی کــه دولــت تأمیــن مایحتــاج اقشــار ضعیــف رو در نظــر 
نگیــرد و بــه اصنافــی کــه بــه اجبــار تعطیــل کــرده، بــن کاال ندهــد، زنجیــره ]انتقــال بیمــاری[ 
قطــع نخواهــد شــد. بــرای کســی کــه نــان شــب نــدارد، مــردن بــا کرونــا یــا از گشــنگی فرقــی 
ــز  ــران نی ــی مــردم، بخشــی از کارب ــی شــدن رفت وآمدهــای حداقل ــدارد«. در راســتای عمل ن
ــن  ــران در ای ــی از کارب ــد. یک ــخن گفته ان ــردم« س ــت از م ــادی دول ــت اقتص ــزوم »حمای از ل
زمینــه می گویــد: »بنــده حقیــر یــک پیــک موتــوری ســاده هســتم کــه چندیــن وقــت اســت 
بــه خاطــر ویــروس کرونــا در منــزل مانــده و بیــکار شــده ام. لطفــاً بــه فکــر مــن و امثــال مــن 
کــه اســممان در هیــچ کجــا ثبــت نشــده اســت تــا از معیشــت و کمــک دولــت بهــره ببریــم هم 
باشــید«. کاربــر دیگــری بــا بیانــی طنزگونــه بیــان می کنــد: »منــو اگــه ویــروس کرونــا نکشــه، 

بیــکاری و گرونــی می کشــه. خــب مــن مســافرکش چــه خاکــی بــر ســر کنــم«.  
امــا در بیــن کاربــران، برخــی نیــز »لــزوم توســل بــه خداونــد، ائمــه و فرایــض دینــی - 
مذهبــی« را گوشــزد کرده انــد. برخــی کاربــران چنیــن می گوینــد: »خدایــا خــودت بــه حــق 
ایــن مــاه شــعبان کــه تولــد امــام حســین و امــام زمــان در آن اســت، بــه همــه رحــم کــن. ایــن 
ویــروس کرونــا را از ایــران عزیــز بیــرون کــن. آمیــن«. »خدایــا بــه مــا کمــک کــن. غیــر از 
تــو کســی را نداریــم. بــه خوبــی آدم هــا هرچنــد انــدک نــگاه کــن. مــا رو از ایــن بیمــاری 
نجــات بــده. آمیــن«. »خواهشــاً دعــا بخونیــد. دعــا همــان انــرژی مثبــت اســت و بســیار قــوی 
اســت در همــه ادیــان آمــده و االن تمــام جهــان مشــغول دعــا هســتند. انشــااهلل بــال دور باشــه«. 
»بیایــن بــا هــم از ایــن حرف هــای الکــی نزنیــم. همدیگــه رو مقصــر نکنیــم. دســت بــه دامــن 
ــر ممکــن،  ــر غی ــد ه ــدا بخواه ــود. اگــر خ ــام ش ــم تم ــا کنی ــم. دع ــه کنی ــدا شــویم. توب خ
ــر ایــن  ممکــن می شــود انشــااهلل«. »خدایــا بــه آبــروی چهــارده معصــوم، خــودت رحمــی ب

ملــت بکــن. هــر چنــد کــه مــا شایســته شــکرگزاری نعمت هــای تــو نیســتیم«.
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بحث و نتیجه گیری
تحلیــل نــوع کنشــگرِی اجتماعــی دربــارۀ اپیدمــی کرونــا، نحــوۀ  رویارویــی دولــت و مــردم بــا 
ایــن اپیدمــی و برســاخت اجتماعــی این شــرایط در فضــای مجازی بر اســاس مبانــی پارادایمیک 
ــای ارائه شــده  ــوای کامنت ه ــود. محت ــداف پژوهــش حاضــر ب ــی، از اه ــر روش کیف حاکــم ب
ــش  ــه بخ ــوان در س ــا را می ت ــده از آنه ــای استخراج ش ــم و مقوله ه ــران و مفاهی ــط کارب توس
ــد،  ــده می پرداختن ــرایط پیش آم ــف ش ــه توصی ــران ب ــه کارب ــش اول ک ــرد. در  بخ ــل ک تحلی
ــوان یکــی از مؤلفه هــای تحلیلــی در  ــه  عن تاریخمنــدی و مکانمنــدی پدیده هــای اجتماعــی، ب
رویکــرد برســاخت گرایی اجتماعــی بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. پیشــتر عنــوان شــد کــه 
حافظــه و تجربــۀ تاریخــی ایرانیــان آکنــده از تجربــۀ مشــکالت و بالیــای طبیعــی و غیــر طبیعــی 
فراوانــی اســت و همیــن تجربــه زیســته، در نحــوۀ توصیــف شــرایط پیش آمــده و تــوان دولــت 
در کنتــرل آن تجلــی یافتــه اســت؛ بــه  طــوری  کــه بســیاری از کاربــران بــا ابــراز نگرانــی شــدید 
از شــیوع ویــروس کرونــا، آینــده ای مبهــم و نامعلــوم را بــرای جامعــه متصــور بودنــد. هــر چنــد 
بخــش عمــده ایــن احســاس نگرانــی برآمــده از نگرانــِی جهانــی درباره خطــرات همه گیر شــدن 
ــر  ــران بیانگ ــای کارب ــده از کامنت ه ــای  استخراج ش ــم و مقوله ه ــت، مفاهی ــروس کروناس وی
آن اســت کــه تــرس از اینکــه دولــت نتوانــد شــرایط را کنتــرل کنــد، مزیــدی بــر علــت شــده 
تــا احســاِس تــرس و نگرانــِی کاربــران از شــرایط پیــش  رو دوچنــدان شــود و کاربــران نتواننــد 
ــر  ــا یــادآوری گزاره هــای فرهنگــی نظیــر ایــن گــزاره کــه »عــزای دســته جمعی، عروســیه« ب ب

احســاِس تــرس و نگرانــی خــود مســلط شــوند. 
بُعــد دوم از کامنت هــای کاربــران، ناظــر بــر نحــوۀ رویارویــی بــا شــرایط پیــِش  رو و میــزان 
همگرایــی دولــت و مــردم در کنتــرل بحــران     پیش آمــده اســت. در اینجــا کاربــران، هــم از 
نحــوۀ رویارویــی دولــت و اقدامــات صورت گرفتــه بــرای کنتــرل بحــران ناراضــی بودنــد و هــم 
از عــدم همــکاری و همراهــی بخشــی از جامعــه. دربــاره نحــوه  عملکــرد دولت، کاربــران معتقد 
بودنــد کــه » تأخیــر در اطالع رســانی شــروع بیمــاری«، »عــدم شــفافیت در ارائــه آمــار مبتالیــان 
ــروس  ــرِی وی ــترش همه گی ــه گس ــر ب ــران« منج ــاد بح ــی ابع ــده ها« و »کوچک نمای و فوت ش
کرونــا و بدتــر شــدن اوضــاع شــده اســت. همچنیــن ارزیابــی کاربــران از ماهیــت تصمیم هــای 
اتخاذشــده، یــک ارزیابــی انتقــادی اســت. آنهــا معتقدنــد کــه اقــدام نکــردن ســریع و به موقــع 
ــاره »قرنطینــه شــهرهای پرخطــر«، »قرنطینــه سراســری کشــور«، »تعطیلــی ادارات دولتــی«،  درب
»کنتــرل عبــور و مــرور مــردم« و »اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی« در گســترش ابعــاد کمــی 
و کیفــِی بحــران، تأثیــری قابــل توجــه داشــته اســت. همســو بــا ایــن یافته هــا، نتایــج نظرســنجی 
مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران دربــاره نگــرش مــردم نســبت بــه قرنطینــه کــردن شــهرها 
حکایــت از آن دارد کــه 89/4 درصــد از مــردم ایــران موافــق قرنطینــه شــدن شــهرهایی هســتند 

کــه ویــروس کرونــا در آنهــا شــیوع بیشــتری دارد )ایســپا، فروردیــن 1399(.
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قوانیــن  اجــرای  بــه  نســبت  دولــت  تشــویق  و  انتقــادی  رویکــرد  چنیــن  اتخــاذ 
ســخت گیرانه در کنتــرل بحــران، حکایــت از آن دارد کــه مــردم آمادگــی آن را دارنــد تــا 
در مجموعــه  اقدامــات الزم بــرای پیشــگیری از بدتــر شــدن اوضــاع، مشــارکت و حضــور 
ــی در  ــن ظرفیت ــق از چنی ــزی دقی ــا برنامه ری ــن ضــروری اســت ب فعــال داشــته باشــند. بنابرای
راســتای مدیریــت بحــران اســتفاده شــود و نبایــد بــه گونــه ای باشــد تــا ناکارآمــدی دولــت 
ــرا  ــل شــود؛ زی ــه تبدی ــه در جامع ــاور عمومــی و تعمیم یافت ــه یــک ب ــت بحــران ب در مدیری
از فضــای حاکــم بــر کامنت هــای کاربــران چنیــن برمی آیــد کــه پنداشــت عمومــی مــردم 
ــت  ــوزۀ بهداش ــه ح ــاد، ب ــل اقتص ــا مث ــی از حوزه ه ــت در برخ ــدی دول ــاره ناکارآم درب
عمومــی نیــز گــره زده شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت بهداشــت عمومــی در 
ایــران، وضعیــت قابــل قبــول و نســبتاً مطلوبــی دارد و در صورتــی  کــه پنداشــت ناکارآمــدی 
دولــت در جامعــه قــوت بگیــرد، شــرایط الزم بــرای بســیج مــردم در کنتــرل بحــران و محقــق 

شــدن یــک مدیریــت مشــارکتی فراهــم نخواهــد شــد.
شــاید بتــوان گفــت کــه همه گیــر شــدن ویــروس کرونــا، فرصتی ارزشــمند بــرای مســئوالن و 
کنشــگران دولتــی اســت تــا با القــای پیامدهــای جمعی بــودن این شــرایط، زمینه های شــکل گیری 
یــک نظــم اجتماعــی جدیــد و نظارتــی اجتماعــی را فراهــم کننــد و از ایــن شــرایط بــه عنــوان 
یــک الگــو و آزمــون عملــی در مشــارکتی شــدن رویارویــی بــا مســائل و مشــکالت اجتماعــی 
بهره بــرداری کننــد. امــری کــه محققــان توســعه بــر اهمیــت آن تأکیــد دارنــد و از شــکل گیری 
ــاد  ــکار و رویکردهــای توســعه محور ی ــه شــدن اف ــه  نهادین ــوان پیش زمین ــه عن ــن شــرایطی ب چنی
ــد  ــران به مانن ــن پنداشــت و تصــور کــه شــرایط حــال حاضــر در ای ــه کــردن ای ــد. نهادین می کنن
ــه ســهل انگاری از طــرف یکــی از سرنشــینان کشــتی  سرنشــینان یــک کشــتی اســت و هرگون
می توانــد جــان دیگــران را بــا خطراتــی مواجــه کنــد، نیازمنــد تالشــی جــدی و بی وقفــه از ســوی 
رســانه ها و ســایر نهادهــای فرهنگ ســاز اســت. در ایــن رابطــه، بهره گیــری از اشــعاری چــون »بنــی 
آدم اعضــای یــک پیکرنــد/ که در آفرینــش ز یک گوهرند// چو عضــوی بــه درد آورد روزگار/ 
دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار« بــه مثابــه یک تفکــر اجتماعــِی بومــی و دارای پذیــرش اجتماعی باال 
می توانــد در تقویــت وجــدان جمعــی و بــه دنبــال آن تقویــت انســجام و نظارت اجتماعی راهگشــا 
باشــد. در چنیــن شــرایطی اســت کــه نهادینــه شــدن احســاس مســئولیت اجتماعــی و مشــارکت 

جمعــی در الگوهــا و مدل هــای بومــِی مدیریــت بحــران قــرار می گیــرد.
بخشــی دیگــر از یافته هــای ایــن مطالعــه حکایــت از نارضایتــی عمــده کاربــران 
ــت توصیه هــای  ــه عــدم همراهــی و همــکاری الزم برخــی از شــهروندان در رعای نســبت ب
وزارت بهداشــت و حتــی رفتــن بــه مســافرت در تعطیــالت نــوروزی اســت. عــدم همراهــی 
ــق  ــن منط ــن رفت ــه و از بی ــی جامع ــر واگرای ــد خط ــهروندان می توان ــی از ش ــی برخ و همدل
ــه  ــزم ب ــود را مل ــه خ ــرادی  ک ــرایطی، اف ــن ش ــد و در چنی ــش ده ــی را افزای ــش جمع کن
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ــن  ــدۀ  ای ــه بازن ــد ک ــاس کنن ــد، احس ــی نموده ان ــی و فیزیک ــۀ اجتماع ــرح فاصل ــت ط رعای
شــرایط هســتند و انگیــزۀ  کنشــگران دوراندیــش و دارای مســئولیت  اجتماعــی را بــه  شــدت 
تضعیــف نمایــد. اشــاعه  ایــن تصــور کــه ارادۀ  مشــترکی در جامعــه بــرای مقابلــه بــا شــرایط 
ــال دارد.  ــه دنب ــرای جامعــه ب ــری ب ــدارد، پیامدهــای منفــی جبران ناپذی پیش آمــده وجــود ن
ــای  ــن نیازه ــر تأمی ــه  خاط ــه ب ــراد جامع ــی از اف ــه برخ ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ذک
معیشــتی و اولیــۀ خــود ناچــار بــه ازســرگیری کار و فعالیــت اقتصادی شــان هســتند. دربــاره 
چنیــن افــرادی ضــروری اســت تــا نهادهــای سیاســت گذار بــا تعریــف و ارائــۀ  سیاســت های 

ــه تشــویق کننــد. ــدن در خان ــه  اجتماعــی و مان ــه اجــرای طــرح فاصل حمایتــی، آنهــا را ب
ــه  ــا و ب ــگاه، برداشــت و قضــاوت جامعــه از بیمــاری کرون ــوع ن آنچــه مشــخص اســت، ن
بیــان دیگــر، برســاخت اجتماعــی این بیمــاری به عملکــرد مســئوالن و کادر بهداشــتی - درمانی 
ــرات  ــن تغیی ــد ای ــر می رس ــه نظ ــتگی دارد. ب ــردم بس ــود م ــرد خ ــوع عملک ــه ن ــن ب و همچنی
برســاختی، عــالوه بــر اینکــه تحــت تأثیــر آمارهــای جدیــد مبتالیــان و مرگ ومیرهــای ناشــی 
از آن قــرار دارد، از مقایســه وضعیــت ایــران بــا ســایر کشــورهای جهــان نیــز متأثــر می شــود. بــه 
 نظــر می رســد کــه پیشــی گرفتــن برخــی کشــورهای پیشــرفته از جملــه ایتالیــا، آمریــکا، اســپانیا، 
فرانســه و... از ایــران در ابتــالی بــه بیمــاری کرونــا و مرگ ومیــر ناشــی از آن، باعــث شــد کــه 
رویکــرد انتقــادی کاربــران نســبت بــه دولــت، کادر بهداشــتی و درمانــی و خــود مــردم، بــه مرور 

تعدیــل شــده، حتــی ابعــادی قضــا و قــدری بــه  خــود گیــرد.  
ــا رویکــرد تفســیرگرایی و برســاخت گرایی اجتماعــی  چنیــن تغییــرات نگرشــی همســو ب
اســت، یعنــی تعریف و تفســیر واقعیت بر اســاس شــرایطی کــه کنشــگران در آن قــرار می گیرند 
و اینکــه واقعیــت از طریــق کنــش متقابــل افــراد جامعــه بــا یکدیگر برســاخته می شــود. بــه همین 
منــوال تغییــرات نگرشــی، کــه مصادیــق آن در نمــودار 1 نشــان داده شــد، بیانگر کاربــرد تحلیلِی 
توجــه بــه موقعیتمنــد بــودن تحلیــل  پدیده هــا در رویکرد تفســیری - برســاخت گرایی اســت. در 
چنیــن شــرایطی ضــروری اســت کــه کنشــگران دولتــی از کمرنــگ شــدن رویکــرد انتقــادی در 
ســطح جامعــه بهره بــرداری الزم را داشــته باشــند و بــا بســیج کــردن مــردم بــرای رویارویــی بــا 
ــی را  ــای اجتماع ــا و کنترل ه ــدی از نظارت ه ــوع جدی ــور ن ــای ظه ــش  رو، زمینه ه ــرایط پی ش

فراهــم نمــوده، از ظرفیت هــای مردمــی و محلــی اســتفادۀ الزم را ببرنــد.

پی نوشت
1. الزم بــه ذکــر اســت کــه محققــان ایــن مطالعــه، قصــد نقــد وضعیــت همه گیــری کرونــا در 
کشــور و ارزیابــی عملکــرد مســئوالن و مــردم در ایــن رابطــه را ندارنــد و تنهــا تــالش دارنــد 

برســاخت اجتماعــی جنبه هــای مختلــف ایــن همه گیــری را نشــان دهنــد.
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ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی )با تأکید بر الگوی مصرف فرهنگی(

غالمرضا اسکندریان
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چکیده
ویــروس کرونــا، پدیــده ای اســت کــه بــا توجــه بــه ســرعت انتشــار و ویژگــی مهارناپذیــر خــود، 
جهــان را بــا بحــران مواجــه نمــوده اســت. ایــن بحــران هــر چنــد در ظاهــر ماهیتــی صرفاً پزشــکی 
ــای آن در  ــار و پیامده ــه آث ــت ک ــدی اس ــده ای چندبع ــالمت دارد، پدی ــام س ــا نظ ــط ب و مرتب
حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی قابــل رصــد و رهگیــری اســت. 
حــوزۀ ســبک زندگــی، یکــی از حوزه هــای متأثــر از پیامدهــای اجتماعــی ایــن بحــران اســت. در 
ایــن مقالــه تــالش شــده اســت تــا پیامدهــای بحــران کرونــا بــر حــوزۀ ســبک زندگــی بــا تأکیــد 
بــر الگوهــای مصــرف فرهنگــی ارزیابــی شــود. روش مــورد اســتفاده بــرای نــگارش ایــن مقالــه 
از نــوع اســنادی اســت. مــرور یافته هــا و نتایــج مطالعــات ســریعی کــه پــس از شــیوع ویــروس 
در کشــور انجــام شــده، مبنــای نــگارش ایــن مقالــه قــرار گرفتــه اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش 
نشــان می دهــد کــه بحــران ویــروس کرونــا و شــرایط قرنطینــه، پیامدهــای متعــدد مثبــت و منفــی 
بــرای الگــوی مصــرف فرهنگــی خانــواده ایرانــی بــه همراه داشــته اســت. بحــران کرونا و شــرایط 
متعاقــب آن موجــب شــده اســت کــه در حــوزۀ مصــرف کاالهــای فرهنگــی، الگوهــای مصــرف 
دیــداری و شــنیداری بســیار تقویــت شــود. الگــوی مصــرف مکتــوب، تغییــرات مثبتــی داشــته 
اســت، هــر چنــد ایــن الگــو برخــالف انتظــار، رشــد چشــمگیر نداشــته اســت. در حــوزۀ انجــام 
فعالیت هــای فرهنگــی، فعالیت هــای مبتنــی بــر روابــط خــارج از خانــه بــا محدودیت هــای جــدی 
مواجــه شــده و در مقابــل تعامــل و گپ وگفــت بــا اعضــای خانــواده، بــه عنــوان یــک فرصــت 
در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت. هــر چنــد ایــن فرصــت، تهدیدهــای جــدی را نیــز بــه همراه 
داشــته اســت. الگــوی مصــرف مجــازی بــا بــروز قابلیت هــای بســیار، جایــگاه ویــژه ای در ســبد 
ــرای  ــه اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن الگــو، ظرفیت هــای بالقــوه دیگــری ب مصــرف فرهنگــی یافت
پرنمــودن خــأ ایجادشــده در ســایر الگوهــا دارد. یافته هــای ایــن پژوهــش در صــورت اســتمرار 
ــای  ــی دوری از عرصه ه ــرایط احتمال ــرای ش ــوده، ب ــد ب ــروس، کارآم ــران کروناوی ــرایط بح ش

عمومــی در آینــده، حــاوی آموزه هــای مبتنــی بــر تجربــه اســت.

واژه های کلیدی: بحران کرونا، ارزیابی پیامد، قرنطینه، سبک زندگی و الگوی مصرف فرهنگی.
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مقدمه
ــل  ــروز، تبدی ــه ام ــت ک ــرورش داده اس ــود پ ــدادی را در خ ــال 2019، روی ــی س ــاه پایان م
شــدن آن بــه نقطه عطفــی در تاریــخ بشــر، مــورد توافــق همــگان اســت. در ایــن زمــان، شــهر 
ــر عهــده داشــته  ــده را ب ــی ناخوان ــی از میهمان ــن، میزبان ــه کشــور چی ــان از اســتان هوب ووه
ــره شــد. ایــن میهمــان  ــا ســرعتی فوق العــاده در سراســر جهــان مخاب اســت کــه اخبــار آن ب
ــرۀ  ــا ســرعتی سرســام آورتر از ســرعت مخاب ــت، ب ــام گرف ــروس1 ن ــده کــه کروناوی ناخوان
اخبــار مربــوط بــه خــود، مرزهــای کشــورهای مختلــف را یکــی پــس از دیگــری درنوردیــد 

و امــروز میزبانــی خــود را بــر تمامــی مــردم کــره خاکــی تحمیــل نمــوده اســت.     
ــت  ــدادی اس ــان روی ــد 19 2، هم ــاری کووی ــری بیم ــا و همه گی ــروس کرون ــیوع وی ش
ــن  ــی رود کــه از ای ــاد شــد و انتظــار م ــخ بشــر ی ــی در تاری ــوان نقطه عطف ــه عن کــه از آن ب
ــه دو  ــان را ب ــخنرانی ها و...، جه ــات، س ــته ها، مطالع ــیاری از نوش ــع آن در بس ــه تب ــس ب پ
ــا و جهــان پســاکرونا تقســیم نمایــد. شــیوع ســریع و غیــر قابــل  دورۀ جهــان پیــش از کرون
ــده اســت  ــن پدی ــارز ای ــای ب ــای مرســوم و ســاده(، از ویژگی ه ــا راهکاره ــه ب ــرل )البت کنت
ــالش و  ــس از ت ــت و پ ــوده اس ــل نم ــان تبدی ــام جه ــرای تم ــران ب ــک بح ــه ی ــه آن را ب ک
تجربــۀ سیاســت های مختلــف بــرای مهــار و کنتــرل آن، بســیاری از محققــان و دانشــمندان 
ــاور رســانده اســت کــه جهــان می بایســت  ــه ایــن ب )به ویــژه محققــان حــوزه ســالمت( را ب
ــره خــود،  ــه زندگــی روزم ــروس را بیامــوزد و در تجرب ــن وی ــا ای ــج، همزیســتی ب ــه تدری ب

ــد. ــرای آن لحــاظ نمای جایــی را ب
ایــن پدیــده در نــگاه اول، صرفــاً در ارتبــاط بــا امــور بهداشــت و ســالمت جوامــع، قابــل 
تحلیــل اســت. امــا از آنجــا کــه بســتر تعامــالت اجتماعــی و همچنیــن برخــی آداب و رســوم 
)فرهنــگ( کنشــگران اجتماعــی، بــه عنــوان زمینــه تســهیلگر شــیوع و تکثیــر ایــن ویــروس 
ــه آن بخشــیده اســت. ضمــن  ــی اجتماعــی و فرهنگــی ب تشــخیص داده شــده اســت، ماهیت
ــی  ــه تمــام عرصه هــا و ارکان کشــور )و حت ــد توجــه داشــت امــوری کــه اینگون اینکــه بای
ــای  ــای آن در حوزه ه ــت و پیامده ــی اس ــوری چندوجه ــد، ام ــر می نماین ــان( را درگی جه

مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی، قابــل رصــد و رهگیــری اســت. 
بــه عبــارت دیگــر بایــد پذیرفــت کــه اپیدمــی کوویــد 19، ماهیتــی پیچیــده و چندگانــه 
ــن  ــه ای ــت. البت ــد داش ــف خواه ــای مختل ــر در حوزه ه ــی فراگی دارد و بی تردید،پیامدهای
نکتــه بدیــن معنــی نیســت کــه ایــن ویــروس صرفــاً یــک تهدیــد قلمــداد شــده و پیامدهــای 
ــود. ایــن پدیــده علی رغــم تمامــی تهدیدهــا،  ــز سراســر منفــی و نامطلــوب خواهــد ب آن نی
ــا فرصت هایــی نیــز همــراه اســت و علی رغــم تمامــی پیامدهــای مخــرب و منفــی، حتمــاً  ب

1- Coronavirus
2- COVID-19



67

ف فرهنگی(
ک زندگی )با تأکید بر الگوی مصر

س کرونا بر سب
ارزیابی پیامدهای ویرو

پیامدهــای مثبــت و مطلوبــی نیــز بــه ارمغــان خواهــد آورد. همچنــان کــه بــا گذشــت مــدت 
ــگران و  ــان، پژوهش ــیوع آن در جه ــروس و ش ــن وی ــار ای ــان انتش ــدودی از زم ــان مح زم
اندیشــمندان نســبت بــه بررســی آثــار و پیامدهــای مثبــت و منفــی آن در حوزه هــای مختلــف 

ــد. ــدام نموده ان اق
ایــران نیــز بــه طــور رســمی از ابتــدای اســفند ســال 98، آلــوده شــدن بــه ایــن ویــروس را 
گــزارش نمــود، تــا در کنــار ســایر کشــورهای جهــان، دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا بحــران 
ناشــی از ایــن پدیــده را تجربــه نمایــد. تــالش بــرای انــکار و یــا نادیده انــگاری ایــن ویــروس 
و بحــران ناشــی از آن از یکســو و ایجــاد بیــم و هــراس ناشــی از ابعــاد گســترده ایــن ویــروس 
بــرای مخاطبــان از ســوی دیگــر، دو ســوی سیاســت ها و رویکردهــای مختلــف اتخاذشــده 
ــان  ــه ایرانی ــت ک ــوده اس ــور ب ــمی کش ــر رس ــمی و غی ــانه های رس ــان و رس ــوی متولی از س
ــن  ــرش مخاطــرات گســتردۀ ای ــت پذی ــا در نهای ــد. ام ــه نموده ان ــاه تجرب ــن دوره کوت در ای
ویــروس و تــالش بــرای مهــار و کنتــرل آن در اولویــت اول و مدیریــت آثــار و پیامدهــای 
ــئوالن  ــان و مس ــم از متولی ــف اع ــای مختل ــتورکار گروه ه ــدی، در دس ــت بع آن در اولوی
ــای  ــی، گروه ه ــر تخصص ــی و غی ــکل های تخصص ــا و تش ــی، گروه ه ــی و حکومت حاکمیت
خودجــوش مردمــی در فضــای واقعــی و مجــازی و... قــرار گرفــت و همــگان بــا شــدت و 

ــت گام برداشــته اند. ــن دو اولوی ــق ای ــف، در مســیر تحق ضعف هــای مختل
همان طــور کــه گفتــه شــد، پیامدهــای ایــن پدیــده در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی، 
ــرل آن،  ــت و کنت ــه و بدیهــی اســت کــه مدیری ــور یافت فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی تبل
نیــاز بــه داشــتن اطــالع و شــناختی دقیــق از ایــن آثــار و پیامدهاســت. یکــی از حوزه هــای 
اجتماعــی متأثــر از ایــن پدیــده، ســبک زندگــی کنشــگران اجتماعــی، به ویــژه بعــد الگــوی 
مصــرف فرهنگــی ایشــان اســت. ســبک زندگــی در کشــور، تأثیــرات متنــوع و متعــددی را 
از ایــن ویــروس دریافــت کــرده و همچنــان دریافــت خواهــد کــرد. بحــران کرونــا توانســته 
ــا را  ــی ارزش ه ــا و حت ــا، نگرش ه ــیاری از رفتاره ــاه، بس ــان کوت ــن مدت زم ــت در ای اس

دچــار تغییــر نمایــد. 
ــدن  ــون ش ــرات و گونه گ ــع آن تغیی ــه تب ــا و ب ــا و رفتاره ــا، نگرش ه ــرات ارزش ه تغیی
ســریع شــیوه های زندگــی، خــود بــه دغدغــۀ نوینــی در جامعــه امــروز تبدیــل شــده اســت 
ــا ســرعت،  عرصــه  ــوأم ب ــرات ت ــت بحــث و بررســی دارد. تغیی ــف قابلی ــاد مختل کــه از ابع
را بــرای تأمــل،  ارزیابــی و بازاندیشــی، بســیار محــدود می نمایــد. فرصت هــا را بــرای 
لــذت بــردن از زندگــی و تبدیــل شــدن آن بــه خاطــره،  بــه مخاطــره می انــدازد. می توانــد 
ــن  ــه ممک ــی ک ــا جای ــد، ت ــزل  نمای ــار تزل ــت و دچ ــنت ها را سس ــا و س ــه ها،  ارزش ه ریش
اســت در ایــن شــرایط، فــرد را از هویــت اصیــل و بومــی خــود فاصلــه داده، زمینــه را بــرای 
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بی ریشــگی فراهــم آورد و یــا بالعکــس. گیدنــز بــا ارائــه تعریفــی از ســبک زندگــي، آورده 
اســت: »ســبک هاي زندگــي، رفتارهــاي عــادي روزمــره هســتند کــه در قالــب عــادات لبــاس 
پوشــیدن، خــوردن، محیط هــاي مــورد پســند بــراي تعامــل بــا دیگــران، حتــی فرزنــدآوری 
ــو  ــره در پرت ــادي روزم ــاي ع ــن رفتاره ــا ای ــد. ام ــان مي ده ــود را نش ــه آن، خ ــرش ب و نگ

ماهیــت متغیــر »تّشــخص« در معــرض تغییــر هســتند«.
صاحب نظــران معتقدنــد کــه افــراد بــرای ایجــاد »تمایــز« بــا دیگــران و ایجــاد منزلــت و 
ــد. بنابرایــن امــروزه ایــن »مصــرف«  ــزار »مصــرف« بهــره می گیرن تّشــخص در جامعــه از اب
اســت کــه موقعیــت فــرد را در نردبــان اجتماعــی تعییــن می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن مهــم، 
افــراد بــا چگونگــی مصــرف اعــم از مصــارف اقتصــادی، فراغتــی و فرهنگــی و... بــه ایجــاد 
ــرف« از  ــرای چگونگــی »مص ــد. »انتخــاب« ب ــدام می کنن ــران اق ــن خــود و دیگ ــز« بی »تمای

ــدرن اســت. ــۀ م ویژگی هــای جامع
ــع  ــدرن در حــدی اســت کــه برخــالف جوام ــای م ــوم »مصــرف« در دنی ــگاه مفه جای
ــۀ اجتماعــی  ــگاه و طبق ــن پای ــراد مبی ــت اجتماعــی- اقتصــادی اف ســنتی کــه در آن، موقعی
ــدی را  ــی جدی ــگاه اجتماع ــی آن، پای ــرف و چگونگ ــا مص ــراد ب ــروزه اف ــود، ام ــان ب آن
بــرای خــود تعریــف می نماینــد. بــر همیــن اســاس اســت کــه »مصــرف« بــه دلیــل اهمیتــش 
ــا  ــل ی ــد )در مقاب ــی جدی ــبک زندگ ــت س ــتقرار و حاکمی ــاخص اس ــدرن، ش ــه م در جامع
ــان و  ــۀ جامعه شناس ــی و مطالع ــل بررس ــده و مح ــی ش ــنتی( تلق ــی س ــبک زندگ ــۀ س ادام

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــانی ق ــوم انس ــف عل ــای مختل ــگران حوزه ه پژوهش
بــا توجــه بــه مطالــب مطرح شــده، اســتنباط می شــود کــه ســبک زندگــی متشــکل از ابعــاد 
مختلفــی اســت کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا، الگــوی مصــرف فرهنگــی اســت. ایــن الگــو 
تحــت تأثیــر بحــران کرونــا دچــار تغییراتــی شــده و پیامدهایــی را شــاهد بــوده اســت. مدیریت 
و کنتــرل ایــن پیامدهــا، خــواه مثبــت و خــواه منفــی، در گــرو شــناخت ایــن تغییــرات خواهــد 
بــود. در ایــن مقالــه ســعی داریــم تــا تغییــرات و تحــوالت احتمالــی الگــوی ســبک زندگــی بــا 

تأکیــد بــر مصــرف فرهنگــی را در دوران شــیوع ویــروس کرونــا بررســی کنیــم.

پیشینه پژوهش
ســرعت شــیوع ویــروس کرونــا و تبدیــل شــدن آن بــه بحــران، هنــوز فرصــت کافــی بــرای 
ــاورده اســت.  ــه را فراهــم نی ــن زمین ــات و طرح هــای پژوهشــی منســجم در ای انجــام مطالع
امــا تعــدادی از مراکــز و افــراد تــالش کردنــد در همیــن زمــان محــدود، داده هایــی را بــرای 
اســتفاده در فضــای تحلیلــی و یــا فضــای سیاســت گذاری فراهــم آورنــد. در ایــن بخــش بــه 

صــورت مختصــر بــه ایــن مطالعــات اشــاره می شــود.
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ف فرهنگی(
ک زندگی )با تأکید بر الگوی مصر

س کرونا بر سب
ارزیابی پیامدهای ویرو

مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا(، بــه ســفارش مرکــز مطالعــات اجتماعــی 
و فرهنگــی شــهرداری تهــران در ایــن مدت زمــان کوتــاه، تعــداد ســه مــوج از »نظرســنجی از 
مــردم تهــران دربــاره اپیدمــی کرونــا« را بــه اجــرا درآورده اســت. ایــن نظرســنجی بــه صــورت 
تلفنــی و در ســطح شــهر تهــران انجــام شــده اســت. در مــوج اول ایــن مطالعــه، محورهایــی 
ــا، ارزیابــی تبلیغــات و اطالع رســانی محیطــی  همچــون مهم تریــن منابــع کســب اخبــار کرون
در ارتبــاط بــا شــیوع بیمــاری، ارزیابــی عکس العمل هــای احتمالــی مــردم در صــورت 
مشــاهده عالیــم کرونــا، میــزان نگرانــی شــهروندان در ارتبــاط بــا بیمــاری، دسترســی بــه اقــالم 
ــزان رضایــت از عملکــرد دولــت  ــی و می ــودن خدمــات درمان ــه ب ــی عادالن بهداشــتی، ارزیاب
ــای  ــر محوره ــالوه ب ــوم، ع ــای دوم و س ــده اند. در موج ه ــی ش ــی بررس ــای عموم و نهاده
یادشــده، میــزان تأثیــر بحــران کرونــا بــر ســطح درآمــد پاســخگویان، میــزان تــرس از شــیوع 
ــتی و  ــتورالعمل های بهداش ــه دس ــدی ب ــزان پایبن ــخگویان، می ــفر پاس ــای س ــاری، برنامه ه بیم
ــزوده شــده اســت. در  ــه مطالعــه اف ــا، ب ــا کرون ــط ب ــه آمارهــای رســمی مرتب ــزان اعتمــاد ب می
ایــن دو مــوج بــا توجــه بــه نیازهــای کارفرمــای طــرح، میــزان اطــالع پاســخگویان از اقدامــات 
شــهرداری تهــران در زمــان شــیوع بیمــاری و رضایــت از عملکــرد ایــن مجموعــه، بــه صــورت 

ویــژه بررســی شــده اســت.
محمــد فاضلــی از جملــه پژوهشــگرانی اســت کــه بــرای فراهــم کــردن داده هــای مــورد 
ــه  ــدام ب ــود، اق ــی خ ــرمایۀ اجتماع ــر س ــه ب ــا تکی ــور، ب ــت گذاری کش ــای سیاس ــاز فض نی
ــب  ــع در قال ــج آن را در دو مقط ــوده و نتای ــازی نم ــای مج ــان در فض ــی از مخاطب نظرخواه
گــزارش »پژوهشــی ســریع دربــاره ابعــاد اجتماعــی کرونــا« در اســفند 98 و گــزارش »پیمایــش 
ــزارش  ــر دو گ ــت. ه ــوده اس ــر نم ــن 99 منتش ــا« در فروردی ــروس کرون ــی وی ــاد اجتماع ابع
مبتنــی بــر داده هایــی اســت کــه در شــبکه های اجتماعــی مجــازی )تلگــرام( گــردآوری شــده 
ــوه  ــی از نح ــا، ناش ــورش یافته ه ــه ت ــده ب ــای ارائه ش ــق در گزارش ه ــد محق ــر چن ــت. ه اس
اخــذ نمونه هــا اشــاره می کنــد، مقایســه یافته هــا بــا ســایر داده هــای گــردآوری شــده، نتایــج 
ایــن مطالعــه را دور از واقعیــت نشــان نمی دهــد. در گــزارش نخســت کــه مبتنــی بــر داده هــای 
محدود تــری اســت، ارزیابــی مــردم از خطــر بحــران کرونــا، بــرآورد ایشــان از طــول مــدت 
درگیــری بــا بیمــاری و ارزیابــی از عملکــرد دولــت در ایــن حــوزه، مــورد پرســش قــرار گرفته 
اســت. بخشــی از گــزارش نیــز بــه میــزان پایبنــدی پاســخگویان بــه رعایــت دســتورالعمل های 
ــا  ــاط ب ــه اقــدام پاســخگویان در ارتب ــه اســت، امــا بخــش اصلــی گــزارش ب پزشــکی پرداخت
ــۀ  ــت در طــول ســفر و تجرب ــکان اقام ــی ســفر، م ــه ســفر، چرای ــه اســت. تجرب ســفر پرداخت
غربالگــری در طــول ســفر، از جملــه مــوارد گزارش شــده اســت. گــزارش دوم کــه محتــوای 
تفصیلی تــری را در اختیــار قــرار می دهــد، متکــی اســت بــر تعــداد بیــش از 24000 پرسشــنامه 
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ــر محورهــای مــورد بررســی در  تکمیل شــده در فضــای مجــازی. در ایــن گــزارش عــالوه ب
گــزارش نخســت، بــه فعالیت هــای اجتماعــی پاســخگویان در ایــام قرنطینــه داوطلبانــه پرداخته 
ــران در  ــت ای ــل بررســی شــده اســت. مقایســۀ عملکــرد دول ــه تفصی ــن موضــوع ب شــده و ای
مقایســه بــا عملکــرد ســایر دولت هــا، ارزیابــی میــزان تــاب آوری اقتصــادی جامعــه، تحلیــل 
میــزان نیازمنــدی جامعــه بــه حمایــت اقتصــادی و... از دیگــر مــوارد مــورد ســنجش در ایــن 

گــزارش بــوده اســت.
دفتــر مطالعــات فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی، مجموعــه ای از دست نوشــته ها را در 
ــروس  ــیوع وی ــی ش ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــتارهایی در پیامده ــوان »جس ــا عن ــفندماه 98 ب اس
کرونــا در ایــران« منتشــر کــرده اســت. در ایــن مجموعــه بــه چهــار موضــوع بــر اســاس چهــار 

ــت: ــده اس ــه ش ــر پرداخت ــرح زی ــه ش ــته ب دست نوش
1. کرونا و موضوع الهیات امروزی

2. بحران کرونا و خودآیینی جامعه در شرایط سیاست زدگی و فرسودگی سرمایۀ اجتماعی
3. امتناع مراقبت، چارچوبی نظری بر مصیبت جمعی کرونا 

4. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بیماری کووید 19
ــواردی  ــا، م ــروس کرون ــی وی ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا پیامده ــط ب ــت مرتب در یادداش
همچــون جابه جایــی در تقــدم الگوهــای درمــان و پیشــگیری، کاهــش میــزان اعتمــاد جامعــه 
بــه اخبــار و اطالعــات رســمی، شــیوع افســردگی، اضطــراب و اســترس در پــی شــیوع بیماری، 
تشــدید احســاس ناعدالتــی در جامعــه در پــی نابرابــری در دسترســی بــه خدمــات درمانــی و 
بــروز تناقضــات رفتــاری در رســانه ها بــا توجــه بــه دو اصــل ضــرورت اطالع رســانی صحیــح 
بــه جامعــه و سیاســت های محدودکننــدۀ انتشــار آمــار و ارقــام صحیــح، بــه عنــوان پیامدهــای 

شــیوع بیمــاری معرفــی شــده اســت.
مرکــز افکارســنجی ناجــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مؤسســه فرهنگــی و هنــری ســنجش 
افــکار امیــن، از جملــه مراکــزی بــوده اســت کــه بــرای تولیــد داده در دوران بحــران کرونــا 
ــی  ــای عموم ــنجی نگرش ه ــرح »افکارس ــوج از ط ــه م ــز، س ــن مرک ــت. ای ــوده اس ــدام نم اق
دربــاره شــیوع ویــروس کرونــا« را بــه اجــرا درآورده اســت. داده هــای مــوج اول ایــن طــرح 
ــا  ــان اســفند 98 )25 ت ــا 14 اســفند(، داده هــای مــوج دوم در پای در نیمــه اســفندماه 98 )10 ت
ــن( گــردآوری  ــا 14 فروردی ــدای ســال 99 )12 ت ــوج ســوم در ابت ــای م 28 اســفند( و داده ه
شــده اند. مــوج اول بــه صــورت حضــوری در یــازده مرکــز اســتان انجــام شــد؛ امــا موج هــای 
دوم و ســوم مطالعــه، بــه صــورت تلفنــی اجــرا شــده و 31 اســتان کشــور را پوشــش داده اســت. 
ــه  ــزان اعتمــاد ب ــا، می ــروس کرون ــا شــیوع وی ــاط ب ــر در ارتب ــع کســب خب ــن مناب مهم تری
ــروس  ــر وی ــودن خط ــدی ب ــان از ج ــت مخاطب ــوع دریاف ــا ن ــزان و ی ــر، می ــب خب ــع کس مناب
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ــر بحــران ایجادشــده،  ــرای فائــق آمــدن ب ــه نظــام پزشــکی کشــور ب ــا، میــزان اعتمــاد ب کرون
میــزان دسترســی بــه تجهیــزات بهداشــتی و پزشــکی و نظرهــای جامعــه در ارتبــاط بــا نحــوۀ 
ــای کســب داده  ــن محوره ــروس، مهم تری ــان شــیوع وی ــا در زم ــت دســتگاه ها و نهاده فعالی
در مــوج اول اجــرای طــرح بــوده اســت. در مــوج دوم مطالعــه، عــالوه بــر محورهــای مــورد 
ــور و  ــروس در کش ــن وی ــرانجام ای ــه س ــبت ب ــه نس ــرش جامع ــت، نگ ــوج نخس ــاره در م اش
همچنیــن رضایــت ایشــان از عملکــرد نهاد هــای مســئول نیــز مــورد ســنجش و بررســی قــرار 
گرفــت. مــوج ســوم مطالعــه نســبت بــه دو مــوج پیشــین تکمیــل شــد و ضمــن پوشــش تمامــی 
محورهــای قبــل، محورهــای جدیــدی را نیــز بــرای ســنجش در نظــر گرفــت. در ایــن مــوج، 
ــۀ  ــه قرنطین ــدی ب ــزان پایبن ــاری، می ــۀ اجب ــردد و قرنطین ــا محدودیت هــای ت ــزان موافقــت ب می
ــا عملکــرد مســئوالن ســایر کشــورها  ــه و رضایــت از عملکــرد دولــت در مقایســه ب داوطلبان
در مواجهــه بــا بحــران کرونــا بررســی شــده اســت. نکتــه قابــل توجــه در مــوج ســوم مطالعــه، 
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــه ب ــرای جامع ــا ب ــروس کرون ــای وی ــی از پیامده ــه بخش ــن آن ب پرداخت
مطالعــه مشــخص شــده اســت کــه مهم تریــن پیامدهــای بحــران کرونــا عبارتنــد از مشــکالت 
شــدید اقتصــادی و معیشــتی بــرای مــردم، بــاال رفتــن نــرخ جــرم در جامعــه و بــاال رفتــن میــزان 

مشــکالت روحــی و روانــی در جامعــه.
پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات در فروردیــن مــاه 99، گزارشــی با عنــوان »دیدگاه 
شــهروندان در خصــوص کرونــا« منتشــر کــرده اســت. داده هــای ایــن گــزارش در روزهــای 
25 تــا 28 فروردیــن بــه صــورت تلفنــی گــردآوری شــده اســت. جامعــه نمونــه ایــن گــزارش، 
1259 نفــر از افــراد بزرگ تــر از هجــده ســال کشــور تعریــف شــده اســت. در ایــن گــزارش 
مــواردی همچــون منابــع کســب خبــر جامعــه در ارتبــاط بــا بحــران کرونــا، میــزان پایبنــدی 
جامعــه بــه قرنطینــۀ خانگــی، میــزان پایبنــدی بــه دســتورالعمل های بهداشــتی، میــزان دسترســی 
بــه تجهیــزات بهداشــتی و پزشــکی، ارزیابــی عملکــرد دولــت در مواجهــه بــا بحــران کرونــا، 
ــای  ــا تصمیم ه ــت ب ــا مخالف ــت ی ــزان موافق ــت، می ــرد دول ــه عملک ــه ب ــاد جامع ــزان اعتم می
ــه در  ــا و مشــکالت جامع ــن نگرانی ه ــای سیاســت گذار، مهم تری اتخاذشــده از ســوی نهاده
ــا  ــا بیمــاری کرون ــر مســتقیم پاســخگویان ب ــا غی ــری مســتقیم ی ــزان درگی ــا و می دوران کرون
ــه  ــی ک ــه و فعالیت های ــام قرنطین ــت در ای ــات فراغ ــذران اوق ــوۀ گ ــت. نح ــده اس ــی ش بررس
پاســخگویان بــرای رســیدن بــه آرامــش انجــام می دهنــد، از دیگــر محورهــای مــورد پرســش 

بــوده اســت کــه بــرای مقالــه حاضــر، حائــز اهمیــت اســت.
ــف  ــه توصی ــده ب ــوای انجام ش ــد محت ــوم تولی ــود، عم ــاهده  می ش ــه مش ــور ک همان ط
اتفاقــات، اقدامــات و تصمیم هــا در زمــان شــیوع بیمــاری و نخســتین واکنش هــای صادرشــده 
ــا قــدری  ــد ت ــن امــکان را فراهــم آورده ان ــا ایــن داده هــا، ای ــد. ام از ســوی جامعــه پرداخته ان
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عمیق تــر بتــوان نســبت بــه موضــوع نگریســت و بــر مبنــای آن، تغییــرات و پیامدهــای احتمالــی 
- در ابعــاد مختلــف- در آیندهــۀ نزدیــک را بررســی کــرد.  

بــرای انجــام ایــن مطالعــه، از روش مطالعــات اســنادی اســتفاده شــده اســت. در ایــن مقالــه 
برآنیــم تــا بــر مبنــای مــرور یافته هــا و نتایــج مطالعــات ســریعی کــه پــس از شــیوع ویــروس 
ــه شــود کــه: الگــوی مصــرف  ــن پرســش پرداخت ــه بررســی ای ــا انجــام شــده اســت، ب کرون
ــا و احتمــاالً دوران پســاکرونا، چــه  ــا ویــروس کرون ــری ب ــان در دوران درگی فرهنگــی ایرانی

تغییراتــی خواهــد داشــت؟

چارچوب نظری
در جامعــه امــروز، ســبک زندگــی را می تــوان در تمامــی کنش هــا و رفتارهــای فــرد و در 
تعامــالت و ارتباطــات وی بــا خــود، خداونــد، دیگــران و طبیعــت یــا بــه طورکلــی محیــط 
پیرامــون کــه معمــوالً قابــل مشــاهده، توصیــف و اندازه گیــری اســت، مالحظــه و مشــاهده 
کــرد. یکــی از اشــکال و قالب هــای مهــم در شناســایی ســبک زندگــی، الگــوی مصــرف 
ــه  ــش در جامع ــل اهمیت ــه دلی ــرف ب ــه مص ــی دارد ک ــان م ــی )1386( بی ــت. آزاد ارمک اس
ــه  ــا در ادام ــل و ی ــد )در مقاب ــت ســبک زندگــی جدی ــدرن، شــاخص اســتقرار و حاکمی م

ــی می شــود. ســبک زندگــی ســنتی( تلق
تــا دهــه 1950 بــه  طــور کلــی مصــرف، فقــط در رابطــه بــا تولیــد فهــم می شــد. متفکــران 
ــرض  ــاً در مع ــده دائم ــی، مصرف کنن ــع مصرف ــه در جوام ــد ک ــد بودن ــر معتق ــن تعبی ــا ای ب
کنتــرل و هدایــت از جانــب رســانه ها، تبلیغــات و... قــرار دارد. امــا ســپس، چرخــش 
بزرگــی در مطالعــات فرهنگــی و علــوم اجتماعــی بــه ســمت بررســی مصــرف، بــه  عنــوان 
مفهومــی کــه مــردم انجــام می دهنــد، بــدون اینکــه قضــاوت شــود کــه مصــرف لزومــاً بــد 
اســت، انجــام گرفــت. بــه  عبــارت دیگــر هــر چنــد مصــرف در ابتــدا فعالیتــی صرفــاً بــرای 
ــر  ــرن بیســتم بیــش از همــه ب ــا عملــی اقتصــادی درک می شــد، اندیشــمندان ق ــاز ی ــع نی رف
ــن مؤلفــه جامعــه  ــد و مصــرف فرهنگــی را مهم تری ــد کردن شــکل فرهنگــی مصــرف تأکی

ــی، 1387: 41(. ــتند )کاظم ــد می دانس جدی
در تحلیل هــای جامعه شناســی، فعالیت هــای مصرفــی، منشــأ مــدرن ســاختار هویتــی بــه 
شــمار مــی رود و ایــن نکتــه محصــول تغییــر آهنــگ زندگــی و فراغــت بشــر امــروز اســت. 
ــای  ــن مرزه ــا و تعیی ــل الگوه ــرای تحلی ــدی ب ــزار توانمن ــی«، اب ــرف فرهنگ ــوم »مص مفه
ــه  ــروزه ب ــی کــه ام ــا جای ــان گروه هــای مختلــف اجتماعــی اســت، ت ــز در می تشــابه و تمای
ــه تبــع آن ســرمایه فرهنگــی در شــکل  ــر اهمیــت مصــرف فرهنگــی و ب طــور روزافــزون ب
ــان ســاده  ــه زب ــه موقعیــت و روابــط اجتماعــی تأکیــد شــده اســت. در واقــع و ب بخشــیدن ب
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ــه  ــی(، در جامع ــای فرهنگ ــرف کااله ــژه مص ــرف )به وی ــه مص ــت ک ــار داش ــوان اظه می ت
مــدرن ابــزاری بــرای هویت ســازی و تمایــز افــراد از یکدیگــر اســت. بــر همیــن اســاس نیــز 
»مصــرف فرهنگــی« را مهم تریــن مؤلفــه جامعــه جدیــد دانســته اند )ر.ک: کاظمــی، 1387؛ 

ــیدپور، 1388؛ ســاعی، 1390(. رش
نکتــه قابــل تأمــل اینکــه تغییــرات حــوزه مصــرف فرهنگــی در کنــار ســایر تغییراتــی کــه 
ــه طــور  ــه طــور پیوســته در جنبه هــای گوناگــون شــبکه ســنتی زندگــی روی می دهــد، ب ب
ــد و  ــن نســل ها، تولی ــا و باورهــای ســنتی را در بی ــا هنجاره ــاوت ب ــی متف مســتمر ارزش های
ــار و  ــد آث ــود می توان ــی، خ ــرف فرهنگ ــوۀ مص ــکل و نح ــن ش ــد. بنابرای ــد می نمای بازتولی
ــوب  ــا مطل ــه آنه ــی هم ــور طبیع ــه  ط ــه ب ــد ک ــته باش ــراه داش ــه هم ــی را ب ــای فراوان پیامده
ــی  ــای فرهنگ ــی و دغدغه ه ــام ارزش ــا نظ ــای آن ب ــه پیامده ــا ک ــه بس ــود و چ ــد ب نخواهن

ــرد.  ــرار گی جامعــه در تناقــض و تعــارض ق
اســتوری در تعریفــی کوتــاه امــا جامــع، تاحــدودی گســترۀ پوشــش معنایــی ایــن مفهــوم 
را نشــان داده اســت: »مصــرف فرهنگــی، فعالیتــی اجتماعــی و کــرداری روزمــره اســت و بــه 
ــارور  ــد و ب ــگ بازتولی ــم، فرهن ــی کــه مصــرف فرهنگــی می نامی ــن کردارهای واســطه همی

ــتوری، 1386(. ــود« )اس می ش
در ایــن مقالــه بــرای ایجــاد بســتر الزم بــه منظــور بررســی تأثیــرات و پیامدهــای بحــران 
ــار  ــه در اختی ــاز ب ــی، نی ــبک زندگ ــع آن س ــه تب ــی و ب ــرف فرهنگ ــوزۀ مص ــا در ح کرون
ــر همیــن اســاس مــدل مفهومــی ارائه شــده  داشــتن تعریفــی عملیاتــی از مفهــوم بوده ایــم. ب
در پژوهشــی بــا همیــن موضــوع را کــه اســکندریان )1396( انجــام داده اســت، مبنــای کار 
ــده  ــف ش ــاخص تعری ــر دو ش ــتمل ب ــی مش ــرف فرهنگ ــدل، مص ــن م ــم. در ای ــرار داده ای ق
ــف( مصــرف محصــوالت فرهنگــی )محصــوالت تولیدشــده در نظــام فرهنگــی  اســت: ال
حاکــم( و ب( انجــام فعالیت هــای فرهنگــی )فعالیت هــای قابــل تعریــف در نظــام فرهنگــی 
حاکــم(. دو شــاخص یادشــده بــه همــراه ابعــاد آن، در جــدول شــماره )1( ارائــه شــده اســت.

جدول 1- تعریف عملیاتی مفهوم مصرف فرهنگی
ابعاد شاخص ابعاد شاخص

انجام فعالیت های مذهبی - فرهنگی ت های فرهنگی
انجام فعالی

محصوالت فرهنگی مکتوب

ت فرهنگی
ف محصوال

مصر

انجام فعالیت های تاریخی - فرهنگی محصوالت فرهنگی شنیداری

انجام تعامالت اجتماعی - فرهنگی محصوالت فرهنگی دیداری

انجام فعالیت های سرگرمی - فرهنگی محصوالت فرهنگی مجازی

)اقتباس از اسکندریان، 1396(
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بحث و بررسی
ــاری  ــا و بیم ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــی ناش ــرایط بحران ــد، ش ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
کوویــد 19 در کشــور مــا، بــروز کنش هــا و واکنش هــای مختلفــی را بــه صــورت 
خودجــوش و یــا نظام منــد در پــی داشــته اســت کــه از جملــه آنهــا قرنطینــه خانگــی اســت 
ــه مســافرت« و... تقویــت شــده  ــه ب ــم، # ن ــه می مانی ــا چالش هــای مختلــف »# درخان کــه ب
اســت. قــرار گرفتــن در شــرایط قرنطینــه بــه صــورت طبیعــی تبعــات متعــدد روحــی، روانــی 
ــرایطی  ــت. در ش ــد داش ــراه خواه ــه هم ــی ب ــردی و اجتماع ــطح ف ــمی را در دو س و جس
ــه را  ــرایط قرنطین ــی در ش ــون زندگ ــروز، تاکن ــۀ ام ــان جامع ــک از ایرانی ــاً هیچ ی ــه تقریب ک
تجربــه ننمــوده و یــا فرصتــی بــرای تمریــن چگونگــی رفتــار در ایــن شــرایط را نداشــته اند، 
مطالعــات موجــود نشــان می دهــد کــه در ایــن روزهــا، بیــش از 77 % )پژوهشــگاه فرهنــگ، 
هنــر و ارتباطــات، 1399( تــا 90 % مــردم )فاضلــی، 1399 و ناجــا، 1399(، ایــن شــرایط را 

ــد.  ــه نموده ان تجرب
مطالعــات دیگــر نیــز نشــان می دهــد کــه در ایــن ســال، 94% از مــردم، برنامــه ای بــرای 
ــا، 1398ب و  ــد )ناج ــه نموده ان ــه را تجرب ــاد قرنطین ــال زی ــه احتم ــه ب ــته اند ک ــفر نداش س
اداره مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران، 1398ب(. قرنطینــه ناشــی از شــیوع 
ــاً تمامــی شــاخص ها و ابعــاد الگــوی مصــرف فرهنگــی را  ــا ناخــواه تقریب ــا، خــواه ی کرون
تحــت تأثیــر قــرار داده و یــا قــرار خواهــد داد. در ادامــه بــا جزئیــات بیشــتری ایــن موضــوع 

را بــه بحــث خواهیــم گذاشــت.

الف( مصرف محصوالت فرهنگی
شــاخص نخســت مصــرف فرهنگــی، یعنــی مصــرف محصــوالت )کاالهــای تولیدشــده در 
نظــام فرهنگــی(، پتانســیل باالیــی بــرای تحریک پذیــری در شــرایط بــه  وجــود آمــدۀ پــس 

از شــیوع کرونــا دارد.

1- محصوالت فرهنگی دیداری و شنیداری
محصــوالت فرهنگــی دیــداری و شــنیداری، هــر یــک بــه دو دســتۀ خانگــی و غیــر خانگــی 
قابــل تقســیم هســتند. منظــور از محصــوالت فرهنگــی دیــداری، رســانه های جمعــی هســتند 
کــه عمومــاً ارتباطــی یک ســویه را دنبــال می کننــد و بــه صــورت بصــری درک می شــوند. 
اعــم از محصــوالت فرهنگــی دیــداری خانگــی شــامل تلویزیــون، ماهــواره، شــبکۀ 
ــر.  ــینما و تئات ــامل س ــی ش ــر خانگ ــداری غی ــی دی ــوالت فرهنگ ــینمای خانگی و محص س
محصــوالت شــنیداری نیــز گــوش دادن بــه موســیقی و رادیــو در بخــش خانگــی و رفتــن بــه 

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــر خانگ ــش غی ــیقی در بخ ــرت های موس کنس
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ف فرهنگی(
ک زندگی )با تأکید بر الگوی مصر

س کرونا بر سب
ارزیابی پیامدهای ویرو

ــژه ای  ــگاه وی ــی، جای ــرایط طبیع ــنیداری در ش ــدودی ش ــداری و تاح ــرف دی ــوی مص الگ
ــوردار  ــت برخ ــن ظرفی ــه از ای ــرایط قرنطین ــت. ش ــته اس ــان داش ــی ایرانی ــبک زندگ در س
ــاخۀ  ــر از ش ــد. صرف نظ ــا بخش ــی ارتق ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــگاه را ب ــن جای ــه ای ــت ک اس
غیــر خانگــی ایــن الگــو )ســینما، تئاتــر و کنســرت موســیقی( کــه امــکان اســتفاده از آن در 
ــواده  ــش روی خان ــاده ای پی ــت آزاد فوق الع ــت، وق ــیده اس ــر رس ــه صف ــه ب ــرایط قرنطین ش
ایرانــی قــرار گرفتــه اســت کــه بــه صــورت طبیعــی، بخــش زیــادی از آن می توانــد صــرف 
ــا  ــاز ی ــم از مج ــی )اع ــش خانگ ــبکه های پخ ــای ش ــواره و فیلم ه ــون، ماه ــای تلویزی تماش
غیــر مجــاز( گــردد. همان طــوری کــه نتایــج مطالعــات بیانگــر آن اســت کــه 81% از مــردم، 
فعالیت هــای تماشــای تلویزیــون )56%(، تماشــای فیلــم )18%( و تماشــای شــبکه های 

ــات، 1399(. ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن ــد )پژوهش ــه نموده ان ــواره ای )7%( را تجرب ماه
ــز  ــت نی ــده اس ــس ش ــماره )1( منعک ــودار ش ــه در نم ــی )1399( ک ــۀ فاضل ــای مطالع داده ه
ــک  ــواره از ی ــون و ماه ــای تلویزی ــه، تماش ــن مطالع ــت. در ای ــه اس ــن فرضی ــده ای تأییدکنن
ــا الگــوی اســتفاده  جنــس قلمــداد شــده و تماشــای فیلــم نیــز صرف نظــر از منبــع تهیــه و ی

ــه اســت.  ــرار گرفت آن مــورد پرســش ق

شکل 1- نمودار توزیع پراکندگی درصد فراوانی میزان تماشای تلویزیون و فیلم در ایام قرنطینه

)اقتباس از فاضلی، 1399(
ــر )1399(  ــه پژوهشــگاه فرهنــگ و هن ــج مطالع ــا مصــرف شــنیداری، نتای ــاط ب در ارتب
ــش،  ــه آرام ــن ب ــت  یافت ــرای دس ــام ب ــن ای ــخگویان در ای ــه 19% از پاس ــد ک ــان می ده نش
فعالیــت گــوش دادن بــه موســیقی را انتخــاب نموده انــد. در ایــن حــوزه همچنیــن می تــوان 
ــاره  ــه اش ــام قرنطین ــژۀ ای ــه وی ــوان برنام ــه عن ــن ب ــرت های آنالی ــتقبال از کنس ــزان اس ــه می ب
ــترهای  ــه بس ــت ک ــوده اس ــمگیر ب ــدر چش ــا، آنق ــن برنامه ه ــتقبال از ای ــراً اس ــرد. ظاه ک
فراهم شــده بــرای پخــش آن )ســایت های مخصــوص پخــش کنســرت های آنالیــن(، 

ــد. ــده بودن ــه ش ــک مواج ــکل ترافی ــا مش ــت ب ــب های نخس ــژه در ش به وی
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2- محصوالت فرهنگی مکتوب
منظــور از محصــوالت فرهنگــی مکتــوب، آن دســته از محصــوالت نوشــتاری و چاپی اســت 
ــوب  ــی مکت ــوالت فرهنگ ــرف محص ــرار دارد. مص ــترس ق ــف در دس ــواع مختل ــه در ان ک
ــریه ها  ــه و نش ــرآن و ادعی ــه، ق ــی(، روزنام ــر درس ــی - غی ــاب )درس ــۀ کت ــزان مطالع ــا می ب
ــرف  ــبد مص ــوالت در س ــش از محص ــن بخ ــود. ای ــری می ش ــی، اندازه گی ــد علم و جرای
ــوان یــک دغدغــه در  ــه عن ــه همیشــه ب ــن نکت ــاً ســهم کوچکــی داشــته و ای ــان عموم ایرانی

ــا جامعــه ایرانــی مطــرح بــوده اســت. ارتبــاط ب
شــرایط قرنطینــه و دامنــه زمانــی آزادشــده در ایــن دوره می توانــد ظرفیــت مناســبی را 
ــع  ــن مناب ــرار گرفت ــار ق ــوع از الگــوی مصــرف فراهــم آورد. در اختی ــن ن ــرای تقویــت ای ب
متعــدد کتابخانــه ای از طریــق شــبکه های مجــازی و بــه  کارگیــری فنــاوری در ایــن حــوزه 

ــد. ــت می کن ــد را تقوی ــن امی ــی، ای ــای صوت ــت ها و کتاب ه ــد پادکس ــرای تولی ب
ــچ  ــان، هی ــج مطالعــات بیانگــر آن اســت کــه بیــش از یک پنجــم مخاطب ــد نتای هــر چن
ــز  ــه نی ــن نکت ــن ای ــی، 1399(، همچنی ــد )فاضل ــه نکرده ان ــن دوران تجرب ــه ای را در ای مطالع
مشــاهده می شــود کــه 26% )پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، 1399( تــا %45 
)فاضلــی، 1399( از مخاطبــان، بیــش از حــد متوســط وقــت خــود را بــه مطالعــه اختصــاص 
ــه  ــر نشــان می دهــد کــه مطالع ــه پژوهشــگاه فرهنــگ و هن ــج مطالع ــن نتای ــد. همچنی داده ان
کتــاب بــرای 18% از پاســخگویان، فعالیتــی بــوده اســت کــه در ایــن ایــام بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای دســت  یافتــن بــه آرامــش انجــام شــده اســت. بی تردیــد شــرایط ایجادشــده پــس از 
ــازی  ــت و نهادینه س ــرای تقوی ــا ب ــت ت ــبی اس ــیار مناس ــت بس ــروس، فرص ــران کروناوی بح

ــرد. ــدام صــورت پذی ــزی شــود و اق ــن الگــو از مصــرف فرهنگــی، برنامه ری ای

3- محصوالت فرهنگی مجازی
ســیر تحــول جوامــع همــراه بــا گســترش روزافــزون فنــاوری، محصــوالت فرهنگــی 
ــا مجــازی،  ــه وجــود آورده اســت. منظــور از محصــوالت فرهنگــی مــدرن ی جدیــدی را ب
ــت کســب  ــی اینترن ــق شــبکه جهان ــی اســت کــه از طری ــات و اطالعات ــع، امکان همــان مناب
می کنیــم. ایــن الگــو از مصــرف فرهنگــی کــه اتفاقــاً تولیــدات آن نیــز چنــدان در اختیــار 
ــرف  ــبد مص ــژه ای در س ــگاه وی ــر از جای ــه اخی ــت، در ده ــانی نیس ــمی اطالع رس ــام رس نظ

ــی برخــوردار شــده اســت. ــواده ایران خان
شــرایط ایجادشــده در کشــور و دوران قرنطینــه، از ظرفیــت تحریــک و ارتقــای بیشــتر 
ــار و  ــز نشــان می دهــد کــه اخب ــژه آنکــه مطالعــات نی ــگاه برخــوردار اســت. به وی ایــن جای
اطالعــات منتشرشــده در ایــن فضــا، قابلیــت اعتمــاد و اطمینــان بیشــتری بــرای مــردم نســبت 
ــل توجــه شــبکه های  ــف از نقــش قاب ــات مختل ــار و اطالعــات رســمی دارد. مطالع ــه اخب ب
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ــه ای  ــج مقایس ــت دارد. نتای ــات، حکای ــار و اطالع ــب اخب ــرای کس ــازی ب ــی مج اجتماع
مطالعــات مختلــف در ایــن زمینــه در جــدول شــماره 2 نمایــش داده شــده اســت.

جدول 2- توزیع پراکندگی انتخاب شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان مهم ترین منبع کسب خبر

فاضلی، 
1398

پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات، 

1399

ناجا، 
1398ب

ناجا، 
1398الف

ایسپا، 
1398الف

% 50 % 20 % 37 % 30 % 37
انتخاب فضای 

مجازی به عنوان منبع 
کسب خبر

)یافته های پژوهش(

متخصصــان مختلفــی بــه موضــوع تقویــت الگــوی مصــرف فضــای مجــازی در جامعــه در 
ــرف  ــوزۀ مص ــران ح ــی از صاحب نظ ــی، یک ــعیدرضا عامل ــد. س ــاره کرده ان ــام اش ــن ای ای
فرهنگــی مجــازی، در نشســت تخصصــی ارزیابــی پیامدهــای کرونــا، ورود جدی تــر 
ــا  ــه دنیــای دوم )دنیــای مجــازی( را یکــی از مهم تریــن پیامدهــای ویــروس کرون جامعــه ب
معرفــی می کنــد )جهــاد دانشــگاهی، 1398الــف(. عاملــی اســتدالل می کنــد کــه فرهنــگ 
در بســتر روابــط اجتماعــی شــکل می گیــرد، امــا امــروز ارتبــاط مــردم تحــت تأثیــر شــیوع 
کرونــا مختــل شــده اســت و حتــی ارتبــاط انســان بــا محیط زیســت و اشــیا نیــز بــه مخاطــره 
افتــاده اســت. بنابرایــن بــا بحــران ارتبــاط مواجــه هســتیم کــه ایــن مســئله مــا را وارد فضــای 

دوم کــرده اســت )همــان(.
ــن حــوزه اســت کــه مصــرف مجــازی در  فراســتخواه، یکــی دیگــر از متخصصــان ای
ــه  ــت ک ــد اس ــت. وی معتق ــرده اس ــی ک ــت بررس ــک فرص ــوان ی ــه عن ــه را ب دوران قرنطین
ــه جــای  ــال تبدیــل شــد و ب ــه خالقیــت دیجیت ــال مــا ب ــا، مصــرف دیجیت در موضــوع کرون
ــوزش و  ــرای آم ــم و از آن ب ــرج دهی ــه خ ــت ب ــتیم خالقی ــال، توانس ــور دیجیت ــرف ک مص
امیدبخشــی بــه همدیگــر اســتفاده کنیــم. فضــای مجــازی نــه تنهــا در آمــوزش و امیدبخشــی 
مؤثــر بــود، بلکــه بــه ایجــاد نشــاط اجتماعــی در شــرایط اســترس ناشــی از شــیوع بیمــاری 

هــم کمــک کــرد )جهــاد دانشــگاهی، 1398ب(.
ذکایــی نیــز بــا اشــاره بــه موضــوع ســرمایۀ اجتماعــی و فضــای مجــازی، بــه پیامدهــای 
مثبــت کروناویــروس اشــاره داشــته اســت. از نظــر ایشــان، هــر چنــد بحــران کرونــا از دیــد و 
بازدیدهــای مثبــت ر دررو کــم کــرده اســت، یــک ســرمایه اجتماعــی بــه نــام دنیــای مجازی 
را تقویــت کــرده اســت. اگــر از ترس هــای نمایشــی در ایــن فضــا کــم کنیــم، شــبکه های 
اجتماعــی می توانــد تمرینــی بــرای بازاندیشــی ها و جایگزینی هــا بــرای زیســتن در شــرایط 

ســخت باشــد )همــان(.
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ــن  ــد ای ــازی، بای ــای مج ــی از فض ــت و منف ــای مثب ــام ارزیابی ه ــا تم ــوع و ب در مجم
واقعیــت را پذیرفــت کــه مصــرف فرهنگــی مجــازی در ســبک زندگــی خانــواده ایرانــی و 
الگــوی مصــرف فرهنگــی ایشــان، جــای گرفته و احتمــاالً این جایــگاه در دنیای پســاکرونا و 
اقتضائــات آن تقویــت خواهــد شــد. الیــو یــک خواننــده ایرانــی بــا نــام امیرحســین مقصودلو 
ــه  ــش از 66000 مخاطــب را در فضــای مجــازی ب ــای شــب، بی ــو( کــه در نیمه ه ــر تتل )امی
صــورت آنالیــن متوجــه خــود می ســازد و حواشــی آن کــه تــا چنــد روز بعــد بــه صــورت 
ــد یکــی از بیانگرهــای میــزان  داغ و پرالتهــاب در فضــای مجــازی دنبــال می شــود، می توان
نقــش و جایــگاه ایــن فضــا در ســبک زندگــی ایرانــی - به ویــژه بــرای نســل جــوان - باشــد.

نکتــه جالــب توجــه اینکــه مطالعــه فاضلــی )1399( نشــان می دهــد کــه ســرگرم شــدن 
بــا گوشــی تلفــن همــراه )کــه عمدتــاً وســیله ای بــرای ارتبــاط بــا فضــای مجــازی اســت( و 
پرســه زنی در فضــای اینترنــت، بــه ترتیــب جایــگاه اول و ســوم را در فعالیت هــای فراغتــی 

در زمــان قرنطینــه بــه خــود اختصــاص داده انــد.

ب( انجام فعالیت های فرهنگی
ــوان شــاخص دوم الگــوی مصــرف فرهنگــی،  ــه عن مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگــی ب
تاکنــون تأثیــرات بســیار زیــادی را از بحــران کرونــا پذیرفتــه اســت و احتمــاالً ایــن تأثیــرات 
همچنــان ادامــه نیــز خواهــد داشــت. ایــن فعالیت هــا، همان طــور کــه در مــدل مفهومــی نیــز 
ــه آن اشــاره شــد، در چهــار دســتۀ مذهبــی- فرهنگــی، تاریخــی- فرهنگــی، اجتماعــی-  ب

فرهنگــی و ســرگرمی- فرهنگــی تفکیــک شــده اند.

1- فعالیت های مذهبی - فرهنگی
فعالیت هــای مذهبــی، فعالیت هایــی هســتند کــه بــا هــدف حفــظ و توســعۀ مذهــب و 
ــت،  ــن فعالی ــنجش ای ــور س ــه منظ ــدل ب ــن م ــرد. در ای ــورت می گی ــی ص ــاختارهای دین س
عــزاداری،  مذهبــی همچــون جشــن،  مراســم های  در  پاســخگویان  مشــارکت  میــزان 

ســخنرانی، نمــاز جماعــت و راهپیمایی هــای مناســبتی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــد،  ــی می کنن ــن داری همراه ــکی دی ــد مناس ــا بع ــاً ب ــه عمدت ــده ک ــای یادش فعالیت ه
ــأن  ــن ش ــی دارد. ای ــواده ایران ــی خان ــرف فرهنگ ــوی مص ــژه ای در الگ ــگاه وی ــأن و جای ش
و جایــگاه در نظــام فرهنگــی کشــور بــه صــورت مســتمر تقویــت و بازتولیــد می شــود، بــه 
گونــه ای کــه عبــور از آن و یــا تعطیلــی هــر یــک از آنهــا، امــری محــال بــه نظــر می رســید. 
ــان  ــه ای تنــگ کــرد کــه در نهایــت متولی ــه گون ــا، شــرایط و عرصــه را ب ــا بحــران کرون ام
ــورت  ــه ص ــده را ب ــای یادش ــی فعالیت ه ــا تمام ــاخت ت ــت را وادار س ــی و دول ــور مذهب ام
ــه  ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــه ش ــه )اطالعی ــاز جمع ــی نم ــد. تعطیل ــف نماین ــت متوق موق
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جمعــه کشــور دربــاره لغــو آییــن نمــاز جمعــه در تاریــخ 8 اســفند(، ممنــوع شــدن زیــارت 
اماکــن زیارتــی )اطالعیــه تولیــت آســتان های مقــدس حــرم حضــرت معصــوم)س(، حــرم 
ــه  ــر ب ــد کــه امــکان آن، کمت ــخ 26 اســفند(، مــواردی بودن حضــرت رضــا)ع( و... در تاری
اذهــان ایرانــی متبــادر می شــد. امــا ایــن اتفــاق بــه عنــوان یکــی از پیامدهــای دوران کرونــا 
ــه  ــه لحــاظ ارزشــی، نگرشــی و رفتــاری در آینــده ب روی داد و احتمــاالً خــود تبعاتــی را ب

همــراه خواهــد داشــت.

2- فعالیت های تاریخی- فرهنگی
فعالیت هــای تاریخــی- فرهنگــی عمومــاً بــه بازدیــد از آثــار و شــواهد برجامانــده از 
ــرای  ــز ب ــی نی ــدل انتخاب ــود. در م ــالق می ش ــتانی و... اط ــار باس ــن و آث ــتگان، اماک گذش
ســنجش میــزان مشــارکت افــراد در فعالیت هــای تاریخــی - فرهنگــی، بازدیــد از مــوزه، آثار 
ــری پیشــنهاد شــده اســت. مجموعــه فعالیت هــای  تاریخــی و نمایشــگاه های فرهنگــی - هن
تعریف شــده در ایــن شــاخه نیــز از جملــه فعالیت هایــی بــوده  کــه در دوران شــیوع ویــروس 

کرونــا بــه صــورت کامــل متوقــف شــده  اســت. 

3- فعالیت های سرگرمی - فرهنگی
ــا  فعالیت هــای ســرگرمی- فرهنگــی، فعالیت هایــی هســتند کــه در زمــان اوقــات فراغــت ب
عالقــه و لــذت انجــام می گیــرد و هــدف آن، معطــوف کــردن ذهــن و تــوان بــه فراغــت و 
ــواع بازی هــا،  ــه ان ــوان ب ــان فعالیت هــای ســرگرمی- فرهنگــی می ت اســتراحت اســت. از می
جمــع آوری مجموعه هــا، ســاختن کاردســتی، مشــارکت در انجمن هــای ورزشــی و... 
اشــاره کــرد. در مــدل مــورد تأکیــد ایــن مقالــه بــه منظــور ســنجش فعالیت هــای ســرگرمی 
ــه  ــن ب ــاژگردی، رفت ــی، پاس ــام بازی های جمع ــخگویان در انج ــارکت پاس ــی، مش - فرهنگ
ــور  ــت. همان ط ــده اس ــه ش ــی توصی ــای ورزش ــارکت در انجمن ه ــی و مش ــز تفریح  مراک
کــه مشــاهده می شــود، بخشــی از ایــن فعالیــت، معطــوف بــه محیــط خــارج از خانــه اســت 
ــد. امــا بخشــی از فعالیــت  ــه صــورت کامــل متوقــف بوده ان ــا ب کــه عمومــاً در دوران کرون
نیــز می توانــد معطــوف بــه محیــط خانــه باشــد؛ از جملــه انجــام بازی هــای جمعــی، انجــام 

ــری و... . ــای هن فعالیت ه
ــیار  ــا، بس ــت آنه ــی و تقوی ــرایط کرونای ــا از ش ــش از فعالیت ه ــن بخ ــری ای تأثیرپذی
ــوان  ــه عن ــم ب ــی روز را می توانی ــرایط بحران ــر ش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوده اس ــل ب محتم
ــواده انجــام می شــود،  ــار اعضــای خان ــه رفتارهــا کــه در کن ــت اینگون ــرای تقوی ــی ب فرصت
در نظــر بگیریــم. هــر چنــد چنــان کــه گفتــه شــد، بــه دلیــل عــدم تجربــه چنیــن دورانــی و 
یــا عــدم فرصــت یادگیــری چنیــن رفتــاری، انتظــار تحقــق آن، قــدری دور از ذهــن اســت. 
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همان طــور کــه مطالعــات موجــود نشــان می دهــد، بــه طــور متوســط 18% )فاضلــی، 1399( 
تــا 35% )پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر، 1399( از پاســخگویان، انجــام ورزش و یــا ســرگرمی 

ــد. ــی نموده ان ــود معرف ــت خ ــات فراغ ــای اوق ــوان فعالیت ه ــه عن ــازی را ب و ب
ــش  ــورد پرس ــه م ــن زمین ــار را در ای ــوع رفت ــه ن ــود، س ــه خ ــی )1399( در مطالع فاضل
قــرار داده اســت کــه قابــل بحــث و بررســی اســت. ایــن رفتارهــا عبارتنــد از انجــام نرمــش 
ــری.  ــای کامپیوت ــام بازی ه ــه و انج ــرگرمی در خان ــازی و س ــام ب ــه، انج و ورزش در خان
ــد  ــان می ده ــت، نش ــده اس ــس ش ــز منعک ــودار )2( نی ــه در نم ــش ک ــن پژوه ــای ای یافته ه
کــه ایــن رفتارهــا آنچنــان کــه انتظــار می رفــت، محقــق نشــده اند و یــا بــه عبــارت دیگــر، 

ــد آمــوزش بیشــتر اســت. تحقــق آنهــا نیازمن

شکل 2- نمودار توزیع پراکندگی درصد فراوانی میزان انجام فعالیت های سرگرمی - فرهنگی

)اقتباس از داده های فاضلی، 1399(
چنــان کــه مشــاهده می شــود، درصــد افــرادی کــه اصــاًل ایــن رفتارهــا را تجربــه نکرده انــد 
و یــا تجربــه آنهــا در حــد کــم و یــا خیلــی کــم بــوده اســت، بســیار قابــل توجــه اســت. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه ایــن میــزان در شــرایطی اســت کــه تقریبــاً 90% خانواده هــا، شــرایط قرنطینــه 
ــر و ارتباطــات،  ــی، 1399؛ ناجــا، 1399؛ پژوهشــگاه فرهنــگ، هن ــد )فاضل ــه نموده ان را تجرب

1399( و ایــن دوران، بســتر مناســب بــرای شــکل گیری ایــن نــوع از کنش هــا بــوده اســت.
البتــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه بیــش از 30% خانوده هــا نیــز بــه گونه هــای 
مختلــف، انــواع بــازی و ســرگرمی را در ایــن دوران تجربــه نموده انــد. انجــام بازی های آنالین 
و یــا چالش هــای بــازی در فضــای مجــازی کــه تبلیغــات آن در شــبکه های مختلــف اجتماعی 

قابــل مشــاهده اســت، نمونــه ابتــکاری ایــن نــوع از رفتــار محســوب می شــود.

4- فعالیت های اجتماعی - فرهنگی
ایــن دســته از فعالیت هــا در شــرایط بحــران کرونــا بســیار قابــل تأمــل هســتند. در مــدل مــورد 
اســتفاده بــرای ایــن شــاخص، مجموعــه فعالیت هایــی بــه شــرح زیــر در نظــر گرفتــه شــده 
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ف فرهنگی(
ک زندگی )با تأکید بر الگوی مصر

س کرونا بر سب
ارزیابی پیامدهای ویرو

ــرکت  ــکاران، ش ــتان/ هم ــا دوس ــت ب ــل، گپ وگف ــواده و فامی ــا خان ــت ب ــت: گپ وگف اس
در مهمانی هــای خانوادگــی، شــرکت در مهمانی هــا و پارتی هــای دوســتانه، رفتــن بــه 

ــف و... . ــای مختل ــا و انجمن ه ــت در گروه ه ــه، عضوی ــه و کاف قهوه خان
چنــان کــه مشــاهده می شــود، بحــران کرونــا امــکان انجــام تمامــی فعالیت هــای یادشــده 
در ایــن گــروه را بــه اســتثنای مــورد اول، بــه شــدت محــدود ســاخته اســت. نتایــج مــوج دوم 
نظرســنجی ایســپا )1398( نشــان می دهــد کــه 63% افــراد بــه صــورت آگاهانــه، تعامــالت خود 
بــا دیگــران را کاهــش داده انــد. 20% از مخاطبــان نیــز اعــالم داشــته اند کــه ایــن تعامــالت را 

بــه صفــر رســانده اند )اداره مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران، 1398ب(.
ــن  ــا در ای ــه تنه ــه ن ــت ک ــوردی اس ــا م ــواده، تنه ــراد خان ــا اف ــل ب ــت و تعام گپ وگف
ــت.  ــده اس ــم آم ــرای آن فراه ــترده ب ــتری گس ــه بس ــت، بلک ــده اس ــدود نش ــرایط مح ش

ــت: ــوده اس ــف نم ــی توصی ــه خوب ــر ب ــارت زی ــرایط را در عب ــن ش ــتخواه ای فراس
»مــا خانــه را فرامــوش کــرده بودیــم و از صبــح تــا شــب ســر کار بودیم. 
مــا بــه خاطــر فعالیت هــای شــغلی کمتــر در خانــه بودیــم. از خودمــان دور 
و بــه اشــیا نزدیــک شــده بودیــم و اکنــون فرصتــی اســت کــه بــه خودمــان 
ــرای  ــی ب ــا، فرصت ــدن م ــه مان ــم. در خان ــه کنی ــتر توج ــان بیش و خانواده م
گفت وگوهــای میــان نســلی اســت تــا اعضــای خانــواده در کنــار هــم بــرای 

آینــده برنامه ریــزی کننــد« )جهــاد دانشــگاهی، 1398الــف(.
ــد فراهــم آوردن بســتر  ــدون تردی ــا، ب ــت بحــران کرون ــای مثب ــار و پیامده یکــی از آث
ــا  ــته و ی ــه خواس ــاری ک ــت. رفت ــی اس ــای خانوادگ ــالت و گپ وگفت ه ــرای تعام الزم ب
ــد. داده هــای فاضلــی )1399( نشــان  ــه کرده ان ناخواســته، عمــوم خانواده هــای ایرانــی تجرب
ــاد و  ــطح زی ــار را در س ــن رفت ــا، ای ــه چهارم )75%( خانواده ه ــه س ــک ب ــه نزدی ــد ک می ده
خیلــی زیــاد تجربــه نموده انــد. همچنیــن نتایــج مطالعــه پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر )1399( 
ــت  ــوان فعالی ــه عن ــواده را ب ــا خان ــو ب ــخگویان، گفت وگ ــه 19% از پاس ــد ک ــان می ده نش

ــد. ــی نموده ان ــود معرف ــی خ فراغت
ایــن حجــم از تعامــل و گفت وگــو بــا اعضــای خانــواده کــه بــرای بســیاری از 
ــری  ــرای بازنگ ــود ب ــد ب ــبی خواه ــت مناس ــود، فرص ــده ب ــه نش ــون تجرب ــا تاکن خانواده ه
ــن  ــد توجــه داشــت کــه ای ــه بای ــط نســلی. البت ــود رواب ــه بهب در بســیاری از تعامــالت و البت
شــرایط، هــر چنــد در قامــت یــک فرصــت تحلیــل می شــود، بالقــوه می توانــد تهدیدهایــی 
ــش از  ــد، بی ــان می ده ــات نش ــج مطالع ــه نتای ــوری ک ــد. همان ط ــته باش ــراه داش ــه هم را ب
16% )پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر، 1399؛ اداره مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری 
ــواده را  ــای خان ــط اعض ــش در رواب ــردم، تن ــی، 1399( از م ــا 28% )فاضل ــران، 1399( ت ته
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ــش  ــن و 42% افزای ــط زوجی ــش را در رواب ــده، تن ــراد یادش ــد. 58% از اف ــزارش نموده ان گ
تنــش را در روابــط میــان والدیــن و فرزنــدان گــزارش نموده انــد )اداره مطالعــات اجتماعــی 

ــران، 1399(. ــهرداری ته ــی ش و فرهنگ
موضــوع تنــش در روابــط میــان اعضــای خانــواده از یکســو دســت مایه سیاســت گذاری 
دســت مایه  دیگــر  ســوی  از  و  اســت  شــده  اجتماعــی  مدیریــت  برنامه ریزی هــای  و 
طنزپــردازان به ویــژه در فضــای مجــازی. بــه عنــوان مصــداق بــرای ســویه نخســت، می تــوان 

ــوای پیام هــای منتشرشــده از ســوی وزارت بهداشــت اشــاره کــرد: ــه محت ب
ــام  ــا همســرآزاری در ای ــا مــوارد کــودک آزاری ی ــا مواجهــه ب »درصــورت مشــاهده ی
کرونــا، بــرای دریافــت خدمــات اجتماعــی - روانــی بــه صــورت رایــگان و شــبانه روزی بــا 
شــماره تلفــن 123، اورژانــس اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور تمــاس بگیریــد« )متــن 

پیــام منتشرشــده از ســوی وزارت بهداشــت(.
ــه بیــش  ــز اعــالم نمــوده اســت کــه روزان ســایت رســمی ســازمان بهزیســتی کشــور نی
از 4000 تمــاس بــا خــط مشــاوره بهزیســتی صــورت می پذیــرد کــه بیــش از 50% آنهــا در 

ــا کروناســت )ســایت ســازمان بهزیســتی کشــور، 19 فروردیــن 99()1(. ارتبــاط ب
و بــه عنــوان مصــداق بــرای ســویه دوم، می تــوان بــه طنزهایــی اشــاره داشــت کــه یــک 
ــمت  ــه س ــر( ب ــژه همس ــواده )به وی ــای خان ــرار از اعض ــال ف ــرف در ح ــک ط ــرد را از ی م
ــرار از  ــال ف ــرد را در ح ــان م ــر هم ــوی دیگ ــد و از س ــر می کش ــه تصوی ــه ب ــارج از خان خ
ــد.  ــش می ده ــه، نمای ــرایط قرنطین ــت ش ــرای رعای ــه ب ــوی خان ــه س ــی ب ــوران انتظام مأم
همچنیــن طنزهایــی کــه اعضــای خانــواده را در حــال دعــا بــرای رهایــی از مصیبــت 
واردشــده بــر خانــواده نشــان می دهــد، امــا در فضــای طنــز مشــخص نیســت کــه مقصــود از 

ــواده. ــزرگ خان ــا پســر ب ــا همســر ی ــروس کروناســت و ی ــت، وی ــن مصیب ای
در مجمــوع بایــد تأکیــد کــرد کــه بحــران کرونــا کــه منجــر بــه کاهــش روابــط خــارج 
از خانــواده و در مقابــل افزایــش روابــط میــان اعضــای خانــواده شــده اســت، ضمــن اینکــه 
ــواده، در صــورت عــدم مراقبــت و  ــرای اســتحکام و تقویــت ســاختار خان فرصتــی اســت ب
ــی در  ــا حت ــواده و ی ــای درون خان ــش تنش ه ــه افزای ــد ب ــای الزم می توان ــۀ آموزش ه ارائ

مــواردی سســت شــدن چارچــوب خانــواده منتهــی شــود.
ــروه از  ــن گ ــه در ای ــت ک ــروری اس ــورد ض ــن م ــه ای ــه ب ــی، توج ــه پایان ــوان نکت ــه عن ب
ــل پیامدهایــی همچــون کاهــش تعامــالت رو ررو و  ــا تعدی ــران و ی ــرای جب ــز ب فعالیت هــا نی
چهره به چهــره بــا دیگــران، فضــای مجــازی بــه کمــک فضــای واقعــی آمــده اســت. برقــراری 
تمــاس بــا دیگــران به ویــژه تماس هــای تصویــری، فعالیتــی بــوده اســت کــه در دوران قرنطینــه 
از ســوی بیــش از 65% جامعــه در ســطح بیــش از متوســط تجربه شــده اســت )فاضلــی، 1399(.
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جمع بندی و نتیجه گیری
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــای اجتماع ــی از پیامده ــا بخش ــد ت ــالش ش ــه ت ــن مقال در ای
حــوزۀ ســبک زندگــی بــه صــورت عــام و الگوهــای مصــرف فرهنگــی خانــواده ایرانــی بــه 
صــورت خــاص بحــث و بررســی شــود. نتایــج ایــن مطالعــه از دو بعــد حائــز اهمیــت اســت. 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــری کشــور ب ــان درگی ــی شــدن مدت زم ــر احتمــال طوالن در بعــد اول ب
تکیــه شــده اســت. ایــن رویــداد، پیامدهــای شناسایی شــده در ایــن مطالعــه را بیــش از پیــش 
ــوع  ــر ن ــروز ه ــال ب ــر احتم ــه، ب ــت مطالع ــد دوم اهمی ــد. بع ــرار می ده ــه ق ــون توج در کان
پدیــدۀ جدیــد دیگــری تکیــه دارد کــه می توانــد منجــر بــه تکــرار مجــدد شــرایط قرنطینــه و 
دوری جســتن از عرصه هــای عمومــی - کــه پیــش از ایــن هرگــز تجربــه نشــده بــود - منتهــی 
شــود. در چنیــن شــرایطی نیــز یافته هــای ایــن مطالعــه در حکــم آموختــن از تجربــۀ گذشــته، 

تجلــی خواهــد یافــت.
یافته هــای ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه پدیــدۀ چندبعــدی و پیچیــدۀ کروناویــروس، 
عرصــۀ ســبک زندگــی ایرانیــان به ویــژه الگــوی مصــرف فرهنگــی ایشــان را تحــت تأثیــر 
قــرار داده اســت. ایــن پدیــده همچــون هــر پدیــده دیگــری بــه صــورت همزمــان، پیامدهــای 
مثبــت و منفــی متعــددی را بــه همــراه داشــته اســت. ایــن امیــد وجــود دارد تــا بــا شــناخت 
ایــن پیامدهــا و مدیریــت آنهــا، از برخــی فرصت هــا بــرای جهــان پســاکرونا اســتفاده کــرد 

و بــا هوشــیاری، بخشــی از پیامدهــای منفــی آن را مدیریــت نمــود.
ــوی  ــه الگ ــت ک ــود داش ــی وج ــد فراوان ــی، امی ــای فرهنگ ــرف کااله ــوزه مص در ح
مصــرف مکتــوب کــه همیشــه بــه عنــوان یــک دغدغــه بــرای جامعــه ایرانــی مطــرح بــوده 
اســت، تقویــت شــود. هــر چنــد ایــن اتفــاق تاحــدودی روی داده اســت، داده هــای محــدود 
در دســترس نشــان داد کــه تنهــا در ارتبــاط بــا چهــار نــوع فعالیــت فراغتــی، انتخــاب گزینــه 
اصــاًل بیــش از 20 درصــد فراوانــی داشــته اســت کــه یکــی از آنهــا »مطالعــه« بــوده اســت.

در ایــن حــوزه، الگــوی مصــرف دیــداری بســیار تقویــت شــده اســت، امــا عمــده ایــن 
ــه  ــبت ب ــاد نس ــد اعتم ــر چن ــت. ه ــته اس ــرگرمی( داش ــن و س ــل )تفن ــت منفع ــرف، ماهی مص
تلویزیــون رســمی کشــور )بــه تبعیــت از عوامــل مختلــف( بســیار پاییــن اســت، همچنــان ایــن 
ــت و  ــتای مدیری ــد در راس ــد می توان ــیارانه و هدفمن ــزی هوش ــورت برنامه ری ــانه در ص رس
ــی  ــای اجتماع ــام فعالیت ه ــوۀ انج ــژه نح ــی به وی ــرف فرهنگ ــای مص ــه الگوه ــی ب جهت ده

- فرهنگــی مؤثــر واقــع شــود.
در ایــن دوران، الگــوی مصــرف مجــازی جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. بــه نظــر 
می رســد کــه بحــران کرونــا، ضــرورت بازنگــری در ارتبــاط بــا سیاســت های رســمی نســبت 
بــه فضــای مجــازی را بیــش از گذشــته یــادآوری می نمایــد. فضــای مجــازی، ضمــن اینکــه 
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بخــش زیــادی از زمــان آزادشــده در ایــن دوران را گرفتــه اســت، بــرای پرنمــودن بســیاری از 
خأهــای ایجادشــده در ســبد مصــرف فرهنگــی خانــواده ایرانــی، ایفــای نقــش نمــوده اســت.

ــنیداری  ــرف ش ــده در مص ــأ ایجادش ــران خ ــرای جب ــن ب ــرت های آنالی ــزاری کنس برگ
ــمی  ــی رس ــای آموزش ــأ فعالیت ه ــازی در خ ــای مج ــدی فض ــش ج ــای نق ــا، ایف خانواده ه
و غیــر رســمی، برقــراری تماس هــای تصویــری در غیــاب امــکان مالقات هــای رودررو و 
ــخ  ــه نس ــی ب ــن، دسترس ــورت آنالی ــه ص ــات ب ــت ها و جلس ــزاری نشس ــره، برگ چهره به چه
ــازی در دوران  ــای مج ــات فض ــی از خدم ــدد و...، بخش ــب متع ــی کت ــا صوت ــک و ی الکترونی
بحــران کرونــا بــوده اســت. می تــوان بــه ســایر خأهــای ایجادشــده در الگــوی مصــرف فرهنگی 
خانــواده ایرانــی بیشــتر نگریســت و از ایــن فضــا بــرای جبــران آن اســتفاده نمــود. اســتعانت از 
ــا توجــه  ــرای برگــزاری تورهــای بازدیــد از اماکــن تاریخــی، مذهبــی و... ب فضــای مجــازی ب
بــه متوقــف شــدن فعالیت هــای تاریخــی- فرهنگــی از جملــه ایــن مــوارد اســت کــه هــر چنــد 
تجــارب محــدودی بــرای آن قابــل ذکــر اســت، راه تــا نهادینــه شــدن این فرهنگ، بســیار اســت.

ــن دوران محــدود  ــزان کــه امــکان تعامــالت اجتماعــی چهره به چهــره در ای ــه هــر می ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــت ش ــواده تقوی ــت درون خان ــالت و گپ وگف ــکان تعام ــت، ام ــده اس ش
پیامــد می توانــد بســیار مبــارک و مطلــوب باشــد، امــا چنــان کــه اشــاره شــد، ایــن فرصــت، 
ــد و  ــن پیام ــرل ای ــروز داده اســت. کنت ــز از خــود ب ــد را نی ــه تهدی ــل شــدن ب ــت تبدی ظرفی
برنامه ریــزی  سیاســت گذاری،  نیازمنــد  ایجادشــده،  فرصــت  از  حداکثــری  اســتفادۀ 
ــان  ــی )1399( نش ــی فاضل ــای تحلیل ــا و یافته ه ــال داده ه ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوزش اس و آم
می دهــد کــه تنــش در خانواده هایــی کمتــر تجربــه شــده اســت کــه بــه صــورت فعال تــری 
بــا شــرایط کرونــا و قرنطینــه کنــار آمده انــد و در ایــن دوران، فعالیت هــای فراغتــی فعــال یــا 
ــتفاده  ــه، اس ــزی بهین ــت گذاری و برنامه ری ــود از سیاس ــد. مقص ــه نموده ان ــر را تجرب انرژی ب
از یافته هایــی این چنیــن و ترکیــب آن بــا ســایر یافته هــا از جملــه ظرفیــت الگــوی مصــرف 

دیــداری کنشــگران - کــه بــه تفصیــل مــورد اشــاره قــرار گرفــت - اســت.
یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه در دوران بحران هایــی همچــون کرونــا کــه 
ــواده از قــدرت ایفــای نقــش  ــد، خان ــری از عرصه هــای عمومــی ضــرورت می یاب فاصله گی
جــدی برخــوردار می شــود. ایفــای نقــش مثبــت و مؤثــر خانــواده تاحــدود زیــادی می توانــد 
در گــرو الگوهــای مصــرف فرهنگــی خانــوار باشــد. بنابرایــن ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه 

به ویــژه از طریــق آمــوزش، بــرای مدیریــت و کنتــرل پیامدهــا اثرگــذار خواهــد بــود.

پی نوشت
ــار  ــا آم ــات خانوادگــی اســت، ام ــه اختالف ــوط ب 1. در ایــن گــزارش اشــاره شــده کــه برخــی از تماس هــا مرب

تفکیکــی در ایــن زمینــه ارائــه نشــده اســت.
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ــر . 3 ــی ب ــرف فرهنگ ــر مص ــنجش تأثی ــه و س ــش؛ مطالع ــزارش پژوه ــا )1396(. گ ــکندریان، غالمرض اس

ــاد دانشــگاهی. ــات اجتماعــی جه ــوم انســانی و مطالع ــران: پژوهشــگاه عل مناســبات نســلی. ته
ــدگاه شــهروندان در خصــوص . 4 ــه کشــوری دی ــر و ارتباطــات )1399(. مطالع پژوهشــگاه فرهنــگ، هن

ــر طــرح هــای ملــی. ــا - مــوج اول. گــروه افکارســنجی و مطالعــات افــکار عمومــی دفت کرون
ــیوع . 5 ــی ش ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــی پیامده ــت علم ــزارش نشس ــف(. گ ــگاهی )1398ال ــاد دانش جه

ــی. ــات فرهنگ ــر مطالع ــران. دفت ــا در ای ــروس کرون وی
ــروس . 6 ــیوع وی ــی ش ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــاره پیامده ــتارهایی درب ــگاهی )1398ب(. جس ــاد دانش جه

ــر مطالعــات فرهنگــی. ــران. دفت ــا در ای کرون
ــمندان . 7 ــان و اندیش ــای جامعه شناس ــع و تحلیل ه ــا، مواض ــد دیدگاه ه ــگاهی )1398ج(. رص ــاد دانش جه

ایرانــی درخصــوص مســائل فرهنگــی و اجتماعــی ایــران؛ ویــژه پیامدهــای فرهنگــی و اجتماعــی شــیوع 
ویــروس کرونــا در ایــران. دفتــر مطالعــات فرهنگــی.

رشــید پــور، علــی )1388(. بررســی میــزان مصــرف کاالهــای فرهنگــی در بیــن دانــش آمــوزان شــاهد . 8
اســتان لرســتان، فصلنامــه مدیریــت فرهنگــی واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران، ســال ســوم، شــماره چهــارم.

ســازمان بهزیســتی کشــور )1399(. 50 درصــد تماس هــای مــردم بــا خط مشــاوره بهزیســتی مربوط بــه کرونا . 9
 http://www.behzisti.ir/news/15680/اســت، 19 فروردین. قابل دســترس در اینترنت به نشــانی؛

ســاعی، منصــور)1389(. بازنمایــی ابعــاد سیاســی تاریخــی هویــت ملــی در ســریال هــای تاریخــی درجــه . 10
الــف تلویزیونــی. دوفصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهــش سیاســت نظــری، ســال هفتــم، شــماره 88 و 89.

شهرداری تهران )1398ب(. نظرسنجی از مردم تهران درباره اپیدمی کرونا - موج دوم. ایسپا.. 11
شهرداری تهران )1399ج(. نظرسنجی از مردم تهران درباره اپیدمی کرونا - موج سوم. ایسپا.. 12
شهرداری تهران )1398الف(. نظرسنجی از مردم تهران درباره اپیدمی کرونا - موج اول. ایسپا.. 13
فاضلی، محمد )1398(. پژوهشی سریع درباره ابعاد اجتماعی بحران کرونا در ایران.. 14
فاضلی، محمد )1399(. پیمایش ابعاد اجتماعی بحران کرونا در ایران.. 15
کاظمــی، عبــاس )1387(. مطالعــات فرهنگــی، مصــرف فرهنگــی و زندگــی روزمــره در ایــران. تهــران: . 16

جهــاد دانشــگاهی.
ــیوع . 17 ــورد ش ــی در م ــای عموم ــنجی نگرش ه ــرح افکارس ــف(. ط ــا )1398ال ــنجی ناج ــز افکارس مرک

ــن. ــکار امی ــنجش اف ــری س ــی و هن ــه فرهنگ ــوج اول. مؤسس ــا - م ــروس کرون وی
مرکــز افکارســنجی ناجــا )1398ب(. طــرح افکارســنجی نگرش هــای عمومــی در مــورد شــیوع . 18

ــن. ــکار امی ــنجش اف ــری س ــی و هن ــه فرهنگ ــوج دوم. مؤسس ــا - م ــروس کرون وی
مرکــز افکارســنجی ناجــا )1399(. طــرح افکارســنجی نگرش هــای عمومــی در مــورد شــیوع ویــروس . 19

کرونــا - مــوج ســوم. مؤسســه فرهنگــی و هنــری ســنجش افــکار امیــن.





پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران

حسین ایمانی جاجرمی

دکترای جامعه شناسی و دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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چکیده
ــا را در  ــن پیامدهــای اجتماعــی شــیوع ویــروس کرون ــه می خواهــد برخــی از مهم تری ایــن مقال
ایــران شناســایی کنــد. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه اجــرای سیاســت فاصله گــذاری اجتماعــی 
کــه منجــر بــه تعلیــق بخش عمــده تعامــالت اجتماعی در جامعه شــده اســت، چــه تغییراتــی را در 
نظــام اجتماعــی ایجــاد کــرده و ایــن تغییــرات چــه پیامدهایــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. روش 
تحقیــق، بهره گیــری از مشــاهدات پژوهشــگر، مطالعــات اســنادی و مباحــث حاصــل از دو جلســۀ 
ــه دســت آمــده نشــان می دهــد  کارشناســی برگزارشــده در دانشــگاه تهــران اســت. داده هــای ب
ــط کار و برخــی گروه هــای  ــواده و آمــوزش، رواب ــی چــون خان ــر حوزه های ــن بحــران ب کــه ای
ــا را  ــترین پیامده ــران، بیش ــرد و مهاج ــاغل خ ــان مش ــودکا ن، صاحب ــان، ک ــد زن ــی مانن اجتماع
داشــته اســت. در پایــان مقالــه، راه کارهایــی ماننــد ضــرورت اتخــاذ رویکــرد انســجام اجتماعــی 

بــه مــوازات سیاســت فاصلــه اجتماعــی پیشــنهاد شــده اســت.

ــای اجتماعــی، فاصله گــذاری اجتماعــی و  ــا، پیامده ــروس کرون ــدی: وی ــای کلی واژه ه
انســجام اجتماعــی.
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مقدمه
شــیوع ســریع بیماری هــای مرگبــاری چــون کوویــد 19، ســارس، ابــوال و ماننــد اینهــا در تقریباً 
تمامــی کشــورهای دنیــا برخاســته از یکــی از تحــوالت بــزرگ دهه هــای اخیــر یعنــی »جهانــی 
ــوردی،  ــت هوان ــۀ صنع ــژه در عرص ــل به وی ــبکه های حمل ونق ــترش ش ــت. گس ــدن1« اس ش
مهاجرت هــای گســترده و یکپارچــه شــدن حوزه هــای تولیــد، توزیــع و مصــرف در سراســر 
ــری  ــای مس ــی، بیماری ه ــترده جمعیت ــای گس ــال جابه جایی ه ــه دنب ــا ب ــده ت ــبب ش ــان س جه
ــوس  ــدان محس ــای نه چن ــته، مرزه ــاوت از گذش ــده و متف ــرعتی خیره کنن ــا س ــی ب بیولوژیک

کشــورها را پشــت ســر گذاشــته، بــه دورتریــن نقــاط کــره زمیــن دســت درازی کننــد. 
شــروع یــک بیمــاری ویروســی ناشــناخته بــه نــام کوویــد 19در شــهر ووهــان چیــن در 
ژانویــه 2020 و گســترش آن در سراســر جهــان در مدتــی کمتــر از دو مــاه، همــه کشــورها 
را نگــران کــرده و موجــب خســارات بی شــمار جانــی و مالــی شــده اســت. از زمــان شــیوع 
ــل 2020(، در  ــه )17 آوری ــن مقال ــه ای ــان تهی ــا زم ــد 19( ت ــا )کووی ــد کرون ــروس جدی وی
جهــان طبــق اعــالم ســازمان بهداشــت جهانــی، حــدود 1995000 نفــر در سراســر جهــان بــه 
آن مبتــال و بیــش از 130000 نفــر جــان خــود را بــه ســبب آن از دســت داده انــد )ســازمان 

بهداشــت جهانــی، 17 آوریــل 2020(. 

شکل 1- نمودار تعداد کل مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از کووید 19 در جهان، از 11 ژانویه تا 11 آوریل 2020

ــر  ــزار نف ــی، حــدود 78 ه ــازمان بهداشــت جهان ــار س ــق آم ــون طب ــم تاکن ــران ه در ای
مبتــال و حــدود 4900 نفــر بــه ســبب آن جانشــان را از دســت داده انــد. آمــاری کــه هــر روز 

متأســفانه ســیر صعــودی آن تــا مدتــی ادامــه خواهــد داشــت. 

1- Globalization
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س کرونا در جامعه ایران
پیامدهای اجتماعی شیوع ویرو

 شکل 2 - نمودار تعداد کل مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از کووید 19 در ایران، 
از 11 ژانویه تا 11 آوریل 2020

ــت  ــریع اس ــیوع آن س ــدارد و ش ــن ن ــون دارو و واکس ــد 19 تاکن ــی از کووی ــاری ناش بیم
ــن شــیوع  ــی عمومــی مــردم شــده اســت. در روزهــای آغازی ــن موجــب تــرس و نگران و همی
ــا،  ــتر دولت ه ــت بیش ــی، سیاس ــت جهان ــازمان بهداش ــدارهای س ــود هش ــا وج ــاری ب ــن بیم ای
بی اعتنایــی، انــکار و کوچــک شــمردن مســئله بــود؛ موضوعــی کــه ســبب شــیوع بیشــتر بیماری 
ــا  ــه تدریــج دولت هــا ب ــا مشــخص شــدن ابعــاد مســئله و جدیــت آن، ب ــان مــردم شــد. ب در می
ــه مراکــز شــهری منشــأ آلودگــی  ــه اجــرای سیاســت هایی چــون قرنطین ــن ب ــراوان، ت ــاع ف امتن
ــدن  ــه مان ــون »در خان ــی چ ــا توصیه های ــت هایی ب ــدند. سیاس ــی1 ش ــذاری اجتماع و فاصله گ
بــه  صــورت داوطلبانــه و اعمــال قوانیــن در صــورت نیــاز، ممنــوع شــدن اجتماعــات عمومــی، 
تعطیلــی مــدارس و ادارات« )Anderson & et al, 2020( و ماننــد آنهــا کــه چرخ هــای گــردش 

زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی را کنــد و در بســیاری از جوامــع، آنهــا را متوقــف کــرد. 
فاصله گــذاری اجتماعــی یعنــی بــه حداقــل رســاندن تمــاس بــا مــردم و رعایــت حداقــل 
دو متــر فاصلــه بیــن خــود و دیگــران، پرهیــز از حمل ونقــل عمومــی، کار در خانــه و اجتناب 
از تجمــع و محــدود کــردن ســفرهای غیــر الزم. بــه گفتــۀ متخصصــان، ایــن راهبــرد جــان 
 )Barry, 2005( 1918 هــزاران نفــر را در جریــان همه گیــری آنفوالنــزای اســپانیایی در ســال
و در شــهر مکزیکــو در جریــان همه گیــری آنفوالنــزای ســال 2009 نجــات داده اســت. از 
همیــن رو کشــورهای زیــادی در حــال حاضــر نســبت بــه اجــرای آن اقــدام کرده انــد. نتایــج 
ــه  ــال ب ــر کاهــش ابت ــت فاصله گــذاری اجتماعــی ب ــر مثب ــم از تأثی ــات ه ــدادی از تحقیق تع

ویــروس خبــر می دهــد )ســایت ووکــس، 20 آوریــل 2020(. 
اعمــال سیاســت هایی چــون فاصله گــذاری اجتماعــی و تعطیلــی مراکــز تجمــع و 
ــگاه ها  ــگاه ها، باش ــدارس، دانش ــا، م ــا، زیارتگاه ه ــا، کافه ه ــد پارک ه ــراد مانن ــل اف تعام

1- Social Distancing
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ــر آن  ــه تأثی ــت ک ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب ــی خاص ــای اجتماع ــا، پیامده ــد آنه و مانن
بــر گروه هــای اجتماعــی - اقتصــادی متفــاوت خواهــد بــود. بــرای مثــال بســیاری از 
ــای  ــد غذافروشــی ها، فعالیت ه ــی مانن ــی اجتماع ــق زندگ ــه رون ــته ب کســب وکارهای وابس
ــداوم  ــا ت ــا ب ــده و چه بس ــاد ش ــدت کس ــاپ ها در کوتاه م ــگاه ها و کافی ش ــی، آرایش ورزش
ــا الگــوی  ــه ای ب ــزل در جامع ــدت در من ــا حضــور طوالنی م بحــران، ورشکســت شــوند. ی
ــان بیشــتر خواهــد کــرد و  ــرای زن ــف خانگــی را ب زندگــی مردســاالر، فشــار انجــام وظای
ــان آنهــا و کــودکان و کهن ســاالن خواهــد شــد.  ــا می ــن ی ــان زوجی موجــب تنش هایــی می
همچنیــن تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها موجــب جــدا شــدن میلیون هــا کــودک،  نوجــوان 
و جــوان از فعالیت هــای آموزشــی و اجتماعــی بــرای مدتــی طوالنــی خواهــد بــود کــه بعــداً 
ممکــن اســت جبــران آن بــه آســانی ممکــن نباشــد. از ســوی دیگــر تــداوم وضعیــت بحــران 
ــر گروه هــای  ــی ب ــرات مخرب ــا خودخواســته، تأثی ــی ی ــی تحمیل ــت و خودانزوای و محدودی
ــد داشــت. از  ــه افســردگی و اضطــراب خواه ــال ب ــراد مبت ــش آســیب پذیری چــون اف از پی
ــا از هم اکنــون مــورد  ــا پیامدهــای اجتماعــی و روانــی بحــران کرون همیــن رو الزم اســت ت
مطالعــه قــرار گرفتــه و مدل هــای تســکین، تعدیــل، جبــران و ترمیــم در آن دســته از 

ــه و اجــرا شــود.  ــه، تهی ــورد صدم ــای اجتماعــی م حوزه ه
ــرح  ــرای ط ــران، اج ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــت ب ــت دول ــن سیاس ــم مهم تری ــران ه در ای
بــرای  سیاســت ها  ایــن  اجتماعــی  پیامدهــای  اســت.  بــوده  اجتماعــی  فاصله گــذاری 
ــن  ــی از مهم تری ــر، برخ ــۀ حاض ــت. در مقال ــوده اس ــاوت ب ــراد متف ــا و اف ــات، گروه ه طبق
ــر اســاس داده هــای در دســترس بررســی شــده  پیامدهــای اجتماعــی شــیوع ایــن بیمــاری ب
اســت. بــا ایــن حــال نبایــد از یــاد بــرد کــه بحران هــای برخاســته از شــیوع بیمــاری کوویــد 
ــر اقتصــاد  19 هــر چنــد ناآشــنا نیســتند، از نظــر وســعت و شــدت و تأثیــرات مخــرب آن ب
جهانــی و کشــورهای درگیــر در بحــران همچــون خــود ویــروس، از گــروه مســائل نوپدیــد 
ــه آمارهــای اقتصــادی در دســترس  ــا توجــه ب محســوب مــی شــود. هــر چنــد اقتصــاددان ب
ــده  ــکار ش ــراد بی ــداد اف ــا، تع ــی فعالیت ه ــبب تعطیل ــه س ــا ب ــش درآمده ــزان کاه ــد می مانن
ــون  ــی چ ــطح نهادهای ــران در س ــرات بح ــود را از تأثی ــۀ خ ــای اولی ــا، تحلیل ه ــد اینه و مانن
ــوزۀ  ــابه در ح ــام کاری مش ــد، انج ــر کرده ان ــگاه ها منتش ــول و دانش ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــی  ــام اجتماع ــر نظ ــران ب ــرات بح ــوز تأثی ــرا هن ــت، زی ــان نیس ــدان آس ــی، چن جامعه شناس
چنــدان روشــن نشــده اســت. تقریبــاً تمامــی متخصصــان علــوم اجتماعــی کــه در ایــن زمینــه 
ــد و تحلیل هــای خــود را نســبی  ــاط ســخن می گوین ــا احتی ــد، ب ــه طــرح بحــث پرداخته ان ب
می داننــد. هنــوز زمــان زیــادی از شــروع بحــران نگذشــته و بنابرایــن موضــوع نســبی بــودن 
طــرح بحــث و تحلیل هــا بایــد در هــر نوشــتاری از جملــه مقالــۀ حاضــر مــورد تأکیــد قــرار 
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س کرونا در جامعه ایران
پیامدهای اجتماعی شیوع ویرو

ــا هــم  ــاره بحــران کرون ــودن تحلیل هــای جامعه شــناختی درب ــدک ب ــل ان ــرد. شــاید دلی گی
ــرات  ــرآورد تأثی ــوزۀ ب ــد ح ــر چن ــد. ه ــئله باش ــاد مس ــودن ابع ــن نب ــوع روش ــن موض همی
اجتماعــی یــا پیامدســنجی اجتماعــی از دهــه 1970، رشــد و تحــول زیــادی داشــته اســت و 
دربــاره بســیاری از اقدامــات مداخلــه ای ماننــد احــداث ســد، جــاده، کارخانــه و بیمارســتان 
و تأثیــرات آن بــر جامعــه، تحقیقــات و مقــاالت زیــادی بــه انتشــار درآمــده اســت )تیلــور و 
دیگــران، 1392(، بــا ایــن حــال انجــام تحلیلــی جامــع از پیامدهــای اجتماعــی بحــران کرونــا 
ــا اســتفاده از  ــه تحقیقاتــی بســنده کــرد کــه ب ــر نیســت و بایــد ب در حــال حاضــر امکان پذی

ــرآورد ســریع1 فعــاًل قابلیــت اجرایــی دارد.   مــدل ارزیابــی و ب

ادبیات نظری
ــای  ــان حوزه ه ــه متخصص ــده توج ــد 19، عم ــی از کووی ــای ناش ــودن بحران ه ــترده ب گس
اجتماعــی را معطــوف بــه سیاســت های دولت هــا بــرای مهــار بحــران و واکنش هــا و 
رفتارهــای مــردم در قبــال ایــن سیاســت ها کــرده اســت. ایــن دو موضــوع در هــر کشــوری بــا 
توجــه بــه پیشــینۀ تاریخــی، ماهیــت دولــت، موجــودی ســرمایۀ اجتماعــی و ســاختار اقتصــادی 
- اجتماعــی جامعــه، تجربه هــای متفاوتــی را پدیــد آورده اســت. بــرای مثــال واکنــش رفتــاری 
ــر  ــت ب ــال محدودی ــهرها و اعم ــردن ش ــه ک ــرای قرنطین ــا ب ــت های دولت ه ــه سیاس ــردم ب م

تعامــالت اجتماعــی در چیــن، ایــران، ایتالیــا، آلمــان و آمریــکا متفــاوت بــوده اســت. 
مــردم آســیای جنــوب شــرقی، منضبط تــر و در شــکل دادن بــه عمــل جمعــی، موفق تــر 
عمــل می کننــد و دولت هــا نیــز در ایــن کشــورها، مدل هــای اقتدارگــرا - دیوان ســاالر 
ــر و در  ــاری موفق ت ــرل بیم ــا در کنت ــا آنه ــده ت ــبب ش ــئله س ــن مس ــد. همی ــال می کنن را دنب
نتیجــه در کاهــش تأثیــرات مخــرب آن ماننــد تعطیلــی مراکــز کســب وکار، فشــار بــر مراکــز 
ــرای خانوارهــا، بهتــر عمــل کننــد. عامــل  درمانــی و بهداشــتی و محدویت هــای اقتصــادی ب
ــی،  دیگــر موفقیــت سیاســت های کنتــرل بیمــاری در کشــورهایی ماننــد چیــن و کــره جنوب
اســتفاده از آخریــن فناوری هــا بــرای کســب داده هــای جمعــی، ربات هــای پایــش و تبدیــل 
گوشــی های هوشــمند بــه برگــۀ عبــور اســت )UNDP, 2020(. البتــه همیــن اقدامــات موجــب 
ــر کاهــش حریــم خصوصــی افــراد و جامعــه، قدرت گیــری و دخالــت  نگرانی هــای مبنــی ب
ــده  ــی ش ــی و سیاس ــوق اجتماع ــه حق ــد در زمین ــی جدی ــروز چالش های ــا و ب ــتر دولت ه بیش
اســت )New York Times, 14 April 2020(. بــا وجــود ایــن برخــی هــم هســتند کــه عملکرد 
ــا را برخاســته از ظرفیــت  موفــق کشــورها در زمینــه کنتــرل بیمــاری ناشــی از ویــروس کرون

 .)Diplomat, 17 March 2020( حکمرانــی دولت هــای آنهــا می داننــد

1- Rapid Assessment
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ــا  ــران ب ــهرداری ته ــر ش ــنجی اخی ــه نظرس ــر از جمل ــای معتب ــاس داده ه ــر اس ــران، ب در ای
ــن  ــا 19 فروردی ــه 16 ت ــه در فاصل ــپا( ک ــران )ایس ــجویان ای ــنجی دانش ــز افکارس ــکاری مرک هم
1399 بــا حجــم نمونــه 1023 نفــر انجــام شــد، معلــوم شــد کــه نســبت بــه مــوج اول نظرســنجی 
در اســفند مــاه، نگرانــی افــراد از ابتــال بــه کرونــا اندکــی افزایــش یافتــه اســت. بــا ایــن حــال 51 
درصــد از پاســخگویان در ایــن زمینــه نگرانــی جــدی دارنــد، 20 درصــد تاحــدودی و 29 درصــد 
بــه میــزان کمــی نگــران هســتند. در زمینه انتخــاب میان شــروع کســب وکار و تعطیلی تــا مدیریت 
کامــل کرونــا، نظرســنجی نشــان می دهــد کــه ســه چهارم مــردم موافــق تعطیــل مانــدن هســتند. 
درحالــی کــه 80 درصــد حقوق بگیــران بخــش دولتــی و خصوصــی بــا ایــن موضــوع موافقنــد، 
میــزان موافقــان در میــان کارکنــان مســتقل و کارفرمــا حــدود 68 درصــد اســت. مســئلۀ مهــم و 
نگران کننــده ایــن اســت کــه تــوان تــاب آوری اقتصــادی خانواده هــا چنــدان زیــاد نیســت و حدود 
70 درصــد پاســخگویان گفته انــد کــه همیــن االن هــم دچــار مشــکل هســتند و یــا در نهایــت تــا 

یکــی دو مــاه دیگــر تــوان ادامــه دارنــد )شــهرداری تهــران، 1399(.   
اهمیــت موجــودی ســرمایۀ اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی در جامعــه در میــزان موفقیــت 
سیاســت های دولت هــا بــرای مدیریــت بحــران هــم تعیین کننــده اســت. در مقالــه ای 
ــکا در  ــا در آمری ــت ایالت ه ــن موفقی ــه بررســی رابطــه بی ــد وو و همــکاران )2020( ب جدی
انجــام ســریع تســت کرونــا و موجــودی اعتمــادی و ســرمایۀ اجتماعــی در ایالــت پرداختــه 
ــه  ــر )2020( ب ــه ای دیگ ــکاران در مقال ــد. وو و هم ــت دیده ان ــۀ مثب ــن دو، رابط ــن ای و بی
بررســی مســئلۀ اعتمــاد عمومــی و موفقیــت سیاســت های مقابلــه بــا بحــران کرونــا 
پرداخته انــد و نشــان داده انــد کــه هرچــه اعتمــاد عمومــی در جامعــه باالتــر باشــد، احتمــال 
ــروس  ــراد از انتقــال وی ــز اف موفقیــت سیاســت هایی چــون فاصله گــذاری اجتماعــی و پرهی
ــذاری  ــت فاصله گ ــه سیاس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــب ب ــن ترتی ــت. بدی ــتر اس ــران بیش ــه دیگ ب
اجتماعــی در کشــورهایی بــا اعتمــاد عمومــی بــاال بــا همــکاری مــردم بــه خوبــی در حــال 

ــه موجــودی ســرمایۀ اجتماعــی، نقــش مهمــی دارد.  ــن زمین اجراســت و در ای
ــان 48 درصــد  ــج نظرســنجی شــهرداری تهــران نشــان می دهــد کــه متأســفانه همچن نتای
ــن  ــه ذکــر اســت کــه ای ــه الزم ب ــد. البت ــار رســمی دارن ــه آم ــی ب از شــهروندان، اعتمــاد پایین
میــزان در نیمــۀ اســفند، 69 درصــد بــوده و بــه تدریــج بــا افزایــش رضایــت از دولــت از میــزان 
بی اعتمــادی کاســته شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر دولــت در شــرایط بی اعتمــادی عمومــی، 
کار خــود را آغــاز کــرده اســت و در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر، شــرایط اجتماعــی ســختی 
داشــته اســت. همیــن نظرســنجی نشــان می دهــد کــه میــزان رضایــت از دولــت کــه در پایــان 
اســفند، 13 درصــد بــود، در نیمــه فروردیــن بــه 27 درصــد رســیده اســت و میــزان نارضایتــی 

نیــز از 56 درصــد بــه 46 درصــد رســیده اســت )شــهرداری تهــران، 1399(. 
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متخصصــان بــه مــردم توصیــه می کننــد تــا »فاصله گــذاری اجتماعــی« را داوطلبانــه انجــام 
دهنــد. بــا ایــن حــال هنــوز افــرادی پیــدا می شــوند کــه بی توجــه بــه ایــن هشــدارها و توصیه هــا 
ــه  ــاره اینک ــی درب ــت خیل ــن اس ــده و ممک ــع ش ــد جم ــز خری ــا و مراک ــا، پارک ه در خیابان ه

فاصله گــذاری اجتماعــی چیســت و چــرا بایــد آن را انجــام داد، فهــم دقیقــی نداشــته باشــند. 
ــا  ــدن آدم ه ــع ش ــا، جم ــاک کرون ــروس خطرن ــریع وی ــان و س ــیوع آس ــرایط ش در ش
مســئله ای اســت کــه بایــد خیلــی نگرانــش بــود، زیــرا بــه گفتــه کارشناســان، حتــی آنهایــی 
کــه مختصــر بیمــاری دارنــد و حتــی شــاید آنهایــی کــه تــا االن اطالعــی از ابتــالی خــود بــه 
ــروس  ــدی وی ــیوع تصاع ــث ش ــد باع ــد، می توانن ــالم می دانن ــود را س ــد و خ ــاری ندارن بیم
بیــن مــردم شــوند. تأکیــد کارشناســان بــر ایــن اســت کــه رعایــت همگانــی فاصله گــذاری 
ــک  ــرض ریس ــه در مع ــی ک ــه آنهای ــدود ب ــط مح ــن کار فق ــت دارد و ای ــی اهمی اجتماع
ــد ناخواســته  ــا بیمــاری جــدی هســتند نمی شــود. از آنجایــی کــه هــر کســی می توان ــاال ی ب

موجــب انتقــال ویــروس شــود، بنابرایــن همــه بایــد ایــن مســئله را رعایــت کننــد.
در مجمــوع بــا توجــه بــه آثــاری کــه تاکنــون دربــاره موضــوع ایــن بیمــاری جدید به انتشــار 
ــا و پیامدهــای  ــا بحــران کرون ــه ب ــه نظــر می رســد موفقیــت هــر کشــوری در مقابل درآمــده، ب
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ناشــی از آن، دو عامــل مهــم اســت. نخســت ظرفیــت حکمرانی 
کــه نظــام سیاســی هــر کشــور دارد و دوم، موجــودی ســرمایه اجتماعــی و میــزان اعتمــادی کــه 
افــراد هــر جامعــه بــه یکدیگــر و بــه دولــت خــود دارنــد. عامــل اول ســبب می شــود تــا دولــت، 
امــکان تدویــن و اجــرای سیاســت های دقیــق و منضبــط را بــرای برقــراری انضبــاط اجتماعــی و 
بهره گیــری از ابــزار فنــاوری نویــن داشــته باشــد و عامــل دوم هــم ســبب همکاری های گســترده 
میــان افــراد در ســطح اجتمــاع محلــی و میــان دولــت و مــردم در ســطح جامعــه می شــود. در ایــن 
میــان کشــورهایی کــه ظرفیت هــای حکمرانــی آنهــا پاییــن اســت و بــه انــدازۀ کافــی از دانــش 
روز و ابــزار مــدرن برخــوردار نیســتند، در مقابلــه بــا بحران هــای ناشــی از کرونــا بــا مشــکالت 
جــدی چــون ناتوانــی در انجــام تســت و تجهیــز بیمارســتان ها و تأمیــن کادر پزشــکی مجهــز 
مواجــه می شــوند. حــال اگــر کشــور بــا مســئله ای چــون بحــران اعتمــاد و کســری موجــودی 
ســرمایۀ اجتماعــی هــم درگیــر باشــد، بــا اوضاع بــه مراتــب بدتری روبــه رو خواهــد شــد. در این 
وضعیــت، بســیاری از مــردم بــه دســتورات و مقــررات عمومــی بــرای کنتــرل بیمــاری بی اعتنــا 
ــم اعتمــاد1  ــوع ضخی ــود ن ــه ســبب کمب ــردی هــم ب ــط ف ــود و حتــی در ســطح رواب ــد ب خواهن
 کــه حکایــت از اعتمــاد زیــاد بــه دیگــران و تمایــل بــه خیــر رســاندن می کنــد، برخــالف نــوع 
ــراد  ــت، اف ــران اس ــرف دیگ ــدن از ط ــه ندی ــان از صدم ــول اطمین ــط حص ــه فق ــازک2 آن ک ن
توجــه چندانــی بــه رعایــت فاصلــه، عــدم تجمــع در مراکــز و فضاهــای عمومــی و بــه کارگیری 

1- Thick Trust
2- Thin Trust
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ــط  ــردن محی ــوده ک ــز از آل ــت ها و پرهی ــردن دس ــی ک ــد عفون ــک و ض ــون ماس ــایلی چ وس
نخواهنــد داشــت. 

روش پژوهش
ــالی  ــد 19 و ابت ــد کووی ــروس جدی ــودن ظهــور وی ــی ب ــه ناگهان ــا توجــه ب ــن پژوهــش ب ای
ــه روش »ارزیابــی ســریع1« انجــام  ــا اتــکا ب ســریع افــراد و در نتیجــه گســترش جهانــی آن ب
شــده اســت. در ایــن روش، پژوهشــگر می کوشــد بــا توجــه بــه زمــان محــدود در اختیــار از 
قابــل اتکاتریــن داده هــای در دســترس، از منابعــی ماننــد مشــاهدات شــخصی، گزارش هــای 
رســانه ای، گزارش هــای دولتــی و مباحــث کارشناســی، بــا ترکیبــی از روش هــای کمــی و 
ــای  ــا و تحلیل ه ــی از داده ه ــد )Bloor & Wood, 2006: 143(. بخش ــتفاده کن ــی اس کیف
ایــن مطالعــه برگرفتــه از مجمــوع مباحــث دو جلســۀ کارشناســی برگزارشــده در دانشــگاه 
تهــران در چارچــوب کارگــروه ســرمایۀ اجتماعــی ایــن دانشــگاه در اســفند 98 و فروردیــن 
99 اســت کــه بــا حضــور تعــدادی از متخصصــان بــه شــکل حضــوری و مجــازی بــا موضــوع 

ابعــاد اجتماعــی بحــران کرونــا برگــزار شــده اســت. 

تحلیل های پژوهش 
سیاست فاصله گذاری اجتماعی و ابعاد اجتماعی آن 

ــردی2  ــد ف ــد اجتماعــی و در بع ــت در تعامــالت در بع ــا محدودی ــه ی سیاســت ایجــاد فاصل
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــاً موضع ــاً دقیق ــروس کرون ــترش وی ــت گس ــرل و محدودی ــرای کنت ب
ــال  ــر در ح ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــدا می کن ــورد پی ــی برخ ــئله اجتماع ــا مس ــی ب ــئله درمان مس
حاضــر مؤثریــن راه کار بــرای مقابلــه بــا گســترش ویــروس، کنــد کــردن چرخ هــای 
ــا  ــان ب ــار بیمــاری کاســته شــود و نظــام بهداشــت و درم ــا از ب زندگــی اجتماعــی اســت ت
ــای  ــه معن ــی ب ــذاری اجتماع ــرد فاصله گ ــرای راهب ــا اج ــود. ام ــه نش ــی مواج ــر فروپاش خط
ــد  ــت. بای ــی نیس ــای تنهای ــن در غاره ــرو رفت ــی و ف ــی اجتماع ــای زندگ ــی چرخ ه تعطیل

ــود.  ــرا ش ــی اج ــری اجتماع ــار فاصله گی ــان در کن ــی همزم ــجام اجتماع ــرد انس راهب
تحقیقــات جامعه شــناختی در حــوزۀ بحران هــا ماننــد کتــاب اخیــر اریــک کالیننبــرگ، 
ــردم« نشــان داده کــه  ــرای م ــی ب ــام »کاخ های ــه ن ــورک ب اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه نیوی
ــد، پیوســتگی اجتماعــی آنهاســت،  ــان را در شــرایط بحــران حفــظ می کن آنچــه جــان آدمی
نــه فاصلــۀ آنهــا از یکدیگــر )Klinenberg, 2018(. کالیننبــرگ در جریــان پژوهــش 
طوالنی مدتــی کــه روی بحــران مــوج گرمــای شــهر شــیکاگو و مرگ ومیــر گســتردۀ ناشــی 

1- Rapid Assessment
2- Self-Distancing
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از آن انجــام داد، بــه اهمیــت زیرســاخت های اجتماعــی1 و روابــط اجتماعــی برخاســته از آنهــا 
در کاهــش تلفــات ناشــی از بحــران پــی بــرد. او بــا بررســی همیــن موضــوع در ســایر بحران هــا 
ماننــد توفــان کاترینــا و فضاهــای شــهری مســئله دار، متوجــه شــد کــه زیرســاخت اجتماعــی 
ــرل  ــی و زیرســاخت های فیزیکــی در کنت ــات دولت ــری از اقدام ــد نقــش مهم ت ــی می توان حت
تلفــات ناشــی از بحــران داشــته باشــند. از ایــن رو حتــی در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا و 
در عیــن توصیــه بــه فاصله گیــری فیزیکــی افــراد از همدیگــر، نبایــد اجــازۀ گســیخته شــدن 
تعامــالت اجتماعــی را داد و افــراد جامعــه را تشــویق بــه مراقبــت از یکدیگــر کــرد. در ادامــه 

نگاهــی بــه مهم تریــن پیامدهــای اجتماعــی ایــن سیاســت خواهیــم داشــت: 

1- حوزۀ روابط اجتماعی
تشــدید انزواگرایی/تشــدید روابــط: توصیــه بــه خانــه مانــدن بــرای همــه اعضــای جامعــه 
ــرای  ــت. ب ــاوت اس ــه، متف ــف از خان ــای مختل ــرا درک گروه ه ــت، زی ــا نیس ــک معن ــه ی ب
کســانی بــا روابــط اجتماعــی محــدود، خانــه همــان مــکان فیزیکــی محســوب می شــود، امــا 
از نــگاه برخــی، از آنجایــی کــه ایــران کشــوری اســت مبتنــی بــر خانواده گرایــی، درک از 
خانــه محــدود بــه مــکان فیزیکــی نیســت و در خانــه مانــدن بــه معنــای گــرد آمــدن تمامــی 
اعضــای خانــوار گســترده در مکانــی امــن اســت. درکــی کــه منجــر بــه افزایــش تعــداد ســفر 
ــن رو در  ــی، 1399(. از همی ــی و رحمان ــود )میرزای ــش آن می ش ــای کاه ــه ج ــردد، ب و ت
حالــی کــه بخشــی از جامعــه بــه ســبب اجــرای سیاســت فاصله گــذاری از روابــط اجتماعــی 
خــود در عرصه هــای بیرونــی کاســته و دچــار انــزوا شــده اند، بخــش قابــل توجــه دیگــری، 

روابــط خــود را بــا نزدیــکان و عمومــاً حــول محــور پــدر و مــادر تشــدید کرده انــد. 

2- حوزۀ خانواده
ــوز انجــام  ــران کــه هن ــواده: در جامعــه ای ــان در خان ــئولیت های زن ــار مس ــش ب افزای
ــد  ــاب می آی ــه حس ــه ای ب ــئولیت زنان ــودکان، مس ــرورش ک ــداری و پ ــی و نگه کار خانگ
ــرای  ــتند، اج ــغول هس ــادی مش ــت اقتص ــه فعالی ــان ب ــادی از زن ــش زی ــال بخ ــن ح و در عی
سیاســت در خانــه مانــدن بــه معنــای افزایــش مســئولیت بــرای زنــان اســت کــه در صــورت 
ــه بــروز نارضایتــی و افزایــش اختالفــات  عــدم اصــالح ایــن وضــع، ممکــن اســت منجــر ب
ــاری بیشــتر  ــد اصــالح نقش هــای جنســیتی و همی ــد نیازمن خانوادگــی شــود. شــرایط جدی

ــه اســت. ــور خان ــردان در ادارۀ ام م
افزایــش اختالفــات و خشــونت های خانوادگــی: نظرســنجی شــهرداری تهــران 
در فروردیــن 1399 نشــان می دهــد کــه در 16 درصــد از خانوارهــای تهرانــی، تنــش 
خانوادگــی بــه ســبب در خانــه مانــدن افزایــش یافتــه اســت. در 58 درصــد خانواده هــا نیــز 

1- Social Infrastructures
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تنــش میــان زن و شــوهر افزایــش یافتــه و 46 درصــد هــم افزایــش تنــش والدیــن بــا فرزنــدان 
ــم  ــور ه ــتی کش ــازمان بهزیس ــن س ــران، 1399(. همچنی ــهرداری ته ــد )ش ــه کرده ان را تجرب
از افزایــش تمــاس بــا واحــد مشــاوره خانــواده ایــن ســازمان بــه دنبــال افزایــش اختالفــات 
خانوادگــی خبــر می دهــد و بــر تعــداد کارشناســان و متخصصــان خــود کــه در ایــن زمینــه 
مشــورت و راهنمایــی می دهنــد، افــزوده اســت )وب ســایت ســازمان بهزیســتی، اردیبهشــت 
1399(. مســئلۀ افزایــش خشــونت های خانوادگــی شــامل مــواردی ماننــد کــودک آزاری، 
همســرآزاری، ســالمندآزاری و معلــول آزاری بــه دنبــال بــروز بحــران کرونــا تــا به انــدازه ای 
ــه اعــالم نگرانــی کــرده اســت  اســت کــه دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد نیــز در ایــن زمین
ــه  ــا مصران ــان، از دولت ه ــر جه ــا در سراس ــش در خانه ه ــح و آرام ــای صل ــن تقاض و ضم
خواســته تــا امنیــت زنــان را در اولویــت اقدامــات واکنشــی خــود در مقابــل بــا ایــن بحــران 

فراگیــر قــرار دهنــد )وب ســایت ســازمان ملــل متحــد، مــی 2020(. 
ــذاری  ــت فاصله گ ــرای سیاس ــی: اج ــکین اجتماع ــم و تس ــازوکارهای ترمی ــق س تعلی
اجتماعــی ســبب شــده اســت تــا برخــی ســازوکارهای اجتماعــی کــه موجــب همــدردی و 
همدلــی در میــان اعضــای جامعــه می شــد، ماننــد انــواع مراســم اجتماعــی در حــال حاضــر 
ــام آالم  ــال برگــزاری مراســم ســوگواری کــه نقــش مهمــی در التی ــرای مث ــق باشــد. ب تعلی
ســوگواران داشــت، در حــال حاضــر امــکان برگــزاری نــدارد و در عیــن حال ســازوکارهای 
جایگزینــی هــم بــرای آن تعریــف نشــده اســت. مســئله »ســوگ ابرازنشــده« آنچنــان جــدی 
ــن هســتند و در کشــورهایی  ــال برگــزاری ســوگواری های آنالی ــه دنب اســت کــه برخــی ب
ــدی از ســوگواری  ــوع جدی ــن ن ــا، چنی ــدای شــیوع بحــران کرون ــان ابت ــن از هم ــد چی مانن
برگــزار شــده کــه طــی آن مــردم بــه  جــای رفتــن بــه آرامســتان ها، آنالیــن مراســم یادبــود 
ــد  ــه درگذشــته را نوشــتند. در کشــورهایی دیگــر مانن ــرام ب برگــزار کــرده و پیام هــای احت
ــده در  ــوگ ابرازنش ــرایط س ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــا و راهنمایی های ــتان، آموزش ه انگلس
وب ســایت های دولتــی درج شــده، تــا مــردم بــا اســتفاده از آنهــا بتواننــد بــرای تســکین آالم 

ــر، مــی 2020(. خــود و دیگــران بکوشــند )وب ســایت کــروز بریومنــت کی ی

3- حوزۀ آموزش
در حــال حاضــر اختــالل و توقــف در کار نهادهــای آموزشــی را شــاهد هســتیم. فعالیت هــای 
ــاد  ــی در ایج ــش مهم ــور، نق ــر کش ــجو در سراس ــوز و دانش ــا دانش آم ــی میلیون ه آموزش
ــردش  ــم از گ ــۀ مه ــن چرخ ــون ای ــه اکن ــت ک ــه داش ــی جامع ــاع و پویای ــرک در اجتم تح
بازمانــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه الزم اســت اقدامــات جــدی بــرای تقویــت و توســعۀ 
ســازوکارهای جایگزیــن ماننــد آمــوزش از راه دور و آموزش هــای مجــازی صــورت 

ــه فعالیت هــای نظــام آمــوزش لطمــه وارد نشــود.  ــروز بحــران ب ــا هنــگام ب گیــرد ت
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ــعه یافتۀ  ــر توس ــق کمت ــه در مناط ــان داد ک ــا نش ــران کرون ــال: بح ــکاف دیجیت ــق ش تعمی
ــاپ و تبلــت  ــزاری چــون لب ت ــت و اب ــی چــون اینترن ــه امکانات کشــور، دسترســی مناســب ب
ــرای  ــده ب ــات فراهم ش ــا از امکان ــدن آنه ــب مان ــبب عق ــئله س ــن مس ــدارد و همی ــود ن وج
آمــوزش مجــازی شــده اســت. مســئله نابرابــری فضایــی در فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات در 
حــوزۀ آمــوزش و پــرورش از چنــد ســال پیــش مــورد توجــه و گوشــزد برخــی محققــان ایــن 
حــوزه بــوده )دهقــان، 1386(، امــا تــداوم ایــن مســئله و تشــدید آن در جریــان بحــران کرونــا، 
ــر توســعه یافتۀ کشــور دارد.    ــرای فراگیــران مناطــق کمت ــال ب نشــان از تعمیــق شــکاف دیجیت

4- حوزۀ کار
ــان و  ــش درم ــای بخ ــا و فداکاری ه ــران: تالش ه ــاوت بح ــرات متف ــیت و تأثی جنس
ــن  ــتند. در عی ــا هس ــدردان آنه ــه ق ــوم جامع ــت و عم ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــکی ب پزش
حــال ایــن بخــش، مســائلی از منظــر اجتماعــی دارد کــه بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد. 
بــرای نمونــه برخــی کارشناســان بــر وجــود نابرابــری جنســیتی در حــوزۀ ســالمت بــا توجــه 
بــه اینکــه 90% کادر پرســتاری کشــور را زنــان تشــکیل می دهنــد، اذعــان دارنــد. همچنیــن 
کشــور بــا کمبــود 150 هــزار تــا 170 هــزار پرســتار )نســبت پرســتار بــه هــر تخــت در ایــران 
0/73 اســت، در حالــی کــه اســتاندارد 1/8 اســت( مواجــه اســت. از ســوی دیگــر نابرابــری 
ــر اســت، در  ــا 1000 براب ــن 40 ت ــت دســتمزد کادر پرســتاری و کادر پزشــکی بی در دریاف
حالــی کــه اســتاندار جهانــی در ایــن زمینــه تفــاوت حداکثــر شــش برابــری را نشــان می دهــد 
)فالحتــی، 1399(. از ایــن رو افزایــش و تشــدید فشــار کاری کادر پرســتارِی عمدتــاً زنانــه را 
شــاهد هســتیم و الزم اســت اقدامــات جــدی بــرای رفــع مســائل پیش گفتــه صــورت گیــرد. 
وضعیــت بحــران کســب وکارهای خــرد: پیامدهــای اقتصــادی سیاســت فاصلــۀ 
اجتماعــی هــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. طبقــه پاییــن و تهیدســت جامعــه، امــکان در 
خانــه مانــدن نــدارد و تــاب آوری اقتصــادی اندکــی دارد. از ســوی دیگــر طبقــات اجتماعی، 
دسترســی متفاوتــی بــه خدمــات پزشــکی و درمانــی دارنــد. تعطیلــی کســب وکارهای خــرد 
ــد  ــش درآم ــکاری و کاه ــش بی ــب افزای ــت و موج ــده اس ــن،   فلج-کنن ــۀ پایی ــرای طبق ب
ــب وکارهایی  ــان کس ــا صاحب ــو ب ــت. در گفت وگ ــده اس ــه ش ــت جامع ــای تهیدس گروه ه
ــداوم  ــرای ت ــا ب ــاب آوری آنه ــوان ت ــه داری مشــخص شــد کــه ت چــون آرایشــگری و کاف
ــا دو مــاه اســت.  ــر یــک ی تعطیلــی شــغل و خانه نشــینی انــدک اســت و در نهایــت حداکث
ــرای  ــر تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای حمایــت از بیــکاری ب در نبــود ســازوکارهای مؤث
ــر  ــا امکان پذی ــن فعالیت ه ــق ای ــی و تعلی ــت تعطیل ــداوم وضعی ــاغل آزاد، ت ــان مش صاحب

ــروز نارضایتــی و اعتراضــات صنفــی شــود.  نیســت و ممکــن اســت موجــب ب
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وضعیــت کارگــران غیــر رســمی1 هــم کــه در ایران آمــار دقیقــی از آنها نیســت، در شــرایط 
بحــران کرونــا بســیار وخیــم بــه نظــر می رســد. آنهــا کــه گروه هــای گســترده ای چــون کارگران 
روزمــزد یــا میدانــی، دست فروشــان، خدمتــکاران خانگــی، کارگــران کارگاه هــای غیــر رســمی 
ــکاری  ــای بی ــواع بیمه ه ــون کار و ان ــای قان ــمول مزای ــد، مش ــافرکش ها را در برمی گیرن و مس
نیســتند و تعطیلــی کار بــرای آنهــا بــه معنــای فقــر بیشــتر اســت. سیاســت های حمایتــی دولت در 
حــوزۀ کار معمــوالً چتــر خویــش را روی مشــموالن قانــون کار می گســتراند و آنهایــی کــه غیــر 
رســمی کار می کننــد یــا قراردادهــای کار موقــت دارنــد، از امکانــات و مزایــای پیش بینــی شــده 
ــود از  ــۀ خ ــن توصی ــول در آخری ــی پ ــدوق بین الملل ــد. صن ــره می مانن ــت ها بی به در آن سیاس
دولت هــا خواســته اســت تــا سیاســت های مؤثــری بــرای حمایــت از کارگــران غیــر رســمی و 
خانواده هــای آنهــا در پیــش بگیرنــد، تــا از ســقوط عمیق تــر آنهــا بــه فقــر و نــداری جلوگیــری 

شــود )ســایت صنــدوق بین المللــی پــول، مــی 2020(. 

5- گروه های غیر رسمی
افــرادی در جامعــه هســتند کــه در چارچــوب و مــدار سیاســت های رســمی و حتــی توجهــات 
ــن دســته  ــر رســمی از ای ــاد و مهاجــران غی ــراد معت ــال اف ــرای مث ــد. ب ــرار نمی گیرن عمومــی ق
ــای  ــر پیش فرض ه ــی ب ــا مبتن ــا آنه ــل ب ــم تعام ــا محســوب می شــوند کــه معمــوالً ه گروه ه
ــد  ــددی مانن ــکالت متع ــا مش ــا ب ــران کرون ــان بح ــراد در جری ــته از اف ــن دس ــت. ای ــی اس منف
بی توجهــی، رهاشــدگی و بی احترامــی مواجــه شــدند کــه وضعیــت از پیــش متزلــزل و پاییــن 
آنهــا را بدتــر کــرد. مســئلۀ ابهــام در پذیــرش و درمان مهاجــران افغانســتانی در بیمارســتان های 
ــی کار را در  ــرار گرفــت و حت ــی آن مــورد توجــه بســیاری ق ــه ســبب بعــد بین الملل ــران ب ای
روزنامــه صبــح کابــل بــه مقایســۀ میــان اقدامــات ایــران و ترکیــه دربــاره پناهنــدگان کشــاند. 
بــه نوشــته ایــن روزنامــه، پیــش از ورود کرونــا، ادارات مهاجــرت و وزارت بهداشــت ترکیــه 
در تمــام شــهرها، اقدامــات هماهنگــی را جهــت حمایــت از اقشــار آســیب پذیر پناهنــدگان 
ــه شــهرها و گســترش چتــر بیمــه  انجــام دادنــد، ماننــد تســریع انتقــال پناهجویــان از مرزهــا ب
ــه پناهنــدگان  ــارد لیــر جهــت پرداخــت ب و بیومتریــک پناهنــدگان، تخصیــص مبلــغ دو میلی
از ســوی وزارت خانــوادۀ ترکیــه، حمایــت مالــی هــالل احمــر ترکیــه در همــکاری نزدیــک 
ــه  ــا ب ــاری. ام ــق کارت اعتب ــی از طری ــت مال ــدگان حمای ــه از پناهن ــور ترکی ــا وزارت کش ب
ــان،  ــدگان افغ ــان پناهن ــاره درم ــران درب ــردان ای ــرد دولت م ــب عملک ــنده، مطل ــول نویس ق

ــر اســت:  ــه شــرح زی ــا ب ــن آنه ــی را ســبب شــده کــه مهم تری پرســش های گوناگون
1.  چــرا وزارت بهداشــت بــا وجــود درخواســت رســمی دولــت افغانســتان، آمــار دقیقــی از 

افــراد مبتــال و فوتــی افغــان ارائــه نمی کنــد؟

1- Informal workers
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2.  چــرا آمــار مــرگ در بیــن پناهنــدگان بــر اســاس اطالعــات ســفارت، 34 درصــد اســت، 
در حالــی کــه آمــار خــود ایرانی هــا حــدود 6 درصــد اســت و چــرا دولــت ایــران، واکنشــی 

نســبت بــه ایــن آمــار نشــان نمی دهــد؟
ــارات  ــالف اظه ــه برخ ــود ک ــه می ش ــی گرفت ــغ هنگفت ــه، مبال ــد بیم ــاع فاق ــرا از اتب 3.  چ

ــت؟ ــئول اس ــات مس مقام
4.  چرا سامانۀ غربالگری و پذیرش سراسری برای پناهندگان مانند ایرانی ها وجود ندارد؟

IOM کــه  NRC ، UNHCR ، WHO و  5. چــرا از ظرفیت هــای ســازمان هایی ماننــد 
مأموریــت آنهــا در مــورد پناهنــدگان تعریــف شــده اســت، بــه طــور کامــل و ســریع بــرای 

ــی 2020( ــل، م ــح کاب ــه صب ــدگان اســتفاده نشــده اســت؟ )ســایت روزنام پناهن
ــه، نگرانــی و اعتــراض را در میــان مهاجــران  در مجمــوع وجــود اســتانداردهای دوگان
ــان  ــر درم ــی ب ــران مبن ــت ای ــمی دول ــالم رس ــود اع ــا وج ــد و ب ــاد می کن ــان ایج و پناه جوی

ــد.  ــر می دانن ــا تأخی ــگام و ب ــدان آن را دیرهن ــران، منتق ــگان مهاج رای
دربــاره افــراد معتــاد و وضعیــت آنهــا در جامعــه پــس از شــیوع کرونــا نیــز نگرانی هــای 
ــالح  ــادان به اصط ــر از معت ــزار نف ــش از پنج ه ــردن بی ــا ک ــس از ره ــود دارد. پ ــدی وج ج
متجاهــر در ســطح شــهر تهــران، بــه دنبــال تعطیلــی مراکــز نگهــداری آنها، مشــخص شــد که 
سیاســت روشــنی بــرای ســامان دهی بــه ایــن مســئله وجــود نــدارد و تــوپ سیاســت گذاری 
ــردش و  ــال گ ــران در ح ــهرداری ته ــتی و ش ــازمان بهزیس ــتانداری، س ــان اس ــدام می و اق
ــی وجــود  ــادان متجاهــر و خیابان ــار دقیقــی هــم از تعــداد معت ــی آم ــاس کاری اســت. حت پ
ــامان دهی  ــرای س ــد ب ــات بای ــه و امکان ــزان از بودج ــه می ــه چ ــت ک ــخص نیس ــدارد و مش ن
ــکل  ــدام پروت ــاس ک ــر اس ــه ب ــت ک ــوم نیس ــم معل ــاز ه ــت و ب ــر گرف ــا در نظ ــاع آنه اوض
بایــد بــا معتــادان در شــرایط کرونایــی برخــورد کــرد. بــروز ایــن دســته از مشــکالت نشــان 
ــه  ــدن« فقــط ب ــه مان ــه »در خان ــه ب می دهــد کــه سیاســت فاصله گــذاری اجتماعــی و توصی
ــد  ــاص مانن ــرایط خ ــت و ش ــا وضعی ــی ب ــرده و گروه های ــه ک ــه توج ــی از جامع بخش های
مهاجــران و معتــادان از شــمول ایــن سیاســت خــارج هســتند. در نتیجــه مشــکالت و شــرایط 

ــا وخیم تــر شــده اســت.    ــروز بحــران کرون ــه دنبــال ب ــد ایــن دســته از افــراد ب ب
 

نتیجه گیری 
تأثیــرات اجتماعــی، تغییــرات حاصــل از بحــران کرونــا هنــوز چنــدان شناخته شــده نیســت. 
می دانیــم کــه بــه ســبب اجــرای سیاســت فاصلــۀ اجتماعــی، بســیاری از فعالیت هــای 
معمــول جامعــه در حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی تعطیــل شــده یــا بــه حالــت 
تعلیــق درآمــده اســت. در نتیجــه افــراد زیــادی در حوزه هایــی چــون کســب وکار، روابــط 
ــده اند.  ــت ش ــن سیاس ــل از ای ــرات حاص ــرات و تأثی ــل تغیی ــوزش، متحم ــی و آم خانوادگ
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ــود  ــای خ ــا، نیروه ــش هزینه ه ــرای کاه ــا ب ــده اند ت ــار ش ــادی ناچ ــای اقتص ــی بنگاه ه برخ
را تعدیــل کــرده، بــر خیــل بیــکاران بیفزاینــد. درآمــد کســانی چــون راننــدگان تاکســی بــه 
ــرای آنهــا دشــوار گشــته اســت. فعــاالن  ــن هزینه هــای زندگــی ب شــدت کــم شــده و تأمی
ــه داری، رســتوران داری و باشــگاه های  ــی چــون آرایشــگری، کاف کســب وکارهای خدمات
ــن  ــود را پایی ــب خ ــز کس ــا و مراک ــرۀ مغازه ه ــه کرک ــت ک ــادی اس ــدت زی ــی، م ورزش
ــه ســبب  ــه آنهــا اجــازۀ بازگشــایی داده نشــده اســت و آنهــا کــم کــم ب ــوز ب کشــیده و هن
قطــع درآمــد بــا مشــکالت گوناگونــی چــون سررســید اقســاط و پرداخــت اجاره هــا درگیــر 
ــرایط  ــت و ش ــه وضعی ــی ب ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــرای سیاس ــن و اج ــتند. در تدوی هس
ــده  ــی ش ــادان بی توجه ــدگان و معت ــران، پناهن ــد مهاج ــاص مانن ــی خ ــای اجتماع گروه ه

اســت و مشــکالت ایــن دســته از افــراد تشــدید شــده اســت.  
ــه  ــی ک ــی، در حال ــری اجتماع ــار فاصله گی ــی در کن ــجام اجتماع ــرد انس ــری راهب پیگی
همزمــان توصیــه بــه »انفصــال اجتماعــی« می شــود، کار آســانی نیســت. قــرار نیســت بــرای 
مقابلــه بــا یــک بیمــاری، جامعــه را قربانــی آن کــرد و لزومــی هــم بــه ایــن کار نیســت. مــا در 
ــه دولــت  ــات جامعــه، محــدود ب ــوان و امکان ــم ت عصــری زندگــی می کنیــم کــه فهمیده ای
و بخــش خصوصــی نمی-شــود. جامعــۀ مدنــی و گروه هــای داوطلبانــۀ مردمــی سرشــار از 
ــه  ــه کار گرفت ــد در شــرایط بحــران ب ابتــکارات، نوآوری هــا و منابعــی هســتند کــه می توان
شــود. از ســوی دیگــر، زیرســاخت های اینترنتــی و ابــزار مــدرن ارتباطــی از محدویت هــای 
ارتباطــی فیزیکــی عبــور کــرده و امــکان تعامــالت اجتماعــی مجــازی را فراهــم ســاخته اند 

و می تــوان از آنهــا بــرای تــداوم پیوندهــا اســتفاده کــرد. 
ــرای  ــی ب ــه راه کارهای ــوان ب ــات می ت ــه امکان ــه مجموع ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح
ــی  ــا تغییرات ــاص ی ــی خ ــای اجتماع ــرای گروه ه ــرات ب ــی از تأثی ــل بخش ــا تعدی ــران ی جب
ــه  ــتر ب ــه بیش ــد توج ــا می توان ــن راه کاره ــی از ای ــید. برخ ــا اندیش ــت ها و برنامه ه در سیاس
ســطح محلــی یــا کمونــال جامعــه باشــد. ایــن ســطح، امــکان تشــکیل گروه هــای داوطلــب 
ــای  ــری در روش ه ــر بازنگ ــه فک ــد ب ــن رو بای ــد. از همی ــر را می ده ــان و یاریگ امدادرس
برنامه ریــزی شــهری هــم بــود و پیوندهــای میــان آن و ســالمت عمومــی را درک و بیشــتر 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــز از جمل ــر متمرک ــات غی ــه خدم ــی و ارائ ــرد. تمرکززدای ک
ــن  ــای تعیی ــون در تصمیم گیری ه ــه تاکن ــرد. آنچ ــر ک ــدی فک ــور ج ــه ط ــرای آن ب ــه اج ب
کاربری هــا و تخصیــص زمیــن بــه ایــن منظــور اولویــت داشــته، منافــع اقتصــادی گروه هــای 
قدرتمنــد بــوده، ماننــد تخصیــص زمین هــای عمومــی بــرای فعالیت هــای تجــاری بــه جــای 
ســاخت بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی محلــی. آنچــه در ســطح بین المللــی از آن صحبــت 
ــت  ــن درس اس ــاوی ای ــا ح ــروس کرون ــون وی ــی چ ــه رویدادهای ــت ک ــن اس ــود ای می ش
کــه ســالمت عمومــی، اهمیــت بیشــتری از مالحظــات اقتصــادی صــرف دارد و دولت هــا 
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نمی تواننــد از زیــر بــار هزینه هــای زیرســاخت های بهداشــت و تأمیــن ســالمت شــانه 
خالــی کننــد. حتــی طراحــی و معمــاری خانه هــا هــم نقــش خــود را در ســالمت اجتماعــی 
و امــکان تعامــل در شــرایط قرنطینــه نشــان داد. بــرای مثــال »بالکــن« فضــای میانجــی عرصــۀ 
ــا  ــی ره ــزوای اجتماع ــردم را از ان ــه م ــود ک ــی ب ــی از امکانات ــۀ عموم ــی و عرص خصوص
کــرد و بــه آنهایــی کــه منازلشــان از ایــن امــکان برخــوردار بــود، ایــن اجــازه را داد تــا بــه 
فعالیت هایــی چــون ورزش گروهــی، گفت وگــو، آوازخوانــی دســته جمعی و ماننــد اینهــا 
بپردازنــد. بهره گیــری از کمــک نهادهــای مدنــی در جهــت افزایــش همبســتگی اجتماعــی 
ــاد  ــی اعتم ــه مدن ــه جامع ــد ب ــت. بای ــه اس ــهیلگر و حمایت گران ــت های تس ــد سیاس نیازمن
داشــت و بــرای مثــال بــا کاهــش سیاســت فیلترینــگ بــرای بســط روابــط اجتماعــی کوشــید.

ــر  ــه دارد، تأثی ــائلی ک ــود مس ــا وج ــی ب ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــه سیاس ــم ک می دانی
مهمــی در کاهــش تلفــات ناشــی از بیمــاری و کاســتن از پیامدهــای منفــی آن دارد. امــا در 
نهایــت ایــن میــزان اعتمــاد عمومــی بــه دولــت اســت کــه توفیــق سیاســت ها و اقدامــات در 
زمینــه حــل بحــران را تضمیــن می کنــد. یکــی از عوامــل مهــم در ایجــاد اعتمــاد میــان مــردم 
و مقامــات دولتــی، شــفافیت و اطالع رســانی دقیــق و به هنــگام اســت. فراهــم کــردن آزادی 
عمــل بیشــتر بــرای رســانه ها جهــت اطالع رســانی دقیــق، شــفاف و صحیــح در ایــن زمینــه 
ــعه یافتۀ  ــر توس ــق کمت ــژه در مناط ــی به وی ــاخت های اطالعات ــعۀ زیرس ــرورت دارد. توس ض
ــز  ــرای تجهی ــات الزم ب ــه، اقدام ــرار گرفت ــتورکار ق ــدی در دس ــکل ج ــه ش ــد ب ــور بای کش
دانش آمــوزان و دانشــجویان نیازمنــد بــه ابــزار کمک آموزشــی ماننــد تبلــت انجــام گیــرد. 
ــان مناطــق  ــال می ــرای کاهــش شــکاف دیجیت ــت توســعۀ زیرســاخت های ارتباطــی ب اولوی

مختلــف کشــور، اهمیــت زیــادی دارد. 
بایــد مراقــب تبعــات اجتماعــی بیمــاری کرونــا بــرای گروه هــای خــاص بــود. 
بی توجهــی بــه ایــن مســئله می توانــد موجــب شــود تــا بیمــاری کرونایــی تبدیــل بــه عامــل 
ــرایط  ــادان در ش ــد معت ــی مانن ــود. گروه های ــا ش ــن گروه ه ــاعد ای ــت نامس ــدید وضعی تش
ــد و سیاســت ها و برنامه هایــی روشــن و دقیــق  بحــران بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرن
ــود.  ــن ش ــی الزم تدوی ــع مال ــن مناب ــیدگی و تأمی ــئول رس ــودن مس ــخص ب ــون مش همچ
گروه هایــی چــون مهاجــران و پناهنــدگان هــم شــرایط خــاص خــود را دارنــد و نمی تــوان 

ــود.  ــه ب ــا بی توج ــران کرون ــرایط بح ــا در ش ــت آنه ــه سرنوش ــبت ب نس
انجــام همــه اقدامــات پیش گفتــه کــه بخــش کوچکــی از مســائل اجتماعــی بــه وجــود 
آمــده بــه ســبب بحــران کروناســت، نیازمنــد ظرفیت هــای اعتمــاد، همــکاری میان بخشــی، 
هماهنگــی، شــفافیت و اقدامــات مشــترک اســت؛ ظرفیت هایــی کــه شــاید بســیاری از آنهــا 

هــم در شــرایط عــادی از وضــع خوبــی برخــوردار نبودنــد.   
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چکیده
»جهــان  بازتــاب  از  جامعه شــناختی  روایتــی  مصــور«،  و  »مفصــل  مقالــۀ  ایــن 
کرونایی شــده« از 2020 میــالدی تاکنــون در/ بــر »زیســت-جهان های دینــی از قــم تــا 
رم« اســت. ایــن روایــت کــه مبانــی تئوریــک و تحلیلــی آن منظــر »جامعه شناســی دین 
ــه گزارش هــای  ــع داده هــا نیــز مســتند ب و انسان شناســی دیــن« اســت و از حیــث مناب
رســانه ای ملــی و جهانــی و چندزبانــی فرهنگــی )انگلیســی، عربــی و فارســی( اســت. 
ــت جهان های  ــای رخ داده در »زیس ــم رخداده ــا ه ــده ت ــالش ش ــت ت ــن روای در ای
»زیســت جهان های  هــم  و  اســالم(  و  مســیحیت  )یهودیــت،  ابراهیمــی«  دینــی 
ــزم و زرتشــتی( و هــم مســائل اجتماعــی چالشــی  ــزم، بودی ــی آســیایی« )هندویی دین
ــن  ــی دی ــر جامعه شناس ــی از منظ ــت جهان های دین ــن زیس ــرای ای ــوع ب محتمل الوق
ــه  ــر ب ــود تصاوی ــه خ ــم اینک ــوند؛ و ه ــیر ش ــف و تفس ــن توصی ــی دی و انسان شناس
عنــوان راویــان اجتماعــی بــا مخاطــب ایــن مقالــه دربــاره رخدادهــای رخ داده جهــان 

ــد. ــرف بزنن ــا رم ح ــم ت ــی از ق ــت جهان های دین ــده و زیس کرونایی ش
ــی  ــروع خوب ــاالً ش ــی، احتم ــتۀ پژوهش ــۀ زیس ــک تجرب ــوان ی ــه عن ــه ب ــن مقال ای
ــن  ــا ای ــران، ت ــن در ای ــن و انسان شناســی دی ــرای اصحــاب جامعه شناســی دی اســت ب
ــر روایتگــری ترکیبــی )جامعه شــناختی و انسان شــناختی دینــی و ژورنالیــزم  نــوع ژان
ســایبری دیــن( را نیــز بــرای توصیــف و تفســیر و تبییــن رخدادهــای اجتماعــی مرتبــط 
بــا زیســت جهان دینــی، هــم در هــر چهــار تــراز »محلــی، ملــی، منطقــه ای و جهانــی« 

و هــم در تــراز »بیناادیانــی« آزمــون کننــد.

ــدی: جهــان کرونایی شــده، زیســت جهان های دینــی، جامعه شناســی دیــن،   واژه هــای کلی
انسان شناســی دیــن و ژورنالیــزم ســایبری دیــن.
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مقدمه
ــن و  ــان چی ــالدی از ووه ــال 2019 می ــای س ــا در انته ــروس کرون ــام وی ــه ابه ــن در هال تکوی
شــیوع اپیدمیولوژیــک )ســرایت و شــیوع و واگیــری موضعــی( آن بــه دیگــر شــهرهای چینــی 
و ســپس پاندمیــک شــدن )همه گیــر شــدن ســرایت و جهانــی شــدن شــیوع( ویــروس کرونــا 
در 2020 میــالدی بــه همــه جهــان، همچنــان محــل بحث هــای علمــی، عمومــی و سیاســی در 
سرتاســر جهــان اســت؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر مضمــون اصلــی فضــای بحث هــای 
دانش پژوهــی )بحث هــای تخصصــی علمــی پزشــکی( و عمومــی )بحث هــای در گرفتــه در 
ــداری، شــنیداری، نوشــتاری، رســانه های ماهــواره ای  شــبکه های اجتماعــی و رســانه های دی
و اینترنــت جهانــی(، نحــوۀ تکویــن و ســرایت ویــروس کرونــا نیــز متدهــای پزشــکی درمــان 
ــی  ــی و اجتماع ــکی و سیاس ــتراتژی های پزش ــت اس ــا و در نهای ــروس کرون ــه وی ــان ب مبتالی

بــرای پیشــگیری از پیشــرفت روزافــزون و حیــرت آور جهانــی ویــروس کروناســت.
امــا ایــن فقــط فضاهــا و مواضــع عرفــی1 و زندگــی روزمــره دنیــوی نیســت کــه متأثــر 
ــت جهان  ــا، زیس ــه م ــی هم ــت جمع ــوی زیس ــه در آن س ــده اند؛ بلک ــا ش ــروس کرون از وی
معنــوی دینــی2 نیــز بــه طــرزی حیــرت آور، باورنکردنــی، غیــر منتظــره و پیش بینی ناپذیــر، 

شــروع بــه کنــش و واکنــش در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا کــرده اســت. 
ــی  ــش ـ واکنش های ــت کن ــن دس ــناختی از ای ــت جامعه ش ــی اس ــر، روایت ــتار حاض نوش
ــم  ــن(، ه ــه دی ــدان ب ــان و معتق ــروان ادی ــن ورز، پی ــگران دی ــان )کنش ــم دین گرای ــه ه ک
اجتماعــات دینــی )نهادهــای دینــی ماننــد کلیســا، مســجد، کنیســه و معبــد، فضاهــای 
ــم  ــی و ه ــای زیارت ــا و حرم ه ــا و مکان ه ــد صومعه ه ــی مانن ــای مذهب ــدس و مکان ه مق
ــرش و از  ــا پذی ــکار ت ــا )از ان ــا کرون ــه ب ــت( در مواجه ــد روحانی ــی مانن ــازمان های دین س

ــته اند.  ــارکت( داش ــی و مش ــا همراه ــت ت ــراض و مخالف ــت و اعت مقاوم
ــی،  ــی، پارس ــی )عرب ــت جهان چندفرهنگ ــت زیس ــن روای ــز ای ــه تمرک ــد نقط ــر چن ه
ترکــی، هنــدی و اردویــی، پالــی و مالــی( اســالمی در سرتاســر خاورمیانــه، شــمال آفریقــا و 
آســیای میانــه و آســیای شــرقی اســت، بــه صــورت مقایســه ای ـ و البتــه در حــد اطالعــات 
مســتند در دســترس ـ بــه زیســت جهان های دینــی غیــر اســالمی )مســیحی، یهــودی، هنــدو 
بودیــزم، کنفوسیوســی ـ تائوییســتی و شــینتویی( نیــز بــه طــور مختصــر در حــد نیــاز بــرای 

توصیــف و روایــت توجــه شــده اســت. 
مســئلۀ محــوری ایــن مقالــه ایــن اســت کــه: »چــرا و چگونــه در جهــان کرونایی شــده، 
ــت جهان  ــا - »زیس ــر م ــان معاص ــکوالر جه ــی و س ــر عرف ــای غی ــع - فض ــن موض مهم تری
ــز  ــان داده و نی ــش نش ــه آن واکن ــته، ب ــه داش ــا مواجه ــروس کرون ــی وی ــا پاندم ــی« - ب دین

1- Profane / Secular.
2- Spiritual
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ت جهان های دینی
س كرونا در زیس

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویرو

ــار زیســت جهان دین گرایــان و دیــن ورزان و  تحــت تأثیــر آن قــرار گرفتــه و ایســتار و رفت
اجتماعــات دینــی را نیــز متأثــر ســاخته اســت. 

مسئله مزبور به تبع پرسش های مهمی را برای این نوشتار پیش روی قرار می دهد: 
ـ زیست جهان های دینی در برابر ویروس کرونای 2020، چه مواجهه ای داشته و دارند؟ 

ــروس  ــن وی ــا ای ــه ب ــی در مقابل ــات دین ــروان و اجتماع ــرای پی ــی ب ــت جهان های دین ـ زیس
چــه توصیه هایــی ارائــه داده و می دهنــد؟ 

ــی  ــان در زیســت جهان های دین ــه ایســتارها و رفتارهــای دین گرای ــا چگون ــروس کرون ـ وی
را متحــول نمــوده اســت؟ 

ایــن  دور  و  نزدیــک  آینده هــای  بــرای  کرونایی شــده  پیامدهــای جهــان  و  تبعــات  ـ 
بــود؟  خواهــد  چــه  آســیایی  و  ابراهیمــی  معنــوی  زیســت جهان های 

روش پژوهش
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــنادی« اس ــه اس ــل »مطالع ــتار در اص ــای نوش ــم مبن ــث روش ه از حی
اینکــه هنــوز ادبیــات تخصصــی و علمــی ایــن مضمــون ـ بــه دلیــل تازگــی رخــداد واقعــی 
ــتار  ــندۀ نوش ــن نویس ــت، بنابرای ــده اس ــه نش ــاخته و پرداخت ــی ـ س ــان عین ــون در جه مضم
ناگزیــر بــه ادبیــات نســبتاً تخصصــی و عمومــی ایــن مضمــون کــه در فضــای رســانه ای در 
دســترس اســت، متکــی شــده اســت. از ایــن رو منابــع داده هــای نوشــتار نیــز گزارش هــای 
ژورنالیســتی، داده هــای اینترنتــی و همچنیــن برخــی تحلیل هــای منــدرج در وب نوشــته های 
نویســنده در شــبکۀ اجتماعــی اســت)1(. هــر چنــد در حــد مقــدورات از برخــی مقــاالت و 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــاز اس ــورد و نی ــب م ــز برحس ــر نی ــی مرتبط ت ــای کارشناس گزارش ه
روی هــم رفتــه ســاختار نوشــتار حاضــر نیــز طــوری طراحــی شــده اســت تــا بتــوان در آن 
ــی »جامعه شــناختی« و گزارشــی »مردم نگاشــتی« )اتنوگرافیــک( از »زیســت جهان  هــم روایت
ــی و  ــک )االهیات ــای تئوری ــی ایده ه ــرح برخ ــاهد ط ــم ش ــد و ه ــده« را دی ــی کرونایی ش دین
ــه  ــود. ب ــا( ب ــا »فاجعــه« )فاجعــه ای جهان گیــر ماننــد ویــروس کرون جامعه شــناختی( مرتبــط ب
ایــن منظــور مــروری بــر ادبیــات فارســی، عربــی و انگلیســی مرتبــط بــا بحــث »کرونــا و دیــن« 
خواهیــم داشــت و بــه طــور مختصــر در ضمــن ایــن روایت تحلیل هــای »االهیــات فاجعــه1« نیز 
بــه »جامعه شناســی دینــی فاجعــه2« هــم نظــر خواهیــم کــرد )ر.ک: نجاتــی حســینی، فروردیــن 
1398، کانــال و ســایت خبرگــزاری مهــر، 26 مــارس 2019()2(. در ضمــن همــان توضیحــات 
ــه صــورت فشــرده نیــز توصیفــی از برخــی مواضــع موافــق/ مخالــف در زیســت جهان های  ب

دینــی در مواجهــه بــا ویــروس کرونــای 2020 میــالدی ارائــه خواهیــم نمــود.

1- Theology of Disaster.
2- Religious Sociology of Disaster.
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1- جهان کرونایی شده و زیست جهان های دینی ابراهیمی و آسیایی 
ــای  ــا مایه ه ــه ب ــک( و البت ــتی )اتنوگرافی ــی مردم نگاش ــه، گزارش ــمت از مقال ــن قس در ای
بــر  آن  تأثیــر  و  کرونایی شــده«  »جهــان  بــا  مرتبــط  داده هــای  از  جامعه شــناختی 
آســیایی  و  اســالم(  و  مســیحیت  )یهودیــت،  ابراهیمــی  دینــی«  »زیســت جهان های 
ــن 1399  ــه اول و دوم فروردی ــی: هفت ــای اینترنت ــتی( )داده ه ــزم و زرتش ــزم، بودی )هندویی

خورشــیدی/ هفتــه آخــر مــارس 2020 میــالدی( خواهــم داشــت.
آغــاز مــرور نیــز بــا ادبیــات انگلیســی اســت: نخســت بــه خاطــر گســتردگی دامنــه ادبیــات 
ــا  ــروس کرون ــروع وی ــاه از ش ــدان کوت ــدت نه چن ــن م ــی همی ــده ط ــی زبان تولیدش انگلیس
ــارۀ ویــروس  ــه 2020 میــالدی/ دی مــاه 1399 خورشــیدی( درب )حــدود90 روز از مــاه فوری
ــیحی،  ــت جهان مس ــر زیس ــده ب ــان کرونایی ش ــرات جه ــۀ تأثی ــاظ دامن ــه لح ــا؛ دوم ب کرون
آیین هــای مذهبــی و مراســم معنــوی مســیحیان به ویــژه حضــور هفتگــی در کلیســا بــرای دعــا، 
تشــریفات مذهبــی به ویــژه در حــوزه کفــن و دفــن متوفیــان عــادی و همچنیــن تشــییع جنازه 

ــی. ــی و امریکای ــژه مســیحیان اروپای ــان به وی ــی مســیحیان جه ــا و رفتارهــای دین کرونایی ه
واضــح اســت بخــش مهمــی از ادبیــات مربــوط بــه تأثیر ویــروس کرونــا بر زیســت جهان 
مســیحی در قــاره پهنــاور امریــکای التیــن، جنوبــی، مرکــزی و حــوزه کارائیــب اســت کــه 
ــن  ــات از ای ــرور ادبی ــرای م ــت آن، ب ــم اهمی ــت و علی رغ ــپانیولی اس ــان اس ــه زب ــاً ب عمدت
ــان تســلط نداشــته  ــه ایــن زب دایــره بیــرون گذاشــته شــده اســت؛ زیــرا متأســفانه نویســنده ب
ــه صــورت معــرف انتخــاب شــده و در اینجــا توصیــف  ــی کــه ب ــن نمونه های اســت. بنابرای
ــان  ــا و شــکل گیری جه ــروس کرون ــرات وی ــه تأثی ــوط ب ــاً مرب و گــزارش می شــود، عمدت

ــی اســت. ــر زیســت جهان مســیحی غرب ــی ب ــی ـ امریکای کرونایی شــده اروپای
در همیــن زمینــه نیــز بــرای زیســت جهان یهــودی و تأثیــرات ویــروس کرونــا بــر 
زیســت جهان عبــری هــم صرفــاً بــه ادبیــات انگلیســی زبان مرتبــط بــا موضــوع اکتفــا شــده 
ــان عبــری، امــکان  ــا زب ــه دلیــل ناآشــنایی نویســنده ب اســت؛ زیــرا در اینجــا نیــز متأســفانه ب
اســتفاده از ادبیــات زبــان عبــری کــه در اســرائیل )فلســطین اشــغالی( دربــاره ویــروس کرونــا 

ــوده اســت.  ــد شــده، میســر نب ــی یهــودی تولی و زیســت جهان دین
ــی آن  ــرزمینی اصل ــوزۀ س ــه ح ــزم، ک ــدو بودی ــژه هن ــز به وی ــیایی نی ــان آس ــاره ادی درب
هنــد و قــاره آسیاســت هــم بــه همیــن منــوال از ادبیــات مرتبــط تولیدشــده بــه زبــان انگلیســی 
اســتفاده شــده اســت. در مجمــوع آنچــه در اینجــا بــه صــورت مختصــر گــزارش می شــود، 
ــی  ــر »زیســت جهان دین ــر جهــان کرونایی شــده ب ــاره تأثی ــات انگلیســی زبان درب ــاً ادبی صرف

یهــودی - مســیحی« و »زیســت جهان دینــی هنــدو - بودیــزم« اســت. 
ــد خاطرنشــان  ــن زرتشــتی« بای ــی »دی ــی - آســیایی مهــم دیگــر یعن ــن ایران ــاره دی درب
ــان دادن  ــرای نش ــدک ب ــی ان ــی، داده های ــن و پارس ــت وجوهای التی ــا جس ــه ب ــاخت ک س
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ــه  ــه ب ــن مقال ــتی« در ای ــی زرتش ــت جهان مذهب ــر »زیس ــده ب ــان کرونایی ش ــرات جه تأثی
ــد. ــد آم ــود خواه ــای خ ــه در ج ــد ک ــت آم دس

ــی و  ــی ابراهیم ــت جهان های دین ــا »زیس ــط ب ــای مرتب ــی از داده ه ــا برخ ــام اینه ــا تم ب
آســیایی و جهــان کرونایی شــده« در حداقــل شــمارش بــه فارســی نیــز تولیــد شــده کــه مــا 
ــی از  ــم کــرد. یکــی از نمونه هــای معــرف و خواندن ــز در اینجــا اســتفاده خواهی ــا نی از آنه
ایــن دســت، گزارش هــای تحلیلــی فارســی دربــاره »دیــن و کرونــا«، کــه بــرای نشــان دادن 
ــان«  ــان جه ــده ادی ــت جهان کرونایی ش ــی »زیس ــی و چندفرهنگ ــه ای، بینادین ــه مقایس وج
نیــز بســیار ســودمند اســت، گــزارش فشــرده »ســایت ایکنــا« بــا عنــوان »تأثیــر و تأثــر پیــروان 
ــر آمــده اســت )ســایت  ــا« اســت کــه کل آن در زی ــی شــیوع کرون ــان در بحــران جهان ادی

خبرگــزاری قرآنــی ایــران، ایکنــا، 11 فروردیــن 1399(.
تصویر 1: نیم رخی از فضاها و مناسک مذهبی چندفرهنگی و چنددینی در جهان کرونایی شده

)یهودیت، مسیحیت، اسالم، هندوئیزم و بودیزم(

1-1- تأثیر و تأثر پیروان ادیان در بحران جهانی شیوع کرونا
ــات  ــخ و مطالع ــی دانشــکده تاری ــال«، اســتاد آمریکای ــراً »جــان اوپ ــا اخی ــه گــزارش ایکن ب
ــل  ــد می ــوب ان ــه گل ــه ای در روزنام ــادا در مقال ــل« کان ــک گی ــگاه »م ــیک در دانش کالس
ــن از  ــی دی ــم کــه اصــول جدای ــرال زندگــی می کن ــادا در شــهر مونت ــن در کان نوشــت: »م
جامعــه در آن شــدیداً رعایــت می شــود. تنهــا نشــانه دینــی کــه در اطــراف خــود می بینــم، 
ــدارس و  ــا را در م ــور آنه ــتانی، حض ــن اس ــه قوانی ــتند ک ــه ای هس ــلمان و محجب ــان مس زن
ادارات دولتــی منــع کــرده اســت«. وی افــزود: »مــن و همســرم، فرزنــدان خــود را بــر اســاس 
انســانیت و صداقــت پــرورش می دهیــم، نــه اصــول دینــی. بــا ایــن حــال در شــرایط کنونــی 
ــش  ــا و نیای ــا دع ــا ب ــم تنه ــاس می کن ــت، احس ــه اس ــان را فراگرفت ــا جه ــران کرون ــه بح ک

ــن 1399(. ــا، 11فروردی ــی - ایکن ــزاری قرآن ــایت خبرگ ــم« )س ــدا می کن ــش پی آرام
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1-2- نقش رهبران مذهبی در بحران کرونا
ــده  ــو ش ــا لغ ــیوع کرون ــر ش ــه خاط ــان ب ــر جه ــی در سرتاس ــم دین ــزاران مراس ــد ه ــر چن ه
ــروان  ــه پی ــا ب ــی می کوشــند ت ــا دعــا و ســخنان دین ــاً ب ــان مختلــف مرتب ــران ادی اســت، رهب
ــاری  ــن بیم ــی از ای ــترس ناش ــراب و اس ــر اضط ــان در براب ــند و از آن ــش ببخش ــود آرام خ
ــرای افــرادی کــه بخــش  ــا ب ــه  تازگــی پــاپ از پیــروان خــود خواســت ت حمایــت کننــد. ب
خدمــات عمومــی در رم را فعــال نگــه داشــته اند، دعــا کننــد. آیــت اهلل ســید علــی سیســتانی، 
مرجعیــت عالــی شــیعۀ عــراق نیــز بــه  تازگــی گفــت کــه کادر پزشــکی بــه انــدازه افــرادی 
کــه از مرزهــای میهــن خــود دفــاع می کننــد، مهــم هســتند و از مــردم ایــن کشــور خواســت 
ــه کنیســه ها  ــی ب ــن مجمــع خاخام هــای اروپای ــد. همچنی ــی دعــا کنن ــرای کادر درمان کــه ب
ــن بیمــاری توصیه هایــی کــرد و از مــردم خواســت  ــه شــیوع ای ــاره چگونگــی پاســخ ب درب

کــه آرامــش خــود را حفــظ کننــد )همــان(.

1-3- نقش آفرینی جوامع دینی
بســیاری از گروه هــای مذهبــی همچنــان بــه ارائــۀ خدمــات خیریــه از جملــه اهــدای تجهیــزات 
پزشــکی بــه جوامــع محــروم ادامــه می دهنــد و رهبــران دینــی دربــاره گروه هــای آســیب پذیر 
ابــراز نگرانــی کرده انــد. مؤسســات خیریــه کاتولیــک در ایتالیــا هنــوز آشــپزخانه های 
ــال نگــه داشــته اند  ــت مالحظــات بهداشــتی، فع ــا رعای ــر را ب ــراد فقی ــرای اف پخــت ســوپ ب
ــرای  ــی ب ــای مال ــع آوری کمک ه ــال جم ــا در ح ــت کالیفرنی ــودی در ایال ــازمان های یه و س

ــان(. ــتند )هم ــالمندان هس ــدگان و س ــد، پناهن ــای کم درآم خانواده ه

1-4- تأثیرپذیری مراسم دینی از کرونا
بســیاری از نهادهــای دینــی در حــال بســتن مکان هــای عبــادت یــا محــدود کــردن اجتماعات 
ــعودی ورود  ــتان س ــته، عربس ــاه گذش ــاده در م ــدام فوق الع ــک اق ــتند. در ی ــی هس عموم
ــرای عمــره متوقــف  ــه را ب ــه مکــه و مدین ــوع اعــالم کــرد و ســفر ب ــراد خارجــی را ممن اف
ــرای  ــه ب ــجدالنبی)ص( را در مدین ــه و مس ــجدالحرام در مک ــن مس ــتان همچنی ــرد. عربس ک
ــد و  ــو کرده ان ــه را لغ ــاز جمع ــه نم ــاجد، اقام ــیاری از مس ــت. بس ــردن بس ــی ک ــد عفون ض
ــه  ــاًل در خان ــا فع ــته اند ت ــردم خواس ــران و... از م ــزی و ای ــت و مال ــد کوی ــورهایی مانن کش
ــر  ــزاران نف ــی کــه طــی آن معمــوالً ه ــو بودای ــن جشــن های ســال ن ــد. همچنی نمــاز بخوانن
بــرای مراســم آب بــازی و دیگــر مراســم جمــع می شــوند، در سراســر آســیای جنوبــی لغــو 

شــده اســت )همــان(.
امــا در هنــد هــر چنــد نارنــدرا مــودی، نخســت وزیر ایــن کشــور از مــردم خواســته بــود 
کــه در اجتماعــات عمومــی شــرکت نکننــد، هــزاران نفــر کــه بســیاری از آنهــا ماســک های 
ــی شــامل  ــد. بســیاری از مراســم دین ــی شــرکت کردن ــد، در جشــن هول جراحــی زده بودن
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دســت دادن و یــا بوســیدن اشــیای مقــدس اســت. برخــی مقامــات دینــی بــرای پیشــگیری از 
ــاًل کلیســای کاتولیــک رم، پخــش  ــد. مث ــی اتخــاذ کرده ان ــن بیمــاری، راه حل های شــیوع ای
تلویزیونــی دعــای روزانــه پــاپ و موعظــه یکشــنبه او را بــه  طــور زنــده آغــاز کــرده اســت. 
ــه  ــده را ب ــزار بینن ــنگتن، 25 ه ــی واش ــای مل ــی کلیس ــم مذهب ــده مراس ــش زن ــن پخ همچنی

خــود جلــب کــرد )همــان(.

1-5- تأثیرپذیری مراسم دینی در آینده
ــی  ــم احتمال ــن تصمی ــد چنی ــن امــکان وجــود دارد کــه حــج امســال لغــو شــود. هــر چن ای
ــد،  ــون مســلمان را کــه امســال قصــد ســفر را داشــتند، غمگیــن می کن ــاً ســه میلی کــه تقریب
ــه خاطــر شــیوع  ــار از جملــه ب ایــن اتفــاق، بی ســابقه نیســت. مراســم حــج تاکنــون چهــل ب
وبــا و طاعــون بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت. همچنیــن در مــاه رمضــان احتمــاالً مراســم  
افطــاری عمومــی در جوامــع اســالمی در گوشــه و کنــار جهــان لغــو خواهــد شــد )ســایت 

ــن 1399(. ــا، 10 فروردی ایکن
ــه  ــی مراســم جمع ــم ســاندی« و راهپیمای ــش »پال ــد همای ــه مقــدس مانن جشــن های هفت
ــد،  ــد ش ــام خواه ــت انج ــور جمعی ــدون حض ــدرن ب ــخ م ــار در تاری ــرای اولین ب ــوب1 ب خ
ــم  ــود. مراس ــش ش ــون پخ ــده از تلویزی ــور زن ــه  ط ــم ب ــن مراس ــت ای ــن اس ــد ممک ــر چن ه
عیــد پــاک و مــاه رمضــان کــه بــا فاصلــه چنــد هفتــه در مــاه آینــده رخ می دهــد، بــه دلیــل 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــد ش ــه رو خواه ــی روب ــرات بزرگ ــا تغیی ــی ب ــری اجتماع ــت  فاصله گی سیاس
مثــال، زائرانــی کــه امیدوارنــد از مکان هــای مقــدس مســیحی، یهــودی و اســالمی در 
بیت المقــدس دیــدن کننــد، بایــد آمــاده شــوند تــا دو هفتــه قرنطینــه را تحمــل کننــد؛ زیــرا 
ــرار اســت )همــان(. ــان برق ــه ســرزمین های اشــغالی همچن احتمــاالً محدودیت هــای ســفر ب

2- کرونا و زیست جهان ادیان ابراهیمی 
2-1- جهان کرونایی شده و زیست جهان یهودی 

ــورات  ــای ت ــق )آموزه ه ــد عتی ــریعت عه ــه ش ــدی ب ــودی در پایبن ــی یه ــت جهان دین زیس
عبــری(، رادیکال تــر از همتــای مســیحی خــود اســت. بنابرایــن وام گرفتــن از منجی گرایــی 
ــر فاجعــه و مصائــب دنیــوی، بخشــی  ــرای بقــا و زیســت مقاومتــی در براب شــریعت یهــود ب
ــیر  ــت و تفس ــدس یهودی ــاب مق ــدرج در کت ــت، من ــریعت یهودی ــی ش ــای فقه از آموزه ه
ــی  ــای دین ــوزه - ایدئولوژی ه ــت آم ــه در خدم ــت ک ــود« اس ــورات و تلم ــی آن، »ت فقه

ــت)3(. ــز هس ــی نی ــی« و هزاره گرای »موعودگرای
ــرد -  ــک دولتم ــه در آن ی ــود ک ــه نم ــر توج ــزارش زی ــه گ ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ب

1- Good Friday
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روحانــی یهــود از آمــوزۀ »منجی گرایــی1« عیســای مســیح، موعــود یهودیــت و مســیحیت، 
ــا« بهــره می بــرد، تــا نشــان دهــد کــه زیســت جهان  ــا »فاجعــه ویــروس کرون بــرای مقابلــه ب
دینــی می توانــد بــا اطمینــان خاطــر از مصــون مانــدن در برابــر بالیــا بــه خوبــی بــا ایــن فاجعــه 
مقابلــه کنــد؛ بــدون اینکــه نیــازی بــه توصیه هــا و دســتورالعمل های ســکوالر )توصیه هــای 
عرفــی و علمــی اســتاندارد در جهــان غیــر دینــی( داشــته باشــد)4(. جالــب اینکــه گفتــه شــده 
ــن  ــس از ای ــه پ ــی - دولتمــرد اســراییلی )و همســرش( حــدود یــک هفت ــن روحان خــود ای

ــا مبتــال شــده اند. ــه کرون اظهارنظــر ب
»وزیــر بهداشــت اســرائیل: مســیح در عیــد پــاک، مــا را از شــر کرونــا نجــات 
ــورات  ــای ت ــه آموزه ه ــت ک ــد اس ــتی معتق ــم صهیونیس ــت رژی ــر بهداش ــد!«: وزی می ده
ــای  ــه انتقاده ــی ک ــت؛ موضوع ــروس کروناس ــان از وی ــده یهودی ــیح )ع( نجات دهن و مس
ــه  ــه نوشــته روزنام ــوز(، ب ــان نی ــا )ادی ــه گــزارش ردن ــه همــراه داشــته اســت. ب ــادی را ب زی
فرامنطقــه ای القــدس العربــی، یعقــوب لیتســمان، وزیــر بهداشــت دولــت اســرائیل کــه عضــو 
ــاکن  ــب( س ــان متعص ــم )یهودی ــان حریدی ــی« و از یهودی ــت تورات ــاد یهودی ــزب »اتح ح
اراضــی اشــغالی اســت، در ســخنانی اظهــار کــرد کــه حضــرت مســیح )ع( در عیــد پــاک 
ــرد. وی  ــد ک ــا خواه ــکالت ره ــی مش ــا و تمام ــروس کرون ــر وی ــا را از ش ــد و آنه می آی
ــه صهیونیســتی  ــا در جامع ــن اظهــارات را کــه نشــان دهنده چهــره دیگــری از درگیری ه ای
اســت، در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار شــبکه 12 تلویزیــون ایــن رژیــم دربــاره باقــی مانــدن 
ــاک مطــرح کــرد. اظهــارات لیتســمان  ــد پ ــان برگــزاری عی ــا زم ــه ت اســرائیلی ها در قرنطین
ــوده،  ــا ب ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــرائیل ب ــات اس ــتی مقام ــای بهداش ــا توصیه ه ــف ب ــه مخال ک
ــر  ــا آویگــدور لیبرمــن، وزی ــه همــراه داشــته اســت و باعــث شــد ت ــادی را ب انتقادهــای زی
ــتی  ــر بهداش ــا«، وی را »وزی ــه م ــرائیل خان ــزب »اس ــس ح ــم و رئی ــن رژی ــابق ای ــگ س جن

ــن 1399(. ــا، 10 فروردی ــوز ـ ردن ــایت ادیان نی ــد )س ــم« بنام ــرن نوزده ــده از ق بازمان
ــدن  ــاره بازمان ــه درب ــت ک ــرائیلی اس ــک اس ــارات ی ــاهدمثال، اظه ــه ش ــن زمین در همی
ــال  ــا وجــود اعم ــا، ب ــودی، کنیســه ها و عبادتگاه ه ــریعت یه ــی ش ــی دین ــز فرهنگ مراک
ــع و  ــه مراکــز تجم ــودن هم ــته ب ــغالی، بس ــرزمین های اش ــی در س ــه کرونای محــدود قرنطین
ــارات  ــاس اظه ــر اس ــد. ب ــت می کن ــی صحب ــد و گردهمای ــای رفت و آم ــز محدودیت ه نی
ــی و  ــای عرف ــه توصیه ه ــی ب ــدان اهمیت ــری چن ــودی عب ــی یه ــت جهان دین ــراً زیس او ظاه
ــد.  ــودی نمی ده ــی یه ــک دین ــد مناس ــا تحدی ــق ی ــرای تعلی ــی ب ــر دین ــان غی ــکوالر جه س
یــک اســرائیلی دیگــر نیــز در گفت وگــو بــا روزنامــۀ »هاآرتــص« در انتقــاد از 
اظهــارات لیتســمان عنــوان کــرد: پاســخ لیتســمان بــه ســؤال خبرنــگار، بــوی جهــل و نادانــی 

1- Messianism
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ت جهان های دینی
س كرونا در زیس

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویرو

می دهــد. وی افــزود: حتــی در دوره هــای بحــران نیــز دیــن باالتــر از هــر چیــز دیگــری قــرار 
ــدارس  ــا م ــده اند، ام ــته ش ــره بس ــی و غی ــز فرهنگ ــگاه ها، مراک ــدارس، دانش ــرد. م می گی
ــا، لیتســمان  ــن انتقاده ــا وجــود ای ــا ب ــاز اســت. ام ــان درهایشــان ب ــی و کنیســه ها همچن دین
همچنــان از موضــع خــود مبنــی بــر ضــرورت بازمانــدن مراکــز دینــی دفــاع می کنــد. نکتــه 
ــن  ــات ای ــتورالعمل های مقام ــه دس ــرائیل ب ــای اس ــه حریدی ه ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج قاب
ــود  ــی خ ــد و زندگ ــرام نمی گذارن ــر احت ــش از ده نف ــع بی ــری از تجم ــرای جلوگی ــم ب رژی
ــا در  ــه کرون ــل توج ــیوع قاب ــاز ش ــه زمینه س ــئله ای ک ــد؛ مس ــه می دهن ــول ادام ــق معم را طب

اراضــی اشــغالی اســت )همــان(.
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــا ب ــر کرون ــروس جهان گی ــا وی ــه ب ــکل مقابل ــای پروت ــا ایف ام
ــی« در زیســت جهان های  ــت مدن ــر »عقالنی ــی ب ــی بهداشــت و همراهــی مبتن ســازمان جهان
ــد - در  ــم دی ــه خواهی ــه ک ــه – همان گون ــرای نمون ــت. ب ــاوت اس ــی، متف ــان ابراهیم ادی
ــت جهان  ــا »زیس ــه ب ــل مقایس ــیحی« قاب ــت جهان مس ــی، »زیس ــان ابراهیم ــت جهان ادی زیس
ــه  ــی در زمین ــزم دین ــترین رادیکالی ــاًل بیش ــت. مث ــودی« نیس ــت جهان یه ــالمی« و »زیس اس
تخطــی از پروتــکل مقابلــه بــا ویــروس جهان گیــر کرونــا بــر اســاس اســتانداردهای ســازمان 
ــی  ــین مذهب ــهرهای یهودی نش ــژه ش ــودی و به وی ــان یه ــه جه ــوط ب ــت، مرب ــی بهداش جهان
)به ویــژه بیت المقــدس/ اورشــلیم( اســت. بــر اســاس گزارش هــای مســتند رســانه های 
خبــری جهانــی، یهودی هــای متعصــب و بینادگــرا - از منظــر جامعه شناســی سیاســی دیــن 
- همچنــان در برخــی از محــالت و مناطــق یهودنشــین مذهبــی بــه برگــزاری مراســم آیینــی 
ــدس و  ــه بیت المق ــوار ندب ــار دی ــا در کن ــه ها و دع ــی در کنیس ــاز جمع ــد نم ــی )مانن جمع
ــط  ــده توس ــی بسته ش ــن مذهب ــدس وزرات اماک ــن بیت المق ــه صح ــرای ورود ب ــالش ب ت

ــان(. ــد )هم ــه می دهن ــرائیلی ادام ــربازان اس ــت س ــود ممانع ــا وج ــت( ب دول
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت همچنــان مشــغول اجــرای مقــررات پروتــکل اســتاندارد 
ــرای  ــی ب ــری اجتماع ــال فاصله گی ــی و اعم ــه خانگ ــرای قرنطین ــت ب ــی بهداش ــازمان جهان س
زندگــی روزمــره )پروفــان و ســکوالر( و تســری ایــن مقــررات بــه »زیســت دینــی و فضاهــای 
ــاوی فقهــای یهــود )خاخام هــا( مبنــی  ــا وجــود برخــی فت ــی ب دینــی« در اســرائیل اســت. حت
بــر لــزوم رعایــت پروتــکل مقابلــه بــا ویــروس کرونــا از ســوی یهودیــان و انجــام آیین هــای 
عبــادی بــه صــورت فــردی تــا رفــع مشــکل کرونــا و برخــالف »یهودیــان ســکوالر« که بــا این 
فتــوا و پروتــکل دولــت اســرائیل هیچ گونــه مشــکلی ندارنــد، »یهودیــان رادیــکال و بنیادگرای 
مذهبــی« همچنــان بــا ایــن پروتــکل کــه از نظــر آنهــا مغایــر بــا شــریعت گرایی و ایمــان یهودی 
اســت، مخالفــت می ورزنــد. قطبــی شــدن یهودیــان اســرائیل بــه »یهودیــان ســکوالر/ مذهبــی« 
ــی در  ــی آیین ــش مذهب ــش و چال ــده تن ــن تعیین کنن ــن، مهم تری ــی دی ــر جامعه شناس از منظ
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جهــان کرونایــی اســرائیل )ســرزمین های 
اشــغالی و فلســطین اشــغالی( و همچنیــن 
»بحــران هویــت در مرجعیــت فقهــی« 
دولت گــرا/  یهــودی  خاخام هــای 

مردم گــرا/ میانه گراســت )همــان(.
آنچــه  از  مســتند  نمونــه ای  بــرای 
گــزارش  بــه  می تــوان  شــد،  گفتــه 
خبرگــزاری دانشــجویان ایران )ایســنا( از 
ایــن رویــداد مذهبــی سیاســی مهــم کــه 
در مقابلــه و مخالفــت یــک »جمعیــت 
ــی  ــکل جهان ــا »پروت ــودی« ب ــی یه مذهب
شــکل  کرونــا«  ویــروس  بــا  مقابلــه 
گرفتــه و بــه نقــل از خبرگزاری هــای 
معتبــر جهــان مــدون شــده، اکتفــا نمــود 
)ســایت ایســنا، 16 فروردیــن 1399(.

ــوای  ــن محت ــزارش و همچنی ــن گ ای
رســانه های  مشــابه  گزارش هــای 
و  چــرا  کــه  می دهــد  نشــان  جهانــی 
ــودی«  ــی یه ــت جهان دین ــه »زیس چگون
و »زیســت جهان غیــر دینــی یهــودی« 
در یــک فضــای ســرزمینی واحــد بــه 
بــا پروتــکل  دو صــورت مغایــر هــم 
ــا ویــروس  ــه ب ــی و اســتاندارد مقابل جهان
می شــوند  مواجــه  کرونــا  جهان گیــر 
 31 فارســی،  نــت  تی ارتــی  )ســایت 
ای.ای.کام  ســایت   /2020 مــارس 
ســایت   /2019 دســامبر   6 فارســی، 

ــی و  ــی فارس ــایت بی بی س ــارس 2020/ س ــل 2020، 31 م ــی، 4 آوری ــه فارس ــه ول دویچ
.)2020 مــارس   30 جهانــی، 

اعــالم منــع تــردد در محــالت مســکونی یهودیــان ارتدکــس در اراضــی اشــغالی: 
شــهر مذهبــی بنی بــراک عمــاًل قرنطینــه شــده اســت. بی توجهــی یهودیــان حریــدی 

تصویر 2: تجمع جمعی از بنیادگرایان یهودی معترض 
در مخالفت با تصمیم قرنطینه دولتی در بیت المقدس

تصویر 3: حضور سربازان اسرائیلی در صحن 
بیت المقدس برای اجرای قرنطینۀ کرونایی

تصویر 4: درگیری جمعی از بنیادگرایان یهودی با 
پلیس در مخالفت با سیاست قرنطینه در اسرائیل 
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ــه  ــال ب ــزان ابت ــا منجــر شــده اســت. می ــه کرون ــان ب ــش شــمار مبتالی ــه افزای و ارتدکــس، ب
بیمــاری کرونــا در شــهرها و محــالت مذهبــی، هشــت برابــر دیگــر نقــاط اســت. بــه گــزارش 
ــه کانون هــای  ــان ارتدکــس ب ــراک و محــالت مســکونی یهودی ــی بنی ب ایســنا، شــهر مذهب
شــیوع اپیدمــی کرونــا تبدیــل شــده اند. پلیــس بــا کمــک ارتــش عمــاًل راه هــای ورودی و 
ــی  ــات، بی اعتنای ــن اقدام ــا وجــود ای ــراک را مســدود کــرده اســت. ب خروجــی شــهر بنی ب
یهودیــان محافظــه کار بــه توصیه هــا و مقــررات دولــت اســرائیل بــه افزایــش شــتابان مــوارد 
ابتــال بــه بیمــاری کرونــا در محــالت بــه  شــدت مذهبــی اســرائیل منجــر شــده اســت. ســایت 
»تاگس شــاو« وابســته بــه شــبکه یــک تلویزیــون آلمــان، گزارشــی از شــیوع مهــار گسســته 
بیمــاری کرونــا در محــالت مســکونی یهودیــان ارتدکــس در اراضــی اشــغالی دارد. شــهر 
بنی بــراک بــا دویســت هــزار نفــر جمعیــت، مهم تریــن شــهر مذهبــی در اراضــی اشــغالی بــه 
ــان  شــمار می آیــد. ایــن شــهر کــه در اســتان تل آویــو واقــع اســت، محــل ســکونت یهودی
ــا خودروهــای خــود در خیابان هــای  ــس ب ارتدکــس اســت. ظــرف روزهــای گذشــته، پلی
ــتفاده از  ــا اس ــوران ب ــه، مأم ــزارش دویچه ول ــه گ ــت. ب ــرده اس ــت زنی ک ــهر گش ــن ش ای
ــا هــدف  ــا ب ــد و تنه ــد کــه در خانه هــای خــود بمانن ــی درخواســت کرده ان بلندگــو از اهال
ــه  ــردم ب ــی م ــد. بی توجه ــرک کنن ــود را ت ــای خ ــک، خانه ه ــه پزش ــه ب ــا مراجع ــد ی خری
مقــررات باعــث شــده کــه پلیــس بــا کمــک ارتــش، شــهر را مســدود کنــد و ده هــا پســت 
نگهبانــی در نقــاط مختلــف ایــن شــهر ایجــاد کنــد )ســایت دویچــه ولــه فارســی، 4 آوریــل 

ــارس 2020(. 2020 و 31 م
ــا و  ــی اســرائیل، توصیه ه ــه  شــدت مذهب ــی مناطــق ب ــی: اهال ــای مذهب ــت نیروه مقاوم
ــای  ــم و کالس ه ــان در مراس ــد و همچن ــرده، نمی پذیرن ــع ک ــت وض ــه دول ــی را ک مقررات
ــر  ــا مهم ت ــخن خاخام ه ــب، س ــان متعص ــرای یهودی ــد. ب ــرکت می کنن ــی ش ــدارس دین م
ــاب  ــازی« خط ــس را »ن ــای پلی ــی نیروه ــراک حت ــان بنی ب ــت. جوان ــی اس ــن دولت از قوانی
می کننــد. کار بــه جایــی رســیده اســت کــه بنــا بــر ارزیابــی کارشناســان ایــن احتمــال وجــود 
ــال شــده باشــند.  ــا مبت ــه بیمــاری کرون ــراک ب ــردم شــهر بنی ب دارد کــه چهــل درصــد از م
ــت.  ــده اس ــئوالن ش ــی مس ــث نگران ــهر باع ــن ش ــالمند ای ــهروندان س ــت ش ــژه وضعی به وی
ــراک  ــال را از بنی ب ــتاد س ــن تر از هش ــهروندان مس ــر از ش ــا 4500 نف ــالش دارد ت ــت ت دول
ــگ اســرائیل از شــیوع  ــر جن ــت، وزی ــی بن ــد. نفتال ــا اســکان ده خــارج کــرده و در هتل ه
بیمــاری کرونــا در بنی بــراک ســخن گفتــه و مقاومــت ســالمندان را چالشــی بــرای دولــت 
ــد. از  ــد می کن ــن شــهر را تهدی ــی ســالمندان ای ــه اســت: »خطــر جان دانســته اســت. او گفت
ایــن رو ارتــش پــا بــه میــدان نهــاده اســت. وظیفــه آنــان، خــارج کــردن افــراد ســالخورده از 

ایــن منطقــه اســت« )همــان(.
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ــا: شــهروندان مذهبــی و ارتدکــس، مدت هــا خطــر شــیوع  ــر کرون ــن خط ــدی نگرفت ج
ــد  ایــن بیمــاری را جــدی نگرفتنــد و برخــالف توصیــۀ دولــت در کنیســه ها گــرد هــم آمدن
و کالس هــای دینــی خــود را برگــزار کردنــد. هشــدارهای پلیــس و مقامــات دولتــی نیــز بــه 
گــوش خیلــی از آنهــا نرســیده بــود. نــزد یهودیــان ارتدکــس، اســتفاده از تلفن هــای همــراه، 
اینترنــت و رادیــو و تلویزیــون حــرام و قدغــن اســت. بــن حیــم، کارشــناس مســائل دینــی در 
کانــال 13 تلویزیــون اســرائیل گفتــه اســت کــه نیروهــای متعصــب اکنــون می تواننــد دریابنــد 
کــه تــورات، آنهــا را در برابــر ویــروس حفاظــت نمی کنــد. گفتــه می شــود کــه شــتاب شــیوع 

بیمــاری کرونــا در مناطــق مذهبــی، هشــت برابــر بیــش از دیگــر نقــاط اســت )همــان(.

2-2- جهان کرونایی شده و زیست جهان مسیحی
تصویرهــا بــرای نشــان دادن امــر واقــع اجتماعــی یعنــی تأثیــر کرونــا و بالیــی کــه بــر ســر 
فرهنــگ جهــان مســیحی غــرب - دســت کم در محــدوده ســرزمین دینــی کاتولیــک 
ــاپ  ــرو مســیحی - آورده اســت، بســیار گویاســت. »پ ــد و پی ــارد معتق ــم میلی ــک و نی ــا ی ب
فرانســیس«، رهبــر کاتولیک هــای جهــان در جهــان کرونایــی و در واتیــکان مســیحی 
ــژه  ــاپ به وی ــدگان همیشــگی پ ــر از زیارت کنن ــزاران نف ــدون حضــور ه کرونایی شــده و ب
در روزهــای یکشــنبه و بــدون هرگونــه مالقات کننــده در حــال پیــاده روی بــه ســمت محــل 
عبــادت اســت. تصویــر دیگــر، مراســم عبــادی پــاپ، بی حضــور نــگاه بــه مشــتاقان مســیحی 
وی )معمــوالً همــان 40 تــا 50 هــزار نفــری کــه هــر هفتــه در میــدان ســنت پیتــر روم، گــرد 

ــد( اســت. ــارت کنن ــکان زی ــاالی بالکــن معــروف واتی ــاپ را از ب ــا پ ــد ت هــم می آین
تصویــر دیگــر نشــان دهنده »مراســم عبــادی مجــازی1« پــاپ اســت. این بــار پــاپ 
ــا واســطه مجــازی بی-حضــور فیزیکــی مؤمنــان مســیحی شــده  وادار بــه کاربــری رســانه ب
اســت. همــه ایــن تصویرهــای اجتماعــی نشــان می دهــد کــه »فرهنــگ دینــی عقالنی شــده و 
مدرن شــده مســیحیت« - آنگونــه کــه ماکــس وبــر، جامعه شــناس بــزرگ دیــن، بانــی تبییــن 
ــه  ــدۀ جامعه شــناختی غرب محوران ــن ای ــز محــل تأمــل و مشــتاق ترویــج ای و تفســیر ایــن ت
ــدرن  ــی م ــش دین ــش - واکن ــب یــک »کن ــز در قال ــی نی ــه در جهــان کرونای ــود - چگون ب
عقالنی شــده« تــالش می کنــد تــا نشــان دهــد کــه چگونــه دیــن مســیحیت مــدرن واتیــکان 
ــاپ در هــزاره ســوم و در ســال 2020 میــالدی - برخــالف ســلف کالســیک و ســنتی  و پ
ــی  ــدرن و علم گرای ــم م ــف عل ــه مخال ــیحی ک ــتناک مس ــطای وحش ــرون وس ــود در ق خ
ــیون و  ــی انگیزاس ــاپ یعن ــی پ ــت فقه ــی و والی ــی فرهنگ ــتگاه مهندس ــود و دس ــرفته ب پیش
ــی  ــدرن غرب ــاوری م ــم و فن ــا زیســت جهان پیشــرفته عل ــد را راه انداخــت – ب ــش عقای تفتی

بــر ســر مهــر اســت.

1- Cyber Religious Rituals. 
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ــی مســیحیت«  ــد کــه »زیســت جهان دین ــد نشــان دهن ــر می بای ــت اینکــه تصاوی در نهای
ــا پروتــکل اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت  ــه مــوازات زیســت جهان ســکوالر ب نیــز ب
ــن همراهــی  ــد. ای ــا همراهــی و همــکاری می کن ــر کرون ــروس جهان گی ــا وی ــه ب در مواجه
ــکی  ــتی پزش ــای بهداش ــا و توصیه ه ــروس کرون ــا وی ــه ب ــکل مقابل ــا پروت ــازگاری ب و س
ــای  ــام حوزه ه ــی در تم ــۀ جمع ــی و قرنطین ــی و خودقرنطینگ ــری اجتماع ــد فاصله گی مانن
ــن و تشــییع  ــق و توقــف مراســم کفــن و دف ــی - از تعلی ــدرن غرب زیســت جهان مســیحی م
ــد و شــعایر  ــای یکشــنبه ها، بســته شــدن کلیســاها، مراســم غســل تعمی ــی، دع ــازۀ جمع جن
ــن، 9  ــهری آنالی ــایت همش ــت )س ــاهده اس ــل مش ــایی - قاب ــد و ازدواج کلیس ــی عق آیین
ــت، 26 اســفند 1398؛ ســایت خبرگــزاری شبســتان، 3  ــن 1399؛ ســایت فرصــت ن فروردی

ــن 1399(. ــا، 18 فروردی ــزاری ایرن ــایت خبرگ ــن 1399؛ س فروردی

تصویر 5: اجرای شعایر آیینی مسیحی توسط پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان،  در »جهان کرونایی شده« 
به صورت فردی )واقعی و مجازی( در واتیکان )رم - ایتالیا(

امــا در همیــن ســویه و بــه صــورت مقایســه ای و بــرای نشــان دادن اینکــه چگونــه »جهــان 
اروپایــی امریکایــی کرونایی شــده بــر »زیســت جهان دینــی مســیحیت« تأثیــر گذاشــته و نیــز 
اینکــه چگونــه ایــن زیســت جهان بــا یــک و نیــم میلیــارد پیــرو نســبت بــه ایــن تأثیــرات، کنش 
- واکنــش نشــان داده اســت، دســت کم در مذهــب پرشــمار کاتولیــک و بزرگ تریــن نهــاد 
ــیحیت  ــان مس ــع رخ  داده در جه ــر واق ــه ام ــت ب ــی اس ــکان، کاف ــی آن واتی ــازمان مذهب - س
غربــی بــه محوریــت ایتالیــا، مقــر واتیــکان نظــر کنیــم. بــر اســاس ایــن امــر واقــع و از منظــر 
جامعه شــناختی دیــن، شــش پدیــده بــه هــم مرتبــط در »جهــان کرونایی شــده مســیحی« جلــب 

ــد:  ــر می کن نظ
ــی  ــر مذهب ــیس«، رهب ــاپ فرانس ــدرن »پ ــت م ــر عقالنی ــق ب ــی منطب ــی مدن ــارات مذهب 1. اظه
کاتولیک هــای جهــان دربــاره جــدی گرفتــن فاجعــه ویــروس کرونــا و خطــرات و مخاطــرات 
آن و لــزوم عمــل بــه توصیه هــای پزشــکی - بهداشــتی اســتاندارد جهانــی بــرای مقابلــه بــا کرونا؛ 
ــراب  ــرس و اضط ــر ت ــه ب ــرای غلب ــد ب ــه درگاه خداون ــردن ب ــا ک ــی دع ــرورت مذهب 2. ض

ــریت؛  ــیحیان و بش ــرای مس ــای آن ب ــه و تروم ــی از فاجع ناش
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3. بسته شدن مراکز تجمع دینی مسیحیان به ویژه کلیساها؛ 
4. تعلیــق انجــام جمعــی و گروهــی مراســم آیینــی از دعــا، غســل تعمیــد، ازدواج کلیســایی 

تــا کفــن و دفــن امــوات؛ 
5. تعلیــق مالقــات هفتگــی پــاپ فرانســیس از بالکــن معــروف واتیــکان بــا زیارت کننــدگان 

مســیحی در صحــن و میــدان ســنت پیتــر واتیــکان؛ 
ــدون حضــور مســیحیان  ــاپ فرانســیس، ب ــرادی نیایــش هفتگــی توســط پ 6. برگــزاری انف

ــه ایــن مراســم آیینــی روال منــد )همــان(. معتقــد ب
ــاز هــم  ــان ب ــر کاتولیک هــای جه ــرد: رهب ــرا ک ــش را اج ــن نیای ــی آیی ــه تنهای ــاپ ب پ
ــه نقــل از  ــوز( ب ــان نی ــا )ادی ــه گــزارش ردن ــی مراســم نیایــش و دعــا را اجــرا کــرد. ب ــه تنهای ب
خبرگــزاری فرانســه، پــاپ فرانســیس 83 ســاله، روز جمعــه به تنهایی مراســم نیایــش را در میدان 
ســنت پیتــر واتیــکان اجــرا کــرد. او بــه خاطــر ممنوعیــت برگــزاری تجمعــات، ایــن مراســم را به 
تنهایــی اجــرا نمــود. پــاپ در ایــن مراســم بــرای همــه کاتولیک هــای جهــان در دورانــی کــه 
ویــروس کرونــا همه جــا غالــب شــده، دعــا کــرد و از آنــان خواســت بــرای رهایــی از تــرس و 
وحشــت، بــه دعــا و خداونــد پنــاه ببرنــد. رهبــر آرژانتینــی کاتولیک هــای جهــان، کرونــا را بــه 
طوفــان تشــبیه کــرد و گفــت همــه مــا ســوار بــر یــک قایــق هســتیم و بایــد بــا دعــا، همبســتگی و 
اتحــاد از ایــن شــرایط طوفانــی عبــور کنیــم. از ابتــدای همه گیــری کرونــا در ایتالیــا و واتیــکان، 

پــاپ همــه آیین هــای مربــوط بــه نیایــش را بــه تنهایــی برگــزار کــرده اســت )همــان(.
همــه اینهــا، اگــر از منظــر »انســان – جامعه شناســی دیــن1« نــگاه کنیــم - منظــری 
ــر  ــی ب ــان کرونای ــرات جه ــان دهنده تأثی ــت – نش ــت اس ــه و روای ــن مقال ــدگاه ای ــه دی ک
بــرای  دینــی  زیســت جهان  بازاندیشــی  و  بازخــورد  و  مســیحیت  دینــی  زیســت جهان 
ــی«  ــۀ زیســتی – طبیع ــک »فاجع ــا ی ــی« ب ــی و مذهب ــی، مدن ــه سه ســویۀ »منطق ــک مواجه ی
ــر کل جهــان اســت.  ــرات فرهنگــی اجتماعــی و سیاســی اقتصــادی ب ــا تأثی انسان ســاخت ب
ــه در  ــاره ک ــم در این ب ــون مه ــد مضم ــه چن ــوان ب ــر می ت ــرف دیگ ــه مع ــد نمون ــرای چن ب
گزارش هــای علمــی اجتماعــی رســانه های خبــری جهــان از مســئله »جهــان کرونایی شــده« 

ــود. ــتناد نم ــت، اس ــده اس ــدرج ش ــی« من ــت جهان های دین و »زیس
- اهمیــت یافتــن بســته شــدن مراکــز تجمــع دینــی؛ توصیه هــای رهبــران مذهبــی بــه پیــروان خــود 
بــرای عمــل بــه توصیه هــای بهداشــتی - پزشــکی اســتاندارد و نیز خوانــدن دعا بــرای رفــع ترومای 

ناشــی از فاجعــه ویــروس کرونا )ســایت شــبکه خبــری الجزیــره انگلیســی، 20 مــارس 2020(. 
ــتن از  ــرای کاس ــی2« ب ــتن داری های مذهب ــاک و خویش ــم امس ــن »رژی ــت یافت ــش و اهمی - نق
تبعــات ویــروس کرونــا در جهــان ادیــان مســیحی یهــودی و هنــدو بودیــزم و اســالمی کــه صرفاً 

1- Anthropo-Sociology of Religion
2- Religious Abstinence.
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بــا انجــام رژیــم غذایــی کــه شــامل روزه گرفتــن، نخــوردن مشــروبات، دوری از اســتعمال مــواد 
ــر عــادات  مخــدر و ســیگار، پرهیــز از رفتارهــای جنســی و ســایر خویشــتن داری های مبتنــی ب

زیســتی - بدنــی - فرهنگــی همــراه اســت )ســایت اخبــار پزشــکی، 26 مــارس 2020(1.
ــه  ــان ب ــاط جه ــایر نق ــی و س ــی اروپای ــازمان های دین ــا و س ــردن نهاده ــل ک ــزوم عم - ل
توصیه هــای اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 
و کاهــش و پیشــگیری از بــروز خطــرات و مخاطــرات ناشــی از آن در قالــب: تعلیــق، 
توقــف، تعویــق یــا تعدیــل گردهمایی هــای مذهبــی؛ تغییــر رویــه و شــکل ارائــه خدمــات 
ــرای اطالع رســانی های درســت، پرهیــز  ــه معتقــدان و اعضــای ســازمان؛ تــالش ب مذهبــی ب
ــا )ســایت مرکــز  ــاره کرون ــروز اطالعــات نادرســت و غلــط درب از شــایعه، جلوگیــری از ب

ــارس 2020(. ــی، 23 م ــرخ جهان ــب س ــای صلی ــگیری از بیماری ه ــرل و پیش کنت
- تغییــر یافتــن طــرز کار نهادهــای دینــی و ســازمان های مذهبــی جهــان بــرای مواجهــه بــا 
ویــروس جهان گســتر کرونــا و نیــز مشــارکت در عملیــات پزشــکی – بهداشــتی - درمانــی 
اســتاندارد در حــال انجــام توســط نهــاد – ســازمان های پزشــکی ملــی و منطقــه ای و ســازمان 
جهانــی بهداشــت و توصیــه نهادهــای مذهبــی جهــان بــه انجــام امــور مؤثــری ماننــد: تعطیــل 
کــردن مســتمر مراکــز دینــی جمعــی و بــه تعلیــق درآوردن مناســک عبــادی مذهبــی جمعی؛ 
ــرادی؛  ــردی و انف ــم ف ــه مراس ــل آن ب ــی و تبدی ــادی مذهب ــم عب ــی مراس ــۀ جمع ــر روی تغیی
ــزوم اختصــاص دادن  ــادت انفــرادی و خانوادگــی؛ ل ــه مراکــز عب ــل کــردن خانه هــا ب تبدی
ــزات  ــد تجهی ــه خری ــی ب ــاق دین ــل انف ــی و عم ــای مذهب ــنتی و خیریه ه ــات س ــور صدق ام
ــی در  ــز نمــودن مراکــز مذهب ــا؛ تجهی ــروس کرون ــا وی ــه ب ــرای مقابل ــاز ب پزشــکی مــورد نی
اختیــار ســازمان های دینــی بــرای بیمارســتان ها و نقاهتگاه هــای درمــان مبتالیــان بــه 
ــارس 2020/  ــط خارجــی، 19 م ــط خارجــی - شــورای رواب ــا )ســایت رواب ــروس کرون وی
ســایت شــورای روابــط اجتمــاع یهودیــان نیویــورک، 20 مــارس 2020/ ســایت ادیــان بــرای 

صلــح – مرکــز بودایــی ملبــورن اســترالیا، 17 مــارس 2020(.
ــه و هنــد و  ــرای صلــح در ســرزمین های پرتنــش خاورمیان ــان ب ــی ادی ــزوم اجمــاع جهان - ل
پاکســتان در راســتای تجمیــع توجــه و تخصیــص انــرژی ســازمان های دینــی جهانــی جهــت 
ــلمانان  ــتار مس ــن و کش ــزاع خونی ــئله ن ــل مس ــرای ح ــژه ب ــا، به وی ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
ــا هــدف جلوگیــری از  ــا آنهــا، ب توســط هندوهــا و بودایــی و کاســتن از تنــش مســلمانان ب
ــداد  ــه ســازمان های ام ــه و کمــک ب ــن مناطــق پرحادث ــا در ای ــروس کرون شــیوع بیشــتر وی
ــی  ــات پزشــکی ـ بهداشــتی ـ درمان ــرای انجــام عملی ــی ب ــی، منطقــه ای و جهان و نجــات مل

ــا )ســایت کنگــره مســیحیان پاکســتان، 25 مــارس 2020(. ــا کرون مواجهــه ب

1- Mandal, Ananya. “What is Religious Abstinence?”. News-Medical. 26 March 2020. 
<https://www.news-medical.net/health/What-is-Religious-Abstinence.aspx>.
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ــای متأخــر در »زیســت جهان های  ــه از رخداده ــد نمون ــن چن ــه نظــر می رســد کــه ای ب
دینــی ابراهیمــی و آســیایی« کــه نوعــی موضع گیــری مذهبــی مدنــی و واکنــش اجتماعــی 
فرهنگــی از ســوی ایــن زیســت جهان ها در برابــر »جهــان کرونایی شــده« اســت، بــه خوبــی 
ــا معضــل  ــه ب ــان را در مواجه ــان جه ــه ادی ــری واحــد و وفاق گون ســمت گیری و جهت گی
جهانــی کرونــا نشــان می دهــد. شــاید کمتــر رخــداد و فاجعــه ای در ســده 20 و 21 میــالدی 
ــی1«  ــی بینادین ــاق جهان ــن »وف ــا چنی ــروس کرون ــر وی ــه جهانگی ــد فاجع ــد مانن ــته باش توانس
ــی، برخــی  ــان در برخــی مواضــع درون دین ــا همچن ــا ام ــا همــه اینه را ایجادکــرده باشــد. ب
اجتماعــات و ســازمان های دینــی هــم در جهــان ادیــان ابراهیمــی و هــم ادیــان آســیایی از 
ــی  ــز از موضــع مخالفت خوان ــد و نی ــان برآمده ان ــی ادی ــا تالش هــای جهان ــاری ب ســر ناهمی
در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا بــا طــرح ادعاهــای دینــی عجیــب و غریــب تــالش می کننــد 
تــا نشــان دهنــد کــه زیســت جهان ادیــان و دیــن داران و مؤمنــان و معتقــدان و دین بــاوران و 
فضاهــای قدســی و دینــی - برخــالف آدم هــا و فضاهــای زیســت جهان ســکوالر و عرفــی 
ــتند.  ــان هس ــون و در ام ــا مص ــروس کرون ــک وی ــرب و مهل ــار مخ ــی - از آث ــر دین و غی
ــه  ــه را ب ــن زمین ــر در ای ــازه اظهارنظ ــترس اج ــود و در دس ــات موج ــه اطالع ــی ک ــا جای ت
ــر  ــام دیــن در براب ــه ن ــراز نمــود کــه »موضع گیری هــای ب متخصصــان می دهــد، می تــوان اب
ــدار و  ــی کم طرف ــگ اقلیت ــک خرده فرهن ــمایل ی ــکل و ش ــه ش ــتر ب ــا« بیش ــروس کرون وی

ــدار و پرحامــی. ــی پرطرف ــی و جهان ــا یــک فرهنــگ اکثریت کم حامــی اســت ت

2-3- جهان کرونایی شده و زیست جهان اسالم
ــه  ــیحی( و در میان ــودی و مس ــده )یه ــی روایت ش ــی ابراهیم ــت جهان دین ــه دو زیس در میان
ــه  ــد ب ــا، بای ــک کرون ــروس پاندمی ــا وی ــی ب ــت جهان دین ــن دو زیس ــه ای ــتار مواجه پیوس
»زیســت جهان اســالمی« عطــف نظــر کــرد کــه از منظــر مواجهــه بــا جهــان کرونایــی داخــل 
مرزهــای جهــان اســالم از خاورمیانــه تــا شــمال آفریقــا و آســیای میانــه و هنــد و پاکســتان، 
ــی را دارد  ــص اول ــم خصای ــلمان، ه ــارد مس ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــور و ح ــاه کش ــا پنج ب
)همچــون جهــان یهودیــت، رفتارهــای دینــی رادیــکال و حرف هــای بنیادگرایانــه مذهبــی 
در مواجهــه بــا ویــروس کرونــا داشــته اســت( و هــم از خصایــص دومــی برخــوردار اســت 
)همچــون جهــان مســیحیت، اجتماعــات دینــی و نهادهــا و ســازمان ها و رهبــران دینــی آن 
از خــود عقالنیــت مدنــی بــرای اجــرای پروتــکل اســتاندارد مقابلــه بــا ویــروس جهانی شــده 
کرونــا نشــان داده انــد و نیــز اینکــه سیاســت ورزان و دولت هــای کشــورهای اســالمی بیــش 
و کــم تــالش نموده انــد از عقالنیــت سیاســی و نــه لزومــاً ایدئولوژیــک بــرای مدیریــت ایــن 

بحــران اســتفاده کننــد(.

1- Global Inter-religious  Consensus.
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بــر ایــن مبنــا و بــا توجــه بــه اینکــه روایتگــری جامعه شــناختی زیســت جهان دینی اســالمی 
در مواجهــه بــا جهــان کرونایی شــده - بــه لحــاظ وســعت بیشــتر و کم نظیــر »آیین هــای روزانــه 
دینــی در جهــان اســالم« در مقایســه بــا دو جهــان یهــودی - مســیحی خــود دســت کم )اگــر 
نگوییــم نیازمنــد یــک کتــاب( مســتلزم مقالــه ای مســتقل اســت، از ایــن رو در اینجــا بــا توجــه 
بــه محدودیــت حجــم مقالــه، بــه صورتــی فشــرده حــق مطلــب دربــاره روایــت »زیســت جهان 
ــاوی  ــبتاً ح ــزارش نس ــن گ ــود. ای ــزارش می ش ــی« گ ــان کرونای ــا جه ــه ب ــالمی در مواجه اس
مواضــع موافــق و مخالــف رخ داده در ایــن زیســت جهان )فشــرده و مســتند بــه منابــع فارســی و 

عربی زبــان هــم دربــاره ایــران اســالمی و هــم ســایر کشــورهای اســالمی( اســت.
امــا ابتــدا الزم اســت نیم رخــی جامعه شــناختی از منظــر انسان شناســی دینــی از »جهــان 
آیین هــای عبــادی روزانــه اســالمی« کــه اکنــون ســویه و شــکل جمعــی آن – و نــه شــکل 
اجــرای فــردی آن - در جهــان کرونایــی یــا متوقــف  شــده، یــا بــه حالــت تعلیــق درآمــده 
ــع اســالمی  ــژه در مواق ــا تحدیدگشــته، نشــان داده شــود. ایــن امــر به وی ــا تعدیل شــده و ی ی
خاصــی رخ داده کــه دقیقــاً ایــام پیــک شــعایر دینــی جمعــی خــاص اســت. منظــور، تقــارن 
جهــان کرونایی شــده بــا ماه هــای اســالمی ســه گانه »رجــب، شــعبان و رمضــان« اســت کــه 
موضــع انجــام »فرایــض مســتحب« ماننــد »اعتــکاف مــاه رجــب در مســاجد، گــزاردن حــج 
عمــره ماه هــای ســه گانه، صــواب - ثــواب بیشــتر شــرکت در نمازهــای جمعــه و جماعــات 
ــه  ــل جهــان کرونایی شــده ب ــه دلی در مســاجد« و فریضــه واجــب »روزه داری« اســت کــه ب

تعلیــق درآمــده و در صــورت تــداوم جهــان کرونایــی، متوقــف خواهــد شــد.
عــالوه بــر ایــن - همان گونــه کــه گفتــه شــد - جهــان مســلمین و نهــاد فقاهــت اســالمی 
ــارک »رمضــان«  ــان نگــران تکلیــف »فرایــض واجــب« در مــاه مب در جهــان اســالم، همچن
اســت. ایــن امــر واقــع نــه تنهــا ســویه فــردی روزه داری را بــه احتمــال پزشــکی بــه مخاطــره 
افتــادن جــان روزه داران در برابــر کرونــا بــا چالــش مواجــه می کنــد و ممکــن اســت 
بســیاری از دارنــدگان پتانســیل روزه نتواننــد بــه لحــاظ ایــن مخاطــره پزشــکی، ایــن فریضــه 
ــز به ویــژه  را ادا کننــد، بلکــه برگــزاری ســایر شــعایر دینــی تابعــی و تبعــی مــاه رمضــان نی
»مراســم جمعــی شــب های قــدر« را هــم بــه تعطیلــی خواهــد کشــاند. بنابرایــن همان گونــه 
کــه مالحظــه می شــود، در ایــن نیــم رخ می تــوان از فرایــض دینــی دیگــری نیــز یــاد کــرد، 
ــم  ــج، مراس ــم ح ــه، مراس ــم تعزی ــارت، مراس ــه، زی ــاز جمع ــه، نم ــای روزان ــد »نمازه مانن
ــر اســاس ســنت های اســالمی« کــه صــورت  ــازه مســلمین ب ــن و تشــییع جن ــن و تدفی تکفی

جمعــی آن بــه حالــت تعلیــق درآمــده و یــا تغییــر شــکل داده اســت)5(.
ــن در  ــی دی ــن و جامعه شناس ــفه دی ــات، فلس ــای االهی ــالم از منظره ــا اس ــام اینه ــا تم ب
مقایســه بــا دو دیــن دیگــر ابراهیمــی دینــی، متمایــز و ممتــاز اســت)6(. خاصیــت پرکشــش و 
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پرانعطــاف دیــن اســالم و پتانســیل های تطبیقــی، تعادلــی، تبدیلــی و بازتولیــدی آن بــه عنــوان 
»دیــن عهــد خاتــم« )عهــد متمــم دیــن عهــد قدیــم یهــودی و دیــن عهــد جدیــد مســیحی( 
خوشــبختانه طــوری اســت کــه جهــان آیین هــای عبــادی اســالمی و شــعایر جمعــی مذهبــی 
بــه طــوری قابــل »مهندســی دینــی« شــده اســت کــه هــم امــکان انجــام بســیاری از ایــن فرایــض 
بــه »شــکل انفــرادی« عمــاًل میســر و از نظــر شــرعی نیــز مقبــول، موجــه و حتــی مؤکــد اســت 
)به ویــژه هنگامــی کــه ادای فرایــض و انجــام عبــادات ممکــن اســت حیــات و بقــای مســلمان 
ــتفاده از  ــده، اس ــالمی مدرن ش ــان اس ــه در جه ــم اینک ــدازد( و ه ــره ان ــر و مخاط ــه خط را ب
»رســانه های دینــی1« )ماننــد رادیــوی دینــی، تلویزیــون دینــی، ســایت های دینــی، کانال هــای 
ــرای  ــی2« ب ــژه »فضــای مجــازی دین ــی( و به وی ــی و شــبکه های ماهــواره ای دین تلگرامــی دین
ــد  ــت؛ مانن ــر اس ــز میس ــت« نی ــرم اینترن ــتفاده از »پالت ف ــا اس ــک از راه دور و ب ــام مناس انج
ــد  ــی مجــازی، اســتفتای مجــازی و مانن ــارت مجــازی، دعــای مجــازی، گردشــگری دین زی
ــرای ایــن بحــث کافــی و الزم اســت گــزارش تحلیلــی - تصویــری ســودمندی کــه  آن)7(. ب
در ســایت عربــی شــبکه ماهــواره ای الجزیــره بــا عنــوان »نحــوۀ تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا 
بــر انجــام مراســم و شــعایر دینــی مســلمین« )کیــف أثــر فیــروس کورونــا علــی الشــعائر الدینیۀ 
للمســلمین؟( آمــده، ارائــه شــود و ســپس مســتندات جهــان عــرب و ایــران نیــز در حــد چنــد 

نمونــۀ معــرف نشــان داده شــود )ســایت عربــی شــبکه الجزیــره، 5 مــارس2020(.
تصویر 6: بیت اهلل الحرام )کعبه( در ایام کرونایی

ــی در دو  ــعایر دین ــرای ش ــر اج ــا ب ــر کرون ــوۀ تأثی ــاره نح ــره، درب ــزارش الجزی در گ
ــری و  ــه صــورت تصوی زیســت جهان تســنن و تشــیع بحــث شــده اســت کــه تمرکــز آن ب
مســتند بــر تعطیلــی »شــعایر آیینــی نمــاز و زیــارت« در هــر دو زیســت جهان )آییــن »حــج« 
ــال،  ــف، کرب ــات در نج ــات عالی ــارت« عتب ــتان؛ »زی ــه در عربس ــارت مدین ــه و زی در مک

ــت. ــران( اس ــوی در ای ــرم رض ــز ح ــراق و نی ــامرا در ع ــن و س کاظمی

1- Religious Media.
2- Cyber Religious Space.
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تصویر 7: تنظیف و استرلیزه کردن مسجدالحرام در ایام کرونایی )مکه(

تصویر 8: صحن حرم رضوی در ایام کرونایی )مشهد( 

2-3-1- زیست جهان عربی و تسنن 
بــاری بــا ایــن اوصــاف جهــان عــرب، در حــوزه ســرزمینی »زیســت جهان دینــی اهــل ســنت« 
عمدتــاً در کلیــت خــود )بــه جــز مــوارد اولیــه مخالفــت بــا تعدیــل یــا تعلیــق و توقف مراســم 
و آیین هــای مذهبــی( بــا پروتــکل اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانــی کرونایــی مواجهــه 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــزار دین ــتفاده از اب ــی« )اس ــی دین ــت مدن ــی »عقالنی ــر نوع ــی ب ــبتاً مبتن نس
ــا(  رســیدن بــه اهدافــب پروتــکل ســازمان بهداشــت جهانــی در مواجهــه بــا ویــروس کرون

داشــته اســت. چنــد نمونــه مســتند زیــر، ایــن مفــروض را تأییــد می کنــد.
- یــک نمونــه از پدیده هــای مذهبــی آیینــی اســتثنایی از تأثیــر شــیوع کرونــا بــر 
زیســت جهان مذهبــی اهــل ســنت، به ویــژه در جغرافیــای فرهنگــی عربــی آن، اضافــه 
ــی بیوتکــم«  ــوه ف ــم الصل ــل ســنت« اســت: »اق ــه اذان اه ــه »اقام ــی« ب ــدی کرونای شــدن »بن
)نمــاز را در خانه هــای خــود بــه پــا داریــد(. بــه همــان صورتــی کــه در زندگــی روزمــره و 
عرفــی جهــان عربــی می تــوان شــاهد نشــر ایــن شــعار در رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی 

ــد(. ــان بمانی ــم« )در خانه هایت ــی منازلک ــوا ف ــود: »ابق ــان ب ــان عرب زب جه
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ــز  ــردم »رام اهلل« )مرک ــطینی از م ــمی فلس ــی رس ــای دین ــازمان ها و نهاده ــوت س - دع
دولــت خودگــردان فلســطین( بــرای »تعطیــل کــردن نمازهــای جمعــه و جماعــت مســاجد« 
و »خوانــدن نمــاز در منــزل« بــه جهــت جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا )ســایت شــبکه 

فلســطین االخباریــه، مــارس 2020(.

تصویر 9: مسجدی در فلسطین )رام اهلل( در ایام کرونایی

ــزوم »توقــف نمازهــای  ــر ل - اعــالم فتــوای مجمــع علمــای مغــرب )مراکــش( مبنــی ب
جمعــه« و »بســته شــدن مســاجد« بــه لحــاظ اهمیــت شــرعی حفــظ حیــات اجتماعــی 
ــایت وزاره  ــا )س ــع کرون ــا رف ــور ت ــن کش ــاجد ای ــدن مس ــته مان ــلمانان و بس ــی مس - سیاس

ــارس 2020(. ــا 18 م ــرب، االربع ــه المغ ــالمیه للملک ــئون اس ــاف و الش االوق
ــه و  ــنگری عالمان ــرای روش ــن ب ــای دی ــر از علم ــی الجزای ــور دین ــوت وزارت ام - دع
ــی  ــدن موقت ــته ش ــه« و »بس ــای جمع ــی نمازه ــرعی »تعطیل ــرورت ش ــه ض ــبت ب ــن نس مطمئ
مســاجد« بــرای حفــظ ســالمتی مســلمین و تــداوم حیــات اجتماعــی سیاســی مــردم الجزایــر 
ــارس24 -2020(. ــا - م ــر، الثالث ــاف للملکــه الجزای ــه و االوق )ســایت وزاره الشــئون الدینی

- فتــوای مجمــع علمــی - دینــی علمــای اهــل ســنت دربــاره اهمیت شــرعی »بســته شــدن 
موقتــی مســاجد« و »تعطیلــی اماکــن عمومــی« و »تعطیلــی موقتــی نمازهــای جمعــه« بــا هــدف 
حفــظ جــان مســلمین )ســایت وزاره االوقــاف و الشــئون اســالمیه للملکــه المغــرب، الثالثــاء 

29 رجــب 1441 ه الموافــق 24 مــارس 2020(.

2-3-2- زیست جهان ایرانی و تشیع 
ــکل  ــه اجــرای »پروت ــی تشــیع نســبت ب ــش زیســت جهان ایران ــش - واکن ــت کن فهــم ماهی
اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تــا انــدازه ای در گــروی 
فهــم نســبت »امــر دینــی« و »امــر اجتماعــی« در حــوزه تشــیع )از منظــر »جامعه شناســی های 
ــف/  ــوع موضــع مخال ــز هــر دو ن ــران نی ــن حیــث در ای ــن تشــیع و اســالم«( اســت. از ای دی

موافــق در مواجهــه بــا »پروتــکل« قابــل مشــاهده بــوده اســت. 
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پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویرو

ــا  ــط ب ــل مرتب ــی کام ــودن گزارش ــترس نب ــه در دس ــه ب ــا توج ــژه ب ــاره )به وی در این ب
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی1« اش ــی مذهب ــماری اجتماع ــک »گاه ش ــه ی ــوان ب ــاً می ت ــا( صرف ــث م بح
ــگاری اجتماعــی - مذهبــی2« فشــرده اســت کــه مؤلــف ایــن  ــر نوعــی »اطالعات ن مبتنــی ب
ــی -  ــروژه اجتماع ــک »پ ــا ی ــفندماه 1398 ب ــن از اول اس ــرده و در ضم ــن ک ــتار تدوی نوش

ــاز شــده اســت.  ــی( آغ ــت مذهب ــت رســمی حکوم ــورد حمای ــی3« )م مذهب
- موضــع مبهــم بخــش ایدئولوژیکــی فقهــی حکومــت و »نفــی شــیوع ویــروس کرونــا در 
ایــران« به ویــژه پیــش از مراســم سیاســی ایدئولوژیکــی 22 بهمــن 98 کــه ســالگرد پیــروزی 

انقــالب اســالمی 57 اســت.
- آغــاز اطالع رســانی قطــره ای و هشــدار خفیــف بخــش نســبتاً غیــر ایدئولوژیــک 
ــکی(  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــه و وزارت بهداش ــوه مجری ــت ق ــا محوری ــت )ب حکوم
دربــاره احتمــال شــروع شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران از شــهر زیارتــی - فقهــی قــم در 
اول اســفندماه 1398 و پیــش از برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی دورۀ یازدهــم 
)جمعــه 2 اســفند 1398( کــه برگــزاری آن بــرای حکومــت فقهــی بــا وجــود اعــالم رســمی 
ــد برگــزاری مراســم 22 بهمــن در اولویــت حکومــت  ــا توســط دولــت مانن ویــروس کرون
ــا  ــارم ت ــدود یک چه ــرکت ح ــا ش ــاالً ب ــه احتم ــد )البت ــم ش ــزار ه ــت و برگ ــرار داش ــز ق نی

ــران(. ــرایط رأی دادن در ای ــن ش ــوم از واجدی یک س
ــا  ــار شــروع شــیوع کرون ــا اطالع رســانی اخب - مخالفــت مقامــات ایدئولوژیکــی سیاســی ب
در ایــران از شــهر قــم و مخالفــت بــا قرنطینــه پزشــکی شــهر قــم بــه خاطــر اهمیــت مذهبــی 

فقهــی و سیاســی آن بــرای تشــیع و حکومــت اســالمی فقهــی؛ 

1- Socio-Religious Chronology
2- Socio-Religious Infography
3- Socio-Religious Project

تصویر 10: اعالمیه فتوای مذهبی مجلس علمای مذهبی الجزایر منتشره در شبکه های اجتماعی عربی 
به مناسبت بسته شدن مساجد و تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه در ایام کرونایی
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- بــه رســمیت شــناختن شــیوع کرونــا در ایــران و اعــالم مواضــع رســمی ســتاد ملــی مبــارزه 
ــکی( و  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــت وزارت بهداش ــه محوری ــت )ب ــا در دول ــا کرون ب
ــرای  ــی و مســاجد و نمازهــای جمعــه و جماعــات ب درخواســت بســته شــدن مراکــز زیارت

ــران؛ ــم و ســایر شــهرهای ای ــا در ق ــروس کرون ــری از شــیوع وی جلوگی
ــودن  ــون ب ــالم مص ــم و اع ــک ق ــی ایدئولوی ــات روحان ــا و مقام ــه نهاده ــت اولی - مخالف
ــی  ــتن و تعطیل ــا بس ــت ب ــا و مخالف ــروس کرون ــیوع وی ــاجد از ش ــی و مس ــای زیارت حرم ه

ــا؛ ــردن آنه ــی ک ــد عفون ــا و ض حرم ه
ــدارس( و  ــگاه ها و م ــی )دانش ــای آموزش ــی از فضاه ــی بخش ــا و تعطیل ــق فعالیت ه - تعلی

ــا؛  ــا ویــروس کرون ــه ب ــی مقابل ــران در اجــرای پروتــکل جهان فضاهــای عمومــی ای
ــق  ــران و تعلی ــت ای ــمی حکوم ــی رس ــات مذهب ــط مقام ــکل توس ــه پروت ــرش اولی - پذی
نمازهــای جمعــه و جماعــات، توقــف زیــارت جمعــی در حــرم رضــوی مشــهد، بــه تعلیــق 
درآمــدن فعالیت هــای زیارتــی در حــرم معصومــه قــم، شــاه عبدالعظیــم حســنی شــهر ری و 

ــی؛ ــای زیارت ــن مکان ه ــی ای ــیراز و تعطیل ــاه چراغ ش ش
ــم و  ــی در دو شــهر ق ــت ســنت گرایان مذهب ــده از ســوی اقلی ــای پراکن ــروز مخالفت ه - ب
مشــهد و تجمــع محــدود در برابــر دو حــرم زیارتــی و هجــوم معترضانــه بــرای بــاز کــردن 
ــه حــرم«  ــن ب ــه »مهاجمی ــارت )کــه در شــبکه های اجتماعــی ب درب هــای حــرم جهــت زی
ــتاندارد ســازمان  ــکل اس ــا پروت ــی ب ــۀ مخالفــت علن ــراز بیانی ــراه اب ــه هم ــروف شــدند( ب مع
ــه  ــه خاطــر ب ــت ب ــه دول ــه لفظــی ب ــا و حمل ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی بهداشــت در مقابل جهان
ــاه  ــی کوت ــا و پخــش ویدیوی ــروس کرون ــه وی ــه بهان ــی ب ــورات مذهب ــی کشــاندن ام تعطیل
ــس زدن  ــتن( از لی ــت گش ــه دس ــت ب ــرال- دس ــورت وای ــه ص ــی )ب ــبکه های اجتماع در ش
ضریــح توســط یــک فــرد افراطــی بــرای نشــان دادن تقــدس ضریــح و مصــون بــودن آن در 
ــا کــه هــر دو عمــل منجــر بــه مخالفت هــای شــدید افــکار عمومــی و  برابــر ویــروس کرون
حتــی مخالفــت و اعتــراض دولــت، رســانه ملــی و حکومــت و نیــز نهــاد روحانیــت بــا ایــن 

اعمــال شــد. 
ــا  ــران ب ــیعی« در ای ــی ش ــمی حکومت ــی رس ــت جهان دین ــی زیس ــی »همراه ــت موقت - تثبی
ــا و  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــت در مقابل ــی بهداش ــازمان جهان ــتاندارد س ــکل اس ــت پروت کلی
ــه  ــای جمع ــارت، نمازه ــی، زی ــی جمع ــای دین ــی »آیین ه ــد تمام ــق و تحدی ــف، تعلی توق
ــه، مراســم جشــن های  ــکاف رجبی ــوات، مراســم اعت ــن ام و جماعــات، مراســم کفــن و دف

ــره«.  ــج عم ــات و ح ــات عالی ــه عتب ــر ب ــزام زای ــعبانیه و اع ش
- تعطیــل موقتــی همــه مراســم های ســخنرانی های مذهبــی سیاســی ایدئولوژیــک عمومــی 

و مالقات هــای مردمــی رهبــری جمهــوری اســالمی ایــران.
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ــا  ــف ب ــق/ مخال ــع مواف ــداد مواض ــاه روز رخ ــود از پنج ــی ب ــد، روایت ــاهده ش ــه مش آنچ
اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در ایــران کــه بــه لحــاظ 
ــه  ــت دوگان ــالمی( و سیاس ــوری اس ــتم جمه ــی )سیس ــی فقه ــی دین ــتم سیاس ــتن سیس داش
»حکومــت شــرعی/ دولــت عرفــی« )رهبــری سیاســی دینــی/ ریاســت جمهوری(، وضعیت آن 
متمایــز بــا ســایر کشــورها و دولت هــای جهــان اســالم اســت و تبعــاً در »موضــع زیســت جهان 

ــده می شــود. ــاوت دی ــز و تف ــن تمای ــان کرونایی شــده هــم ای ــر جه ــی شــیعی« در براب دین
ــود  ــه خ ــاره ک ــتند در این ب ــانه ای مس ــزارش رس ــد گ ــوان چن ــت عن ــز فهرس ــه نی در ادام
ــن مســئله  ــا ای ــط ب ــای مرتب ــت جامعه-شــناختی رخداده ــرف ماهی ــر توضیحــی مع ــدون ه ب
ــدرج  ــر من ــش از آن تصاوی ــود. پی ــه می ش ــش ارائ ــن بخ ــام ای ــن خت ــوان حس ــه عن ــت، ب اس
ــرم را  ــهد؛ در ح ــم و مش ــوادث ق ــر ح ــات و تصاوی ــواِن »جزئی ــا عن ــانه ای ب ــزارش رس در گ
شکســتند/ واکنش هــا بــه هتــک حرمــت حــرم حضــرت معصومــه)س( و امــام رضــا - پــس از 
اعــالم رســمی و اعمــال بســته شــدن درب هــای حــرم مطهــر حضــرت معصومــه)س(، عــده ای 
آشــوبگر و تنــدرو بــه بهانــه اینکــه نبایــد درب هــای حــرم بســته شــود، بــه ســمت حــرم هجــوم 
ــد. مشــابه ایــن اتفــاق تلــخ در مشــهد  ــه درب هــای حــرم، هتــک حرمــت کردن ــد و ب آوردن

ــن 1399(.  ــن، 5 فروردی ــه می شــود )ســایت همشــهری آنالی ــز رخ داد« ارائ ــدس نی مق
از منظــر »جامعه شناســی دیــن«، ایــن گــزارش می توانــد بــه معنــای شــکل گیری 
ــا »پروتــکل  آســتانه ای پدیــده »فضــای دوقطبــی زیســت جهان ایرانــی تشــیع« در مواجهــه ب

ــز باشــد. ــا« نی ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی بهداشــت در مقابل اســتاندارد ســازمان جهان
امــا همان گونــه کــه در بــاال آمــد، در ادامــه، فهرســت عنــوان چنــد گــزارش رســانه ای 
مســتند در این بــاره کــه خــود بــدون هــر توضیحــی معــرف ماهیــت جامعه شــناختی 
رخدادهــای مرتبــط بــا ایــن مســئله اســت، بــه عنــوان حســن ختــام ایــن بخــش ارائه می شــود.

- »دســتورات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا را همــه عمــل کننــد. مصلحــت ایــن بــوده 
حرم هــای مطهــر و نمازهــای جمعــه و جماعــت تعطیــل بشــود« )پایــگاه اطالع رســانی دفتــر 

حفــظ و نشــر آثــار آیــت اهلل خامنــه ای، 1 خــرداد 1399(.
ــل شــدن مراســم  ــه تعطی ــا توجــه ب ــه- ســؤال: ب ــکاف در خان - »برگــزاری مراســم اعت
اعتــکاف ]بــه جهــت ویــروس کرونــا[، آیــا برگــزاری آن در خانــه صحیــح اســت؟ جــواب: 
اعتــکاف در خانــه، صحیــح نیســت« )ســایت پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم 

ــفند 1398(. ــری، 20 اس رهب
- »تحلیــل ]حجه االســالم[ پناهیــان از شــیوع کرونــا در جهــان: لــزوم نــگاه کالن بــه شــیوع 
ویــروس کرونــا؛ فلســفه »بــال« در آخرالزمــان ایــن اســت کــه مــردم ضــرورت حکومــت، ولــی 
ــام  ــی ام ــردم متوجــه ضــرورت حکمران ــا م ــر شــود ت ــال فراگی ــد ب ــد؛ بای خــدا را درک کنن
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ــی   زمان)عــج( شــوند؛ هرچــه در معرفت افزای
ــه ضــرورت حاکمیــت، ولــی خــدا،  نســبت ب
ــد  ــای آن را خواهن ــا ج ــم، بال ه ــم بگذاری ک
فتنه هــای  عمــر  روایــات،  طبــق  گرفــت؛ 
ــارک  ــاه مب ــا م ــت؛ ت ــاه اس ــان، کوت آخرالزم
ــا  ــم؛ بال ه ــه بگیری ــود چلّ ــرای خ ــان ب رمض
ــک  ــم نزدی ــه  ه ــن را ب ــا دِل مؤمنی ــد ت می آین

ــرارو، 1398(. ــایت ف ــد« )س کنن
- »ادعــای »مســمانان کرونــا نمی گیرنــد« 
جعفریــان  ]حجه االســالم[  تنــد  نقــد  و 

ــب  ــاب ط ــش زدن کت ــوزی ]آت ــد از کتاب س ــا بع ــتان کرون ــان: داس ــت اهلل[ تبریزی ــه ]آی ب
ــدرن  ــکی م ــر پزش ــالمی ب ــنتی اس ــب س ــری ط ــی برت ــان مدع ــوی تبریزی ــون از س هاریس

غربــی[« )ســایت همشــهری آنالیــن، 5 فروردیــن1399(.
- »توصیــه ]آیــت اهلل[ تبریزیــان بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا پــس از جنجــال ســوزاندن 
کتــاب پزشــکی ]هاریســون[: مبنــی بــر توصیــه بــه مــردم بــرای خــوردن ســیاه دانه بــا عســل در 

جهــت مقابلــه بــا ویــروس کرونــا« )ســایت همشــهری آنالیــن، 5 فروردیــن 1399(. 
- »حرف هــای عجیــب روازاده دربــاره  کرونــا | می خواهنــد دیــن مــا را بگیرنــد | درمــان 
کرونــا کاری نــدارد: حســین روازاده یکــی دیگــر از مدعیــان طــب اســالمی کــه هوادارانــش 
ــه  ــد ک ــا می گوی ــروس کرون ــورد وی ــد، در م ــالمی می خوانن ــب اس ــدر ط ــم و پ او را حکی
ــه  ــا را ب ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــت بیم ــر اس ــد و او حاض ــا را بگیرن ــن م ــد دی ــا می خواهن اینه

ســادگی درمــان کنــد« )ســایت همشــهری آنالیــن، 5 فروردیــن 1399(. 
ــن  ــم و دی ــان: عل ــالم[ غروی ــا ]حجه االس ــو ب ــی در گفت وگ ــت دین ــا و عقالنی - »کرون
واقعــی هماهنــگ یکدیگرنــد، نــه دشــمن هــم- حجت االســالم غرویــان گفــت: مــا در اســالم 

تصویر 11: تجمع اعتراضی جمعی از مذهبی های مخالف سیاست های قرنطینه کرونایی دولتی
فضاهای  مذهبی در قم و مشهد و هجوم آنها به حرم های بسته شده جهت اقامه نماز و ادای زیارت

 
تصویر 12: نمونه ای توییتی از اعالم مخالفت برخی 

از روحانیون حوزوی با عمل اعتراضِی 
مذهبی های مخالف قرنطینه کرونایی مراکز زیارتی 
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قاعــده ای بــا عنــوان »ال ضــرر و ال ضــرار« داریــم. ایــن قاعده در شــرایط کنونی بدین معناســت 
کــه هــر فــرد مســلمان بایــد بــا رعایــت نــکات بهداشــتی، نــه بــه خــودش ضــرر برســاند و نــه 
ــان، پژوهشــگر  ــه دیگــری ضــرر برســاند --- حجــت االســالم و المســلمین محســن غروی ب
دینــی و اســتاد دروس عالــی حــوزه در گفت وگــو بــا خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری تســنیم 
بــا اشــاره بــه روایــت »العلــم و الدیــن توأمــان، اذا افترقــا احترقــا« اظهــار داشــت: ترجمــه ایــن 
روایــت ایــن اســت کــه دیــن و علــم حقیقــی، کنــار یکدیگــر و تــوأم بــا هــم هســتند و اگــر 
جــدا بشــوند، آتــش به پــا می کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه مســائل دینــی بــا مســائل علمــی 
هماهنــگ اســت، چــرا کــه هــم مبــدأ علــم و هــم مبــدأ دیــن خداونــد اســت و اینگونــه نیســت 
کــه علــم بــا دیــن بجنگــد. باالخــره یــا آن علــم، علــم واقعــی نیســت یــا آن دیــن، دیــن حقیقی 
نیســت کــه بــا همدیگــر بجنگنــد. علــم واقعــی بــا دیــن حقیقــی همــواره هماهنگ اســت. عقل 
و دیــن نیــز چنیــن جایــگاه و تناســبی بــا هــم دارنــد و بــا هــم هماهنــگ هســتند؛ چــرا کــه از 

مبــدأ واحــد حکیمــی صــادر می شــود« )ســایت خبرگــزاری تســنیم، 19 اســفند 1398(.
ــر  ــم ب ــدرات حاک ــا در مق ــش دع ــن فکران/ نق ــا و دکان داری روش ــروس کرون - »وی
عالــم نوشــتاری از حجــت االســالم رضــا غالمــی، رئیــس مرکــز پژوهش هــای علــوم انســانی 
اســالمی صــدرا طــی چهــل ســال گذشــته جمهــوری اســالمی بــه مثابــه یــک نظــام دینــی، 
ــران کــه توســط  ــن در ای ــم و دی ــل عل ــم داشــته و تقاب ــه پیشــرفت عل بیشــترین عنایــت را ب
ــه و  ــم ل ــباهت دارد: عل ــز ش ــک طن ــه ی ــتر ب ــود، بیش ــرح می ش ــن فکران مط ــی از روش برخ
علیــه انســان، طنــز تقابــل علــم و دیــن در ایــران، نقــش دعــا در مقــدرات حاکــم بــر عالــم« 

)ســایت مهــر نیــوز، 5 فروردیــن 1399(.

3- کرونا و زیست جهان ادیان آسیایي 
3-1- جهان کرونایی و زیست جهان هاي هندو- بودیزم 

ــروي  ــه قلم ــن ک ــد و چی ــبه قاره اي هن ــرزمین هاي ش ــژه در س ــیایي به وی ــان آس ــان ادی جه
ــم  ــي و تائوییس ــد(، کنفوسیوس ــزم )هن ــزم و بودی ــزم، جینی ــان هندویی ــي ادی ــي تمدن تاریخ
ــوع از نظــر آیین هــاي  ــه غایــت متن ــن( اســت، قلمرویــي اســت ب )چیــن( و شــینتوییزم )ژاپ
ــه  ــتند؛ ب ــان هس ــن ادی ــرو ای ــه پی ــي ک ــاي قوم ــاظ خرده فرهنگ ه ــر از لح ــي و متکث مذهب
طــوري کــه بخــش اعظــم شــرق آســیا و آســیاي جنــوب شــرقي )از هنــد تــا تبــت و نپــال و 
ــا هنگ کنــگ و  ــوان ت ــوج و از تای ــوس، کامب ــام، الئ ــد، ویتن ــا ســري النکا، تایلن ــه ت از برم
ســنگاپور و در نهایــت از چیــن تــا کــره و ژاپــن(، ایــن ادیــان آســیایي حــدود پنجــاه درصــد 

ــد.  ــي مي کنن ــوي و عقیدت ــۀ معن ــان را تغذی ــت میلیاردي جه ــت هش جمعی
اکنــون در ایــن جهــان آســیایي کرونایي شــده کــه عمدتــاً پیــروان دیــن هنــدو 
بودیســم اند، پیــروان ایــن ادیــان بــر اســاس آموزه هــاي فلســفي عقیدتــي و معنــوي 



130

13
99

ت 
هش

دیب
 ار

 19
د 

ووی
- ک

ونا 
 کر

س
رو

 وی
وع

 شی
ای

ده
یام

ه پ
ه نام

ویژ
م: 

 دو
اره

شم
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

ــا  متافیزیســتي کــه هنــدو بودیســم مــروج و مبلــغ و مشــوق آن اســت )از کارمــا و دارمــا ت
سامســارا و نیروانــا(، بــا یــک مســئله دینــي حیاتــي یعنــي مقابلــه بــا فاجعــه )حفــظ خــود و 
مراقبــت در برابــر ویــروس کرونــا و مــداواي خــود در صــورت ابتــال بــه کرونــا بــر اســاس 
اســتانداردهاي جهانــي( یــا معاملــه بــا فاجعــه )پذیــرش فاجعــه در کمــال آرامــش و تــن دادن 

ــد)8(.  ــدر( مواجه ان ــش مق ــي از پی ــت متافیزیک ــر و سرنوش ــه تقدی ب
امــا بــر اســاس امــر واقــع رخ داده در جهــان ایــن ادیــان در ایــام کرونایــي کنونــي، آنچــه 
مســتند گــزارش شــده اســت، نشــان مي دهــد کــه کاهنــان و راهبــان و پیــروان ایــن ادیــان 
در ایــن میانــه، راه مفاهمــه بــا کرونــا )یعنــي مواجهــه بــا فاجعــه مبتنــي بــر احتیــاط و مراقبــت 
از ســالمتي و امــا پذیــرش معنــوي تقدیــر در کمــال آرامــش در وضعیــت فاجعــه و عمــل 
ــد کــه البتــه طبیعــي اســت و جــاي تعجــب  ــه آموزه هــا و تعالیــم دیــن( را اتخــاذ نموده ان ب
ــه  ــان«، خصیص ــه اي ادی ــي مقایس ــي تمدن ــر »جامعه شناســي تاریخ ــرا از منظ ــدارد؛ زی ــز ن نی
ــر  ــز ب ــه تمرک ــود ب ــروان خ ــه دادن پی ــیایي، توج ــي و آس ــي ابراهیم ــاي جهان ــه دین ه هم
ــالش بــراي  ــود و ت ــت از خ ــس، صیان ــظ نف ــا »حف ــراه ب ــي« هم ــي متافیزیک »تقدیرگرای
بقا«ســت. بــرای نمونــه مي تــوان بــه چنــد گــزارش روایــي زیــر اســتناد نمــود کــه نمونــه اي 
معــرف بــراي نشــان دادن ایــن نــوع »مواجهــه دینــي مدنــي« بــا فاجعــه ویــروس کرونــا در 

ــدو بودیســتي« اســت.  ــیایي هن ــان آس »زیســت جهان ادی
- »مرکــز بودایي هــاي ملبــورن اســترالیا«، ضمــن تأکیــد بــه بوداییــان بــراي لــزوم عمــل 
بــه تمــام توصیه هــاي بهداشــتي – درمانــي - پزشــکي اســتاندارد ســازمان جهانــي بهداشــت 
ــودا اگــر  ــد کــه ب ــه عمــل کنن ــا مي خواهــد آنگون ــا، از آنه ــروس کرون ــا وی ــه ب در مواجه
بــود، آنگونــه عمــل مي کــرد. بنابرایــن مرکــز مزبــور بــه بودایــی اینگونــه توصیــه مي کنــد: 
ــز  ــایت مرک ــد«)9( )س ــش، امی ــفقت، آرام ــي، ش ــت، مهربان ــودا - محب ــم  ب ــه تعالی ــل ب »عم

بودایــي ملبــورن اســترالیا، 17 مــارس 2020(.  
ــه  ــود ک ــاره نم ــي الي1« اش ــان هس ــگ ش ــد »فوگوان ــه کار معب ــوان ب ــن مي ت - همچنی
ضمــن اعــالم بســته نگــه داشــتن ایــن معبــد تــا اطــالع بعــدي بــه جهــت جلوگیــري از شــیوع 
ویــروس کرونــا، از بودایي هــا مي خواهــد تــا آمــوزش و ترویــج تعالیــم بودایــي را از 
ــد بودایــي فوگوانــگ  ــد )ســایت معب ــه صــورت آنالیــن پیگیــري کنن ــد ب ســایت ایــن معب

ــارس 2020(.  ــورک، 8 م ــي الي در نیوی ــان هس ش
- مجلــه عمومــي Lion’s Roar کــه مختص تعالیم بودایي اســت در شــماره بهــار 2020 خود، 
محورهــاي بحــث خــود را بــه نحــوۀ درســت مواجهــه بودایي هــا بــر اســاس تعالیــم ســنت بودایي، 
در »زمانــه ویــروس کرونایــي« اختصــاص داده اســت. از جملــه مباحــث ایــن مجلــه مي تــوان بــه 

1- Fo Guang Shan Hsi Lai
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ایــن موضوعــات اشــاره نمــود: »امیــد بــه زندگــي، آرامــش، کنــار آمــدن بــا بي نظمــي، تواضــع، 
مهربانــي، شــفقت، صمیمیت« )ســایت مجلــه عمومــي Lion’s Roar، فوریــه 2020(. 

ــته  ــالم بس ــن اع ــز ضم ــوتا نی ــه س ــزم« مین ــه ذن بودی ــا »مراقب ــین ی ــز ذن مدیتیش - مرک
مانــدن مرکــز بــه خاطــر ویــروس کرونــا تــا اطــالع بعــدي و بــه ســبک و ســیاق دیگــر معابــد 
بودایــي در ســایت ایــن مرکــز، اعــالم آمادگــي ادامــۀ فعالیــت تعلیمــي بودایــي بــه صــورت 
آنالیــن نمــوده اســت و گفتــه اســت کــه »... در ایــن زمانــه ســخت، تنهــا راه مواجهــه بــا ایــن 
ــه همــراه مراقبــه یــا مدیتیشــین و  تألــم و ترومــا داشــتن یــک زندگــي معنــوي و اخالقــي ب
ــارغ از  ــر بودایي هــا ف ــا غی ــراي همــه از بودایي هــا ت ــم بوداســت و اینهــا ب ــق تعالی عمــل وف
ســن، جنــس، نــژاد، قومیــت، ملیــت، مذهــب، زبــان، طبقــه اجتماعــي الزم اســت...« )ســایت 

مرکــز ذن مدیتیشــین مینــه ســوتا، 31 مــارس 2020(. 
ــت  ــي1« جه ــت درمان ــي »معنوی ــالح نوع ــا اصط ــي ب ــرزمین هاي بودای ــي س - در برخ
مواجهــه در کمــال آرامــش بــا ویــروس کرونــا گــزارش شــده اســت. بــرای نمونــه در میانمار 
)برمــه( از ســرزمین هاي پرجمعیــت بودایي نشــین و البتــه پــر از تعصبــات و تنش هــاي 
قومــي بینادینــي خشــن و خونیــن )از جملــه تنش هــاي میــان اکثریــت بودایي هــاي بنیادگــرا 
ــه  ــر ب ــفانه منج ــه متأس ــالدي ک ــال 2018-2019 می ــي در س ــلمانان روهینیگیای ــت مس و اقلی
کشــته شــدن و آواره شــدن هــزاران مســلمان بي پنــاه و مظلــوم بــه بنــگالدش شــده اســت(، 
راهبــان بودیســت ســوار بــر هلیکوپتــر بــراي مــردم در جهــت مقابلــه بــا اضطــراب و تــرس 
ناشــي از شــیوع ویــروس کرونــا، شــروع بــه خوانــدن ســرودهاي بودایــي و تعالیــم معنــوي 

ــارس 2020(. ــار از درون، 17 م ــد )ر.ک: ســایت میانم ــودا مي کنن ــي ب اخالق
- بــا همــه اینهــا امــا در هنــد، ســرزمین تاریخــي - جغرافیایــي اصلــي شــکل گیري هنــدو 
بودیــزم و نیــز محیــِط  محــوري و اصلــي کنونــي حضــور و ادامــه حیــات ایــن دیــن، ظاهــراً 
ــا، روایــت دیگــري دارد ســواي روایــت بودایــي در رویارویــي  ــا کرون مواجهــه هندوهــا ب
ــه ایــن چنــد دادۀ خبــري اشــاره کــرد کــه حــاوي  ــه مي تــوان ب ــراي نمون ــا ایــن فاجعــه. ب ب
نکته هایــي بــراي فهــم بهتــر و بیشــتر »مواجهــات متناقــض« هندوهــا بــا »فاجعــه« اســت. بــه 
ــکي  ــوراي پزش ــي ش ــزارش مل ــا در »گ ــروس کرون ــا وی ــي ب ــض دین ــات متناق ــن مواجه ای

هنــد« نیــز بــه نحــوي دیگــر اشــاره شــده اســت. 
- گــزارش ملــي شــوراي پزشــکي هنــد توصیــه نمــوده اســت کــه یکــي از سیاســت هاي 
مهــم بــراي کاســتن از شــیوع کرونــا در هنــد پرجمعیــت )و هنــد پــر از ادیــان و فرقه هــاي 
مختلــف مذهبــي معنــوي و پــر از ســنت هاي و آیین هــاي مذهبــي مکــرر و متنــوع و 
ــکل  ــی از پروت ــوان بخش ــه عن ــي2« )ب ــري اجتماع ــت »فاصله گی ــراي سیاس ــارف(، اج نامتع

1- Spiritual Therapy.
2- Scial Distancing.
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ــا( و ممانعــت از برگــزاري مراســم  ــا ویــروس کرون ســازمان جهانــی بهداشــت در مقابلــه ب
جمعــي و گردهمایي هاســت1.

بــا ایــن همــه و هــر چنــد در گزارش هــاي ژورنالیســتي هنــدي نیــز بــه لــزوم بســیج ملــي 
و حکومتــي بــراي مقابلــه بهداشــتي - درمانــي اســتاندارد بــا ویــروس کرونــا پرداختــه شــده 
اســت2، در امــر واقــع، گزارش هــای دیگــر بــه »تناقضــات پیــروان آییــن هنــدو« در مواجهــه 
ــا«  ــي پدی ــل »ویک ــزارش مفص ــد. در گ ــا پرداخته ان ــروس کرون ــر وی ــۀ جهان گی ــا فاجع ب
ــاي  ــه دین ه ــوط ب ــش مرب ــن« و در بخ ــر دی ــر ب ــروس جهان گی ــر کروناوی ــوان »تأثی ــا عن ب
»بودیــزم و هندوییــزم« هــم بــه خبرهایــي اشــاره شــده اســت کــه حاکــي از تعلیــق و توقــف 
ــراي جلوگیــری از  مراســم و آیین هــاي مذهبــي جمعــي هنــدو بودیــزم در شــبه قاره هنــد ب
ــي  ــي اســت کــه حاکــي از برگــزاري مراســم مذهب ــا و هــم خبرهای ــروس کرون شــیوع وی
ــزارش  ــه گ ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــت3. ب ــروس کروناس ــر وی ــود خط ــا وج ــي ب جمع

ــرد. ــاره ک ــزم« اش ــدو بودی ــي هن ــت جهان کرونای ــا« از »زیس ــي پدی ــایت »ویک ــي س تحلیل
بــه ایــن گزارش هــا مي تــوان دو نمونــه جنجالــي دیگــر هــم اضافــه کــرد کــه 
ــان –  ــر »انس ــر از منظ ــه اول )اگ ــت. نمون ــد اس ــزم« هن ــت جهان هندویی ــاص »زیس ــط خ فق
ــان  ــه ســنت »درم ــا ب ــاداري هندوه ــه وف ــوط اســت ب ــم( مرب ــگاه کنی ــي4« ن قوم شناســي دین
آیینــي معنــوي مذهبــي5«؛ کــه داروهــا و درمان هــاي خــاص خــود را دارد، ســواي 
ــي« دارد )اگــر از منظــر »انســان –  ــوژي پزشــکي جهان ــم -تکنول آنچــه اســتانداردهاي »عل

قوم شناســي و جامعه شناســي پزشــکی6« نــگاه شــود(.
ــي،  ــي جمع ــم آیین ــک مراس ــا در ی ــاره، هندوه ــتند در این ب ــی مس ــاس گزارش ــر اس ب
ــد.  ــرا کرده ان ــا« را اج ــروس کرون ــان وی ــراي درم ــیدن ادرار گاو ب ــي نوش ــي آیین »میهمان
کارگــزاران ایــن مراســم آیینــي، نــه افــراد عــادي هنــدو کــه برخــي از اعضــاي حــزب ملــي 
ــم  ــن »مراس ــگران ای ــي از کنش ــي برخ ــت وزیرند. ول ــه نخس ــک ب ــد و نزدی ــم در هن حاک
درمــان آیینــي«، ماننــد همــه مراســم این-چنینــي در تمــام ادیــان مشــابه دیگــري کــه طــب 
ــالمي اند و  ــب اس ــه ط ــد ب ــاًل معتق ــه مث ــي ک ــه آنان ــد )از جمل ــي دارن ــنتي دین ــان س و درم

1- L.C.SHARMA (2020) Media report on “Briefing on COVID19”, INDIAN COUNCIL 
OF MEDICAL RESEARCH, Department of Health Research – Ministry of Health & 
Family Welfare Government of India –AVAILABLE IN WWW.ICMR.INDIA.GOV.
2- Vamsi Athreya(2020)India prepares for Corona Virus-Steps of Health Ministry, 
WWW.FRESHLIVERS.COM.; INDIA FIGHT CORONA VIRUS(2020) WWW.
STUDYIQ.COM.
3- From Wikipedia, the free encyclopedia (2020) Impact of the 2019–20 coronavirus 
pandemic on religion, www.en.wikipedia.org.
4- Anthropo-Ethnology of  Religion
5- Religious Therapy & Spiritual Medicine.
6- Medical Anthropo-Ethno - Sociology
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ــه آن، آتــش زدن کتــاب معتبــر  ــر ســر مهــر نیســتند. نمون ــا طــب مــدرن علمــي ب به ویــژه ب
پزشــکي هاریســون توســط یــک حــوزوي مدعــي متخصــص در طــب اســالمي در ســال 
گذشــته شمســي در ایــران بــود کــه عمــل غیــر حرفــه اي وي بــا مخالفت هــاي دانشــگاهي 
حــوزوي و حــوزه عمومــي و افــکار عمومــي هــم مواجــه شــد(، پیــروان و معتقــدان بــه »طب 
آیینــي مذهبي انــد« و بنابرایــن مردمــان عــادي متعارفــي هســتند کــه خــود را »اتحادیــه کل 
ــا، 28 اســفند 98/ ســایت  ــري رخ جهان نم ــگاه خب ــد )ســایت پای ــد1« مي نامن ــاي هن هندوه

ــفند 1398(. ــد، 25 اس ــایت فرادی ــارس2020/ س ــوز، 16م عرب نی

تصویر 13: مراسم آیینی هندوهای مذهبی افراطی مخالف قرنطینه کرونایی:
»مراسم نوشیدن دسته جمعی ادرار گاو به عنوان داروی طبی سنتی هندوها برای مقابله با ویروس کرونا«

نمونــه دوم، برگــزاري »جشــنواره ملــي - مذهبــي هولــي« در هنــد اســت کــه بــا وجــود 
ــه  ــم ب ــاز ه ــد، ب ــا در هن ــروس کرون ــا وی ــه ب ــه مقابل ــده در زمین ــاي اعمال ش محدویت ه
ــه  ــن نمون ــرح ای ــد. ش ــزار ش ــر برگ ــرکت کنندگان محدودت ــا ش ــو ب ــال، ول ــر س ــادت ه ع
ــل مشــاهده اســت  ــا« در گــزارش زیــر قاب ــا کرون از »مواجهــات متناقــض آیینــي هندوهــا ب

ــفند 98(. ــارو، 21 اس ــایت کج )س
ــد،  ــای هن ــن رویداده ــی از بزرگ تری ــی، یک ــنواره هول ــد جش ــث ش ــا باع ــیوع کرون ش
ــی،  ــع برپایــی آن نشــد: »جشــنوارۀ هول ــا مان ــری برگــزار شــود؛ ام ــا شــرکت کنندگان کمت ب
یکــی از نمادهــای شــاخص مذهبــی و فرهنگــی و از مهم تریــن رویدادهــای مذهبــی جهــان 
ــده از  ــای خیره کنن ــا رنگ ه ــی ب ــیار زیبای ــای بس ــر و فیلم ه ــه تصاوی ــی رود ک ــمار  م ــه  ش ب
ــی  ــادی از پودرهــای بنفــش و صورت آن ثبــت می شــود. در ایــن جشــنواره شــاهد حجــم زی
ــی  ــد و نمــای بســیار زیبای ــا را در هــوا تشــکیل می دهن ــی از رنگ ه هســتیم کــه رنگین کمان
ــا  ــه چهره هــا، موهــا، دســت ها و لباس هــای افــراد حاضــر در جشــنواره می بخشــند. شــاید ب ب
خــود بگوییــد ایــن جشــنواره  کــه هــر ســال در روزهــای 19 و 20 اســفند و در آســتانۀ آغــاز 

1- Akhil  Bharat Hindu Mahasabha  
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تصویر 14: جشنواره آیین مذهبی - ملی هندوها 
در ایام کرونایی

بهــار در هنــد و کشــورهای آســیای جنوبــی 
برگــزار می شــود ]یهودیــان هنــدی خــارج از 
کشــور نیــز جشــنواره را برپــا می کننــد[، نیــز 
بــه  دلیــل شــیوع گســترده و جهانــی ویــروس 
کرونــا در اغلــب کشــورهای جهــان لغــو 

شــده اســت...« )همــان(.
هــر چنــد هنــد یکــی از کشــورهای 
ــیوع  ــرس از ش ــی ت ــر کروناســت، حت درگی

هرچــه بیشــتر ایــن ویــروس و نگرانــی از مبتــال شــدن بــه آن، مانــع برپایــی ایــن جشــنوارۀ 
ــنواره  ــن جش ــه ای ــک ب ــا ماس ــراد ب ــی اف ــت. برخ ــده اس ــردم در آن نش ــور م ــن و حض که
ــرکت در  ــور، از ش ــن کش ــت وزیر ای ــه نخس ــا از جمل ــدادی از هندی ه ــه تع ــد. البت آمده ان
ــن  ــروان آیی ــه پی ــق ب ــی کــه متعل ــد. در جشــنوارۀ هول جشــنوارۀ امســال خــودداری کرده ان
هنــدو اســت، افــراد پیــر و جــوان از هــر طبقــۀ اجتماعــی در خیابان هــای دهلــی  نــو، ایالــت 
اوتــار پــرادش و مناطــق مختلــف هنــد، گــرد هــم جمــع می شــوند تــا ایــن رویــداد بــزرگ و 
آغــاز بهــار را جشــن بگیرنــد. در جشــنوارۀ مذکــور کــه بــه  معنــای واقعــی کلمــه جشــنوارۀ 
ــا بالن هایــی کــه حــاوی  ــا رنگ هــای روشــن و متنــوع همــراه ب رنگ هاســت، پودرهایــی ب
آب هســتند، بــه هــوا پرتــاب می شــوند تــا بــا یکدیگــر مخلــوط شــده و بــدن افــراد حاضــر 
ــه   ــی، قرن هاســت ب ــه گل هــای رنگــی شــود. هول ــا جــای ممکــن آغشــته ب در جشــنواره ت
ــارۀ طبیعــت، جشــن  ــر شــر و گرامی داشــت شــروع دوب ــر ب ــروزی خی ــوان نمــادی از پی عن
گرفتــه می شــود. هــر چنــد هولــی در ابتــدا تنهــا یکــی از نمادهــای فرهنگــی هنــد محســوب 
می شــد، امــروزه در بیشــتر نقــاط جهــان برگــزار می شــود و بســیاری از رویدادهــای بــزرگ، 
ــی و  ــزرگ، طراح ــداد ب ــن روی ــام از ای ــا اله ــر ران1« ب ِ ــابقه های »ِد کال ــری مس ــه س از جمل
ایجــاد شــده اند. در ایــن مســابقه ها کــه نوعــی مســابقۀ دومیدانــی اســت، شــرکت کنندگان 
ــا را از  ــن مســیر، آنه ــا تماشــاچیان در حی ــد؛ ام ــاس ســفید در مســابقه حضــور می یابن ــا لب ب
ســر تــا پــا آغشــته بــه رنگ هــای متفــاوت می کننــد. ایــن مســابقه ها نیــز بــه  پــاس ســالمتی 

ــراد برگــزار می شــود )ســایت کجــارو، 21 اســفند 98(.  و خوشــحالی اف
در ضمــن جشــنوارۀ ملــی هولــی، الهام بخــش طراحــی لبــاس بســیاری از شــرکت های 
مــد مطــرح ماننــد رافائــل ویلیامــز و شــرکت تولیدکننــده  کفــش »آدیــداس هــو هولــی2« نیــز 
بــوده اســت. البتــه قبــل از حضــور مــردم در ایــن رویــداد مفــرح، بــه آنهــا توصیــه می شــود 
پوستشــان را بــا نفــت بپوشــانند، تــا لکه هــای رنگــی روی آن باقــی نمانــد. هــر چنــد مــردم 

1- The Color Run. 
2- Adidas’ Hu  Holi .
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بســیاری از شــهرهای هنــد، از جملــه شــهر ماتــورا بــرای حضــور در جشــنواره بــه خیابان هــا 
ــه  ــد باعــث شــد مشــارکت ب ــای جدی ــه ویــروس کرون ــی از ابتــال ب ــد، تــرس و نگران آمدن
 انــدازۀ ســال های پیــش نباشــد. نخســت وزیر هنــد نیــز تصمیــم خــود مبنــی بــر عــدم حضــور 

در ایــن جشــنواره را از قبــل بــا انتشــار توییتــی اعــالم کــرده بــود )همــان(.
ــي،  ــوامي چاکراپان ــدو )س ــر هن ــک رهب ــي ی ــري مذهب ــه موضع گی ــد ب ــت بای در نهای
رهبــر اتحادیــه کل هندوهــاي مهاســباهاي هنــد( در برابــر ویــروس کرونــا اشــاره نمــود کــه 
معتقــد اســت: »کرونــا نشــانه اي از خشــم و عصبانیــت آواتارهــا ]خداگونه ها[ســت؛ کرونــا 
ویــروس نیســت، بلکــه حمایــت خداگونه هــا ]آواتارهــا[ در حمایــت از مخلوقــات ضعیــف 
و بي پنــاه اســت. کرونــا پیــام آور مــرگ و مجــازات بــراي آنانــي اســت کــه ایــن مخلوقــات 

ــد...1«. ــف را مي خورن ضعی

3-2- جهان کرونایی شده و زیست جهان زرتشتي  
برخــالف زیســت جهان دینــي پرغوغــا و پرپیــرو و پرتحــرک هنــدو بودیــزم، »زیســت جهان 
دینــي زرتشــتي« بــه لحــاظ کم پیروتریــن )در حــد صــد تــا دویســت هــزار پیــرو( و 
اســترلیزه ترین )بــه لحــاظ ازدواج درون دینــي و معاشــرت هاي درون گروهــي( و ایزوله تریــن 
)بــه خاطــر بســته بــودن بــه روي پیــروان جدیــد( دین باســتاني آســیایي )حضــور از ســده 1000 
پیــش از میــالد تــا ســده 7 پــس از میــالد مســیح( در یک امپراتــوري جهانــي )امپراتــوري ایران 

باســتان( همچنــان در جهــان مــدرن مــا بــه عنــوان »دیــن اقلیــت« بي حاشــیه مانــده اســت)10(. 
ــاي  ــتي، فراینده ــي زرتش ــکون دین ــکوت و س ــي س ــنت تاریخ ــن س ــود ای ــا وج ــا ب ام
اجتماعــي - فرهنگــي ناشــي از »جهــان کرونایي شــده« موجــب شــده تــا »جهــان اجتماعــي 
جهان بینــي  و  زرتشــتي  اوســتاي  باســتاني  آموزه هــاي  راســتاي  در  نیــز  زرتشــتي ها« 
ــورا  ــي اه ــروزي نهای ــر«، »پی ــر و ش ــرد خی ــر »نب ــي ب ــي )مبتن ــت ایران ــي زرتش آخرالزمان
ــار  ــه گفت ــود ب ــره خ ــي روزم ــان در زندگ ــتیان و ایرانی ــدي زرتش ــزوم پایبن ــن«، ل ــر اهریم ب
نیــک، پنــدار نیــک و کــردار نیــک( ملــزم و وادار بــه تحــرک در برابــر فاجعــۀ جهان گیــر 
ــي  ــاي کرونای ــمار رخداده ــوان گاه ش ــث مي ت ــوند. از این حی ــاي 2020 ش ــروس کرون وی
ــان و  ــزد، کرم ــتیان ی ــي )زرتش ــاي بوم ــتي در دو جغرافی ــدود زرتش ــت جهان مح در زیس
شــیراز( و موطــن )هنــد و پارســیان هنــد( را برحســب ماهیــت و در محــدوده همــان محــدودۀ 

ــود. ــزارش نم ــب و گ ــر مرت ــورت زی ــه ص ــاي رخ داده ب رخداده
ســرآغاز ایــن گــزارش و از همــه مهم تــر، نشــان دادن رویــه »تبعیــت زیســت جهان 
ــه  ــت ک ــروس کروناس ــا وی ــه ب ــتي مقابل ــي - بهداش ــکي - درمان ــت پزش ــتي« از سیاس زرتش

1- www.economictomes.indaitimes.com. februry 16,2020. Bizarre! Hindu Mahasabha 
says Coronavirus an “angry avatar”.
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ــي  ــتگي و   هم-راه ــزوم هم بس ــران« در ل ــتي ته ــدان زرتش ــن موب ــتورالعمل »انجم ــي دس ط
»اجتمــاع زرتشــتیان« در عمــل بــه توصیه هــاي اســتاندارد ســازمان جهانــي بهداشــت در مقابلــه 
ــدان تهــران، 16 اســفند 1398(. ــا صــادر شــده اســت )ســایت انجمــن موب ــروس کرون ــا وی ب

ــی  ــش برخ ــه پرس ــخ ب ــران« در »پاس ــدان ته ــن موب ــور »انجم ــه مزب ــه اطالعی در مقدم
هم کیشــان، موبــدان و موبدیــاران دربــاره چگونگــی برگــزاری آیین هــای گروهــی همچــون 
گهنبــار و آیین هــای درگذشــتگان در ایــن روزهــای گســترش ویــروس کرونــا در کشــور و 
جهــان« آمــده اســت: »رعایــت تمــام اصــول ایمنــی بــر پایــۀ هشــدار ســازمان بهداشــت جهانــی 

و تأییــد وزارت بهداشــت ایــران بــر همگــی زرتشــتیان بایســته ]واجــب[ اســت...«.
امــا مابقــی رخدادهــای »زیســت جهان زرتشــتی گری« در جهــان کرونایی شــده را 

ــرد:  ــب ک ــر مرت ــورت زی ــه ص ــوان ب می ت
- ارســال کمک هــاي پزشــکي پارســیان زرتشــتي هنــد بــه مــردم ایــران بــراي مقابلــه بــا 

ویــروس کرونــا )ســایت خبرگــزاري ایرنــا، 6 فروردیــن 1399(. 
- برگــزاری آییــن نیایــش »ورهــرام ایــزد و ورهــرام یشــت« از ســوي انجمــن زرتشــتیان 
ــایت 55  ــا )س ــروس کرون ــا وی ــه ب ــران در مقابل ــردم ای ــالمتي م ــراي س ــازور( ب ــزد )هم ی

ــفند 1398(. ــن، 14 اس آنالی
تصویر 15: مراسم نیایش زرتشتیان ایران برای »سالمتی ایران« در ایام کرونایی

- برگــزاری جشــن زایــش آشــو زرتشــت در تهــران: »... بــه مناســبت خجســته زادروز 
ــی  ــگاه فرهنگ ــاه در همایش ــن م ــم فروردی ــی، شش ــام آور ایران ــتین پی ــت، نخس ــو زرتش آش
ــتی  ــان زرتش ــئوالن هازم ــان و مس ــماری از هم کیش ــندگی ش ــا باش ــارس ب ــارکار تهرانپ م
برگــزار شــد. ســخنرانی فرنشــین انجمــن زرتشــتیان تهــران، شــاهنامه خوانی و اجــرای 
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ــي  ــن جهان ــایت انجم ــد...« )س ــن بودن ــن آیی ــون ای ــای گوناگ ــنتی، بخش ه ــیقی س موس
زرتشــتیان1، فروردیــن 1399(.

تصویر 16: برگزاری مراسم »روز آشو زرتشت« )6 فرودین، زادروز زرتشت، پیامبر ایرانی( 
به صورت محدود و با رعایت محدودیت های کرونایی

 

- بســته شــدن »زیارتــگاه پیــر نارکــي یــزد« 
ــگاه  ــا: »... زیارت ــروس کرون ــر وی ــه خاط ب
بســته  در  بــه  ســیزده  روز  در  پیرنارکــی 
خواهــد بــود. زیارتــگاه پیــر نارکــی در 
نیــز  مــاه  فروردیــن   13 و   12 روزهــای 
تعطیــل خواهــد بــود. بهــروز جــراح، متولــی 
زیارتــگاه پیــر نارکــی و همونــد انجمــن 
زرتشــتیان کوچــه بیــوک در گفت وگــو 
بــه دنبــال  بــا برســاد تأکیــد کــرد کــه 

ــر نارکــی بســته اســت و  ــگاه پی ــا همچــون روزهــای گذشــته، زیارت ــروس کرون شــیوع وی
در روزهــای 12 و 13 فروردیــن مــاه، امــکان حضــور در ایــن مــکان مقــدس وجــود نــدارد. 
گفتنــی اســت بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان یــزد، امــکان ورود افــراد غیــر 
بومــی بــه شهرســتان های اســتان وجــود نــدارد و راه هــای ورودی مســدود اســت« )ســایت 

برســاد، 11 فرودیــن 1399(.
ــران« در دوران  ــتیان ای ــه زرتش ــه »جامع ــي ب ــکي اینترنت ــي - پزش ــاني فرهنگ - اطالع رس
ــوي  ــتي از س ــان زرتش ــوم هم کیش ــه عم ــکي ب ــي پزش ــث تخصص ــه مباح ــي و ارائ کرونای
پزشــکان زرتشــتي مقیــم در ایــران بــا هــدف آگاهي بخشــي دربــاره ویــروس کرونــا و توضیح 
نحــوۀ مواجهــۀ بهداشــتي بــا آن جهــت مبتــال نشــدن خــود و دیگــران بــه ویــروس کرونــا. از 
ــه نشــر گفت وگوهــای  ــدام ب ــران اق ایــن رو شــبکه های اجتماعــی و رســانه های زرتشــتیان ای

ــا بــرای ایــن جامعــه مذهبــی اقلیــت نموده انــد. ــاره ویــروس کرون پزشــکی درب

1- world-Zoroastrian- council

تصویر 17: »زیارتگاه پیر نارکی زرتشتیان«، یزد 
)تعطیل شده در ایام کرونایی(



138

13
99

ت 
هش

دیب
 ار

 19
د 

ووی
- ک

ونا 
 کر

س
رو

 وی
وع

 شی
ای

ده
یام

ه پ
ه نام

ویژ
م: 

 دو
اره

شم
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

تصویر 18: زیارتگاه جهانی زرتشتیان: »چک چک« اردکان یزد 
)که مراسم ساالنه جهانی 27 خرداد - گردهمایی زرتشتیان  جهان - در آن احتمااًل به خاطر کرونا 

تعلیق خواهد شد(

 

از جملــه اینهــا می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: »گفت وگــوی زنــده اینســتاگرامی بــا 
دکتــر انوشــیروان حکیــم/ گفت وگــو بــا گردآفریــد مرادیــان، مســئول آمــوزش بیمــار و ارتقای 
ســالمت بیمارســتان مســیح دانشــوری و همونــد انجمن خیریــه درمانــی زرتشــتیان/ صحبت هاي 
ــاره وضعیــت زرتشــتیان  ــزد درب ــر ی شــاهرخ باســتانی، فرنشــین مؤسســه مهــرآوران یســنا کوی
یــزد در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا/ گفت وگــوی اینســتاگرامی بــا حضــور دکتــر شــهریار مالــی، 
ــا/  ــاره شــایعات و واقعیت هــاي کرون ــزد درب ــوم پزشــکی ی جــراح قلــب و اســتاد دانشــگاه عل
توضیحــات نســرین مرادیــان، کارشــناس ارشــد روان شناســی و همونــد انجمــن خیریــه درمانــی 
زرتشــتیان در گفت وگــوی زنــده اینســتاگرامی بــا ســایت برســاد بــا موضــوع مدیریــت اســترس 
ــه پرســش های کرونایــي هم کیشــان زرتشــتي )ســایت امــرداد/  در شــرایط بحرانــی و پاســخ ب

تارنمــاي خبــري زرتشــتیان، 11 فروردیــن 1399/ ســایت برســاد، 11 فرودیــن 1399(.
ــط  ــزل توس ــردي در من ــورت ف ــه ص ــتیان« ب ــن زرتش ــي روتی ــم آیین ــزاري »مراس - برگ
موبــدان در ایــام کرونایــي کــه امــکان برگــزاري جمعــي آیین هــا و مناســک زرتشــتي میســر 
نیســت. بــراي نمونــه مي تــوان بــه برنامــه زنــده اینســتاگرامی »ســایت زرتشــتي برســاد« اشــاره 
ــي  ــن دین ــن آیی ــد، مهربان آفری ــد و در آن موب ــام ش ــن انج ــم فروردی ــه در روز نه ــود ک نم
»گاهنبــار تندرســتی« را در منــزل خــود انجــام مــي داد )ســایت  برســاد، 11 فرودیــن 1399(. 
- برگــزاري مراســم دفــن زرتشــتیان مبتــال بــه کرونــا )هفــت نفــر( در محــل دخمه ســنتي 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــتاندارد در مواجه ــتي اس ــکل بهداش ــر اســاس پروت ــزد ب ــتیان ی زرتش

ــا، 28 اســفند 1398(.   )ســایت خبرگــزاري ایرن
ــه  ــتي« آنچ ــن زرتش ــي دی ــي و »جامعه شناس ــي دین ــر انسان شناس ــا از منظ ــه اینه ــا هم ب
بــراي  اجتمــاع و پیــروان »زیســت جهان زرتشــتي« محــل بحــث و تأمــل اســت، ایــن اســت 
کــه ایــن زیســت جهان دینــي سرشــار از مراســم آیینــي بــراي همــه روزهــاي ســال اســت. بــا 
توجــه بــه ســنت ایــران باســتان و آییــن زرتشــتي، همــه اینهــا از جنــس »ســرور« )شــادي( اند 
و نــه »ســوگ« )غــم( )برخــالف زیســت جهان اســالمي به ویــژه نــوع شــیعي آن، کــه 

ــرور()11(. ــا س ــوگ اند ت ــس س ــا از جن ــاً آیین ه عمدت
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هــر چنــد زرتشــتیان در جهــت رعایت 
پروتــکل مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و تا این 
زمــان، اکثــر آیین هــاي نــوروزي اســفند و 
فروردیــن را که مســتلزم کنشــگري جمعي 
بــوده اســت، بــه حــال تعلیــق درآورده انــد، 
و  کرونایــي  قرنطینــه  وضعیــت  تــداوم 
فاصله گیــري اجتماعــي کرونایــي بــراي 
ماه هــاي بعــدي مي توانــد ایــن اجتمــاع 
دینــي اقلیــت را از حیــث محــروم شــدن از 

ــا »بحــران هویــت دینــي« مواجــه کنــد )ماننــد بزرگ تریــن  همایش هــاي جمعــي آیینــي اش ب
مراســم ســاالنه زرتشــتیان جهــان در »معبــد چک چــک« اســتان یــزد کــه طــي چهــار روز در 
اردکان یــزد برگــزار شــده و زرتشــتیان آن را از حیــث اهمیــت جمعــي و عظمــت آیینــي شــبیه 

ــرداد 1398(. ــوز، 28 خ ــا نی ــایت این ــد( )س ــوب مي کنن ــلمانان« محس ــج مس »ح

نتیجه گیری 
بــا همــه ایــن چالش هــا، همان گونــه کــه مالحظــه مي شــود، در زیســت جهان ادیــان 
ــزم«  ــت جهان هندویی ــر از »زیس ــتر و بهت ــتي« بیش ــي و زرتش ــت جهان بودای ــیایي، »زیس آس
نســبت بــه پروتــکل مقابلــه بــا ویــروس جهان گیــر کرونــا بــر اســاس اســتانداردهاي ســازمان 
ــن  ــد. همی ــي« از خــود نشــان داده ان ــت مدن ــر »عقالنی ــي ب ــي بهداشــت، همراهــي مبتن جهان
ــا  ــبت ب ــیحي« در نس ــت جهان مس ــاره »زیس ــي درب ــان ابراهیم ــت جهان ادی ــه در زیس روی
»زیســت جهان اســالمي« و »زیســت جهان یهــودي« قابــل مقایســه اســت؛ هــر چنــد بیشــترین 
ــر  ــا ب ــر کرون ــا ویــروس جهان گی ــه ب ــه تخطــي از پروتــکل مقابل ــزم دینــي در زمین رادیکالی
ــژه  ــودي و به وی ــان یه ــه جه ــوط ب ــت، مرب ــي بهداش ــازمان جهان ــتانداردهاي س ــاس اس اس

شــهرهای یهودی نشــین مذهبــی - به ویــژه  بیت المقــدس/ اورشــلیم – اســت.  
ــت  ــوردار از عقالنی ــه برخ ــک مواجه ــمت ی ــه س ــتر ب ــا بیش ــالمي ام ــت جهان اس زیس
دینــی - مدنــی در مصــاف بــا پروتــکل اســتاندارد ســازمان جهانــی بهداشــت در مقابلــه بــا 
ــه    گزارش هــای  ــا توجــه ب ــا حرکــت کــرده اســت. هــر چنــد ب ویــروس جهان گیــر کرون
ــای  ــاوی ایدئولوژی ه ــه ح ــالم ک ــت جهان اس ــی از زیس ــده، بخش های ــتند رسانه ای ش مس
ــه  ــتی ب ــه و میکانیس ــرع گرایی متحجران ــی و ش ــی دین ــزم، افراط گرای ــی، رادیکالی بنیادگرای
ــکل  ــن پروت ــه ای ــود ب ــراض خ ــت و اعت ــه مخالف ــان ب ــتند، همچن ــطا هس ــرون وس ــبک ق س
ــی جمعــی و توقــف  ــق درآمــدن مناســک دین ــه تعلی ــر ب ــی مشــغول هســتند و در براب جهان

تصویر 19:  برگزاری مراسم وداع با هم کیشان 
زرتشتی: قربانیان کرونا، اسفند 1398

با رعایت محدویت های پزشکی - بهداشتی
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مراســم آیینــی گروهــی ادامــه می دهنــد و احتمــاالً در ایــن راه، کوتــاه هــم نخواهنــد آمــد.
در همــه ســرزمین های اســالمی و جوامــع اســالمی موجــود در دو زیســت جهان تســنن 
و تشــیع )از عربســتان و کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس تــا ترکیــه و هند و پاکســتان، 
ــروز ایــن  ــوان شــاهد ظهــور و ب ــران( می ت ــا شــمال افریقــا و ســرانجام ای ــه ت از آســیای میان
خرده فرهنگ هــای دینــی در حــال مقاومــت در برابــر پروتــکل اســتاندارد ســازمان جهانــی 

بهداشــت بــرای مقابلــه بــا ویــروس جهان گســتر کرونــا بــود. 
ــروس  ــه وی ــی فاجع ــی - فرهنگ ــرات اجتماع ــالم، تأثی ــان اس ــوزه جه ــت کم در ح دس
کرونــا عــالوه بــر تعلیــق، توقــف و تحدیــد مراســم آیینــی حــج عمــره در ماه هــای اســالمی 
ــد )مــاه  ــرای اســتراتژیک ترین مــاه بندگــی خداون ــد ب ــه و شــعبانیه( می توان حســاس )رجبی
مبــارک رمضــان(، فریضــه آن )روزه داری(، ســنت های فرهنگــی آن )ضیافــت افطــاری و 
ــای شــب های قــدر( در زیســت جهان  ســحری( و مناســک آیینــی مذهبــی آن )دعــا و احی

دینــی اســالمی مسئله ســاز و چالشــی باشــد.
امــا در نهایــت امــر، زمــان برشــدن و طوالنــی شــدن »تعلیــق و تعطیلــی مراســم جمعــی 
دینــی  و شــعایر و مناســک جمعــی آیینــی مذهبــی« )بــه واســطه اجــرای توصیه هــای 
منــدرج در پروتــکل اســتاندارد ســازمان بهداشــت جهانــی در مقابلــه بــا ویــروس جهان گیــر 
ــد  ــی« می توان ــی دین ــن« و »انسان شناس ــی دی ــر »جامعه شناس ــا( از منظ ــتر کرون و جهان گس
ــرای  ــی اجتماعــی چالشــی« ب ــد »عارضــه دین ــه شــکل گیری چن ــوی منجــر ب ــه احتمــال ق ب
ــیحیت،  ــت، مس ــه )یهودی ــن مقال ــث در ای ــورد بح ــیایی« م ــی و آس ــان ابراهیم ــه »ادی هم

ــود:   ــتی گری( ش ــزم، زرتش ــزم، بودی ــالم/ هندویی اس

الف( احتمال تقویت »دین گرایی فردی«  
ــث  ــین بح ــای پیش ــه در بخش ه ــه ک ــن، آنگون ــی دی ــای جامعه شناس ــاس پژوهش ه ــر اس ب
ــا  ــی ســنتی و ت ــول و زوال دین گرای ــز اف ــه و نی ــوازات تســریع و تشــدید مدرنیت ــه م شــد، ب
انــدازه ای ناتوانــی آن بــا انطبــاق بــا مدرنیتــه - از ســویی - و نیــز بــه لحــاظ تــداوم حــس نیــاز 
ــا آن در جهــان مــدرن - از ســوی  بــه معنویت گرایــی مدرنیتــه ای و دین گرایــی متناســب ب
ــای دور و  ــاالً در آینده ه ــتیم و احتم ــوده، هس ــاهد آن ب ــه ش ــر آنچ ــت ام ــر - در نهای دیگ
نزدیــک خواهیــم بــود، رواج معنویت گرایــی اســت کــه در آن تشــخص فردگــرا، هویــت 
فردگرایــی مــدرن، ســبک زندگــی ســکوالرتر شــده و زندگــی روزمــره مردم پســند شــده، 
تأثیــرات خاصــی بــر نــوع و نحــوۀ دین گرایــی افــراد گذاشــته اســت؛ بــه طــوری کــه »حــوزۀ 
خصوصــی« افــراد، جایگزیــن و جانشــین محــراب عمومــی کلیســا، کنیســه، مســجد و معبــد 
شــده اســت. در ایــن میــان امــا »جهــان کرونایی شــده« ای کــه خودمراقبتــی، دوری از جمــع، 
ــود و  ــت، خودبه خ ــکل داده اس ــی را ش ــی جمع ــه عموم ــی و قرنطین ــری اجتماع فاصله گی
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پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویرو

خواســته یــا ناخواســته عامــل مضاعفــی شــده اســت بــرای زمینه ســازی اجتماعــی و فرصــت 
فرهنگــی بهتــر و بیشــتر در جهــت تقویــت و توســعۀ »دین گرایــی فــردی«. 

ب( احتمال توسعۀ »سکوالریزم« 
ــه  ــش ب ــد پی ــه در بن ــاع ک ــورد ارج ــن م ــناختی دی ــای جامعه ش ــان پژوهش ه ــب هم برحس
آنهــا اســتناد شــد و بــر اســاس منطــق دین ورزی هــای اجتماعــی فرهنگــی مــدرن، کــه نقطــه 
ارشمیدســی آنهــا »دین گرایــی فــردی« اســت، می تــوان شــاهد نوعــی  ســازوکار شــیب دار 
ــنتی  ــای س ــا و ارزش ه ــه باوره ــش ب ــا گرای ــه در آنه ــود ک ــردی ب ــای ف در دین گرایی ه
دین گرایانــه و نیــز شــعایر و مناســک آیینــی، شــیبی نزولــی را طــی می کنــد. کاســته شــدن 
از حضــور در اجتماعــات دینــی و فضاهــای دینــی، بی رغبتــی و یــا کم رغبتــی بــه پذیــرش 
ــق  ــه تعلی ــت ب ــت و در نهای ــد روحانی ــمی مانن ــی رس ــای دین ــازمان ها و نهاده ــت س مرجعی
درآوردن »دیــن-ورزی جمعــی« بــه طــرزی باورنکردنــی و غیر مترقبه، راه گشــا و زمینه ســاز 
عرفــی شــدن و دنیــوی شــدن و »سکوالریزاســیون« اســت. در ایــن میــان پرپیداســت، وضــع 
»جهــان کرونایی شــده« و از آن مهم تــر و مؤثرتــر، موقعیــت »زیســت جهان های دینــی 
ــی و         ــدن از جمع هــای دین ــی شــدن و بری ــن عرف ــرای ای ــی زده«، فرصــت مناســبی ب کرونای

ــدرن« اســت. ــوی م ــی معن »خلوت گزین

پ( احتمال ماندگاری »ساینتیزم، پوزیتویسم، ماتریالیزم  آمپیریزم و راسیونالیزم« 
در پژوهش هــای جامعه شــناختی دیــن و نیــز برحســب منطــق »فلســفه علــم«، ســکوالریزم بــا 
»ســاینتیزم، پوزیتویســم و ماتریالیــزم« هم عنــان و هــم ارز اســت. ایــن ســه پدیــده مدرنیتــه ای 
ــن کــه اکثریــت  ــد. همی ــی و ملمــوس زندگــی متمرکزن ــی تجرب ــر حــس و احســاس عین ب
ــا نادرســت  ــی - شــرقی« معتقــد شــده اند - درســت ی مــردم در »جهــان کرونایی شــده غرب
- کــه  تنهــا راه نجــات از جهــان کرونایی شــده در گــروی تمســک بــه دســتاوردهای فنــی 
و مهندســی علــم و فنــاوری پیشــرفته پزشــکی، بیولــوژی، بیوشــیمی و مهندســی ژنتیــک و 
ــه فرآورده هــای پزشــکی البراتوارهــای داروســازی فــوق مــدرن اســت و  متوســل شــدن ب
نــه خزیــدن در گوشــه محــراب و دعــا خوانــدن بــرای رفــع ویــروس کرونــا، صــدای پــای 
ــال  ــه احتم ــبب ب ــن س ــن روی و از ای ــود. از ای ــس می ش ــنیده و ح ــتر ش ــکوالریزم بیش س
زیــاد و در آینده هــای اجتماعــی نزدیــک و دور در »جهــان پســاکرونایی« می بایــد بــر 
اســاس ایده هــای بحث شــده در فلســفه علــم، همچنــان شــاهد بــاال رفتــن اعتبــار اجتماعــی 
ــا  ــود، ت ــی ب ــی جهان ــائل اجتماع ــل مس ــرای ح ــم« ب ــت عل ــی »مرجعی ــرش اجتماع و پذی
»مرجیعــت دیــن« و ایــن همــان خــوراک فکــری فرهنگــی اســت کــه از پــس از رنســانس 
ــات آن  ــع و الحاق ــم، تواب ــکوالریزم« و ضمای ــم »س ــا(، دائ ــالدی در اروپ ــده 15 می )در س
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ــوم  ــفه و عل ــن فلس ــیونالیزم( را در مت ــزم و راس ــزم، ماتریالی ــاینتیزم، آمپیری ــم، س )پوزیتویس
مــدرن تغذیــه و فربــه نمــوده و در برابــر امــواج ضــد ســکوالریزم نیــز نســبتاً آنهــا را واکســینه 

کــرده اســت. 

ــی  ــق دین ــق دینــی« و »تعل ــدون تعل ــی - ب ت( احتمــال شــکل گیری »دین گرای
ــی«  ــدون دین گرای - ب

ــم  ــن ه ــی دی ــکال جامعه شناس ــای رادی ــی پژوهش ه ــه حت ــدرن - ک ــان م ــس جه پارادوک
ــتار  ــک پیوس ــت روی ی ــده« در حرک ــان کرونایی ش ــن »جه ــد – و همچنی ــه آن معترف ان ب
ــی )تباعــد و  ــارب و نزدیکــی( و واگرای ــی )تق اجتماعــی اســت کــه دو ســوی آن، هم گرای
دوری( پدیده هــای مهــم و مؤثــری ماننــد ســکوالریزم )دین گریــزی جمعــی( و اســپایریتوالیزم 
)دین گرایــی فــردی( اســت. در »جهــان کرونایی شــده« و از آن مرتبط تــر بــا بحــث مــا 
»زیســت جهان دینــی کرونایــی زده« کــه مســئله اصلــی و کنونــی مــا نیــز هســت، احتمــال اینکه 
دین گرایــی و دیــن ورزی فردی شــده - بــه ســبک و ســیاق وصف شــده در بــاال - بتوانــد بــه 
عنــوان نوعــی »پویــش مقاومــت و واکنــش معنــوی« در برابــر امــواج ســهمگین ســکوالریزم، 
منجــر شــود تــا دیــن ورزان، اجتماعــات، ســازمان ها و نهادهــای دینــی بتواننــد بقــای اجتماعــی 
خــود را بــرای »جهــان اجتماعــی پســاکرونایی« نیــز تضمیــن کننــد، کــم نخواهــد بــود. اگــر 
ــدۀ  ــاهد پدی ــوان ش ــگاه می ت ــود، آن ــن ش ــق و ممک ــی« محق ــی اجتماع ــال دین ــن »احتم چنی
ــال  ــن )از س ــی دی ــوم جامعه شناس ــزاره س ــات ه ــه در ادبی ــود ک ــری ب ــده دیگ ــی ش پیش بین
ــکل گیری  ــال ش ــور احتم ــت؛ منظ ــده اس ــث ش ــاره آن بح ــو( درب ــه این س ــالدی ب 2000 می

ــه یــک دیــن رســمی« اســت.  »دین گرایــی بــدون تعلــق دینــی ب
ــی« محتمــل اســت  ــق دین ــدون تعل ــی ب ــا نویســنده معتقــد اســت کــه هــم »دین گرای ام
ــاًل  ــرون از قواعــد و مرزهــا و فضاهــای یــک دیــن رســمی؛ مث ــا بی )دین گرایــی هســت، ام
ــازمان های  ــا و س ــت و نهاده ــه روحانی ــی ب ــق اجتماع ــر و تعل ــق خاط ــه تعل ــلمانانی ک مس
ــق  ــت )تعل ــن اس ــی« ممک ــدون دین گرای ــی ب ــق دین ــم »تعل ــد( و ه ــالمی ندارن ــی اس دین
ــار  ــاد در رفت ــا اعتق ــت، ام ــمی هس ــن رس ــک دی ــازمان ی ــاد و س ــه نه ــمی ب ــوری و رس ص
و ایســتار عینیــت نیافتــه اســت؛ مثــاًل مســلمانان اســمی کــه تعلــق خاطــر و تعلــق اجتماعــی 
ــن ورز نیســتند و در  ــا دی ــد، ام ــی اســالمی دارن ــا و ســازمان های دین ــت و نهاده ــه روحانی ب
ــن  ــد(. بنابرای ــام نمی رس ــه مش ــی ب ــی حقیق ــوش دین گرای ــۀ خ ــان، رایح ــار و کردارش رفت
در جهان هــای »کرونایی شــده و پســاکرونایی« می تــوان احتمــال تکویــن »دین گرایــی 
بــدون تعلــق دینــی« و توســعۀ »تعلــق دینــی بــدون دین گرایــی« را در آینده هــای اجتماعــی 

ــود. ــک و دور شــاهد ب نزدی
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ت جهان های دینی
س كرونا در زیس

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ویرو

ث( احتمال توسعۀ »معنویت های نو« و »جنبش های دینی جدید« 
پژوهش هــای متأخــر در جامعه شناســی دیــن و به ویــژه در حــوزۀ پژوهش هــای »جامعه شناســی 
معنویت هــای جدیــد« و »جامعه شناســی جنبش هــای دینــی جدیــد« معتقدنــد کــه در بیــرون از 
مرزهــای ادیــان ابراهیمی و آســیایی مســتقر، تثبیت شــده، رســمی و جهانی، شــاهد شــکل گیری 
یــک تحــول فرهنگــی و تغییــر اجتماعــی پیش بینــی نشــده هســتیم؛ یعنــی شــاهد این هســتیم که 
ــارف،  ــی نامتع ــا آموزه های ــا، ب ــی پرمدع ــا رهبران ــب، ب ــب و غری ــی عجی ــا وآیین ها«ی »کیش ه
وجــود پیروانــی پرشــور، بــا شــعایری رمــزواره و بــا عضوگیری هــای عمدتــاً پنهــان و سربســته 
پیــدا شــده اند. ایــن شــکل بندی های اجتماعــات دینــی جدیــد، در اروپــا و آمریــکا - مهــد دوم 
ــن آیین هــای نوظهــور -  ــی و فســتیوالی ای ــد: ســرزمین کارناوال شــکل گیری آنهــا پــس از هن
روزافــزون و روزشــمارند. آنــان بــه همــان صورتــی کــه در »جهــان پیشــاکرونایی« همچنــان در 
تــالش بــرای پرنمــودن خأهــای اجتماعــی معنــوی - عقیدتــی ناشــی از »دین گرایــی - بــدون 
تعلــق دینــی« و »تعلــق دینــی - بــدون دین گرایــی«    بوده انــد و تــالش می کردنــد تــا جایگزیــن 
ادیــان رســمی و مســتقر و جهانــی نیــز بشــوند، در »جهــان کرونایی شــده و پســاکرونایی« هــم 
بــه احتمــال قــوی ســعی می کننــد تــا »آلترناتیــو معنــوی« بــرای التیــام ترومــای ناشــی از آالم و 

مصائــب کرونا باشــند. 
در پایــان ایــن نوشــتار بایــد بــه عنــوان ســنتز نهایــی بحــث بیــان نمــود کــه ایــن نشــانگرها 
و »پدیده هــای دینــی اجتماعــی« کــه بحــث نمودیــم، احتمــال تقویــت »دین گرایــی 
فــردی«، توســعۀ »ســکوالریزم«، مانــدگاری »ســاینتیزم، پوزیتویســم، ماتریالیــزم، آمپیریــزم و 
راســیونالیزم«، توســعۀ »معنویت هــای نــو« و »جنبش هــای دینــی جدیــد«، همــه نشــان دهنده 
ــان حــال  ــن واقعیــت اجتماعــی اســت کــه هــم در »جهــان اجتماعــی کرونایی شــده« زم ای
ــده  ــک پدی ــاهد ی ــان ش ــده، همچن ــان آین ــاکرونایی« زم ــی پس ــان اجتماع ــم در »جه و ه
ــکوالرگرایی و  ــان س ــتی همزم ــود: »هم زیس ــم ب ــا خواهی ــا و پوی ــی پای ــناختی دین جامعه ش
ــد،  ــات«، آن را نمایندگــی می کن ــم - فلســفه - االهی ــده را کــه »عل ــن پدی ــی«. ای دین گرای
بایــد حتمــاً فراتــر از »جامعه شناســی دیــن« متعــارف و مرســوم و رایــج )کــه میــراث 
مارکــس، دورکیــم، وبــر و زیمــل اســت( در شــکل جدیــدی از جامعه شناســی دیــن - کــه 
ــه ســهم خــود آن را در پژوهش هــای انجام شــده اش، »جامعه شناســی فلســفی –  نویســنده ب

ــود)12(. ــدی ش ــت – صورت بن ــده اس ــن« نامی ــی دی ــی - گفت وگوی االهیات

پی نوشت ها
1. این کوتاه وب نوشته ها در کانال تلگرامی و اینستاگرامی مؤلف آمده است:

Telegram.me /@  smnejatihosseini
Instagram @ s-m nejatihossieni
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2. درباره مضمون و ماهیت تئوریک »االهیات - جامعه شناسی فاجعه« نگاه شود به دو وب نوشته زیر:
- نجاتــی حســینی، ســید محمــود )1398(. »االهیــات فاجعــه - پرســش هایی کــه از منظــر االهیــات فاجعــه قابــل 

.www.for-mystudents.blogfa.com/post/340 :»ــرای دانشــجویانم ــد«. در وبــالگ »ب تأمل ان
- نجاتــی حســینی، ســید محمــود )1398(. »االهیــات فاجعــه و ماشــین روز قیامــت - تعامــل پیشــرفته اکوسیســتم 

.  www.for-mystudents.blogfa.com/post/441:»و بیوسیســتم  بــا خداونــد«. در وبــالگ »بــرای دانشــجویانم
3. دربــاره »انسان شناســي - جامعه شناســي دیــن« و »جامعه شناســي دیــن یهــود«، همچنیــن »تاریــخ تمدنــي دینــي 
ــف؛  ــر، 1396ال ــوی، 1394؛ وب ــون، 1387؛ ب ــدس« ر.ک: همیلت ــاب مق ــي کت ــز »باستان شناس ــري« و نی ــوم عب ق
پاتــای، 1389، دورانــت و دورانــت، 1389 و فینکنشــتاین و ســیلبرمان، 1394. دربــاره »عهدیــن قدیــم و جدیــد« 
)تــورات و انجیــل(، نســخه های زیــر مرجــع اصلــي اســتنادند: عهــد عتیــق، ج1، 1396؛ عهــد عتیــق، ج2، 1396؛ 

عهــد جدیــد )انجیــل(، 1396 و انجیــل برنابــا، 1390.
ــاره  ــه اي« درب ــي مقایس ــي تمدن ــي تاریخ ــي »دین پژوه ــن« و بان ــناس دی ــته ترین »جامعه ش ــر، برجس ــس وب 4. ماک
ــارات  ــري، اظه ــوم عب ــن ق ــخ ای ــود در تاری ــن یه ــارت گرایي دی ــي و بش ــي، منجي گرای ــاي موعودگرای خاصیت ه
قابــل تأملــي دارد کــه بــا تحلیــل مــن در بــاال دربــاره »مواجهــه منجي گرایانــه یهودیــت بــا فاجعــه« همخوانــي دارد. در 
این بــاره وبــر مي نویســد: »... پیامبــران ]قــوم یهــود[ بــا شــور شــوق دینــي بي مانندشــان در حالتــي از انتظــار دائــم بــه 
ســر مي بردنــد و بعــد از وقــوع هــر فاجعــه نیز بي درنــگ انتظــار خوشــبختي مي-کشــیدند...« )وبــر، 1396الــف: 273(.

5. شــرح فراینــد و مکانیــزم شــرعی مفصــل »عبــادات فقهــی مکلفــان« و »مناســک جمعــی روزمــره« و »آیین هــای 
مناســبتی  مســلمین« در رســاله های عملیــه فقهــی آمــده اســت. بــرای نمونــه دربــاره »زیســت جهان شــیعه امامیــه« 
ــاره  ــتانی، 1387. درب ــینی سیس ــی، 1386 و حس ــوی الخمین ــر: موس ــر زی ــی معتب ــع فقه ــه دو منب ــود ب ــگاه ش ن
»مســتندات نقلــی و حدیثــی« ایــن مناســک و آیین هــای عبــادی دینــی در اســالم شــیعی و روایــت ایــن »مســائل 

شــرعیه« نیــز ر.ک: کلینــی، 1375.
6. از منظرهــای »االهیــات - فلســفه دیــن« و نیــز »جامعه شناســی دیــن«، ســه منبــع مهــم و مرجــع زیــر بــرای مقایســۀ 

ادیــان ابراهیمــی ســودمند اســت: مک گــراث، 1384؛ پترســون و دیگــران، 1379؛ وبــر، 1396ب و ترنــر، 1390. 
ــای، 1389؛  ــوور و الندب ــه ر.ک: ه ــرای نمون ــی مجــازی« ب ــی دین ــی« و »ارتباطــات آیین ــاره »رســانه دین 7. درب

ــندگان، 1388. ــی از نویس ــر، 1387 و جمع ــوور، 1388؛ رودنبول ــتوت، 1388؛ ه اس
8. دربــاره آموزه هــاي فلســفي عقیدتــي و معنــوي متافیزیســتي ایــن ادیــان آســیایي ر.ک: اوپانیشــادها، کتاب هــای 
حکمــت، 1390 و دمــا پــدا، متــن بودایــي: راه حــق و ســروده هایش، 1396. دربــاره متــن مقــدس دین کنفوسیوســی 
و تایوییــزم نیــز بــه ایــن نســخه ها اســتناد مي شــود: تائوتــه چینــگ الئوتــزه، راهنمــای هنــر زندگــی و خــرد نــاب، 
1392؛ کنفوســیوس، 1397 و منســیوس، 1390. بــرای آگاهــی از ماهیــت »ادیــان چینــی و ژاپنی« نیز ر.ک: ساســو و 
ریــد، 1385. و دربــاره ماهیــت تاریخــي تمدنــي ایــن ادیــان آســیایي ر.ک: دورانــت و دورانــت، 1389: فصل هــاي 

چهــارم )بــودا(، پنجــم )هنــد: بهشــت ادیــان( و ششــم )قــرون ناشــناخته: دیــن در چیــن و ژاپــن(. 
9. جالــب اینکــه در دیــن بودایــي، واژۀ »کرونــا« شــامل »محبــت و آرامــش و شــفقت و مهربانــي و صمیمیــت« نیز 

هســت؛ ر.ک: نعیمي و محمــودي، 1397.
ــات  ــرفت »مطالع ــه پیش ــي رو ب ــوزۀ جهان ــود در ح ــي موج ــي - تاریخ ــي اجتماع ــر تحلیل ــا اث ــان ده ه 10. از می
ــاي تاریخــي - فرهنگــي »جهــان زرتشــتي« در  ــراي شــناخت جغرافی ــي ب ــع عال ــد منب ــه چن ــراي نمون ــي« ب ایران
»جهــان امپراتــوري جهانــي ایــران باســتان« در زیــر انتخــاب و معرفــي شــده اســت: نیولــي، 1393؛ بروســییوس، 
1390؛ اوســتا، کهن تریــن ســرودهای ایرانیــان، 1392؛ ژینیــو، 1392؛ شــاکد، 1387؛ نیکوالیونــا ولــف، 1394؛ 

ــت، 1395. ــي، 1395 و کن ــس، 1396؛ چرت فولت
ــن انجمــن  ــن و شــادي« در گــروه دی ــش دی ــی حســینی )1397( کــه در »همای ــه نجات ــه مقال ــگاه شــود ب 11. ن

ــت. ــده اس ــه ش ــران ارائ ــي ای جامعه شناس
12. برای نمونه ر.ک: نجاتی حسینی، 1398الف؛ نجاتی حسینی، 1398ب و نجاتي حسیني، 1389.
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منابع اینترنتی فارسی
ــی  ــان در بحــران جهان ــروان ادی ــر پی ــر و تأث ــن 1399(. تأثی ــا )11 فروردی ــی ایکن 1. ســایت خبرگــزاری قرآن

.www.iqna.ir  :ــی در ــل دسترس ــا. قاب ــیوع کرون ش
ــل  ــن 1399(. قاب ــه ای )3 فروردی ــت اهلل خامن ــار آی ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت ــگاه اطالع رس ــایت پای 2. س

.www.khameneie.ir در:  دسترســی 
  .www.leader.ir :3. سایت پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری )20 اسفند 1398(. قابل دسترسی در
4. ســایت ادیان نیــوز- ردنــا )10 فروردیــن 1399(. مســیح در عیــد پــاک مــا را از شــر کرونــا نجــات می دهــد. 

.www.adyannews.net :قابل دسترســی در
ــس در  ــان ارتدک ــکونی یهودی ــالت مس ــردد در مح ــع ت ــالم من ــن 1399(. اع ــنا )16 فروردی ــایت  ایس 5. س

.www.isna.ir  :ــی در ــل دسترس ــغالی. قاب ــی اش اراض
ــل  ــجداالقصی. قاب ــه مس ــب ب ــای متعص ــه یهوده ــارس2020(. حمل ــي )31 م ــت فارس ــي ن ــایت تي آرت 6. س

.www.trt.net,tr/persia در:  دسترســی 
7. ســایت اي.اي.کام فارســي )6 دســامبر 2019(. انتقــاد اردن از یــورش یهودیــان افراطــي بــه مســجداالقصي. 

.https://www.aa.com.tr/fa  :قابــل دسترســی در
ــان.  ــع تــردد در محــالت مسکوني نشــین یهودی ــه فارســي )4 آوریــل 2020(. اعــالم من 8. ســایت دویچــه ول

. www.dw.com/fa.ir :ــی در ــل دسترس قاب
9. ســایت دویچــه ولــه فارســي )31 مــارس 2020(. شــیوع ســریع ویــروس کرونــا در بیــن یهودیــان ارتدوکس 

 .www.dw.com/fa.ir   :اســرائیل. قابل دسترســی در
10. ســایت بي بي ســي فارســي و جهانــي )30 مــارس 2020(. پلیــس اســرائیل حریــف تشــییع کنندگان 

.www.bbc.com/world-persian  :خاخــام یهــودي نشــد. قابــل دسترســی در
ــل  ــا. قاب ــر کرون ــان از ش ــی جه ــرای رهای ــاپ ب ــای پ ــن 1399(. دع ــن )9 فروردی ــهری آنالی ــایت همش 11. س

.www.hamshahrionline.ir در:   دسترســی 
ــل  ــاخت. قاب ــه س ــکل مواج ــا مش ــم ب ــاپ را ه ــنت پ ــا س ــفند 1398(. کرون ــت )26 اس ــت ن ــایت فرص 12. س

   .www.forsatnet.ir در:   دسترســی 
13. ســایت خبرگــزاری شبســتان )3 فروردیــن 1399(. درخواســت پــاپ واتیــکان بــه برپایــی دعــا و نیایــش 

   . www.shabestan.ir :ــا. قابــل دسترســی در ــرای قربانیــان کرون ب
14. ســایت خبرگــزاری ایرنــا )18 فروردیــن 1399(. پــاپ بــه دلیــل شــیوع کرونــا، مراســم عبــادی هفتگــی را 

.www.irna.ir  :از طریــق ویدئــو برگزارکــرد. قابــل دسترســی در
 .www.hamshahrionline.ir   :15. سایت همشهری آنالین )5 فروردین 1399(. قابل دسترسی در

.www.fararu.com   :16. سایت فرارو )24 اسفند 1398(. قابل دسترسی در
. www.hamshahrionline.ir  :17. سایت همشهری آنالین )5 فروردین 1399(. قابل دسترسی در

.www.tasnimnews.ir   :18. سایت خبرگزاری تسنیم )19 اسفند 1398(. قابل دسترسی در
.www.mehnews.com  :19. سایت مهر نیوز )5 فروردین 1399(. قابل دسترسی در

ــا  ــگیري از کرون ــراي پیش ــیدن ادرار گاو ب ــفند 98(. نوش ــا )28 اس ــري رخ جهان نم ــگاه خب ــایت پای 20. س
www.rokhja- ــل دسترســی در: ــد؟. قاب ــرار اســت چــه ویــروس جدیــدي را وارد جهــان کنن  - هندوهــا ق

.hannama.ir 
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منابـع

ــل  ــا. قاب ــدن از کرون ــان مان ــراي در ام ــیدن ادرار گاو ب ــي نوش ــفند 1398(. میهمان ــد )25 اس ــایت فرادی 21. س
 .www.faraddid.ir در:  دسترســی 

22. ســایت کجــارو )21 اســفند 98(. احمدرضــا فرهبــد: »شــروع کرونــا جشــنواره هولــي هنــد را لغــو نکــرد«. 
.www.kojaro.com  :ــی در ــل دسترس قاب

.https://www.njomanemobedan.com  :23. سایت انجمن موبدان تهران )16 اسفند 1398(. قابل دسترسی در
24. ســایت خبرگــزاري ایرنــا )6 فروردیــن 1399(. دومیــن محمولــه کمک پزشــکي پارســان هنــد بــه ایــران. 

.www.irna.ir/news :قابــل دسترســی در
ــزار  ــش برگ ــن نیای ــران«، آیی ــالمتی ای ــرای »س ــزد ب ــتیان ی ــفند 1398(. زرتش ــن )14 اس ــایت 55 آنالی 25. س

.www.55online.ir :می کننــد. قابــل دسترســی در
انجمــن جهانــي زرتشــتیان  world-Zoroastrian-council)فروردیــن 1399(. گــزارش  26. ســایت 

.www.w-z-c.co  :خبرنــگار امــرداد - فرشــته جمشــیدي. قابــل دسترســی در
27. ســایت برســاد )11 فرودیــن 1399(. زیارتــگاه پیــر نارکــی در روز ســیزده به در بســته خواهــد بــود. قابــل 

.www.beresad.com :ــی در دسترس
.www.amordadnews.com :28. سایت امرداد - تارنماي خبري زرتشتیان )11 فروردین 1399(. قابل دسترسی در

29. ســایت برســاد )11 فرودیــن 1399(. گفت وگــوی زنــده اینســتاگرامی بــا دکتــر انوشــیروان حکیــم/ 
ــا گردآفریــد مرادیــان، مســئول آمــوزش بیمــار و ارتقــای ســالمت بیمارســتان مســیح دانشــوری  گفت وگــو ب
و همونــد انجمــن خیریــه درمانــی زرتشــتیان/ صحبت هــاي شــاهرخ باســتانی، فرنشــین مؤسســه مهــرآوران یســنا 
کویــر یــزد دربــاره وضعیــت زرتشــتیان یــزد در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا/ گفت وگــوی اینســتاگرامی بــا حضور 
دکتــر شــهریار مالــی، جــراح قلــب و اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد دربــاره شــایعات و واقعیت هــاي کرونا/ 
ــتیان در  ــی زرتش ــه درمان ــن خیری ــد انجم ــی و همون ــد روان شناس ــان کارشناس ارش ــرین مرادی ــات نس توضیح
گفت وگــوی زنــده اینســتاگرامی بــا ســایت برســاد بــا موضــوع مدیریــت اســترس در شــرایط بحرانــی و پاســخ 

 . www.beresad.com:ــل دسترســی در ــي همکیشــان زرتشــتي. قاب ــه پرســش های کرونای ب
ــوراي  ــتي ش ــو زرتش ــام، عض ــپنتا نیکن ــا س ــو ب ــفند 1398(. گفت وگ ــا )28 اس ــزاري ایرن ــایت خبرگ 30. س

.www.irna.ir/news :ــی در ــل دسترس ــزد. قاب ــهر ی ــالمي ش اس
31. ســایت اینــا نیــوز )28 خــرداد 1398(. برگــزاري بزرگ تریــن مراســم ســاالنه زرتشــتیان جهــان در یــزد/ 

»چک چــک« میعــادگاه پیــروان آییــن زرتشــت. قابــل دسترســی در:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-774951

32. ســایت خبرگــزاری مهــر )فرودیــن 1398(. ســید محمــود نجاتــی حســینی: االهیــات فاجعه - پرســش هایی 
.www.mehrnewcom.ir :کــه از منظــر االهیــات فاجعه قابــل تأمل انــد، قابــل دسترســی در

ــه -  ــات فاجع ــینی: االهی ــی حس ــود نجات ــید محم ــن 1398(. س ــجویانم« )فروردی ــرای دانش ــالگ »ب 33. وب
ــی در: ــل دسترس ــد. قاب ــل تأمل ان ــه قاب ــات فاجع ــر االهی ــه از منظ ــش هایی ک پرس

 www.for-mystudents.blogfa.com/post/340.
34. وبــالگ »بــرای دانشــجویانم« )اســفند 1398(. ســید محمــود نجاتــی حســینی: االهیــات فاجعــه و ماشــین 

روز قیامــت - تعامــل پیشــرفته  اکوسیســتم و بیوسیســتم بــا خداونــد. قابــل دسترســی در:
  www.for-mystudents.blogfa.com/post/441.
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منابع اینترنتی عربی
1. ســایت شــبکه الجزیــره )5-3-2020(. اســامه ابوالــرب: کیــف أثــر فیــروس کورونــا علــی الشــعائر الدینیــۀ 

 .www.aljazeera.net :للمســلمین؟. قابــل دسترســی در
2. ســایت شــبکه فلســطین االخباریــه )مــارس 2020(. األوقــاف »تدعــو المواطنیــن للصــالۀ فــي منازلهــم حفاظاً 

.www.pnn.pc :علــی ســالمتهم و منعاً لتفشــي فیــروس کورونــا«. قابــل دسترســی در
3. ســایت وزاره االوقــاف و الشــئون اســالمیه للملکــه المغــرب )االربعــا- مــارس 18-2020(. إغــالق المســاجد 

بســبب کورونــا. الســکنفل: حفــظ الحیــاۀ أساســّي شــرعاً و االلتــزام واجــٌب. قابــل دسترســی در:
  www.habous.gov.ma/index.php.
4. ســایت وزاره الشــئون الدینیــه و االوقــاف للملکــه الجزایــر )الثالثــا- مــارس 24 -2020(. بعــد غلــق 
المســاجد، وزارۀ الشــؤون الدینیــۀ: األئمــۀ مدعــوون لتوظیــف الوســائط االجتماعیــۀ لنشــر الخطــاب المطمئــن. 

 .www.eldjazeironline.net :قابــل دسترســی در
5. ســایت وزاره االوقــاف و الشــئون اســالمیه للملکــه المغــرب )الثالثــاء 29 رجــب1441 ه الموافــق 24 مــارس 

2020(. »فتــوی مــن المجلــس العلمــي األعلــی بإغــالق المســاجد مؤقتــا«. قابــل دسترســی در:
 www.habous.gov.ma/index.php.

منابع اینترنتی التین
1. ســایت عــرب نیــوز )16 مــارس2020(. هندوهــا و نوشــیدن شــربت الگزیــر ادرار گاو بــراي درمــان کرونــا. 

  .www.arabnews.com :قابــل دسترســی در
ــه و  ــارس 2020(. توصی ــي )23 م ــب ســرخ جهان ــرل و پیشــگیري از بیماري هــاي صلی 2. ســایت مرکــز کنت
ــد 19 -  ــروس کوی ــگیري از وی ــي و پیش ــراي آمادگ ــي ب ــي مذهب ــازمان هاي اجتماع ــران س ــي رهب راهنمای

.www.cdc.gov :ــی در ــل دسترس ــا. قاب کرون
3. ســایت روابــط خارجــي -  شــوراي روابــط خارجــي )19 مــارس 2020(. کالــي رابینســون: چگونــه ادیــان 

جهانــي بــا ویــروس کرونــا مقابلــه کرده انــد؟. قابــل دسترســی در:
www.foreinsAffaires.com, www.cfr.org

4. ســایت شــوراي روابــط اجتمــاع یهودیــان نیویــورک )20 مــارس 2020(. در برابــر کرونــا چــه بایــد انجــام 
.www.jcrcny.org :دهیــم؟. قابــل دسترســی در

5. ســایت ادیــان بــراي صلــح - مرکــز بودایــي ملبــورن اســترالیا )17 مــارس 2020(. مرکــز بودایــي ملبــورن و 
واکنــش در برابــر کرونــا. قابــل دسترســی در:

  www.religionforpeaceaustralia.org.au/buddhist-center.
ــران دینــي  ــا - رهب ــر کرون 6. ســایت کنگــره مســیحیان پاکســتان )25 مــارس 2020(. همــه انســانیت در براب

ــا رهبــران هنــدو و هنــدي بــراي صلــح جهانــي دیــدار کننــد. قابــل دسترســی در:  جهــان بایــد ب
www.pakistanchristiancongress.org.

7. ســایت شــبکه خبــري الجزیــره انگلیســي )20 مــارس 2020(. کرونــا ویــروس جهان گیــر: بســته شــدن همــه 
 .www.aljjezeera.com :مراکــز پرســتش در جهــان اســالم و مســیحیت و بودیســم. قابــل دسترســی در

8. ســایت اخبــار پزشــکي )26 مــارس 2020(. آنانــدا مانــدال: رژیــم امســاک و خویشــتن داري هاي مذهبــي 
 .www.medical-news.net :چیســت؟. قابــل دسترســی در
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9. ســایت مرکــز بودایــي ملبــورن )17 مــارس 2020(. مرکــز بودایــي ملبــورن و واکنــش در برابــر کرونــا: عمل 
بــه تعالیــم بــودا - محبــت، مهربانــي، شــفقت، آرامــش، امیــد. قابل دسترســی در:

www.religionforpeaceaustralia.org.au/buddhist-center.
ــه بســته  ــي »هــو گوانــگ شــان هســي الي« در نیویــورک )8 مــارس 2020(. اطالعی ــد بودای 10. ســایت معب

.www.hsilie.org :ــل دسترســی در ــودا. قاب ــم ب ــن شــدن کالس هــاي تعالی ــي و آنالی ــد بودای شــدن معب
. www.lionsroar.com :11. سایت مجله عمومي »الیونز روار« )بهار 2020(. قابل دسترسی در

12. سایت مرکز ذن مدیتیشین مینه سوتا )31 مارس 0202(. قابل دسترسی در: 
  www.mnzencenter.org/burkett_blog
13. ســایت میانمــار از درون )17 مــارس 2020(. راهبــان بودایــي میانمــار در هلي کوپتــر بــراي مــردم ســرودها 

.www.insightmyanmar.org :و تعالیــم بودایــي را نیایــش و زمزمــه مي کننــد. قابــل دسترســی در

گزارش های التین
1. Sharma, l.c. (2020). media report on “briefing on covid19”, indian council of 
medical research, department of health research – ministry of health & family welfare 
government of india –also available in www.icmr.india.gov.
2. athreya,vamsi (2020). india prepares for corona virus-steps of health ministry, also 
available in www.freshlivers.com.; india fight corona virus (2020). www.studyiq.com.
3. wikipedia, the free encyclopedia (2020). impact of the 2019–20 coronavirus 
pandemic on religion, also available in www.en.wikipedia.org.
4. www.economictomes.indaitimes.com.  February 16, (2020). Bizarre! Hindu mahasabha 
says coronavirus an “angry avatar”. Also available in , www.economictomes.indaitimes.com.

فهرست ارجاعات
1. اســتوت، دانیــل )ویراســتار( )1388(. برگزیــده دانشــنامه دیــن، ارتباطــات و رســانه. گــروه مترجمــان )بــه 

کوشــش ســید حمیدرضــا قــادری(. قــم: مرکــز پژوهش هــای اســالمی صــدا و ســیما. 
2. انجیل برنابا )1390(. ترجمه حیدرقلی خان قزل باش )سردار کابلی(. تهران: المعی.

3. اوپانیشادها، کتاب های حکمت )1390(. ترجمه مهدی جواهریان و پیام یزدان جو. تهران: مرکز. 
4. اوستا، کهن ترین سرودهای ایرانیان )1392(. گزارش و پژوهش جلیل دوست خواه. تهران: مروارید، 2 جلد.

5. بروسییوس، ماریا )1390(. ایرانیان عصر باستان. ترجمه هایده مشایخ. تهران: هرمس. 
بوي، فیونا )1394(. مقدمه اي بر انسان شناسي دین. ترجمه مهرداد عربستاني. تهران: نقد افکار. 

6. پاتــاي، رافائــل )1389(. یهودیــت عامیانــه. در: مقدمــه اي بــر پژوهــش در دیــن، گزینــش و ترجمــۀ ابراهیــم 
موســي پور. تهــران: جوانــه تــوس، صــص 151-137.

7. پترســون، مایــکل و دیگــران )1379(. عقــل و اعتقــاد دینــی: درآمــدی بــر فلســفه دیــن. ترجمه احمــد نراقی 
و ابراهیــم ســلطانی. تهــران: طــرح نو.

ــروژه:  ــر پ ــران. مدی ــجویان ای ــنجی دانش ــز افکارس ــان )1393(. مرک ــالمی ایرانی ــن اس ــی تدی ــش مل 8. پیمای
ــگاهی.  ــاد دانش ــازمان جه ــران: س ــپا. ته ــان. ایس ــا طالب محمدرض

9. پیمایــش ملــی ســنجش دیــن داری ایرانیــان )1389(. مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران، ایســپا. تهــران: 
ســازمان جهــاد دانشــگاهی.
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10. تائوته چینگ الئوتزه، راهنمای هنر زندگی و خرد ناب )1392(. ترجمه فرشید قهرمانی. تهران: مثلث.
11. ترنر، برایان.اس )1390(. اسالم و ماکس وبر. ترجمه سعید وصالی. تهران: مرکز.

12. جمعــی از نویســندگان ) 1388(. دیــن و رســانه. گــروه مترجمــان )گردآورنــده: ســید حمیدرضــا قادری و 
حســین عمیــد، بــا درآمــدی از مهــدی محســنیان راد(. قــم: دانشــگاه ادیــان و مذاهب.

13. چرتي، کارلو.ج )1395(. ادبیات پهلوي. ترجمه پانته آ ثریا. تهران: فرزان روز. 
14. حسینی سیستانی، سید علی )1387(. توضیح المسائل. تهران: عالم افروز.

15. دما پدا، متن بودایي: راه حق و سروده هایش )1396(. ترجمه از متن پالي: رضا علوي. تهران: فرزان روز.
16. دورانت، ویل و آریل دورانت )1389(. دین در تاریخ تمدن. تدوین علي فتحي لقمان. شیراز: آوند اندیشه.

ــر  ــالمی، دفت ــات اس ــازمان تبلیغ ــوج اول 1390 )1390( س ــی: م ــش مل ــای پیمای ــان، یافته ه ــن داری ایرانی 17. دی
ــازمان  ــران: س ــی. ته ــدی فرج ــی و مه ــاس کاظم ــش: عب ــران پژوه ــردی. مدی ــای کارب ــزی پژوهش ه برنامه ری

تبلیغــات اســالمی.
18. رودنبولــر اریــک، دبلیــو )1387(. ارتباطــات آیینــی، از گفت وگوهــای روزمــره تــا جشــن های رســانه ای. 
ــام صــادق)ع( و پژوهشــکده مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی  ــان. تهــران: دانشــگاه ام ــداهلل گیوی ترجمــه عب

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری. 
19. ژینیو، فیلیپ )1392(. انسان و کیهان در ایران باستان. ترجمه لیندا گودرزی. تهران: ماهی. 

20. ساســو، مایــکل و دیویــد ریــد ) 1385(. ادیــان چیــن و ژاپــن. ترجمــه محمدعلــی رســتمیان. قــم: دانشــگاه 
ادیــان و مذاهــب.

21. شــاکد، شــائول )1387(. تحــول ثنویــت: تنــوع آرای دینــی در ایــران باســتان. ترجمــه ســید احمدرضــا 
ــی.  ــران: ماه ــی. ته قائم مقام

22. عهد جدید، انجیل )بر اساس کتاب مقدس اورشلیم( )1396(. ترجمه پیروز سیار. تهران: نی.
23. عهــد عتیــق، جلــد اول )کتاب هــای شــریعت یــا تــورات: بــر اســاس کتــاب مقــدس اورشــلیم( ) 1396(. 

ترجمــه پیــروز ســیار. تهــران: هرمــس.
24. عهــد عتیــق، جلــد دوم )کتاب هــای تاریــخ: بــر اســاس کتــاب مقــدس اورشــلیم( )1396(. ترجمــه پیــروز 

ســیار. تهــران: نــی.
25. فولتس، ریچارد )1396(. دین هاي ایران باستان. ترجمه امیرزماني. تهران: دیبایه.

26. فینکنشــتاین، اســرائیل و نیــل اشــر ســیلبرمان )1394(. باستان شناســي کتــاب مقــدس: نگاهــي نــو بــه تاریــخ 
قــوم یهــود و منشــأ کتاب هــاي مقــدس. ترجمــه ســعید کریم پــور. تهــران: ســبزان.  

27. کنت، روالند.گ )1395(. فارسي باستان: دستور زبان، متون، واژه نامه. ترجمه سعید عریان. تهران: علمي. 
28. کنفوسیوس )1397(. مکالمات. ترجمه حسین کاظم زاده ایرانشهر. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

29.کلینــی، محمدتقــی )ســده 5 ه.ق / 11 م( )1375 ه.ش(. اصــول کافــی. بــا ترجمــه و شــرح فارســی 
ــد.    ــوه، 6 جل ــران: اس ــه. ته ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــره ای. س ــر کم محمدباق

30. مک گراث، الستر )1384(. درس نامه االهیات مسیحی. ترجمه بهروز حدادی. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
31. منســیوس )1390(. حکایت هــاي اخالقــي از آییــن کنفوسیوســي. ترجمــه گیتــي وزیــري. تهــران: 

ــرت.  بصی
32. موسوی الخمینی، سید روح اهلل )1386(. رساله توضیح المسائل شرعی. قم: نیلوفرانه. 

ــای فرهنگــی  و اجتماعــی آن.  ــد و پیامده ــای جدی ــي حســیني، ســید محمــود )1395(. معنویت ه 33. نجات
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در: مجموعــه مقــاالت گــزارش وضعیــت اجتماعــی کشــور، گردآورنــدگان: محمدرضــا جــوادی یگانــه و 
غالمرضــا غفــاری. تهــران: شــورای اجتماعــی کشــور، جلــد دوم، صــص 594-536.

34. نجاتــي حســیني، ســید محمــود )1397(. تقویــم دینــی غم ناکــی و شــادکامی: االهیــات ســوگ ) دنیــا(  و 
.)www.isa.org.ir ســرور ) آخــرت( )چکیــده قابــل دریافــت مقالــه در

35. نجاتــي حســیني، ســید محمــود )1391(. »واقعیــت اجتماعــی دیــن داری در جامعــه ایــران پــس از انقــالب 
ــن )مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی دانشــگاه تهــران،  ــه مطالعــات اجتماعــی دی اســالمی«. فصلنام

ــن(. ســال اول، شــماره اول، صــص 100-87.  بخــش جامعه شناســی دی
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چکیده
ــه مســئله ای  ــل ب ــه ســرعت تبدی ــی ب ــا از یــک مســئله پزشــکی، بهداشــتی و محل بحــران کرون
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی و بــه تعبیــری جهانی تریــن مســئلۀ بشــریت شــد. یکــی 
از حوزه هایــی کــه امــروزه مباحــث و مجــادالت بســیاری را برانگیختــه اســت، پیامدهــای شــیوع 
کوویــد 19 بــر دیــن و دیــن داران اســت و مباحــث مختلفــی را برانگیختــه اســت. ایــن مطالعــه بــا 
اســتفاده از نوشــته ها و تحلیل هایــی کــه در این بــاره بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت، بــه بررســی 
ــن داری وارد شــده،  ــن و دی ــر حــوزۀ دی ــا ب ــر شــیوع کرون ــر اث ــی کــه ب ــا و تحلیل های چالش ه
پرداختــه اســت. تعطیلــی مناســک جمعــی و اماکــن مذهبــی، بحث برانگیزتریــن تأثیــرات شــیوع 
کرونــا بــر حیــات دینــی دیــن داران برشــمرده شــده اســت. تعلیــق مناســک دینــی منجــر بــه طــرح 
دو فرضیــه شــده اســت؛ فرضیــه ای کــه از بحــران عظیمــی در حیــات دینــی ایرانیــان ســخن بــه 
میــان آورده اســت و در مقابــل فرضیــه ای کــه از بازگشــت دیــن و تقویــت دیــن-داری ســخن بــه 
میــان آمــده اســت. هــر چنــد نتایــج برخــی نظرســنجی ها حکایــت از اهمیــت دین نــزد دیــن داران 
در دوران کرونــا دارد، قضــاوت دربــاره تأثیــر کرونــا بــر وضعیــت دیــن داری ایرانیــان را بایــد بــه 

آینــده و انجــام پیمایش هــای ملــی در ایــن مــورد واگــذار کــرد..

واژه های کلیدی: دین داری، مناسک دینی، اماکن مذهبی و دین در پساکرونا.
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مقدمه
ــت.  ــه رو اس ــر روب ــاری همه گی ــک بیم ــش ی ــا چال ــان ب ــه جه ــت ک ــاری نیس ــن اولین ب ای
ــا، تیفــوس،  ــز بیماری هایــی از جملــه طاعــون، وب تاریــخ نشــان می دهــد کــه در گذشــته نی
آنفوالنــزای اســپانیایی، آنفلوانــزای آســیایی و آنفوالنــزای خوکــی، بســیاری از کشــورهای 
ــن کــره خاکــی  ــۀ ای ــر کــرده و ســبب مــرگ هــزاران هــزار انســان در پهن جهــان را درگی
شــده اســت. در تاریــخ ایــران، حــوادث و اتفاقــات زیــادی رخ  داده کــه باعــث مرگ ومیــر 
ــای  ــا بیماری ه ــه ت ــالی گرفت ــی و خشک س ــت. از قحط ــده اس ــردم ش ــادی از م ــداد زی تع
ــفر  ــران س ــه ای ــه ب ــانی ک ــی و کس ــندگان داخل ــی نویس ــع تاریخ ــه در مناب ــرداری ک واگی
ــده می شــود.  ــور دی ــه  وف ــد، ب ــت کرده ان ــاب ســفرنامه ثب ــد و خاطراتشــان را در کت کرده ان
ــه  ــری ک ــا 1320 قم ــال های 1235 ت ــه  س ــگران، در فاصل ــی از پژوهش ــته برخ ــه نوش ب
ــیوع  ــران ش ــا در ای ــاری وب ــه بیم ــت مرحل ــود، در هف ــامل می ش ــار را ش ــتر دوران قاج بیش
یافتــه اســت و در هــر بــار، تعــداد زیــادی از مــردم را بــه کام مــرگ فــرو بــرده اســت. ســال 
ــق  ــال های 1261-1263ق از طری ــال 1244ق و س ــارس، س ــه خلیج ف ــا از ناحی 1236ق، وب
ــر از مــردم  ــران شــد کــه در ســال 1262ق، جــان 12000 نف ــا وارد ای ــد و افغانســتان، وب هن
تهــران را ســتاند. چنــان کــه وبــای ســال های 1267-1269ق حــدود 15000 نفــر را در تهــران 
طعمــه مــرگ کــرد. وبــای ســال 1284 ق از عــراق وارد ایــران شــد و وبــای ســال های 1306 
و 1320 ق از طریــق عــراق و خلیج فــارس بــه ایــران رســوخ پیــدا کــرد )فلــور، 1386: 16-

17(. برخــی دیگــر نوشــتند کــه در ســال 1286ق بعــد از قحطــی، شــهر تهــران گرفتــار وبــا 
شــد. منشــأ آن کاروانــی بــود کــه از مشــهد بــه تهــران بازمی گشــت و هیچ گونــه پیشــگیری 

و اقــدام احتیاطــی نســبت بــه آنهــا انجــام نگرفــت )الگــود، 1352: 738-737(.
ــاره  ــج ق ــش بشــری اســت و پن ــن چال ــری جهانی تری ــه تعبی ــا ب ــر کرون  بحــران عالمگی
زمیــن را مبتــال کــرده اســت. کرونــا را پدیــده ای طبیعــی بدانیــم یــا جهشــی نــادر در طبیعــت، 
بــالی آســمانی بــرای تنبیــه بشــریت یــا شــیطانی کــه جوامــع مذهبــی را تهدیــد می کنــد، در 
هــر حــال آمــده اســت و تــا روزگاری چنــد، مهمــان بشــریت خواهــد بــود. عالم گیــر شــدن 
ــت.  ــده اس ــل  ش ــری تبدی ــع بش ــئله جوام ــن مس ــن و اثرگذارتری ــه مهم تری ــروس ب ــن وی ای
ــر تمــام مناســبات اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و  ــا ب ــروس کرون تأثیرگــذاری شــیوع وی
فرهنگــی جوامــع بشــری، اجتناب ناپذیــر اســت. در ایــن چنــد ماهــی کــه از شــیوع ویــروس 
ــته  ــان نگاش ــدۀ جه ــر آین ــا ب ــر کرون ــاره تأثی ــادی درب ــای زی ــذرد، تحلیل ه ــا می  گ کرون
شــده اســت. از پیامدهــای کرونــا بــر آینــده اقتصــاد جهــان گرفتــه، تــا تأثیــرات کرونــا بــر 
مؤلفه  هــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســت  های دولت  هــا در ایــن زمینه  هــا تــا برخــی 

پیامدهــای دیگــر کرونــا.
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 یکــی از حوزه هایــی کــه امــروزه مباحــث و مجــادالت بســیاری را برانگیختــه اســت، 
پیامدهــای شــیوع کوویــد 19 بــر دیــن و دیــن داران اســت. انتشــار ویــروس کرونــا در کشــور 
ــد خــورد. یکــی از این جهــت  ــا مباحــث دینــی و مذهبــی پیون ــه دو دلیــل ب مــا دســت کم ب
کــه بــه هــر دلیــل، مبــدأ شــیوع یــا تشــخیص آن شــهر قــم بــود کــه شــهری مذهبــی اســت 
ــه.  ــای علمی ــی حوزه ه ــا، یعن ــور م ــن در کش ــع دی ــغ و مداف ــاد مبل ــن نه ــز اصلی تری و مرک
دلیــل دیگــر، اظهارنظــر روحانیــون مشــهور و غیــر مشــهور و مســئول و غیــر مســئول دربــاره 
ــری  ــوع تصمیم گی ــن ن ــروس، همچنی ــن وی ــان ای ــرای درم ــد ب ــب جدی ــری از ط بهره گی
ــه  صــورت جمعــی جهــت  ــی ب ــاره برگــزاری مراســم دین ــی درب مســئوالن نهادهــای مذهب

پیشــگیری از شــیوع آن اســت.
ــر متعــارف خــود، از قبیــل لیســیدن  ــر رفتارهــای غی ــراد معــدودی کــه تصاوی اقــدام اف
ضریــح را در فضــای مجــازی منتشــر کردنــد نیــز بــه گفت وگــو دربــاره موضوعاتــی چــون 
نســبت دیــن بــا علــم و عقالنیــت، یــا رابطــه دیــن و خرافــه دامــن زد. اینگونــه مباحــث هــر 
ــان( مطــرح  ــاره همــه ادی ــاره اســالم بلکــه درب ــا درب ــخ )نه تنه ــد همــواره در طــول تاری چن
ــا  ــه مــدد فضــای مجــازی، شــبکه های اجتماعــی مجــازی و ماهــواره ای، ب ــوده، امــروزه ب ب
ــن نوشــته قصــد دارد  ســرعت و وســعت بیشــتری در ســطح جامعــه منتشــر شــده اســت. ای
ــن  ــر دی ــا ب ــیوع کرون ــای ش ــاره پیامده ــه درب ــی ک ــته ها و تحلیل های ــتفاده از نوش ــا اس ــا ب ت
ــر اثــر شــیوع ایــن  ــه بررســی چالش هایــی کــه ب و اجتماعــات دینــی نوشــته  شــده اســت، ب

ویــروس بــر حــوزه دیــن و دیــن داری وارد شــده بپــردازد.

سناریوهای محتمل درباره شیوع ویروس کرونا
دربــاره شــیوع ویــروس کرونــا، ســناریوهای مختلفــی مطــرح اســت. برخــی آن را موضوعــی 
ــبت  ــی نس ــل ماوراءالطبیع ــه عوام ــی آن را ب ــانی و برخ ــل انس ــه عام ــی آن را ب ــی، برخ طبیع
می دهنــد. البتــه نســبت دادن شــیوع بیمــاری بــه قضــا و قــدر و نشــانۀ خشــم خداونــد، ســابقه 
ــدا کــرد، برخــی  ــا در شــهر اصفهــان شــیوع پی ــی وب ــان کــه وقت تاریخــی داشــته اســت؛ چن
تحلیلشــان ایــن بــود کــه وبــا، نشــانه ای از خشــم خــدای متعــال از آنهایــی اســت کــه فرزنــدان 
خــود را در مــدارس مســیحیان ثبت نــام کردنــد و تربیــت آنهــا را بــه مبلغــان مســیحی ســپردند؛ 
ــد  ــهد می گفتن ــورل، 1392: 17(. در مش ــتند )ب ــدارس داش ــیحیان م ــان، مس ــون در اصفه چ
ــد از اســتخدام مأمــوران بلژیکــی در خدمــات پســتی و  ــی خداون ــا، عالمــت نارضایت کــه وب
ــود  ــن ب ــان ای ــومی، تحلیلش ــروه س ــت. گ ــام می گرف ــن کار انج ــد ای ــت و نبای ــی اس گمرک
کــه شــیوع وبــا بــه ســبب ایــن اســت کــه بــرای روشــنایی حــرم امــام رضــا بــه  جــای شــمع و 

ــورل، 1392: 15(. ــد )ب ــتفاده کردن ــی اس ــای الکتریک ــن، از المپ ه روغ
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1. ســناریوی طبیعــی دانســتن عامــل شــیوع: بــر اســاس ایــن ســناریو، کرونــا بــر اثــر سلســلۀ 
فعــل  و انفعــاالت طبیعــی تکاملــی و یــا کنــش و واکنش هایــی در طبیعــت بــه وجــود آمــده 

اســت.
ــر اول،  ــتیم؛ تقری ــه رو هس ــر روب ــا دو تقری ــناریو ب ــن س ــانی: در ای ــن انس ــناریوی تبیی 2. س
ــه  ــی ب ــی طبیع ــروس، واکنش ــیوع وی ــر دوم ش ــد و در تقری ــرح می کن ــم را مط بیوتروریس
ــه ای، آلودگــی  ــب محیط زیســت، گازهــای گلخان ــه بی حدوحصــر انســان در تخری مداخل

ــوا و... مطــرح  شــده اســت. آب وه
ــمان و  ــش آس ــده را واکن ــن پدی ــناریو، ای ــن س ــی: در ای ــن ماوراءالطبیع ــناریوی تبیی 3. س
ــان و خطاهــای وســیع بشــر و  ــای نادرســت انســانی، گناه ــه کنش ه ــی الهــی ب ــل غیب عوام

ــوان شــده اســت. ــب عن ــم غی ــه بشــریت توســط عال تنبی
ــی و  ــات اجتماع ــر مطالع ــه دفت ــا ک ــنجی کرون ــوم نظرس ــوج س ــج م ــاس نتای ــر اس ب
ــد  ــت، 12 درص ــام داده اس ــن 1399 انج ــا 19 فروردی ــران از 16 ت ــهرداری ته ــی ش فرهنگ
ــا در ایــران و جهــان می داننــد.  مــردم تهــران، خشــم و غضــب الهــی را علــت شــیوع کرون
ــان  ــروس در جه ــن وی ــیوع ای ــز ش ــد نی ــورها و 22 درص ــی کش ــه برخ ــد، توطئ 15 درص
را پدیــده ای طبیعــی دانســته اند. ضعــف دولت هــا در کنتــرل بیمــاری و عــدم رعایــت 
ــروس از  ــن وی ــترش ای ــل گس ــر دالی ــد، از دیگ ــا 17 و 26 درص ــردم ب ــت توســط م بهداش
ــر مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران،  ــوده اســت )دفت نظــر مــردم تهــران ب
1396 الــف(. در هــر حــال چــه شــیوع ویــروس کرونــا را بــه عامــل طبیعــی نســبت دهیــم یــا 
آن را بــه عوامــل انســانی یــا ماوراءالطبیعــی نســبت دهیــم، چالش هایــی بــرای حــوزه دیــن و 

ــم. ــا می پردازی ــه آنه ــه  طــور اجمــال ب ــن داران ایجــاد کــرده اســت کــه ب دی

چالش های کرونا در حوزۀ دین و دین داری
تعطیلی مناسک جمعی و اجتماعات دینی

مناســک جمعــی، بارزتریــن مجــال بــروز و ظهــور ادیــان در دنیــای مــدرن اســت. در همــه 
ادیــان، مذاهــب و فــرق، مناســک وجــود دارد. بعــد مناســکی در کنــار بعــد اعتقــادی، ابعــاد 
اصلــی دیــن داری را تشــکیل می دهــد. دیــن بــا ایجــاد روح جمعــی، شــور و شــوق مذهبــی 
و گســترش احساســات همگانــی از طریــق مناســک و مراســم جمعــی می توانــد زمینه هــای 
ــی،  ــای مذهب ــم آورد. آیین ه ــی فراه ــجام اجتماع ــا و انس ــان اعض ــد می ــرای پیون الزم را ب
مــردم را گــرد هــم مــی آورد و بدین ســان پیونــد مشترکشــان را دوبــاره تصدیــق می کنــد و 
در نتیجــه، همبســتگی اجتماعــی را تحکیــم می بخشــد )ســراج زاده و دیگــران، 1392: 73(.

همه گیــر شــدن و عالم گیــری ویــروس کرونــا باعــث تعطیلــی مناســک جمعــی و 
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ــم  ــو مراس ــت، لغ ــه و جماع ــای جمع ــی نمازه ــت. تعطیل ــده اس ــی ش ــاع دین ــه اجتم هرگون
اعتــکاف رجبیــه، لغــو مراســم حــج عمــره، لغــو مراســم و آیین هــای میــالد و عــزاداری ائمــه و 
لغــو برگــزاری مراســم دعاهــای مختلــف بــه  صــورت جمعــی در عالم اســالم و تشــیع، از جمله 
پیامدهــای همه گیــری ویــروس کروناســت. در دنیــای مســیحیت نیــز مراســم عیــد پــاک لغــو 
ــان، اعمــال و مناســک  ــان در جه ــت متدین ــرات برگــزار شــد. در مجمــوع اکثری ــا تغیی ــا ب ی

ــد. ــدازد، لغــو و تعطیــل کردن ــه خطــر می ان جمعــی دینــی را کــه ســالمت انســان را ب

تعطیلی عبادتگاه ها و زیارتگاه های دینی
ــد  ــت مســاجد، کلیســاها، کنیســه ها و معاب ــی فعالی ــه تعطیل ــا منجــر ب ــروس کرون شــیوع وی
و عبادتگاه هــای پیــروان ادیــان مختلــف در سراســر جهــان شــده اســت. در جهــان اســالم، 
لغــو فعالیــت مســاجد کــه از مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه لغــو مراســم حــج عمــره، تعطیلــی 
ــف،  ــهرهای نج ــار در ش ــه اطه ــتان های ائم ــی آس ــالم و تعطیل ــان اس ــم در جه ــاجد مه مس
ــام رضــا)ع(   ــی آســتان های مقــدس ام ــن، ســامرا در کشــور عــراق و تعطیل ــال، کاظمی کرب
در مشــهد، حضــرت معصومــه)س( در قــم، شــاه چراغ در شــیراز و حضــرت عبدالعظیــم در 

ــران اشــاره کــرد. ــی در ای ــن مراکــز زیارت شــهر ری از مهم تری
ــد و  ــوع، تأیی ــن موض ــه ای ــی ب ــران دین ــن داران و رهب ــت دی ــش اکثری ــد واکن ــر چن ه
ــز  ــری نی ــای دیگ ــا واکنش ه ــت، ب ــوده اس ــتی ب ــات بهداش ــتورات مقام ــا دس ــی ب همراه
ــد. در  ــالم نموده ان ــکان اع ــن ام ــی ای ــا تعطیل ــود را ب ــت خ ــه مخالف ــم ک ــه رو بوده ای روب
میــان دیــن داران مســلمان شــیعه بــه  طــور مثــال بــا واکنــش اولیــه مســئوالن آســتان مقدســه 
ــتان را  ــن آس ــرم، ای ــی ح ــه تعطیل ــش ب ــه در واکن ــم ک ــه رو بودی ــه روب ــرت معصوم حض
ــو ذرات نقره هــای  ــال و نان ــد و مدعــی شــد کــه ســازه های حــرم آنتی باکتری دارالشــفا نامی
ضریــح، از آلودگــی بــه دور اســت. در میــان دیــن داران نیــز بــا واکنش هایــی چــون لیــس 
ــم. در  ــه رو بوده ای ــی و... روب ــتان ها از آلودگ ــن آس ــودن ای ــری ب ــای ب ــه معن ــح ب زدن ضری
میــان دیــن داران مســیحی نیــز بــا واکنش هایــی روبــه رو بوده ایــم. بــه  عنــوان  مثــال می تــوان 
ــره  ــزاره نق ــرد کــه برگــزاری جمع هــای ه ــام ب ــی ن ــران کلیســای ارتودوکــس یونان از رهب
ــدس  ــام مق ــا ج ــر آنه ــرا از نظ ــد، زی ــاز می دانن ــترک را مج ــق مش ــک قاش ــتفاده از ی و اس
نمی توانــد حامــل بیمــاری باشــد )دیــن آنالیــن، فروردیــن 1399(. از ایــن ســنخ رفتارهــا در 

بیــن پیــروان ســایر ادیــان و فــرق نیــز قابــل  مشــاهده اســت.

چالش های اعتقادی
ــه خــود  ــی را ب ــن حجــم از واکنش هــای دین ــر، ای ــد دهــه اخی ــدادی در چن ــچ روی شــاید هی
ــن بیمــاری،  ــر ای ــر اث ــاال ب ــر ب ــا و مرگ ومی ــروس کرون ــه وی ــی ب ــالی جهان ــده باشــد. ابت ندی
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پرســش ها و انتظــارات زیــادی را در برابــر ادیــان و مذاهــب قــرار داد، امــا تکاپوهــا و 
حرکت هــای زیــادی را از ناحیــۀ مراکــز ادیــان و پیــروان آیین هــا برانگیخــت. بــا اوج گیــری 
شــیوع ایــن ویــروس و برخــی واکنش هــای غیــر متعــارف برخــی دیــن داران، مجــادالت در 
حــوزۀ دین پژوهــی بــاال گرفــت. یکــی از ایــن مســائل، رابطــه علــم و دیــن و تبییــن حوزه هــای 
نفــوذ هــر یــک از ایــن دو مقولــه بــه  عنــوان یکــی از مســائل مهــم در عرصــه دین پژوهــی بــه 
گــوش رســید. ایــن مجــادالت در ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها بــا شــدت و حدت بیشــتری 
ــی  ــران دین ــان و صاحب نظ ــی و دین پژوه ــن فکران دین ــوی روش ــب از س ــد و اغل ــرح ش مط
مطــرح  شــده اســت. یکــی از دالیلــی کــه ایــن موضــوع در ایــران بــا حساســیت بیشــتری مطرح 
شــد، واکنش هــای برخــی مدعیــان طــب اســالمی بــه موضــوع شــیوع کرونــا در کشــور بــود. 
بررســی تحلیل هــا و یادداشــت ها و ســایت پاســخگویی بــه شــبهات دینــی نشــان می دهــد کــه 
عــالوه بــر مســئلۀ رابطــه علــم و دیــن، مســائل دیگــری همچــون توســل، تــوکل و شــفاعت از 

دیگــر موضوعاتــی اســت کــه مجادالتــی را برانگیختــه اســت.

تعلیق مناسک جمعی دینی و مناسک جایگزین
ــرد؛  ــق ک ــش را معل ــع آن، کارکردهای ــه  تب ــی و ب ــک جمع ــا، مناس ــروس کرون ــیوع وی ش
ــک  ــرای مناس ــرای اج ــی ب ــی، جایگزین های ــک جمع ــدان مناس ــی در فق ــع دین ــی جوام ول
دینــی انتخــاب کرده انــد. اســتفاده از فضــای مجــازی و رســانه های ارتباط جمعــی از جملــه 

ــت. ــوده اس ــا ب ــن آنه مهم تری

هیئت های مجازی
هیئــت مجــازی بــه ایــن معنــا کــه گروهــی از کاربــران بــا قــرار قبلــی و بــه  صــورت مجــازی 
مراســمی برگــزار کننــد، پیشــتر نیــز ســابقه داشــته اســت، ولــی چنــدان فراگیــر نبــوده اســت. 
انتشــار آنالیــن مراســم هیئــت کــه بــه  صــورت واقعــی و بــا مشــارکت مخاطبــان و اعضــای 
ــام  ــن ای ــه در ای ــی ک ــت. اتفاق ــته اس ــابقه داش ــاًل س ــز قب ــت، نی ــده اس ــزار می ش ــت برگ هیئ
افتــاده اســت ایــن اســت کــه یــک هیئــت کامــاًل بــه  صــورت مجــازی، برنامه هــای خــود را 
اجــرا می کنــد و مخاطبــان بــه  جــای شــرکت فیزیکــی در جلســه، شــرکت مجــازی دارنــد. 
در ایــن نــوع مراســم، بــر اجتمــاِع زمانــی بــه  جــای اجتمــاِع مکانــی تأکیــد می شــود. در واقــع 
ــاکرونا  ــی در دوران پیش ــای مذهب ــای هیئت ه ــه از ویژگی ه ــی ک ــی و زمان ــاع مکان اجتم

بــود، بــه اجتمــاع زمانــی در اجتماعــات دینــی پســاکرونا تقلیــل یافــت.

اجرای مراسم ترحیم مجازی
ــورت  ــه  ص ــی ب ــت و حت ــابقه اس ــه س ــبوق ب ــازی مس ــم مج ــم خت ــرای مراس ــد اج ــر چن ه
ــازی  ــم مج ــم خت ــات مراس ــۀ خدم ــه ارائ ــدی ب ــرکت های چن ــده و ش ــب وکار درآم کس
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می پردارنــد، اجــرای ختــم مجــازی بــا واکنش هــای از ســوی جامعــه روبــه رو بــود و 
چنــدان مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت؛ به ویــژه از ســوی متدینــان و نهادهــای دینــی، حتــی 
ــا و عــدم  ــا شــیوع ویــروس کرون ــوع مراســم مــورد مذمــت قــرار گرفــت. ب اجــرای ایــن ن
ــازی  ــم مج ــم ترحی ــرای مراس ــی، اج ــورت واقع ــه  ص ــم ب ــم ترحی ــزاری مراس ــکان برگ ام
ــان  مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و شــاهد برگــزاری مراســم ختــم مجــازی از ســوی متدین
ــتگان  ــان و درگذش ــرای متوفی ــازی ب ــم مج ــم خت ــرای مراس ــتیم. اج ــی هس ــای دین و نهاده

ــت. ــه آنهاس ــه، از جمل ــرت معصوم ــدس حض ــتان مق ــوی آس ــی از س کرونای
مراســم ختــم مجــازی هماننــد مراســم معمــول ترحیم اســت، بــا این تفــاوت کــه مهمانان 
در مراســم ترحیــم از طریــق لینــک دعــوت بــه مراســم می شــوند و بــا کلیــک روی آن وارد 
ــرکت کنندگان در  ــت. ش ــان عزاس ــلیقه صاحب ــه س ــم ب ــرای مراس ــوند و اج ــم می ش مراس

مراســم نیــز می تواننــد پیــام تســلیت خــود را منتشــر کننــد.
قبــول تــالوت بخشــی از قــرآن از ســوی خویشــان، بســتگان، دوســتان و آشــنایان متوفــی 
ــود.  ــرا می ش ــازی اج ــم مج ــم خت ــرای مراس ــب اج ــه در جن ــت ک ــی اس ــر اقدامات از دیگ
شــرکت کنندگان در مراســم ختــم مجــازی بــا هماهنگــی مدیــر شــبکه مجــازی کــه مراســم 
ــه  ــوند. ب ــل ش ــرآن را متقب ــی از ق ــالوت بخش ــد ت ــود، می توانن ــام می ش ــبکه انج در آن ش
 ایــن  ترتیــب بســته بــه تعــداد مشــارکت کنندگان، یــک یــا چنــد دوره ختــم قــرآن برگــزار 
ــوع مراســم بیشــتر  ــران، ایــن ن ــه می شــود. در ای ــه روح متوفــی هدی ــواب آن ب می شــود و ث

ــس آپ و تلگــرام انجــام می شــود. ــد وات در بســتر شــبکه های اجتماعــی مجــازی مانن

زیارت آنالین
زیــارت، عملــی عبــادی بــه معنــای حضــور در پیشــگاه پیشــوایان دینــی یــا نــزد قبــور آنــان یــا 
دیــدار از مکانــی مقــدس یــا محتــرم بــرای اظهــار ارادت و احتــرام و کســب فیض معنوی اســت. 
زیــارت از اعمــال پســندیدۀ اســالم بــوده و در طــول تاریــخ، مســلمانان بــه آن عنایــت و اهتمــام 
ــم  ــگاه مه ــل جای ــه دلی ــژه  دارد. ب ــی وی ــیعیان، جایگاه ــزد ش ــادی، ن ــل عب ــن عم ــته اند. ای داش

زیــارت در فرهنــگ شــیعه، ایــن عمــل از ویژگی هــا و نمادهــای شــیعیان بــه شــمار مــی رود.
مناســک زیــارت، عقیــده بــه تقــدس، عقیــده بــه شــفاعت، دلدادگــی، خضــوع، 
توســل جویی، مناجــات و آرامــش از موضوعــات مرکــزی معنــای زیــارت اســت )یوســفی 
ــوده  ــرای انجــام زیــارت، از قبــل ب و دیگــران، 1391(. زیــارت از راه دور و نایــب شــدن ب
و ریشــه در فرهنــگ دینــی دارد و از تأییــدات روایــی برخــوردار اســت. در ســال های 
اخیــر بــا نفــوذ و گســترش فضــای مجــازی میــان مــردم، ارائــۀ خدمــات مذهبــی در فضــای 
ــارت آنالیــن و  ــد زی ــز ســرویس هایی مانن ــارت نی ــه و در حــوزه زی مجــازی گســترش  یافت
زیــارت مجــازی ارائــه می شــود. در زیــارت مجــازی، اماکــن متبرکــه ماننــد تــور مجــازی 
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ــد و  ــه نمای ــف آن مراجع ــه قســمت های مختل ــد ب ــده بتوان ــا بازدیدکنن شبیه ســازی  شــده، ت
ارتبــاط قلبــی برقــرار کنــد.

هــر چنــد زیــارت مجــازی در مقایســه بــا زیــارت حضــوری بــا مســائلی همچــون نبــود 
ــام  ــه ام ــل ب ــاط و توس ــرای ارتب ــب ب ــور قل ــرم، حض ــوی ح ــای معن ــور در فض ــس حض ح
ــان  ــدار مؤمن ــت از دی ــز محرومی ــر می شــود و نی معصــوم کــه موجــب شــادابی روحــی زائ
و زائــران در فضایــی آکنــده از معنویــت مواجــه اســت، ایــن نــوع زیــارت مهــم محســوب 
ــوری را  ــارت حض ــام زی ــرای انج ــر ب ــه کارب ــاد عالق ــه ایج ــد زمین ــرا می توان ــود، زی می ش
ــد،  ــوم باش ــا معص ــی ب ــاط قلب ــرای ارتب ــری ب ــر، 1391: 164(، تلنگ ــد )جهانگی ــش ده افزای
یــا اطالعــات مفیــدی بــرای افزایــش رضایــت قبــل از انجــام زیــارت حضــوری بــه کاربــر 
ــف نشــان  ــد )MacWilliamas, 2002: 317(. بررســی ســایت آســتان های مختل ــل کن منتق
می دهــد کــه تقریبــاً تمامــی ایــن ســایت ها، امــکان زیــارت آنالیــن را بــرای کاربــران خــود 
فراهــم ســاخته اند. عــالوه بــر ایــن امــکان زیــارت نیابتــی، ابتــکار دیگــری اســت کــه ایــن 
ــم کــه برخــی از  ــن امــکان می بینی ــار ای ــران فراهــم ســاخته اند. در کن ــرای کارب ســایت ها ب
ــور  ــرای قب ــن را ب ــارت آنالی ــکان زی ــا، ام ــیوع کرون ــد از ش ــتان ها بع ــا و آرامس امامزاده ه
امــوات مدفــون در ایــن آســتان ها و آرامســتان ها فراهــم ســاخته اند. اســتفاده از اینســتاگرام 
بــرای زیــارت مجــازی کلیســاها و همچنیــن حضــور مجــازی در مراســم دعا در کشــورهایی 

ماننــد آلمــان و نــروژ، رواج جــدی پیــدا کــرده اســت.

استفاده از رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون
اســتفاده از تلویزیــون بــرای تبلیــغ دینــی در ایــران بعــد از انقــالب اســالمی بــه  طــور جــدی 
پیگیــری شــده و در حــال حاضــر برنامه هــای مختلفــی بــه  منظــور گســترش معــارف دینــی در 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران در حــال پخــش اســت. بــا شــیوع کرونــا و تعطیلــی 
مناســک جمعــی و مراســم و آیین هــای مذهبــی در ایــران، اســتفاده از تلویزیــون برای پوشــش 
ایــن برنامــه مــورد توجــه قــرار گرفــت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه قبــاًل مراســمی کــه بــه  صــورت 
ــیوع  ــرایط ش ــال و در ش ــی در ح ــد، ول ــش می ش ــون پخ ــد، از تلویزی ــزار می ش ــی برگ جمع

ــه  صــورت فــردی اجــرا و از تلویزیــون پخــش می شــود. ــا، ایــن برنامه هــا ب کرون

سنخ شناسی مواجهه دین داران با شیوع کرونا
 بررســی نحــوۀ مواجهــۀ دیــن داران بــا ویــروس کرونــا نشــان می دهــد کــه تاکنــون دو گرایش 
اصلــی در جامعــه مذهبــی در قبــال خطــر شــیوع بیمــاری کرونــا بــروز یافتــه اســت: نخســت 
گرایــش بنیادگــرای مذهبــی؛ در ایــن گرایــش، تبعیــت از توصیه هــای بهداشــتی و عمــل بــه 
دســتورات بهداشــتی در صورتــی  کــه منجــر بــه عــدم برگــزاری اجتماعــات دینــی و تعطیلــی 
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ــت. دوم،  ــه نیس ــود، پذیرفت ــی ش ــای دین ــایر عبادتگاه ه ــه ها و س ــاها، کنیس ــاجد، کلیس مس
گرایــش عقل گــرای دینــی کــه در عیــن تأکیــد بــر توســل، دعــا و نیایــش و اســتمداد از خــدا، 
بــه  ضــرورت تبعیــت از توصیه هــای بهداشــتی و پزشــکی تأکیــد دارنــد، حتــی اگــر منجــر بــه 
تعطیلــی مناســک و اجتماعــات دینــی شــود. در مواجهــۀ دیــن داران بــا ایــن موضــوع در بیــن 
ادیــان الهــی و ســایر ادیــان، ایــن دو گرایــش دیــده می شــود. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــا  ــر دقیقــی نیســت و م ــه شــده، سنخ شناســی و تعابی ــه کار گرفت ــر ب کــه سنخ شناســی و تعابی

شــاهد دیــن داران مختلــف در میانــه بنیادگرایــی و عقل گرایــی هســتیم.

کرونا و آیندۀ دین داری
ــاره  ــه درب ــا دو فرضی ــی ب ــی و اماکــن مذهب ــی مناســک دین ــا و تعطیل ــس از شــیوع کرون پ
ــه از  ــانی ک ــدگاه کس ــت دی ــم. نخس ــاکرونا مواجه ای ــان پس ــن داری در جه ــت دی وضعی
ــد و  ــان می آورن ــه می ــخن ب ــم س ــترش سکوالریس ــن و گس ــی دی ــش اجتماع ــش نق کاه

ــد. ــخن می گوین ــه س ــن در جامع ــت دی ــه از بازگش ــانی ک ــری کس دیگ

الف( کاهش نقش اجتماعی دین و بحران دین داری
بــا همه گیــر شــدن ویــروس کرونــا و تعطیلــی مناســک جمعــی همچــون نمازهــای جماعــات 
و جمعــه، برگــزار نشــدن آییــن و مراســم مذهبــی، یکــی از فرضیه هایــی کــه مطــرح شــد، 
کاهــش نقــش اجتماعــی دیــن اســت و حتــی از زوال دیــن در دوران پســاکرونا ســخن بــه 
ــا و  ــری بیماری ه ــات همه گی ــه تبع ــا مقایس ــه ب ــن فرضی ــداران ای ــت. طرف ــده اس ــان آم می
ــد کــه تبعــات ایــن  ــا اعتقــاد دارن ــا تبعــات همه گیــری کرون بحران هــا در دوره هــای قبــل ب
 همه-گیــری، بســیار شــدیدتر خواهــد بــود و اعتقــاد دارنــد کــه ویــروس کرونا در دو ســطح 
بــه بحــران دیــن داری در جامعــه ایــران دامــن زده اســت: نخســت آنکــه بــه رونــد ســکوالر 
شــدن عمــوم جامعــه کــه از دهه هــای پیــش آغــاز شــده اســت، شــتاب بیشــتری بخشــیده 
اســت و دوم آنکــه حتــی باورهــای قشــر مذهبــی را بــرای نشــاندن بــذر سکوالریســم شــخم 

زده اســت )کمالونــد، فروردیــن 1399(.

ب( بازگشت دین به عرصه اجتماع
ــت:  ــده اس ــا ش ــن ادع ــف، چنی ــع مختل ــیاری از جوام ــواهد بس ــه ش ــا ارائ ــل ب ــن تحلی در ای
کرونــا، دســِت زمینی تریــن آدم هــا را نیــز رو بــه آســمان کــرد و نیایــش را روی میــز درمــان 
ــاه انســان، حتــی در روزگار مــدرن  ــن پن ــوز هــم آخری گذاشــت و نشــان داد کــه دیــن هن
ــول  ــای معم ــه تجربه ه ــیه ای ب ــای حاش ــن داری را از تجربه ه ــروس دی ــا، وی ــت. کرون اس
روزانــه تبدیــل کــرد. ایــن بیمــاری بــه جامعــۀ مــدرن نشــان داد کــه بســیاری از دین پژوهــان 
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ــار  ــان ها، دچ ــان انس ــه جه ــن ب ــت ناپذیری دی ــز برگش ــیون و نی ــزان سکوالراس ــاره می درب
ــاز  ــی را نی ــای دین ــنت، تجربه ه ــان س ــدازه جه ــه  ان ــد ب ــای جدی ــده اند و دنی ــاده روی ش زی
ــای پیــروی از نهــاد دیــن و پذیــرش  ــه معن ــد ایــن دیــن داری ممکــن اســت ب دارد. هــر چن

ــن 1399(. ــا، فروردی ــد )صادق نی ــن نباش ــی دی ــه تاریخ وج
ــه  ــپا( ک ــران )ایس ــجویان ای ــنجی دانش ــز افکارس ــنجی مرک ــن نظرس ــج جدیدتری نتای
دربــاره شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح ملــی و در تاریــخ 24 تــا 27 فروردیــن 1399 انجــام  
شــده اســت، نشــان می دهــد کــه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »اهمیــت دیــن و خداونــد 
ــه قبــل چــه تغییــری کــرده اســت؟«، 47  ــا بــرای شــما نســبت ب در ایــن مــدت شــیوع کرون
ــد کــه اهمیــت دیــن و خــدا در ایــن مــدت برایشــان بیشــتر از  ــران گفته ان درصــد مــردم ای
قبــل شــده و 48/4 درصــد نیــز گفته انــد کــه از ایــن نظــر تغییــری ایجــاد نشــده اســت. فقــط 
ــده  ــل ش ــر از قب ــان کمت ــد برایش ــن و خداون ــت دی ــه اهمی ــد ک ــردم گفته ان ــد م 3/5 درص

ــر مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران، 1396ب(.  اســت )دفت

جمع بندی و نتیجه گیری
چــه شــیوع کرونــا را ســاخته  و پرداختــۀ آزمایشــگاه های بشــری بدانیــم و چــه آن را عاملــی 
طبیعــی و چــه آن را بــه آســمان ها نســبت دهیــم، بــه  هــر حــال آمــده اســت و ایــن مهمــان 
ــر  ــیوع و عالم گی ــرات ش ــود. تأثی ــد ب ــریت خواه ــان بش ــد مهم ــا روزگاری چن ــده ت ناخوان
ــر  ــریت، انکارناپذی ــی بش ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــبات اقتص ــر مناس ــدن آن ب ش
ــوده  ــه ب ــورد توج ــتر م ــری بیش ــن عالم گی ــادی ای ــرات اقتص ــد تأثی ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس
اســت، ولــی یکــی از حوزه هایــی کــه در جهــان و به ویــژه در ایــران، توجــه صاحب نظــران 
ــی  ــات دین ــن-داری و حی ــر دی ــا ب ــرات شــیوع کرون ــب کــرده اســت، تأثی ــه خــود جل را ب
ــه اســت. ــاره برانگیخت ــوده اســت و تحلیل هــا و دیدگاه هــای مختلفــی را در این ب ــان ب ایرانی

تعطیلــی مناســک جمعــی و مراســم مذهبــی، تعطیلــی مســاجد و آســتان های مقــدس، از 
ــی  شــده  ــان ارزیاب ــی ایرانی ــات دین ــر حی ــا ب ــروس کرون ــرات شــیوع وی ــن تأثی بحث برانگیزتری
اســت. بررســی نحــوۀ مواجهــۀ دیــن داران بــا تعلیــق مناســک دینــی نشــان می دهــد کــه بــا دو 
دســته واکنــش روبــه-رو هســتیم. اکثریــت دیــن داران بــر پیــروی از دســتورات بهداشــتی، حتــی 
اگــر منجــر بــه تعطیلــی مناســک و معابــد شــود، تأکیــد دارنــد. در مقابــل با بخشــی از دیــن داران 

مواجــه هســتیم کــه بــر مقــدس و عــاری از آلودگــی بــودن اماکــن مذهبــی تأکیــد دارنــد. 
ــیوع  ــوع ش ــا موض ــورد ب ــوۀ برخ ــابهت هایی در نح ــن داران، مش ــار دی ــی رفت در بررس
ــوۀ  ــم در نح ــابهت ه ــن مش ــود. ای ــاهده می ش ــف مش ــان مختل ــروان ادی ــان پی ــا در می کرون
مواجهــۀ پیــروان ادیــان در قبــال تعلیــق مناســک دیــده می شــود و هــم مشــابهت های زیــادی 
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در نحــوۀ اســتفاده از فضــای مجــازی در برپایــی مناســک دینــی در شــرایط کرونایــی دیــده 
می شــود. تعلیــق مناســک و آیین هــای جمعــی دینــی به ویــژه در ایــران کــه برخــی مدعــی 
تــورم مناســک دینــی )محســن حســام مظاهــری، کانــال تلگرامــی دیــن، فرهنــگ، جامعــه( 
در آن هســتند، منجــر بــه فرضیــه ای شــده اســت کــه در آن از کاهــش نقــش دین و گســترش 
سکوالریســم ســخن بــه میــان آمــده اســت و چنیــن ادعــا شــده اســت کــه در صورتــی  کــه 
میــزان گســترش و شــیوع بیمــاری و مرگ ومیــر ناشــی از آن و میــزان تــداوم ایــن بیمــاری 
افزایــش داشــته باشــد، بــا بحــران عظیمــی در وضعیــت دیــن داری در ایــران روبــه رو خواهیم 
ــه ای مطــرح اســت کــه از تقویــت موقعیــت اجتماعــی  ــه، فرضی ــل ایــن فرضی ــود. در مقاب ب
دیــن در موقــع بحران هــای بــزرگ ســخن بــه میــان آورده اســت و مدعــی بازگشــت دیــن 
بــه عرصــه اجتمــاع اســت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بســیاری از تحلیل هــا دربــاره 
ــک  ــد ی ــر در ح ــه حداکث ــت ک ــت هایی اس ــتر برداش ــن داری، بیش ــر دی ــا ب ــرات کرون تأثی
ــی و متکــی  ــه پژوهــش تجرب ــر پای ــی کــه ایــن تحلیل هــا ب ــا زمان ــه مطــرح اســت و ت فرضی
بــر داده هــای معتبــر از جامعــه نباشــد، نبایــد بــه  عنــوان واقعیــت جامعــۀ ایرانــی تلقــی شــود.

ــر،  ــواهد دیگ ــی ش ــده و برخ ــنجی های انجام ش ــی از نظرس ــای برخ ــد داده ه ــر چن ه
مؤیداتــی را بــرای تحلیــل دوم فراهــم می کنــد، بــا  وجــود ایــن بــرای بررســی تأثیــر کرونــا 
ــنجش  ــورد س ــن داری م ــاخص های دی ــده ش ــت در آین ــردم الزم اس ــی م ــدی دین ــر پایبن ب
ــیر  ــق س ــن طری ــا از ای ــرد، ت ــرار گی ــه ق ــورد مقایس ــی م ــای قبل ــا پیمایش ه ــه، ب ــرار گرفت ق

ــود. ــی و واکاوی ش ــر بررس ــی، بهت ــوالت احتمال تح
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چکیده
بحــران کروناویــروس - کوویــد 19 پیــش از هــر چیــز تهدیــدی بــرای ســالمت عمومــی شــناخته 
ــه یــک تهدیــد اقتصــادی جهانــی شــده اســت. هرچنــد راهــی  می شــد، امــا رفته رفتــه تبدیــل ب
ــد  ــروس جدی ــی کروناوی ــی از اپیدم ــادی ناش ــیب های اقتص ــق آس ــردن دقی ــخص ک ــرای مش ب
ــر منفــی  ــن اپیدمــی1، تأثی ــن اجمــاع وجــود دارد کــه ای ــان ای ــن اقتصاددان ــدارد، در بی وجــود ن
ــادی  ــای اقتص ــعه و همکاری ه ــازمان  توس ــت. س ــد گذاش ــی خواه ــاد جهان ــر اقتص ــدیدی ب ش
ــزرگ جهــان وارد رکــود  ــده، برخــی از اقتصادهــای ب هشــدار داده اســت کــه در ماه هــای آین
ــران  ــا آســیب اقتصــادی کروناویــروس - کوویــد 19 جب می شــوند و ســال ها طــول می کشــد ت
شــود. بــه اعتقــاد برخــی از اقتصاددانــان، ضربــۀ اقتصــادی اپیدمــی اخیــر بیــش از بحــران جهانــی 
ســال 2008 خواهــد بــود. حتــی اگــر شــاهد رکــود جهانــی نباشــیم، برخــی از اقتصادهــای جهــان 
یــا هیچ گونــه رشــدی نخواهنــد داشــت یــا رشــد اقتصادی شــان منفــی خواهــد بــود. ایــن شــامل 
برخــی از اقتصادهــای بــزرگ هــم می شــود. بنابرایــن امســال نــه تنهــا شــاهد نــرخ پاییــن رشــد 
هســتیم، بلکــه بهبــود رشــد اقتصــادی هــم در آینــده زمان بر اســت. در نوشــتار حاضر تالش شــده 
اســت تــا ضمــن ترســیم نمایــی کلــی از اثــرات اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19 بــر اقتصــاد 
جهانــی، به ویــژه اقتصادهــای بــزرگ دنیــا و کشــورهایی کــه درگیــری بیشــتری بــا ایــن بحــران 
دارنــد، بــه طــور کلــی ســناریوهای احتمالــی توســعه و نحــوۀ اثرگــذاری ایــن اپیدمــی بــر جامعــه 
و اقتصــاد جهانــی بررســی شــود. در وهلــه بعــد، بــا بررســی آمــار و اطالعــات منتشرشــده از منابــع 
معتبــر جهانــی دربــارۀ وضعیــت کنونــی اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19، اثــرات همه گیــری 
ایــن ویــروس بــر بخش هــای مهــم اقتصــاد جهانی، نظیــر بازارهــای مالــی، بــازار نیــروی کار، بازار 
انــرژی و مســافرت و صنعــت گردشــگری مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. در نهایــت و در 
بخــش نتیجه گیــری، بــه منظــور شــناخت راه کارهــای مختلــف اقتصــادی مدیریــت اثــرات ایــن 
بحــران،  بــه صــورت اجمالــی بــه بررســی سیاســت های اقتصــادی کشــورهای مختلــف دنیــا در 

مواجهــه بــا اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19 پرداخته ایــم.

واژه های کلیدی: اپیدمی، کروناویروس - کووید 19، اثرات اقتصادی و اقتصاد جهانی.

1- در زمان تدوین این مقاله هنوز از سوی سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا به عنوان یک پاندمی 
اعالم نشده بود و بنابراین از اصالح اپیدمی در مقاله استفاده شده است )توضیح سردبیر(.
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مقدمه
همه گیــری کروناویــروس جدیــد - کوویــد 19 همچنــان در حــال گســترش اســت. در بیــش از 
175 کشــور، مــواردی از بیمــاری ناشــی از انتشــار ایــن ویــروس گــزارش شــده و تــا 30 مارس 
تعــداد مــوارد ثبت شــده از ابتــال بــه ایــن ویــروس بــه بیــش از 735000 مــورد رســیده کــه در 

.)Craven & et al, 2020( میــان آنهــا، 35000 مــورد منجــر بــه مــرگ شــده اســت
ــار در اواخــر ســال 2019 در چیــن   کروناویــروس جدیــد - کوویــد 19 کــه بــرای اولین ب
ــای  ــوارترین آزمون ه ــی از دش ــه یک ــت، ب ــی یاف ــی جهان ــان اپیدم ــد و از آن زم ــف ش کش
بشــری در تاریــخ مــدرن دنیــا تبدیــل شــده اســت. همان طــور کــه مــوارد تأییدشــده اپیدمــی 
ــرار  ــعاع ق ــا تحت الش ــروس ب ــن وی ــت، ای ــترش اس ــال گس ــد 19 در ح ــروس - کووی کروناوی
دادن سیســتم های بهداشــتی، قربانیــان بیشــتری می گیــرد، پایه هــای اقتصــاد جهانــی را 
متزلــزل کــرده و باعــث ایجــاد تحــوالت ژئوپلیتیکــی پایــدار شــده اســت. در سرتاســر جهــان، 
تالش هــای ســخت گیرانه ای در حــال انجــام اســت تــا آنچــه را کــه بــه یــک اپیدمــی عمیقــاً 

.)World Economic Forum, 2020( ــد ــار کنن ــت، مه ــده اس ــل ش ــرب تبدی مخ
ــر  ــاری همه گی ــک بیم ــه ی ــروس ب ــر وی ــه اگ ــت ک ــر آن اس ــه بیانگ ــای اولی برآورده
ــل 2/4  ــا در طــول ســال 2020 حداق ــزرگ دنی ــل شــود، بیشــتر اقتصادهــای ب ــی تبدی جهان
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــت می دهن ــود را از دس ــی خ ــص داخل ــد ناخال ــد از ارزش تولی درص
ــا 3/0 درصــد  ــی 2/4 ت ــد کــه رشــد اقتصــادی جهان ــی می کنن ــان پیشــرو پیش بین اقتصاددان
کمتــر از برآوردهــای پیشــین باشــد. بــرای درک واقعی تــر ایــن اعــداد و ارقــام بایــد گفــت 
کــه تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی در ســال جــاری حــدود 86/6 تریلیــون دالر آمریــکا 
تخمیــن زده شــده اســت؛ در ایــن صــورت 2/4% کاهــش رشــد اقتصــادی، چیــزی معــادل 2 
 تریلیــون دالر خواهــد بــود. بــا ایــن حــال ایــن پیش بینی هــا قبــل از تبدیــل شــدن - کوویــد 19 
بــه یــک بیمــاری همه گیــر جهانــی و قبــل از اجــرای محدودیت هــای گســترده در تماس هــای 

.)Duffin, 2020( اجتماعــی بــرای متوقــف کــردن اپیدمی ویــروس انجام شــده اســت

شکل 1- نمودار تولید ناخالص داخلی جهانی )تولید ناخالص داخلی( با قیمت های جاری

)International Monetary Fund, 31 March 2020(
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بررسی اثرا

 از دیــدگاه علــم اقتصــاد، خســارت های اقتصــادی ناشــی از اپیدمــی ویــروس - کووید 19 
ــرای  ــده ای ب ــی کــه مصرف کنن ــن معن ــه ای ــل کاهــش تقاضاســت؛ ب ــه دلی ــادی ب تاحــد زی
خریــد کاالهــا و خدمــات موجــود در اقتصــاد جهانــی وجــود نــدارد. ایــن تأثیــر را می تــوان 
ــی و جهانگــردی مشــاهده کــرد.  ــد خطــوط هوای ــر مانن ــع تحــت تأثی ــه وضــوح در صنای ب
ــاد  ــفر ایج ــی را در س ــروس، محدودیت های ــار وی ــرعت انتش ــش س ــرای کاه ــورها ب کش
ــوط  ــفرهای کاری از خط ــا س ــالت ی ــرای تعطی ــد ب ــردم نمی توانن ــیاری از م ــد و بس کرده ان
ــوط  ــود خط ــث می ش ــده باع ــای مصرف کنن ــش تقاض ــن کاه ــد. ای ــتفاده کنن ــی اس هوای
ــا کاهــش تعــداد  هوایــی درآمــد برنامه ریــزی شــده را از دســت بدهنــد و ناگزیــر شــوند ب
ــک  ــا کم ــه آنه ــت ب ــه دول ــی ک ــد؛ در صورت ــش دهن ــود را کاه ــای خ ــا، هزینه ه پروازه
نکنــد، در نهایــت خطــوط هوایــی نیــز بــرای کاهــش بیشــتر هزینه هــا، مجبــور بــه کاهــش 

ــود. ــد ب ــدان خواهن نیروهــای خــود و اخــراج کارمن
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــاهده اس ــل مش ــز قاب ــع نی ــایر صنای ــورد س ــر در م ــۀ تأثی ــن چرخ ای
ــای  ــل نیروه ــه تعدی ــۀ خــود، شــروع ب ــای از دســت رفت ــران درآمده ــرای جب شــرکت ها ب
ــده  ــکار ش ــازه بی ــران ت ــن کارگ ــی ای ــه وقت ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــد، ای ــود می کنن خ
دیگــر قــادر بــه خریــد کاالهــا و خدمــات نباشــند، مارپیچــی معکــوس و نزولــی در اقتصــاد 
ــته  ــث بس ــتغال باع ــرخ اش ــش ن ــروش، کاه ــت خرده ف ــال در صنع ــرای مث ــد. ب ــاد کنن ایج
 شــدن فروشــگاه ها شــده اســت و در نتیجــۀ بســته شــدن فروشــگاه ها، فــروش نیــز کاهــش 
ــز  ــن نی ــی آنالی ــش خرده فروش ــه بخ ــد ب ــروش می توان ــِش ف ــران کاه ــن بح ــد. ای می یاب
ــا  ــی ی ــن پویای ــه بحــران، رشــد نســبی داشــته اســت. ای ــد کــه در مراحــل اولی ســرایت کن
مارپیــچ نزولــی اقتصــادی اســت کــه اقتصاددانــان را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه اپیدمــی  

ــود. ــر ش ــزرگ منج ــود ب ــک رک ــاس ی ــی در مقی ــود جهان ــه رک ــد ب ــد 19 می توان - کووی
ــز وجــود  ــی نی ــرار دارد، دالیل ــی در آن ق علی رغــم خطــر آشــکاری کــه اقتصــاد جهان
دارد کــه بــر اســاس آنهــا می تــوان امیــد داشــت کــه از رخــداد چنیــن ســناریوهای بدبینانــه ای 
جلوگیــری شــود. دولت هــا از بحران هــای پیشــین آموخته انــد کــه می تــوان بــا اثــرات رکــود 
ــا افزایــش هزینه هــای دولــت مقابلــه کــرد. در نتیجــه بســیاری از دولت هــا  ناشــی از تقاضــا ب
ــد دسترســی کســب وکارهای  ــی شــهروندان خــود، تــالش می کنن ــاه پول ضمــن افزایــش رف
مختلــف را بــه منابــع مالــی مــورد نیــاز تســهیل نماینــد تــا در نــگاه داشــتن کارمنــدان خــود در 
طــول دوران اپیدمــی بیمــاری، بــا مشــکل مواجــه نشــوند. عــالوه بــر ایــن ماهیــت خــاص ایــن 
ــر تجــارت الکترونیــک، خرده فروشــی های  ــر بخش هایــی از صنعــت نظی ــد ب بحــران می توان
ــداری  ــل مق ــد و حداق ــته باش ــی داش ــرات مثبت ــتی و... اث ــای بهداش ــی، مراقبت ه ــواد غذای م

رشــد اقتصــادی را بــرای جبــران خســارت ایجــاد می کننــد. 
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ــان  ــه پای ــی ب ــا زمان ــن بحران ه ــت ای ــه در نهای ــود دارد ک ــت وج ــن واقعی ــرانجام ای س
ــد  ــع خواه ــای اجتماعــی رف ــارۀ فعالیت ه ــای ایجادشــده درب ــد رســید و محدودیت ه خواهن
ــی پــس از اتمــام اپیدمــی، بازگشــتی ســریع  شــد و می تــوان امیــد داشــت کــه اقتصــاد جهان
داشــته باشــد. البتــه بدیهــی اســت متغیرهــای زیــادی وجــود دارد کــه ایــن بازگشــت و بهبــود 
اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بــرای مثــال کاهــش کاالهــا و خدمــات بــرای رفــع 
تقاضــای کمتــر می توانــد باعــث ایجــاد کمبــود در میــان مــدت و افزایــش قیمت هــا شــود، امــا 
تمهیداتــی وجــود دارد کــه اگــر درســت اندیشــیده و بــا پاســخ های مناســب دولــت پشــتیبانی 
ــای  ــه پیش بینی ه ــت ک ــد داش ــوان امی ــردد، می ت ــراه گ ــانس هم ــی ش ــا اندک ــه ب ــود و البت ش

.)Duffin, 2020( افراطــی دربــاره بحــران اقتصــادی هرگــز بــه وقــوع نپیونــدد

شوک اقتصادی جهانی
در حالــی کــه جهــان بــا اپیدمــی روزافــزون کروناویــروس - کوویــد 19 دســت بــه گریبــان 
اســت، تأثیــرات اقتصــادی ایــن اپیدمــی روز بــه روز عیان تــر می شــود. می گوینــد در 
کشــورهای پیشــرفته از خطــر رکــود اقتصــادی ســخن مــی رود و در ســطح جهــان ممکــن 

ــد. اســت نــرخ رشــد اقتصــادی کاهــش یاب
در ســال 2008، کل جهــان بــا یــک بحــران مالی روبــه رو شــد. در حال حاضر شــاخص های 
اقتصــادی دوبــاره زیــر و رو شــده اســت. در حقیقــت در حالــی کــه جنــگ تجــاری بیــن ایاالت 
متحــده و چیــن در ســال های اخیــر، نظــم اقتصــادی جهانــی را تهدیــد می کــرد، دنیــا در انتظــار 
ظهــور یــک بحــران جدیــد جهانــی بــود. بحران هــای سیاســی جهانــی، ظهــور راســت گرایان، از 
بیــن رفتــن قــدرت عمــل نهادهــای بین المللــی و بــروز مشــکالت عمیقــی ماننــد بحــران ســوریه 
نیــز باعــث شــده اســت کــه دربــارۀ آینــدۀ سیســتم جهانــی، ســؤاالت متعــددی مطــرح شــود. بــا 
ایــن حــال هیچ کــس بــه دلیــل ایــن مشــکالت، تفاســیر بدبینانــه ای دربــارۀ آینــده بیــان نکــرده 
ــار  ــه انتظ ــر از آنچ ــیار عمیق ت ــی بس ــه بحران ــا ب ــاری کرون ــی بیم ــن اپیدم ــود ای ــا وج ــت. ب اس

می رفــت تبدیــل شــد و بــه طــور روزافــزون آینــدۀ سیســتم جهانــی را نامشــخص کــرد.
ــده،  ــای آین ــه در ماه ه ــت ک ــدار داده اس ــادی هش ــای اقتص ــعه و همکاری ه ــازمان  توس س
ــا  ــد ت ــول می کش ــال ها ط ــوند و س ــود می ش ــان وارد رک ــزرگ جه ــای ب ــی از اقتصاده برخ
ــن  ــر کل ای ــا، مدی ــگل گوری ــود. ان ــران ش ــد 19 جب ــروس - کووی ــادی کروناوی ــیب اقتص آس
ســازمان اعتقــاد دارد کــه ضربــۀ اقتصــادی اپیدمــی اخیــر، بیــش از بحــران جهانــی ســال 2008 
ــا  ــان ی ــای جه ــی از اقتصاده ــیم، برخ ــی نباش ــود جهان ــاهد رک ــر ش ــی اگ ــت: »حت ــوده اس ب
ــه رشــدی نخواهنــد داشــت یــا رشــد اقتصادی شــان منفــی خواهــد بــود. ایــن شــامل  هیچ گون
برخــی از اقتصادهــای بــزرگ هــم می شــود. بنابرایــن امســال نــه تنهــا شــاهد نــرخ پاییــن رشــد 

.)Hutt, 2020( »ــت ــر اس ــده زمان ب ــم در آین ــادی ه ــد اقتص ــود رش ــه بهب ــتیم، بلک هس
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انــگل گوریــا، پیش بینــی رشــد 1/5 درصــدی اقتصــاد جهــان را »خوش بینانــه« خوانــد. 
پیشــتر همیــن ســازمان، رشــد اقتصــادی جهــان در ســال جــاری میــالدی را از 2/9 درصــد 
ــی  ــن پیش بین ــون همی ــا اکن ــود، ام ــش داده ب ــد کاه ــه 2/4 درص ــر( ب ــاه نوامب ــی م )پیش بین
ــد  ــه، رش ــاه ژانوی ــول در م ــی پ ــدوق بین الملل ــد. صن ــر می رس ــه نظ ــترس ب ــم دور از دس ه
ــی  ــت اپیدم ــراً گف ــا اخی ــرد، ام ــالم ک ــد اع ــال 2020 را 3/3 درص ــان در س ــادی جه اقتص
ویــروس کرونــا پیش بینی هــا را تغییــر داده و رشــد اقتصــادی امســال بــه کمتریــن میــزان از 

ــان(. ــد )هم ــی 2008 می رس ــران جهان ــان بح زم
مقامــات ایاالت متحــده اظهــار داشــته اند کــه بــر اســاس منابــع دولتــی و داده هــای عمومــی، 
ــود  ــه اوج خ ــی ب ــاه م ــده در م ــروس در ایاالت متح ــی کروناوی ــه اپیدم ــد ک ــی می کن پیش بین
برســد و مســیر فعلــی گســترش ایــن ویــروس باعــث شــده اســت کــه رشــد اقتصــادی کشــور در 
ســه ماهه نخســت ســال 2020، یــک درصــد کاهــش یابــد و بــرای ســه ماهه دوم انتظــار مــی رود 

.)Bovino, 2020( کــه اقتصــاد انقبــاض شــدیدی حــدود شــش درصــد داشــته باشــد
شکل 2- نمودار رشد تولید ناخالص داخلی جهانی )تولید ناخالص داخلی(

)International Monetary Fund, 31 March 2020(

بررسی هندسه شوک اقتصادی
بــه نظــر می رســد کــه مهم تریــن موضــوع دربــاره ماهیــت شــوکی کــه بــا گســترش ویــروس 
ــه  ــوک - ک ــکل ش ــوع و ش ــی ن ــت، بررس ــده اس ــی وارد ش ــاد جهان ــر اقتص ــد 19 ب - کووی
ــرای نشــان  ــی آن اســت. ب ــده می شــود - و ســاختار میرای اصطالحــاً »هندســه شــوک« نامی
ــورد مشــابهی )شــوک ناشــی  ــر اقتصــاد، م ــد 19 ب ــروس - کووی دادن نحــوۀ اثرگــذاری وی
ــاوت  ــذاری متف ــۀ اثرگ ــا نحوه ــور ب ــه کش ــالدی( در س ــی 2008 می ــی جهان ــران مال از بح

ــود: ــی می ش بررس
شــوک V شــکل: در بحــران مالــی ســال 2008 میــالدی، کشــور کانــادا از بحــران بانکــی 
ــالل  ــت و اخت ــه داش ــان ادام ــی همچن ــارات بانک ــای اعتب ــان اعط ــرد، جری ــری ک جلوگی
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ــق  ــی عمی ــری از فروپاش ــد. جلوگی ــاد نش ــرمایه ایج ــکل گیری س ــد ش ــی در فرآین چندان
ــد  ــرد. تولی ــک ک ــود کم ــانی خ ــروی انس ــظ نی ــادی در حف ــای اقتص ــه بنگاه ه ــادی ب اقتص
ــه همــان  ــاً ب ــس از فروکــش کــردن بحــران، تقریب ــا پ ــت، ام ــص داخــی کاهــش یاف ناخال
ســطح پیشــین بازگشــت. ایــن مــورد، مثالــی کالســیک از شــوک V شــکل بــود، جایــی کــه 
عملکــرد اقتصــادی تغییــر می کنــد، امــا ســرانجام رشــد بــه مســیر قبلــی خــود بازمی گــردد.

شــوک U شــکل: بحــران مالــی ســال 2008 میــالدی، اثــرات متفاوتــی بــر اقتصــاد 
ــه مســیر  ــت کــرد و هرگــز ب ــی اف ــاًل ناگهان ایاالت متحــده گذاشــت. رشــد اقتصــادی کام
پیــش از بحــران بازنگشــت. هرچنــد نــرخ رشــد اقتصــادی بهبــود یافــت، شــکاف بیــن مســیر 
ــه طــرف عرضــۀ اقتصــاد  قبلــی و جدیــد همچنــان زیــاد بــود و ایــن خســارتی یک طرفــه ب
ــی از  ــن ناش ــای اقتصــادی کشــور شــد. ای ــود کــه باعــث کاهــش عملکــرد و خروجی ه ب
ــا افزایــش رکــود  یــک بحــران عمیــق بانکــی بــود کــه واســطۀ اعتبــاری را مختــل کــرد. ب
اقتصــادی، آســیب بیشــتری بــه عرضــه و بهــره وری نیــروی کار وارد شــد. شــوک اقتصــادی 
ــخه ای  ــود؛ نس ــکل ب ــوک U ش ــیک از ش ــه ای کالس ــده، نمون ــه ایاالت متح ــده ب واردش

ــادا. ــاد کان ــکل در اقتص ــوک V ش ــر از ش ــیار پرهزینه ت بس
شــوک L شــکل: یونــان، ســومین نمونــه و بــه مراتــب وخیم تریــن شــکل در مواجهــه بــا اثرات 
بحران هــای اقتصــادی اســت. ایــن کشــور نــه تنهــا پــس از بحــران اقتصــادی ســال 2008 میالدی 
هرگــز مســیر پیشــین خــود را بازنیافــت، بلکــه نــرخ رشــد آن نیــز کاهــش یافتــه اســت. پــس از 
ایجــاد ایــن بحــران، فاصلــه بیــن مســیر پیشــین و جدیــد رشــد اقتصــادی کشــور یونــان روز بــه 
روز گســترده تر شــد و بــازده از دســت رفتــه بــه طــور مــداوم در حــال رشــد اســت. بــدان معنــا 
ــه ســمت عرضــه در اقتصــاد ایــن کشــور  کــه ایــن بحــران، خســارت ســاختاری پایــداری را ب
وارد کــرده اســت. در ایــن بحــران، ورودی هــای ســرمایه، نیــروی کار و بهــره وری بارهــا و بارهــا 
آســیب دیــد. شــوک اقتصــادی واردشــده بــه یونــان، نمونــه ای از شــوک L شــکل اســت کــه 

می توانــد اثــرات ویرانگــری بــر اقتصــاد یــک کشــور داشــته باشــد.
شکل 3- نمودار نحوۀ اثرگذاری بحران های اقتصادی جهانی بر اقتصادهای ملی

)BCG Center for Macroeconomics Analysis, March 03, 2020(
ــاال تشــریح شــد - چیســت؟  ــواع آن در ب ــر »هندســه شــوک« - کــه ان نیروهــای اثرگــذار ب
تعیین کننده تریــن عامــل، توانایــی شــوک در آســیب رســاندن بــه ســمت عرضــۀ اقتصاد و بــه طور 
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خاص تــر تشــکیل ســرمایه اســت. وقتــی واســطۀ اعتبــاری، مختــل شــود و ســهام ســرمایه رشــد 
ــوند،  ــارج می ش ــای کاری خ ــران از محیط ه ــود، کارگ ــد ب ــد خواه ــودی ُکن ــد بهب ــد، رون نکن
مهارت هــا از دســت می رونــد و بهــره وری کاهــش می یابــد. در ایــن صــورت شــوک تبدیــل بــه 
 V، یــک عامــل اثرگــذار ســاختاری می شــود. همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه شــوک های نــوع
U و L می توانــد در شــدت های مختلفــی ایجــاد شــود و شــدت رخــداد ایــن شــوک ها می توانــد 
بــر اقتصادهــای ملــی اثــرات متفاوتــی داشــته باشــد. یــک مســیر V شــکل ممکــن اســت کم عمــق 
یــا عمیــق باشــد، یــا یــک شــوک U شــکل ممکــن اســت بــا یــک افــت عمیــق، بــه یــک مســیر 

رشــد جدیــد یــا مســیری بــا حداقــل اختــالف در رشــد منجــر شــود.
ــوک  ــه ش ــه هندس ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــی ای ک ــؤال اساس س
ــا کدام یــک از حالت هــای شــوک مطابقــت دارد؟ در پاســخ  ــد 19 ب ــروس - کووی کروناوی
بایــد گفــت کــه شــدت شــوک وابســته اســت بــه ویژگــی اصلــی ویــروس، سیاســت هایی 
کــه دولت هــا بــرای مقابلــه بــا آن اتخــاذ می کننــد و همچنیــن نــوع رفتــار مــردم بــه عنــوان 
ــن  ــی ای ــا مســائل و مشــکالت ناشــی از اپیدم ــدگان و شــرکت ها در مواجهــه ب مصرف کنن
ویــروس. امــا شــکل شــوک بــا توجــه بــه ظرفیــت ویــروس در آســیب رســاندن بــه طــرف 
ــا  ــه و ب ــن مرحل ــود. در ای ــخص مي ش ــرمایه مش ــکل گیري س ــژه ش ــاد، به وی ــه اقتص عرض
توجــه بــه میــزان اپیدمــی و اثــرات کروناویــروس - کوویــد 19 بــر اقتصــاد، بــه لحــاظ هندســی 
ــل  ــه قاب ــا U شــکل دانســت. نکت ــق و ی ــر دو شــکل V عمی ــه ه ــوان ب ــوع شــوک را می ت ن
 U تأمــل، تــالش بــرای جلوگیــری از تبدیــل شــدن ایــن شــوک اقتصــادی بــه یــک شــوک

.)Szlezak & et al, 2020( شــکل کامــل اســت

اثرات اقتصادی اپیدمی کروناویروس
اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19، اثراتــی فراتــر از ایمنــی انســان و بهداشــت عمومــی در 
جهــان برجــای نهــاده اســت. اولیــن و مهم تریــن اثــر ایــن بیمــاری، بــدون تردیــد بــر اقتصــاد 
جهانــی احســاس می شــود. بــه نظــر می رســد کــه اقتصــاد جهانــی در حــال حاضــر متزلــزل 
شــده اســت، زیــرا مشــخص نیســت کــه ایــن بیمــاری تــا چــه انــدازه پیــش خواهــد رفــت، 
ــرار داد، چــه آســیب هایی را از نظــر ســالمتی  ــرل ق ــوان آن را تحــت کنت ــی می ت چــه زمان

بــه انســان وارد می کنــد و آیــا دوبــاره آن را تکــرار خواهــد کــرد یــا خیــر.
اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19، آمــار رشــد اقتصــادی چیــن را معکــوس کــرده و 
رونــد تولیــد در ایــن کشــور را مختــل نمــوده اســت و لوکوموتیــو اقتصــاد اروپــا بــا ســرایت 
ــا،  ــت. کرون ــده اس ــف ش ــپانیا متوق ــان و اس ــه، آلم ــا، فرانس ــورهای ایتالی ــه کش ــاری ب بیم
آمریــکا را نیــز بــه حرکــت درآورده اســت. بــا وجــود مداخلــۀ عظیــم 700 میلیــارد دالری 
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ــد. کنــت  بانــک مرکــزی آمریــکا، بازارهــای مالــی، واکنــش خوبــی از خــود نشــان ندادن
روگــوف، یکــی از مشــاوران برجســتۀ اقتصــادی جهانــی هماننــد صنــدوق بین-المللــی پول، 
ادعــا کــرد کــه حجــم اقتصــاد جهانــی پــی در پــی کاهــش خواهــد یافــت. همچنیــن مؤسســه 
تحقیقاتــی آکســفورد ابــراز داشــت کــه کشــورهای در حــال توســعه در زمینــه بازپرداخــت 

.)TRT, 2020( بدهــی خارجــی خــود بــا مشــکل روبــه رو خواهنــد شــد
ــا  ــه نظــر می رســد کــه بانــک مرکــزی ایاالت متحــده بــرای مقابلــه ب از طــرف دیگــر ب
بحــران، سیاســت گســترش پولــی را اجــرا خواهــد کرد؛ روشــی کــه کاربــرد چندانــی ندارد. 
از طــرف دیگــر فرانســه اعــالم کــرد کــه قصــد دارد بودجــه عظیــم 500 میلیــارد یورویــی بــه 
مبــارزه بــا کرونــا اختصــاص دهــد. اقدامــات انجام شــده باعــث کاهــش رکــود در اقتصــاد 
ــرود،  ــش ب ــه پی ــر اینگون ــده اند. اگ ــف ش ــی متوق ــی جهان ــای واقع ــرا بازاره ــود، زی نمی ش
بعیــد بــه نظــر می رســد کــه اقتصــاد جهانــی تــا دو ســال آینــده بهبــود یابــد. ایــن وضعیــت 
ــد کشــورهایی را  ــی منجــر شــود و می توان ــه یــک بحــران اقتصــادی جهان ممکــن اســت ب
کــه اقتصادهــای شــکننده دارنــد، در تالطمــات خــود غــرق کنــد. بنابرایــن اپیدمــی کرونــا 
ممکــن اســت اقتصــاد جهانــی را بــه جــای یــک بحــران مقطعــی در یــک بحــران تاریخــی 

فــرو بــرد و یــک تغییــر وضعیــت ســاختاری در اقتصــاد جهانــی را بــه ارمغــان آورد.

سناریوهای اثرگذاری کروناویروس
در شــرایط کنونــی، بــرای ارزیابــی اثــرات گســترش کروناویــروس - کوویــد 19 بــر اقتصــاد 
ــر  جهانــی، می تــوان ســناریوهای مختلفــی را در نظــر گرفــت. ایــن ســناریوها را می تــوان ب
اســاس میــزان و شــدت مداخــالت دولت هــا بــرای جلوگیــری از اپیدمــی ویــروس کرونــا و 

همچنیــن برحســب ســرعت و گســتردگی اپیدمــی ویــروس در دنیــا تعریــف کــرد:

سناریوها برحسب میزان مداخالت دولت ها
ــطح  ــش س ــاه کاه ــامل دو م ــه ای ش ــت های مداخل ــه در آن سیاس ــناریو، ک ــن س در بهتری
تعامــالت اجتماعــی، تحریــم ســفر و کاهــش شــدید تقاضــای داخلــی تعریــف شــده 
ــل اپیدمــی  ــه دلی ــی( ب ــد ناخالــص داخل ــی )تولی ــد ناخالــص جهان ــی تولی ــان پول اســت، زی
ــردد.  ــرآورد می گ ــارد دالر ب ــدود 77 میلی ــال 2020، ح ــد 19 در س ــروس - کووی کروناوی
ــزان  ــود، می ــه ش ــر گرفت ــاه در نظ ــار م ــق چه ــان تعلی ــر مدت زم ــر، اگ ــناریوی دیگ در س
خســارت واردشــده بــر اقتصــاد جهانــی در ســال 2020، حــدود 156 میلیــارد دالر بــرآورد 
ــق فعالیت هــای اجتماعــی  ــان تعلی ــر، کــه در آن مدت زم می شــود. در یــک ســناریوی بدت
عــادی شــش مــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت، پیش بینــی می شــود تولیــد ناخالــص جهانــی 

.)Duffin, 2020( ــود ــارد دالر ش ــدود 347 میلی ــی ح ــل زیان متحم
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سناریو 1: دو ماه فاصله  گذاری اجتماعی
سناریو 2: چهار ماه فاصله  گذاری اجتماعی
سناریو 3: شش ماه فاصله  گذاری اجتماعی

شکل 4- نمودار سناریوهای پیش بینی زیان جهانی در نتیجه اپیدمی در سال 2020

)Asian Development Bank, Mar 18, 2020(

سناریوها برحسب گستردگی اپیدمی
ــه گســتردگی و  ــد ب ــر اقتصــاد جهانــی می توان ــر اپیدمــی کروناویــروس COVID-19 ب تأثی
نحــوۀ اپیدمــی آن در دنیــا بســتگی داشــته باشــد. در ســناریویی کــه منجــر بــه اپیدمــی جهانی 
ــکا و  ــی( آمری ــص داخل ــد ناخال ــی )تولی ــص داخل ــد ناخال ــود تولی ــی می ش ــود، پیش بین ش
چیــن 2/4 درصــد کاهــش یابــد و تولیــد ناخالــص داخلــی ژاپــن، آلمــان، برزیــل و روســیه 
.)Duffin, 2020( بــه ترتیــب 2/7 درصــد، 3/6 درصــد، 3 درصــد و 4/8 درصــد کاهش یابــد

سناریو 1: گسترش وسیع در چین و سرایت به سایر نقاط جهان
سناریو 2: اپیدمی بیماری و ایجاد اختالل در برخی مناطق جهان

سناریو 3: اپیدمی گسترده
سناریو 4: اپیدمی جهانی

شکل 5- نمودار پیش بینی درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی در نتیجه اپیدمی در سال 2020

)Bloomberg, Mar 18, 2020(
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تأثیر اپیدمی کروناویروس بر بازارهای مالی 
ــث  ــد 19 باع ــروس - کووی ــی کروناوی ــترش اپیدم ــه گس ــد ک ــم آن دارن ــرمایه گذاران بی س
کاهــش هرچــه بیشــتر رشــد اقتصــادی شــود و ممکــن اســت اقــدام دولت هــا بــرای 
ــیاری از  ــزی در بس ــای مرک ــخ، بانک ه ــد. در پاس ــی نباش ــش آن کاف ــری از کاه جلوگی
ــر  ــدام وام را ارزان ت ــن اق ــوری، ای ــرا در تئ ــد، زی ــش داده ان ــره را کاه ــرخ به ــورها، ن کش
کــرده، افزایــش هزینه هــا را بــرای رونــق اقتصــاد ترغیــب می کنــد. همچنیــن پــس از 
تصویــب ســنای ایاالت متحــده بــرای کمــک دو تریلیــون دالری بــه کســب وکارها و 
کارکنــان، بازارهــای جهانــی امیــدوار بــه بهبــود شــرایط شــدند. البتــه برخــی از تحلیلگــران 
هشــدار داده انــد تــا زمانــی کــه ایــن اپیدمــی جهانــی تــداوم داشــته باشــد، شــاهد بی ثباتــی 

ــود. ــم ب ــی خواهی ــای جهان در بازاره
در بــازار ســهام، معامــالت ســهام و انــواع دارایی هــا تحــت تأثیــر اپیدمــی کروناویــروس  
ــر  ــالوه ب ــان ع ــر جه ــرمایه گذاران در سراس ــیاری از س ــت. بس ــه اس ــرار گرفت ــد 19 ق - کووی
ــر گســتردۀ  ــا تأثی ــد ب ــد 19 هســتند، بای ــروس - کووی اینکــه نگــران گســترش ســریع کروناوی
ــن  ــارس، میانگی ــاه م ــد. در اواســط م ــه کنن ــا مقابل ــی و قیمــت دارایی ه ــر بازارهــای مال آن ب
شــاخص صنعتــی داو جونــز، کــه میانگیــن ســی ســهم برجســته بــازار آمریــکا را می ســنجد، 
دومیــن و بدتریــن روز تجــارت خــود در تاریــخ 124 ســاله خــود را بــه ثبــت رســاند. بســیاری 
ــداز  ــتگی پس ان ــرای بازنشس ــاب های K401 ب ــا حس ــه ب ــانی ک ــژه کس ــا، به وی از آمریکایی ه

می کننــد، در بــازار ســهام شــاهد 
ــد. در  ــد بودن ــیار ب ــدادی بس رخ
 FTSE100 ــا، شــاخص های اروپ
فرانســه،   CAC40 انگلیــس، 
SMI ســوئیس و DAX آلمــان 

تأثیــر  تحــت  بــه شــدت  نیــز 
  COVID-19کروناویــروس
.)Rudden, 2020 ( قــرار گرفــت

ــارس،  ــخ 13 م ــیا در تاری در آس
ژاپــن   Nikkei 225 شــاخص 
شــدیدترین میــزان ســقوط خــود 
در یــک روز را از آوریــل 1990 
ــت اوراق  ــاند. قیم ــت رس ــه ثب ب
قرضــه نیــز در اثــر آشــفتگی 

 شکل 6-  نمودار تغییر ارزش شاخص های منتخب بورس 
در سراسر جهان 

)Sole 24 Ore, Mar 20, 2020(
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ــرای  ــن ب ــی ام ــوالً پناهگاه ــه معم ــال ک ــی ارزش ط ــت و حت ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــازار ب ب
 ســرمایه گذاران اســت، کاهــش یافــت. در همیــن حــال بــا گســترش هرچــه بیشــتر کوویــد 19،

 تقاضــای نفــت نیــز کاهــش یافــت و جنــگ نفتــی بیــن عربســتان ســعودی و روســیه، منجــر 
بــه کاهــش قیمــت هــر بشــکه نفــت شــد. 

ــورس ســهام، کــه در آنجــا ســهام شــرکت های مختلــف  ــزرگ در ب جابه جایی هــای ب
ــا  ــتگی و ی ــوق بازنشس ــرمایه گذاری در حق ــد س ــود، می توان ــه می ش ــداری و فروخت خری
حســاب های پس انــداز فــردی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. شــاخص FTSE، متوســط 
صنعتــی Dow Jones و Nikkei از زمــان شــروع اپیدمــی بیماری در 31 دســامبر، ســقوط های 
بزرگــی را شــاهد بــوده  اســت. شــاخص Dow و FTSE اخیــراً بزرگ تریــن کاهــش روزانــه 

.)Jones & et al, 2020( خــود را از ســال 1987 شــاهد بــود
شکل 7- نمودار تأثیر کروناویروس COVID-19 بر بازار سهام جهانی از زمان اپیدمی

)Bloomberg, Mar 01, 2020(
از آنجــا کــه بازارهــا از تعــادل خــارج شــده اند، انتظــار مــی رود کــه سیاســت گذاران قــدم 
ــی  ــا هــدف حمایــت از رشــد جهان ــه اجــرای اقدامــات محرکــی ب پیــش گذاشــته، شــروع ب
کننــد. بــرای مثــال بــا پاییــن آوردن نــرخ بهــره بــه عنــوان ابــزاری بــرای تســهیل بیشــتر اعطــای 
ــزی  ــک مرک ــس بان ــتین الگارد، رئی ــد. کریس ــرک وادارن ــه تح ــدگان را ب وام، مصرف کنن
اروپــا اعــالم کــرد کــه ایــن بانــک آمادگــی دارد تــا بــرای کاهــش اثــرات ایــن بحــران اقــدام 
کنــد )بانــک مرکــزی اروپــا بعــداً از یــک برنامــه اضطــراری 750 میلیــارد یــورو بــرای خریــد 
ــه  ــورها، از جمل ــی کش ــزی برخ ــای مرک ــن بانک ه ــرد(. همچنی ــی ک ــه رونمای اوراق قرض
 G7 ــد. جلســه کشــورهای ــرخ بهــره را کاهــش دادن ــه ســرعت ن ایاالت متحــده و اســترالیا، ب
کــه در اوایــل مــاه مــارس برگــزار شــد، حساســیت بازارهــای مالــی در پاســخ بــا کروناویروس  
- کوویــد 19 را نشــان داد؛ هرچنــد ســرمایه گذاران از گردهمایــی ســطح بــاالی رؤســای 
ــا  ــای مشــخص ب ــا گام ه ــه ب ــک بیانی ــه ی ــران سیاســی انتظــار ارائ ــای مرکــزی و رهب بانک ه

.)Hutt, 2020( هــدف خنثــی کــردن تأثیــرات  کوویــد 19 داشــتند
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تأثیر اپیدمی کروناویروس  بر بازار نیروی کار
اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19 باعــث ایجــاد فاصلــه میــان کارکنــان و ادارات و 
ــی را  ــوند و برخ ــر نمی ش ــط کاری حاض ــود در محی ــی خ ــت؛ برخ ــده اس ــا ش کارخانه ه
کارفرمایــان اخــراج کرده انــد. اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19 بــر نیــروی کار در 
دنیــا تأثیــر زیــادی داشــته اســت. بــرای مثــال در مــاه مــارس، برخــی از خطــوط هوایــی از 
کارکنــان خــود خواســته اند کــه یــا بــه مرخصــی بــدون حقــوق برونــد و یــا در برنامه هــای 
ــد  ــت جدی ــن واقعی ــد ای ــازمان ها بای ــان، س ــر جه ــد. در سراس ــام کنن ــرو ثبت ن ــل نی تعدی
ــه  ــا ب ــد، ی ــار ندارن ــتند در اختی ــاًل داش ــه قب ــی را ک ــداد کارکنان ــه تع ــد ک ــر بگیرن را در نظ
ــه  ــد روزان ــت و آم ــد رف ــدان بتوانن ــه کارمن ــند ک ــته باش ــع داش ــد توق ــادگی نمی توانن س
ــه  ــدن ب ــال ش ــر مبت ــرض خط ــا را در مع ــاالً آنه ــه احتم ــد ک ــام دهن ــی انج ــه روش های را ب

کروناویــروس - کوویــد 19 قــرار می دهــد.
بــه نظــر می رســد اکنــون ســقوط آزاد در بازارهــای جهانــی ســهام متوقــف شــده اســت، 
زیــرا دولت هــا از بســته های کمکــی بــرای کمــک بــه اقتصــاد خــود بهــره گرفته انــد. دولت هــا 
بــرای کمــک بــه کارگــران و حفــظ صنایعــی کــه بــه عبارتــی بــه خــواب زمســتانی رفته انــد، 
ــا بحــران ایجادشــده  ــد. ب ــد و وام دهن ــه کنن ــون دالر هزین ــد بیــش از چهــار تریلی قصــد دارن
بــرای کســب وکارهایی نظیــر هتل هــا، رســتوران ها، گردشــگری و...، رونــد بــی کاری 
ــت شــده  ــکاری هفتگــی کــه در ایاالت متحــده ثب ــای بی ــا ادعاه ــن ب ــه، همچنی شــتاب گرفت
 اســت. چیــزی کــه باعــث می شــود رکــود ایجادشــده به واســطه کروناویــروس - کوویــد 19 
را بــا آنچــه قبــل از آن اتفــاق افتــاده اســت متفــاوت ســازد، ســرعت ایــن رخــداد اســت. در 
طــول رکــود ســال 2008، میــزان مطالبــات بیــکاری در ایاالت-متحــده ده برابــر حــال حاضــر 

بــود، امــا در بحــران ســال جــاری، ســرعت ایجــاد ایــن مطالبــات بســیار بیشــتر اســت.
در ایاالت متحــده، تعــداد افــرادی کــه بــرای دریافــت حقــوق بیــکاری مراجعــه 
کرده انــد، بــا رکــورد باالیــی روبــه رو شــده و نشــان از پایــان یــک دهــه توســعه اقتصــادی 
بــرای یکــی از بزرگ تریــن اقتصادهــای جهــان دارد. بیــش از ســه میلیــون نفــر ادعــا 
ــا اثــر اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19، اشــتغال آنهــا تحــت تأثیــر قــرار  می کننــد کــه ب

.)Jones, 2020( ــتند ــکاری هس ــوق بی ــت حق ــان دریاف ــت و خواه ــه  اس گرفت

تأثیر اپیدمی کروناویروس بر صنعت گردشگری
ــرای  ــی را ب ــروس، محدودیت های ــار وی ــرای مه ــالش ب ــان در ت ــر جه ــای سراس دولت ه
ــه شــدت آســیب  ــد. ایــن امــر باعــث شــده کــه صنعــت گردشــگری ب ســفر وضــع کرده ان
ببینــد و خطــوط هوایــی پروازهــا را قطــع و گردشــگران ســفر و تعطیــالت تجــاری را لغــو 
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ــل بحــران  ــه دلی ــرای بســتن مرزهــای خــود ب ــا در اقدامــی بی ســابقه ب ــه اروپ ــد. اتحادی  کنن
کروناویــروس، مســافرت را بــه مــدت ســی روز در خــارج از اتحادیــه ممنــوع اعــالم کــرد. 
در ایاالت متحــده، دولــت ترامــپ ورود مســافران فرودگاه هــای اروپــا را از ورود بــه 
آمریــکا منــع کــرده اســت. همچنیــن داده هــای ســرویس ردیابــی »پــرواز رادار 24 1« نشــان 

ــه اســت. ــه شــدت کاهــش یافت می دهــد کــه تعــداد پروازهــا در ســطح جهــان ب

شکل 8- نمودار افزایش تاریخی در تعداد افراد خواهان دریافت حقوق بیکاری در ایاالت متحده

)US Bureau of Labour Statistics(
شکل 9- نمودار تعداد کل پروازهای جهانی روزانه در ماه مارس

)Flight Radar 24, 31 March 2020(
ــافرت و  ــر مس ــی ب ــای جهان ــال محدودیت ه ــروس و اعم ــی کروناوی ــی جهان ــس از اپیدم پ
گردشــگری شــاهد کاهــش چشــمگیر درآمدهــای جهانــی مســافرت و جهانگــردی بوده ایــم. 
بــر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه در ســال 2020 می بایســت درآمــد حاصــل از مســافرت 
و گردشــگری جهانــی بــه رقــم 712 میلیــارد دالر می رســید کــه نســبت بــه ســال 2019، حدود 

1- Flight Radar 24
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4 درصــد رشــد داشــت؛ امــا بــا تأثیــر اپیدمــی ویــروس بــر ایــن صنعــت، بــرآورد می شــود کــه 
ــه  ــه تنهــا نســبت ب ــد کــه ن ــارد دالر کاهــش یاب ــه 568 میلی ــی صنعــت ب ــزان درآمــد جهان می
ســال 2019 افزایشــی نخواهــد داشــت، بلکــه شــاهد کاهــش 17 درصــدی درآمدهــای صنعت 

.)Lock, 2020( مســافرت و گردشــگری خواهیــم بــود

شکل 10- نمودار تأثیر اپیدمی کروناویروس بر درآمد جهانی مسافرت و جهانگردی

)Statista, Apr 1, 2020(
تأثیر اپیدمی کروناویروس بر بازار انرژی

نبــود تــوازن در عرضــه و تقاضــا در بــازار جهانــی نفــت در کنــار بــروز حــوادث ژئوپلتیــک 
ــر در  ــل مؤث ــت، از عوام ــده نف ــده مصرف کنن ــورهای عم ــادی کش ــد اقتص ــش رش و کاه
کاهــش قیمــت نفــت اســت. بــا شــروع ســال نــو میــالدی و اپیدمــی ویــروس کرونــا، بــازار 
جهانــی نفــت بــا نوســان جدیــدی روبــه رو شــد؛ نوســانی کــه دامنــه آن روز بــه روز بیشــتر 
ــن  ــه در چی ــاه ژانوی ــل م ــد 19 در اوای ــروس - کووی ــی کروناوی ــود. اپیدم ــخص تر می ش مش
باعــث کنــدی رشــد اقتصــادی ایــن کشــور شــد. در نتیجــه تقاضــا بــرای انــرژی نیــز کاهــش 
یافــت و بــا توجــه بــه وجــود مــازاد در بــازار نفــت، قیمــت نفــت بــه تدریــج رونــد نزولــی 
گرفــت. کاهــش قیمــت نفــت باعــث شــد کــه در جلســه اخیــر اوپــک، بحــث تأثیــر ویروس 

کرونــا بــر بــازار نفــت بــه موضــع اصلــی اجــالس وزیــران نفــت اوپــک تبدیــل شــود.
ــوز کامــاًل  ــر بخش هــای مختلــف اقتصــادی هن ــد 19 ب ــر اپیدمــی کروناویــروس - کووی تأثی
درک نشــده اســت، امــا پیــش بینی هــا در بــازار انــرژی حاکــی از یــک ســناریوی ناگــوار 
ــت  ــای نف ــش تقاض ــی از کاه ــا حاک ــال 2020، پیش بینی ه ــه ماهه اول س ــرای س ــت. ب اس
ــه جــای 101/57 میلیــون بشــکه  ــه طــور کلــی ســه ماهه ب 750،000 بشــکه در روز اســت. ب
پیش بینــی شــده میــزان تقاضــا بــه 100/82 میلیــون بشــکه در روز رســید. در ســه ماهه 
نخســت شــاهد باالتریــن ضربــه ناشــی از بحــران هســتیم، امــا بــه تدریــج ایــن تأثیــر کاهــش 
یافتــه و برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه در ســه ماهه چهــارم، کاهــش بــه 125000 بشــکه 

.)Sonnichsen, 2020a( در روز برســد
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جدول 1- تأثیر اپیدمی کروناویروس COVID-19 بر تقاضای جهانی نفت

میزان تغییرات پیش بینی تحت تأثیر 
اپیدمی

پیش بینی پیش از 
اپیدمی  سال 2020

)هزار بشکه در روز( )میلیون بشکه در روز( )میلیون بشکه در روز( فصل 1
750- 100.82 101.57 فصل 2
392- 101.78 102.17 فصل 3
246- 102.48 102.73 فصل 4
125- 103.17 103.29

)Argus Media, Apr 1, 2020(
از ابتــدای ســال 2020، بــا توجــه بــه کاهــش تقاضــای بــازار جهانــی انــرژی ناشــی از تــرس از 
ادامــه اپیدمــی کروناویــروس - کوویــد 19 و تأثیــر آن بــر اقتصــاد، قیمــت نفــت خــام بــه طــرز 
چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت کــه بــه نوبــه خــود منجــر بــه اختــالف بیــن دو بزرگ تریــن 
تولیدکننــده نفــت - روســیه و عربســتان ســعودی - در اوایــل مــاه مــارس شــد. در تاریــخ 30 
مــارس، بهــای ســبد اوپــک 21/66 دالر در هــر بشــکه بــود. همچنیــن بهــای نفــت برنــت بــه 

.)Sonnichsen, 2020b( بــه 20/09 دالر رســیده اســت WTI 22/76 دالر و نفــت

WTI شکل 11- نمودار بهای هفتگی نفت برنت، سبد اوپک و قیمت نفت خام

)OPEC; Bloomberg, Apr 1, 2020(
نتیجه گیری

ــد 19  ــروس - کووی ــده کروناوی ــوارد تأییدش ــا م ــور ب ــا کش ــا در صده ــیاری از دولت ه بس
ــر  ــی را ب ــن اپیدم ــر ای ــدت، تأثی ــبتاً کوتاه م ــه ای نس ــا در مرحل ــتند ت ــوده و هس ــدد ب درص
ــی  ــال کــره جنوب ــرای مث ــد. ب ــر اقتصــاد کشــور خــود کاهــش دهن ــع آن ب ــه تب ــه و ب جامع
ــل  ــش قاب ــروس را در بخ ــت کروناوی ــه تس ــوط ب ــای مرب ــت آزمایش ه ــده اس ــق ش موف
ــدی،  ــور ج ــه ط ــات آن ب ــد و مقام ــام ده ــدت انج ــود در کوتاه م ــت خ ــی از جمعی توجه
سیســتم ردیابــی تمــاس را بــرای شناســایی و قرنطینــه کــردن افــراد در معــرض خطــر بیمــاری 
اجــرا کردنــد. مقامــات ایســلند نیــز بــر آزمایش هــای گســترده تأکیــد جــدی نشــان دادنــد، 
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در حالــی کــه جمهــوری چــک از سیاســت بســتن مرزهــا بــه ســرعت بــه قرنطینــه در ســطح 
ــزل،  ــاری از من ــگام خــروج اجب ــزم کــرد کــه در هن ــراد را مل ــی روی آورد و تمامــی اف مل

ــه صــورت بزننــد. حتمــاً ماســک ب
یــا  و  قرنطینــه  بســته اند،  کار  بــه  کشــورها  اغلــب  کــه  سیاســت هایی  از  یکــی 
فاصله گــذاری اجتماعــی و کاهــش میــزان فعالیت هــای اجتماعــی تمامــی یــا بخــش اعظمــی 
از جامعــه اســت. نکتــه ای کــه در اعمــال ایــن سیاســت وجــود دارد ایــن اســت کــه اعمــال 
قرنطینــه  در همــه جــا منجــر بــه کاهــش چشــمگیر فعالیــت افــراد، مشــاغل و کســب وکارها 
شــده و آنهــا خواســتار دریافــت کمک هــای مالــی از دولــت شــده اند. از ایــن رو دولت هــا 
تــالش می کننــد تــا بــا بهره گیــری از سیاســت های مختلــف اقتصــادی، تبعــات ناشــی 
ــانند.  ــل برس ــه حداق ــب وکارها ب ــراد و کس ــر اف ــد 19 را ب ــروس - کووی ــی کروناوی از اپیدم
بــرای مثــال در ایــاالت متحــده بــرای کاهــش اثــرات اقتصــادی اپیدمــی ویــروس و حمایــت 
ــن  ــخ ای ــی در تاری ــت مال ــته حمای ــن بس ــذاران بزرگ تری ــرکت ها ، قانون گ ــراد و ش از اف
کشــور را تصویــب کردنــد؛ از جملــه بودجه هایــی کــه بــرای کمــک بــه مشــاغل کوچــک 
بــرای مانــدگاری در نظــر گرفتــه شــده اســت. در همیــن حــال شــرکت های بزرگ تــر نیــز 
ــه در  ــابه آنچ ــی مش ــده اند؛ کمک های ــت ش ــی از دول ــای مال ــت کمک ه ــان دریاف خواه
مواجهــه بــا بحــران مالــی جهانــی بیــش از یــک دهــه قبــل )2008( دریافــت کــرده بودنــد.

ــی مناســب  ــان در پــی یافتــن سیاســت پول مقامــات دولتــی کشــورهای مختلــف همچن
ــرای  ــزی ب ــای مرک ــال، بانک ه ــرای مث ــتند. ب ــود هس ــاد خ ــادل در اقتص ــاد تع ــرای ایج ب
پاســخ بــه اپیدمــی ویــروس، بــا کاهــش نــرخ بهــره درصــدد تشــویق فعالیت هــای تجــاری 
ــدار خــود در  ــن مق ــه پایین تری ــرخ بهــره خــود را ب ــک مرکــزی اســترالیا، ن ــد. بان برآمده ان
ــره  ــک ذخی ــده، بان ــدرال ایاالت متح ــزی ف ــک مرک ــش داد. بان ــور کاه ــن کش ــخ ای تاری
نیوزلنــد، بانــک انگلیــس، بانــک نــگارا مالــزی و بانــک کانــادا نیــز اقدامــات مشــابهی انجــام 
دادنــد. برخــی دیگــر از بانک هــای مرکــزی کشــورها در واکنــش بــه بحــران مالــی جهانــی، 
برنامه هــای خریــد اوراق قرضــه را بــا هــدف تقویــت قیمــت اوراق بهــادار و کاهــش نــرخ 
ــد. وقتــی بانــک مرکــزی ایاالت متحــده اعــالم کــرد کــه  ــا آن آغــاز کردن بهــره مرتبــط ب
نــرخ مبنــای خــود را کاهــش می دهــد، اعــالم کــرد کــه یــک برنامــه تســهیل کّمــی1 700 

ــک  ــود، ی ــده می ش ــز نامی ــاس نی ــی بزرگ مقی ــد دارای ــه خری ــی )Quantitative Easing( ک ــهیل کّم 1- تس
سیاســت پولــی نامتعــارف اســت کــه بانک هــای مرکــزی بــرای جلوگیــری از افــت عرضــه پــول هنــگام نامؤثــر 
بــودن سیاســت اســتاندارد پولــی از آن اســتفاده می کننــد. یــک بانــک مرکــزی از طریــق خریــد مقادیر مشــخص 
ــه  ــه پای ــد و در نتیج ــی می کن ــهیل کّم ــی، تس ــای خصوص ــر نهاده ــاری و دیگ ــای تج ــی از بانک ه ــر مال ذخای
ــرای نگــه داشــتن  ــا فروختــن اســناد قرضــه ب ــا سیاســت معمول تــر خریــدن ی پولــی را افزایــش می دهــد. ایــن ب

ســود بــازار در یــک مقــدار هــدف مشــخص، فــرق دارد.
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میلیــارد دالری اجــرا خواهــد کــرد. بانــک مرکــزی اروپــا نیــز کــه فضــای چندانــی بــرای 
ــورو  ــارد ی ــغ 750 میلی ــروس، مبل ــی وی ــه اپیدم ــره نداشــت، در پاســخ ب ــرخ به ــر ن ــور ب مان
بــرای برنامــه تســهیل کّمــی اختصــاص داد. همچنیــن بانــک مرکــزی چیــن گفتــه اســت کــه 
از اقدامــات متنوعــی بــرای محــدود کــردن هزینــه وام بــرای شــرکت ها بهــره خواهــد بــرد.

ــف در  ــورهای مختل ــی کش ــت های اعمال ــده از سیاس ــی یادش ــوارد اجمال ــاس م ــر اس ب
ــی  ــا از اثرات ــی دولت ه ــاهد نگران ــوان ش ــروس، می ت ــی کروناوی ــران اپیدم ــا بح ــه ب مواجه
بــود کــه ایــن اپیدمــی می توانــد بــر اقتصــاد کشورشــان داشــته باشــد. از ایــن رو تمــام تــالش 
ــانند.  ــن برس ــل ممک ــه حداق ــران را ب ــن بح ــی ای ــرات منف ــه اث ــته اند ک ــه کار بس ــود را ب خ
ــوان بخــش اعظــم ایــن حساســیت و ســرعت عمــل کشــورها در اتخــاذ سیاســت های  می ت
پیش دســتانه  در برخــورد بــا بحــران کنونــی را ناشــی از درس هایــی دانســت کــه کشــورهای 
مختلــف از بحــران مالــی ســال 2008 گرفته انــد؛ زیــرا دولت مــردان و سیاســت گذاران 
ــادی  ــع اقتص ــت و به موق ــت های درس ــردن سیاس ــال نک ــا اعم ــال و ی ــه انفع ــد ک آموخته ان
ــث  ــد باع ــدت می توان ــا در کوتاه م ــه تنه ــی، ن ــزرگ این چنین ــای ب ــا بحران ه ــه ب در مواجه
ــتی  ــی و ورشکس ــره وری، زیان ده ــانی و کاهــش به ــروی انس ــازاد نی ــا، م کاهــش تقاض
ــور  ــادی کش ــد اقتص ــش رش ــوع کاه ــی و در مجم ــدی و خدمات ــی، تولی ــای صنعت واحده
شــود، بلکــه در بلندمــدت نیــز می توانــد اثــرات جبران ناپذیــری بــر چرخــه ســرمایه گذاری، 
تولیــد و توســعه کشــور داشــته باشــد؛ ماننــد آنچــه بحــران مالــی ســال 2008 بــر کشــورهایی 

نظیــر یونــان داشــت.
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تاثیر پاندمی کروناـ  کووید 19 بر پیش بینی رشد تولید ملی سال 1399

سیدمحمد موسوی مطلبی

دانشجوی دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
smotalebi@gmail.com

چکیده
شــناخت آثــار پاندمــی کوویــد 19 بــر اقتصــاد ایــران به ویــژه بــر تولیــد ناخالــص ملــی و رشــد، 
اهمیــت زیــادی بــرای ارائــۀ راه حل هــای برون رفــت دارد. در ایــن مقالــه بــرای شــناخت مســئله، 
روش تحلیلــی بــا اســتفاده از سناریونویســی بــه کار گرفتــه شــده  اســت. بــر ایــن اســاس در چهــار 
ســناریو، تولیــد ناخالــص ملــی و رشــد در ســال 1399 بــا در نظــر گرفتــن اثــرات کوویــد 19 و 
ــا فــرض  ــد ب ــج نشــان می دهــد کــه تولی ــرآورد شــده  اســت. نتای ــات ســایر شــرایط ب فــرض ثب
ثبــات ســایر شــرایط در بهتریــن ســناریو دارای رشــدی معــادل 4/17- درصــد خواهــد بــود. در 
بدتریــن ســناریو، رشــد می توانــد تــا 17/5- درصــد کاهــش یابــد. در دو ســناریوی بینابیــن، رشــد 
7/5- درصــد و 15/82- درصــد بــرای اقتصــاد ایــران رقــم خواهــد خــورد. بر اســاس ســناریوهای 
ــود:  ــنهاد می-ش ــه پیش ــی جامع ــالمت عموم ــت و س ــت گذاری دول ــل سیاس ــده، دو عام ارئه ش
نخســت اینکــه دولــت در سیاســت گذاری های خــود به ویــژه در جبــران آســیب های واردشــده 
بــر ســاختارهای اقتصــاد، دقــت کارشــناس الزم را انجــام دهــد. دوم اینکــه بــا تــالش در افزایــش 
ــن  ــرده، همچنی ــاال ب ــی را ب ــالمت عموم ــای س ــه توصیه ه ــل ب ــۀ عم ــی، درج ــرمایۀ اجتماع س

عملکــرد اقتصــاد در کشــور را بهبــود بخشــد.   

واژه های کلیدی: رشد اقتصادی، کووید 19، پاندمی، تولید ناخالص ملی و اقتصاد ایران.
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مقدمه 
از روزهــای آخــر ســال 2019 کــه خبــر پدیــدار شــدن ویــروس کرونــا در چیــن بــه گــوش 
ــی  ــدن پاندم ــد آم ــب پدی ــریع آن موج ــتره و س ــیوع گس ــه ش ــون ک ــید، تاکن ــگان رس هم
کوویــد 19 شــده  اســت، شــمار زیــادی از مــردم کشــورهای مختلــف را مبتــال کــرده و تعداد 
زیــادی را نیــز بــه کام مــرگ کشــانده اســت. از همــان آغــاز شــیوع بیمــاری، آثــار اقتصــادی 
آن بــه دلیــل اهمیــت چیــن در اقتصــاد جهانــی بررســی و تحلیــل شــده اســت. اهمیــت آن 
بــه ایــن ســبب اســت کــه چیــن بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان زنجیــرۀ تأمیــن تولیــد 
ــع  ــن و قط ــادی چی ــای اقتص ــۀ فعالیت ه ــالل در چرخ ــد و اخت ــش می کن ــای نق ــی ایف جهان
ــص  ــد ناخال ــش تولی ــرای کاه ــادی را ب ــای زی ــام، گمانه ه ــن ای ــا در ای ــا دنی ــاط آن ب ارتب

جهانــی مطــرح کــرد )مرکــز پژوهــش سیاســت اقتصــادی، 1398: 5(.
ــورها  ــیاری از کش ــد و بس ــل ش ــی تبدی ــک پاندم ــه ی ــروس ب ــن وی ــه ای ــس از آنک پ
به ویــژه کشــورهای غربــی درگیــر آن شــدند، اقتصــاد جهانــی دچــار رکــود بزرگــی شــده 
ــر برخــی،  ــه تعبی ــزرگ کــه ب ــن رکــود ب ــزوده می شــود. ای ــه گســترۀ آن اف ــه روز ب و روزب
بزرگ تریــن رکــود در نــود ســال گذشــته  اســت )مطلــق، 1399(، بســیاری از ابعــاد اقتصــاد 
ــازار کار را تحــت تأثیــر  از جملــه بازارهــای کاال و خدمــات، بازار هــای مالــی و پولــی و ب
قــرار داده  اســت. بســیاری از کســب وکارهــا دچــار تعطیلــی شــده و بیــکاری گســترده ای 
همه جــا را فــرا گرفتــه  اســت. بــر اســاس گــزارش ســازمان بین المللــی کار، ترکیــب 
ــه نســبتی  ــه شــده  اســت. ب ــر ارائ شــاغالن در بخش هــای مختلــف اقتصــادی در نمــودار زی
کــه ایــن بخش هــا بــر اثــر کوویــد 19 دچــار آســیب می شــوند، بــه همــان نســبت شــاغالن 
ایــن بخش هــا بــا مشــکل تعلیــق بیــکاری و یــا دریافــت نکــردن دســتمزد مواجــه می شــوند. 
ــای  ــرای هزینه ه ــد ب ــوه نق ــی وج ــن مال ــون در تأمی ــادی اکن ــای اقتص ــیاری از بخش ه بس
ثابــت خــود و وجــوه ســرمایه دچــار مشــکل شــده و بــه دلیــل ایــن ناتوانــی بــه اخــراج نیــرو 

ــد و ممکــن اســت دچــار ورشکســتگی شــوند. ــادرت کرده ان کار مب

شکل 1- نمودار کارگرانی که اکنون مشغول به کار نیستند؛ برآورد اثر بحران کووید 19 بر خروجی اقتصاد؛ 
درصد اشتغال برحسب بخش های اقتصادی، آوریل 2020

)سازمان بین المللی کار، ترجمه شده از نشریه اکونومیست، 11 آوریل 2020(

وضعیــت متأثــر از شــیوع کوویــد 19 کــه در بــاال توصیــف شــد، در کشــورهای منطقــه 
ــی وجــود  ــه شــکل های متفاوت ــش ب ــروس، کــم و بی ــا وی ــری ب ــزان درگی ــه می ــز بســته ب نی



185

ش بینی رشد تولید ملی سال 1399 
تاثیر پاندمی کروناـ  کووید 19 بر پی

ــه آن از نظــر ابتــال، چیــن  ــز چنیــن شــرایطی را دارد کــه اکنــون رتب ــران نی دارد. کشــور ای
را - کــه گفتــه می شــود سرچشــمۀ اصلــی ویــروس اســت - پشــت ســر گذاشــته و پــس از 
ــرار  ــه دوم ق ــن کشــور های آســیایی را دارد، در رتب ــال در بی ــار ابت ــه کــه بیشــترین آم ترکی
ــر اقتصــادی کــه از پیــش نیــز  ــار پاندمــی کوویــد 19 ب دارد. از ایــن رو ضــروری اســت آث
بــه دلیــل تحریم هــا دچــار رکــود گســترده شــده  اســت، مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه، بــرای 

ــرد. ــب ک ــت گذاری مناس ــه سیاس ــور آگاهان ــه ط ــش رو ب ــای پی ــی آن از بحران ه رهای
ــالش  ــه ت ــن مقال ــف، در ای ــاد مختل ــد 19 در ابع ــار کووی ــتردگی آث ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــف  ــای مختل ــر بخش ه ــاد آن ب ــژه ابع ــادی به وی ــار اقتص ــاد آث ــه ابع ــاره ب ــا اش ــود ب می ش
اقتصــادی، آثــار آن بــر تولیــد ناخالــص ملــی بررســی شــود. بــرای ایــن منظــور پــس از تبییــن 
ــا اســتفاده از ســناریوهای مطرح شــده،  ــه، ب شــرایط موجــود و پیش بینی هــای صورت گرفت
آثــار شــیوع کوویــد 19بــر تولیــد ناخالــص ملــی کشــور در ســال 1399 تحلیــل و میــزان آن 
در هــر ســناریو متأثــر از کوویــد 19 پیش بینــی می شــود. در پایــان نیــز راهکارهایــی بــرای 

هدایــت وضعیــت اقتصــادی کشــور بــه ســمت بهتریــن ســناریو ارائــه  می شــود. 

روش پژوهش 
ــر  ــد 19 ب ــیوع کووی ــار ش ــری آث ــود، اندازه گی ــدف خ ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــن مقال ای
ــری  ــه کارگی ــا ب ــی ب ــور، از روش تحلیل ــادی کش ــد اقتص ــی و رش ــص داخل ــد ناخال تولی
ــب،  ــاری مناس ــای آم ــود داده ه ــل نب ــه دلی ــاز ب ــن در آغ ــد. بنابرای ــتفاده می کن ــناریو اس س
ــی،  ــای پژوهش ــاالت و گزارش ه ــود در مق ــع موج ــتفاده از مناب ــا اس ــد 19 را ب ــار کووی آث
نشــریه ها، خبرگزاری هــا و گفت وگوهــای صاحب نظــران و مجریــان تحلیــل می کنــد. 
پــس از آن بــر اســاس چهــار ســناریوی بــا احتمــال باالتــر از ســناریوهایی کــه مکنــزی 
طراحــی  کــرده، بــه میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی و رشــد اقتصــادی متأثــر از کوویــد 19 

.)McKinsy & company, 2020, 3 aprill( ــردازد ــناریو می پ ــر س در ه

پیشینه پژوهش
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی، عملکــرد اقتصــادی ســال 1397 را بیــش از هــر 
چیــز متأثــر از وضعیــت تحریم هــای آمریــکا پــس از خــروج ایــن کشــور از برجــام و نــوع 
ــدت  ــتقیم و کوتاه م ــای مس ــایی کانال ه ــن شناس ــته و ضم ــران دانس ــادی ای ــش اقتص واکن
ــدی  ــا زمان بن ــب ب ــال 1397، متناس ــد در س ــی و تولی ــش حقیق ــرد بخ ــر عملک ــم ب تحری
ــر رشــد اقتصــادی  ــم ب ــار تحری ــرای تحریم هــا، در دو ســناریوی متفــاوت، آث اعالم شــده ب
و رشــد بخش هــای اصلــی را بــرآورد کــرده اســت. دلیــل اصلــی تفــاوت ایــن دو ســناریو، 
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ــا تحریم هــای  ــه رو شــدن ب ــا ایــران در روب ــا ب ــا عــدم همــکاری اروپ در همــکاری نســبی ی
ــی  شــده در  ــن دو ســناریوی پیش بین ــن ای ــا در نظــر گرفت ــن گــزارش ب آمریکاســت. در ای
ــر 2/8-  ــناریوی دیگ ــناریو 0/5- و در س ــک س ــران در ی ــادی ای ــد اقتص ــال 1397، رش س

ــک، 1397(.  ــوی نی ــی و موس ــت )عبدالله ــده اس ــی ش ــد پیش بین درص
ــان  ــاد جه ــی اقتص ــه پیش بین ــاددان ب ــاه اقتص ــش از پنج ــنجی از بی ــرز در نظرس  رویت
 V ــاد ــت اقتص ــه، بازگش ــناریوی خوش بینان ــک س ــت. در ی ــه اس ــناریو پرداخت ــج س در پن
ــاد  ــی در اقتص ــود فعل ــزان رک ــه می ــریع و ب ــد س ــک رش ــه در آن ی ــود ک ــد ب ــکل خواه ش
تجربــه می شــود. کاهــش GDP جهــان در ماه هــای آوریــل و ژوئــن/ اردیبهشــت و خــرداد 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــده نش ــا دی ــرای دهه ه ــه ب ــت ک ــی اس ــاالً در مقیاس ــال احتم امس
محرک هــای پولــی و مالــی می تواننــد بــه جبــران ســریع آن کمــک کننــد. بــر ایــن اســاس 
ــه در  ــی ک ــش GDP جهان ــادی، کاه ــای اقتص ــدد فعالیت ه ــروع مج ــا ش ــی رود ب ــار م انتظ

ــران شــود.  ــالدی رخ داده، در دو فصــل بعــدی جب نیمــه اول ســال جــاری می
در ســناریوی دوم، حرکــت اقتصــاد در مســیر U شــکل خواهــد بــود که بهبــود اقتصادی 
بیــش از دو فصــل بــه  طــول می انجامــد. بــا توجــه بــه اینکــه زیــان ایــن بحــران در مقایســه بــا 
ــر اســت،  ــی ســال های 2008-2009 ســریع تر و عمیق ت ــا بحــران مال ــان ب ــان اقتصــاد جه زی
ایــن ســناریو بــرای بهبــود اقتصــادی محتمل تــر شــمرده شــده اســت. بنابرایــن تأثیــر توقــف 
ــایی   ــون بازگش ــد، چ ــه می یاب ــایی ادام ــس از بازگش ــی پ ــا مدت ــادی ت ــای اقتص فعالیت ه
ــه  ــی ادام ــذاری اجتماع ــد، فاصله گ ــد ش ــام خواه ــج انج ــه  تدری ــادی ب ــای اقتص فعالیت ه
خواهــد یافــت و صنعــت گردشــگری همچنــان تحــت تأثیــر ویــروس کرونــا خواهــد بــود.

 ســناریو ســوم، گــذر از دو مســیر نزولــی بــرای بهبــود اقتصــادی اســت. کاهــش 
ــا  ــد را ارتق ــطح تولی ــد س ــدا می توان ــادی در ابت ــای اقتص ــف فعالیت ه ــت و توق محدودی
دهــد، امــا ممکــن اســت آثــار بیــکاری و ورشکســتگی بنگاه هــای اقتصــادی، ســرعت گیر 
ارتقــای ســطح تولیــد باشــند و در نتیجــه در مســیر بازگشــت اقتصــاد بــه رونــد قبلــی خــود 
بایــد از دو رونــد نزولــی عبــور کنــد. احتمــال ایــن موضــوع در صورتــی کــه مــوج دیگــری 
از ابتــال بــه کرونــا بــه  وجــود آیــد، نیــز وجــود دارد. اگــر توقــف فعالیت هــا در ســال جــاری 
ادامــه یابــد، ایــن احتمــال بیشــتر خواهــد شــد و در نتیجــه اقتصــاد در یــک مســیر W شــکل 

از رکــود فعلــی خــارج خواهــد شــد.
ــناریو  ــن س ــت. در ای ــناریو اس ــن س ــز چهارمی ــادی نی ــود اقتص ــه بهب ــناریوی بدبینان س
ــرای  ــد. ب ــود نیاب ــا بهب ــا مدت ه ــادی ت ــد اقتص ــدید رش ــقوط ش ــه س ــود ک ــی می ش پیش بین
ــا، صعــودی باشــد و تعطیلی هــا و محدودیت هــا  ــد شــیوع ویــروس کرون ــن اتفاقــی بای چنی
ــه احتمــال وقــوع چنیــن ســناریویی دور از ذهــن  ــد. البت ــری ادامــه یاب ــرای دوره طوالنی ت ب
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اســت، زیــرا شــهر ووهــان چیــن بعــد از حــدود دو مــاه تعطیلــی، بــه حالــت عادی بازگشــت. 
بــا ایــن حــال احتمــال وقــوع ایــن ســناریو در اقتصادهــای نوظهــوری کــه توانایــی اســتفاده 
ــر صــادرات کاالهــای  ــد و بیشــتر متکــی ب ــل توجــه اقتصــادی را ندارن از محرک هــای قاب

تجــاری هســتند، بیشــتر اســت.
آخریــن ســناریو، بازگشــت بــه اقتصــاد بــه ســبک نایکــی اســت. در ایــن صــورت پــس 
از تجربــۀ ســقوط شــدید رشــد اقتصــادی، اقتصــاد آرام آرام و بــه  تدریــج بــه حالــت عــادی 
ــا ســرعت کمتــری  بازمی گــردد؛ زیــرا محدودیت هــای پیــش  روی بنگاه هــای اقتصــادی، ب
نســبت بــه اجــرای آنهــا، حــذف می شــوند. بــا توجــه بــه اینکــه مخــارج مصرف کننــدگان 
احتمــاالً بــه دلیــل افزایــش میــل بــه پس انــداز و نیــز محدودیت فرصت هــای ســرمایه گذاری، 
ــه  ــا ب ــد از کرون ــادی بع ــود اقتص ــت بهب ــد بازگش ــر می رس ــه  نظ ــت، ب ــد یاف ــش خواه کاه

آهســتگی انجــام شــود )ایرنــا پــالس، اردیبهشــت 1399(.
 محمــودی و احــراری )1392( بــر اســاس نگرش هــاي جدیــد معطــوف بــه دیدگاه هــاي 
نهــادي و در نقطــه مقابــل اندیشــه هاي حاکــم بــر الگوهــاي رشــد نئوکالســیکي بــه اثــر رشــد 
جمعیــت بــر رشــد اقتصــادي پرداخته انــد. آنهــا بــا بهره گیــري از تلفیــق و الگوریتــم ژنتیــک، 
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــي را بــر اســاس دو متغیــر رشــد GMDH شــبکه عصبــي جمعیــت 

و بــاروري، الگوســازي و پیش-بینــي کرده انــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه:
1. متغیر رشد جمعیت، تأثیر مضاعف بر رشد اقتصادي دارد. 

2. رشد اقتصادي، علت کوتاه مدت )علیت غیر خطي( رشد جمعیت است.
ــت  ــد جمعی ــي رش ــاالي پیش بین ــط و ب ــن، متوس ــد پایی ــناریوي ح ــه س ــر س ــي ب مبتن
ــاي  ــر وقفه ه ــار متغی ــامل چه ــاروري کل، ش ــته ب ــش آهس ــناریوي افزای ــل و س ــازمان مل س
اول و دوم رشــد جمعیــت و بــاروري، رشــد اقتصــادي پیش بینــی شــده   اســت. نتایــج 
ــه الگــوي ســناریوي حــد پاییــن  نشــان می دهــد کــه بهتریــن عملکــرد پیش بینــي مربــوط ب

ــت. ــاروري کل اس ــته ب ــش آهس ــناریوي افزای ــت و س جمعی
ــر  ــوزش ب ــۀ آم ــش هزین ــرات افزای ــي اث ــدف بررس ــکاران )1390(، ه ــکاني و هم مش
ــبه  ــي محاس ــادل عموم ــدل تع ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــادي را ب ــد اقتص ــاني و رش ــرمایه انس س
کرده انــد. آنهــا بــر مبنــاي آمــار و اطالعــات اقتصــادي ســال 1380 و نیــز ماتریــس 
حســابداري اجتماعــي همــان ســال، ســه ســناریوي متفــاوت بــراي رشــد هزینــۀ آمــوزش در 
ــد.  ــرآورد کرده ان ــادي را ب ــد اقتص ــاني و رش ــرمایه انس ــر س ــرات آن ب ــد و اث ــر گرفته ان نظ
ــوزش در دوره اول و دوره دوم  ــه آم ــد هزین ــش 50 درص ــه افزای ــد ک ــان مي ده ــج نش نتای
ــز رشــد  ــد و نی ــش می ده ــب 3/81 درصــد و 5/4 درصــد ســرمایه انســاني را افزای ــه ترتی ب

ــد. ــش می ده ــد افزای ــب 5/8 7/3 درص ــه ترتی ــادي را ب اقتص
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آثار اقتصادی کووید 19 بر اقتصاد جهانی

1- رشد اقتصادی در جهان
ــه طــور  ــان را ب ــف در جه ــی، رشــد اقتصــادی ســاالنه کشــورهای مختل ــدوق بین الملل صن
دوره ای بــرآورد و پیش بینــی می کنــد. در آخریــن پیش بینــی ایــن صنــدوق، پــس از 
پدیــدار شــدن پاندمــی کوویــد 19 ارائــه  شــده  اســت. میــزان ایــن پیش بینــی و تغییــرات آن 
در جــدول 1 آمــده  اســت. ایــن صنــدوق پــس از بازبینــی در بــرآورد پیشــین خــود، رشــد 
ــه پیش بینــی پیشــین،  اقتصــاد جهــان را 0/6- درصــد پیش بینــی کــرده  اســت کــه نســبت ب
ــال 2020،  ــران در س ــاد ای ــزارش، اقتص ــن گ ــد. در ای ــان می ده ــر را نش ــد تغیی 6/4- درص

ــه خواهــد کــرد.  رشــد 6/0- درصــد را تجرب

2- چرخه تجارت 
بــر اســاس پیش بینــی ســازمان تجــارت جهانــی  بــه دلیــل تأثیــرات شــیوع ویــروس کوویــد 
19 بــر فعالیت هــای اقتصــادی در سراســر جهــان، تجــارت جهانــی کاال در ســال 2020 بیــن 
ــد  ــرآورد می کنن ــی ب ــازمان های بین الملل ــت. س ــد داش ــش خواه ــد کاه ــا 32 درص 13 ت
ــتگی  ــر بس ــن ام ــه ای ــد ک ــود یاب ــی بهب ــارت جهان ــود در تج ــن رک ــال 2021، ای ــه در س ک
بــه کارایــی سیاســت های تجــاری در مقابــل ایــن پدیــده و مدت زمــان پایــداری ایــن 
رکــود دارد. بــر اســاس گــزارش ســازمان تجــارت جهانــی، تمامــی مناطــق جهــان، کاهــش 
ــد صــادرات  ــد کــرد؛ هرچن ــه خواهن ــالدی تجرب دورقمــی تجــارت را در ســال جــاری می

منطقــه آمریــکای شــمالی و آســیا آســیب بیشــتری دیــده  اســت. 
ارزش  زنجیــرۀ  کــه  بخش هایــی  در  تجــارت  پیش بینی هــا،  ایــن  اســاس  بــر   
کاهــش  خودروســازی ها،  و  الکترونیــک  محصــوالت  به ویــژه  دارنــد،  پیچیده تــری 
بیشــتری خواهــد داشــت. همچنیــن خدمــات بازرگانــی ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن بیمــاری 
و محدودیت هــای حمل ونقــل و ســفر مســتقیماً تحــت تأثیــر بیشــتری قــرار گیــرد. همچنیــن 
اکنــون 79 کشــور، صــادرات محصــوالت بهداشــتی و گیاهــات خوراکــی را ممنــوع 
کرده انــد و 57 کشــور هــم بــه علــت نیــاز بــه کاالهــای اساســی و بهداشــتی، واردات ایــن 
اقــالم را تســهیل کرده انــد. همچنیــن بســیاری از کشــورها، محدودیت هایــی بــرای واردات 
از کشــورهایی کــه ویــروس کرونــا در آن شــیوع بیشــتری داشــته، اعمــال کرده انــد و برخــی 
کشــورها نیــز بــه دلیــل نیــاز داخلــی خــود، محدودیت هــای صادراتــی بــرای اقــالم کاالهــای 
اساســی و محصــوالت بهداشــتی و پزشــکی اعمــال کرده انــد. همچنیــن محدودیــت تــردد 
مســافر و تبعــاً محدودیــت تــردد راننــدگان کامیون هــا در برخــی کشــورها و لغــو پروازهــا، 
همــه و همــه موجــب کاهــش تجــارت بین الملــل شــده  اســت )اتــاق ایــران، 1399/1/23(.
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 جدول 1- چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در سال 2021-2020
تغییر نسبت به گزارش قبلی )اکتبر 2019(

2021 2020 2019 کشور / منطقه
2021 2020

- -6/0 3/1 -6/0 -7/6 ایران
2/2 -6/4 5/8 -3/0 2/9 جهان
2/9 -7/8 4/5 -6/1 1/7 اقتصادهای توسعه یافته
3/0 -8/0 4/7 -5/9 2/3 ایاالت متحده
3/8 -8/2 5/2 -7/0 0/6 آلمان
2/5 -7/9 4/0 -6/5 1/4 انگلیس
3/2 -8/5 4/5 -7/2 1/3 فرانسه
4/0 -9/6 4/8 -9/1 0/3 ایتالیا
2/6 -9/8 4/3 -8/0 2/0 اسپانیا
2/3 -5/0 8/6 1/0 5/5 اقتصادهای نوظهور در حال توسعه
3/3 -4/6 9/2 1/2 6/1 چین
0 -5/1 7/4 1/9 4/2 هند

1/5 -7/4 3/5 -5/5 1/3 روسیه
0/7 -4/5 2/9 -2/3 0/3 عربستان سعودی
0/8 -5/7 4/0 -2/8 1/2 خاورمیانه و آسیای مرکزی

)دنیای اقتصاد: فروردین 1399(

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در ایران پیش از پاندمی کووید 19
ــه  ــاد در نه ماه ــی اقتص ــرد واقع ــران، عملک ــار ای ــز آم ــی مرک ــزارش پژوهش ــاس گ ــر اس ب
ــال 1390 در  ــت س ــت ثاب ــه قیم ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــد ک ــان می ده ــال 1398 نش س
ــال  ــارد ری ــت و 4304789 میلی ــا نف ــال ب ــارد ری ــم 5004134 میلی ــه رق ــال 1398 ب ــه س نه ماه
بدون احتســاب نفـــت رســیده  اســـت. در حالی کـــه رقم یادشــده در مدت مشــابه ســـال قبـــل 
بـــا نفـــت، 5413437 میلیــارد ریــال و بـــدون نفـــت، 4303530 میلیــارد ریــال بــوده کــه نشــان 
از رشــد 7/6- درصــدی تولیــد ناخالـــص داخلــی بــا نفــت و صفــر درصــدی تولیــد ناخالــص 
داخلــی بــدون نفــت در نه ماهــه ســال 1398 دارد. نتایــج یادشــده حاکــی از آن اســت کــه در 
نـه ماهـــه ســال 1398، رشــته فعالیت هــای گــروه کشــاورزی 3/2، بخــش اســتخراج نفــت خــام 
و گاز طبیعــی 37- ، گــروه صنایــع و معــادن )بــدون نفــت( 2 و گـــروه خدمــات 2/0- درصـــد 

نـــسبت بـــه نـه ماهـــه ســـال قبل رشــد داشــته  است. 
ــرخ رشــد ســال 1398 پژوهشــکده آمــار  ــر اســاس داده هــای جــدول 2 و 3، پیش بینــی ن ب
نشــان می دهــد کــه در ســال 1398، نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــا نفــت بــه 7/2- درصد 
و نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت بــه صفــر درصــد خواهــد رســید. همچنیــن 
ــی شــده  اســت کــه در ســال 1398، رشــته فعالیت هــای گــروه کشــاورزی 3 درصــد،  پیش بین
بخــش اســتخراج نفــت خــام و گاز طبیعــی 37-، گــروه صنایــع و معــادن )بــدون نفــت( 2/2 و 
گــروه خدمــات 0/1- درصــد نســبت بــه ســال قبــل رشــد داشــته  باشــد )مرکــز آمــار، 1398(. 
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ــورت  ــه ص ــت بـ ــته فعالی ــطح 42 رش ــران در س ــار ای ــز آم ــی در مرک ــبات فصل محاس
تجمیع شــده در قالــب گـــروه کشــاورزی شــامل زیربخش هــای زراعــت و باغــداری، 
ــتخراج  ــای اس ــامل زیربخش ه ــت ش ــروه صنع ــری، گ ــگل داری و ماهی گی ــداری، جن دام
نفــت خـــام و گـــاز طبیعـــی، اســـتخراج ســـایر معـــادن، صنعــت، تأمیــن آب، بــرق و گاز 
طبیعی و ســاختمان اســت و گـــروه خـــدمات شـــامل زیـــربخش های عمده و خرده فروشــی، 
ــت،  ــارداری، پس ــل، انب ــذا، حمل ونق ــا و غ ــن ج ــه تأمی ــوط ب ــی مرب ــای خدمات فعالیت ه
خدمــات  و  کرایــه  مســتغالت،  بیمــه،  و  مالــی  فعالیت هــای  ارتباطــات،  و  اطالعــات 
کسب وکار و دام پزشـــکی، اداره امـــور عمومـــی و خـــدمات شهری، آموزش، فعالیت های 
مربــوط بــه ســالمت انســان و مــددکاری اجتماعــی و ســایر خدمــات عمومــی، اجتمـــاعی، 

شخـــصی و خـــانگی است. 

1- رشد اقتصادی )تولید ناخالص داخلی (
بــر اســاس گــزارش بــاال، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمت های ثابــت بــا روش تولیــد و با 
مبنــای محاســبۀ مجمــوع ارزش افــزوده رشــته فعالیت هــای مختلــف اقتصــادی بــرای ســال های 

1396 تا نـه ماهـــه 1398 و پیش بیـــنی آن برای ســـال 1398 در جدول 3 آورده شــده  اســت.

جدول2- تولید ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعالیت هاي اقتصادي کشور به قیمت هاي ثابت 
)سال پایه: 1390(

)مرکز آمار ایران، فروردین 1399(
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ــال های  ــی س ــی ط ــام و گاز طبیع ــت خ ــتخراج نفـ ــش اس ــزوده بخ ــی ارزش اف بررس
مختلــف نــــشان می دهــد کــه در فصولــی کــه رشــد بخــش نفت نســبت بـــه میـــانگین رشـــد 
ــس از  ــال 1395 پـ ــی در س ــادرات نفت ــد دوران اوج ص ــد )مانن ــتر باش ــا بیش ــایر بخش ه س
اجرایــی شــدن برجـــام(، رشـــد تولید ناخالص داخلی بــــا نفت نــــسبت بــــه تولیــد ناخالص 
داخلــی بــدون نفــت بیشــتر خواهــد بــود. بنابرایــن رشــد منفــی قابــل توجــه بخــش اســتخراج 
ــه کاهــش  نفــت خــام و گاز طبیعــی از فصــل پاییــز ســال 1397 تــا فصــل جــاری، منجــر ب
رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــا نفــت نســبت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بدون نفـــت شــده  
اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه بخــش اســـتخراج نفـــت و گـــاز طبیعـــی در نه ماهــه ســـال 
1398 معـــادل 37- درصـــد رشد داشته کـــه حـــدود 7/58- واحـــد در رشـــد 7/6- واحدی 
تولیــد ناخالــص داخلــی در نه ماهــه ســال 1398 مشــارکت دارد. رشــد پیش بینی شــده بــرای 
ایــن بخــش در ســـال 1398، معــادل 37- درصــد اســت. بــرای مقایســه، بــر اســاس جــدول 
3 و نمــودار 2 ترســیم شــده  اســت کــه در آن، میــزان رشــد هــر یــک از بخش هــا در 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــا 1398 نش ــال های 1391 ت س

جدول 3- رشد تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده رشته فعالیت های عمده اقتصادی به قیمت ثابت 1390

)کردبچه و دیگران، 1398(

اقتصاد ایران پس از پاندمی کووید 19
اتــاق ایــران، شــاخص شــامخ )شــاخص مدیــران خریــد( در اســفند 1398 را 31/39 واحــد اعــالم 
کــرد. ایــن شــاخص نســبت بــه بهمــن 98 بالــغ  بــر 16/23 واحــد معــادل 15/7 درصــد افــت کرده 
 اســت کــه از دورنمــای رکــودی اقتصــاد از نظــر فعاالن اقتصــادی حکایــت دارد. شــامخ صنعت 
نیــز در ایــن مــاه 42/48 واحــد اعــالم شــده کــه نســبت بــه مــاه پیــش از آن، 13/66 واحــد معــادل 
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32/15 واحــد افــت کــرده  اســت. بررســی رونــد ایــن شــاخص بــرای کل اقتصــاد ایران در شــش 
مــاه گذشــته نشــان می دهــد کــه ایــن شــاخص از زمــان شــروع اســتخراج تاکنــون قــادر نبــوده 
 اســت از مــرز رونــق و رکــود یعنــی رقــم پنجــاه واحــد عبــور کنــد و همــواره در نزدیکــی ایــن 
خــط در نوســان بــوده  اســت. بر اســاس نظرســنجی انجــام شــده از فعاالن اقتصــادی در اســفندماه 
98، اکثریــت آنهــا دورنمــای تولیــد و رونــق در فروردیــن 99 را کاهشــی و نامســاعد بــرآورد 

از  مــاه  اســفند  در  کرده انــد. همچنیــن 
ــامخ،  ــذار ش ــای اثرگ ــه مؤلفه ه ــان هم می
مــاه  در  تولیــد  انتظــارات  زیرشــاخص 
آینــده بــه کمتریــن مقــدار رســیده کــه از 
وخامــت دورنمــای تولیــد در فروردین 99 
ــاالن  ــنجی از فع ــت دارد. در نظرس حکای
اقتصــادی کشــور، رقــم ایــن زیرشــاخص 
ــه 27/52  ــن 98 ب ــد در بهم از 53/38 واح
واحــد در اســفند رســیده که از ســقوط 48 
درصــدی حکایــت دارد )اتــاق بازرگانــی 
ایــران،  کشــاورزی  و  معــدن  صنعــت، 

ــن 1399(.  فروردی

شکل 2- نمودار تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده رشته فعالیت های عمده اقتصادی به قیمت های ثابت 1390

)بر اساس داده های کردبچه و دیگران، 1398(

 جدول 4- شاخص مدیران خرید برای دی، 
بهمن و اسفند

)اتاق بازرگانی صنعت، معدن وکشاورزی ایران، فروردین 1399(
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ش بینی رشد تولید ملی سال 1399 
تاثیر پاندمی کروناـ  کووید 19 بر پی

ــا  ــه ب ــا توج ــه ب ــن نکت ــد ای ــا تأیی ــی ب ــت، برخ ــده  اس ــدول 4 آم ــه در ج ــور ک همان ط
وضعیــت رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 97 و 98، کوچــک شــدن اقتصــاد را بعیــد دانســته 
ــاق  ــد )ات ــی کرده ان ــوب ارزیاب ــال 1399 خ ــکن را در س ــاورزی و مس ــش کش ــد بخ و رش
ایــران، اســفند 1398(. در همیــن راســتا برخــی بــه دلیــل اینکــه نــرخ رشــد بخــش صنعــت 
و کشــاورزی در ســال 1398 بــا وجــود تحریم هــا مثبــت شــده و آمارهــای رســمی حاکــی 
ــوده و  ــدون نفــت صفــر ب ــد ناخالــص داخلــی در نه ماهــه 98 ب از آن اســت کــه رشــد تولی
ــه منفــی 7/6 درصــد رســیده  اســت، وضعیــت ســال 99  ــا احتســاب نفــت ب رشــد اقتصــاد ب
ــت و  ــادرات نف ــی ص ــر منف ــان، اث ــر ایش ــرا از نظ ــمارند؛ زی ــده نمی ش ــدان نگران کنن را چن
ــاورزی را  ــش کش ــد بخ ــت و رش ــده  اس ــه ش ــت تخلی ــش صنع ــادرات بخ ــش ص ــز کاه نی
نیــز بــا وجــود بارندگی هــای مناســب، مثبــت تلقــی می کننــد. در ایــن دیــدگاه، معضــالت 
ناشــی از کوویــد 19 بــر اقتصــاد کشــور بــه دلیــل تجربــه چیــن گــذرا شــمرده شــده  اســت 
ــد  ــی کووی ــن مســئله کــه پاندم ــاره ای ــرای داوری درب ــن 1399(. ب ــن، فروردی ــر آنالی )خب
19، بــر گســترۀ رکــود در اقتصــاد ایــران دامــن خواهــد زد یــا خیــر، دربــاره ابعــاد مســئله از 

ــود.  ــث می ش ــف بح ــای مختل زاویه ه

1- محیط اقتصاد کالن
بــا توجــه بــه رشــد صفــر تولیــد ناخالــص ملــی بــدون نفــت، منفــی 7/6 تولیــد ناخالــص داخلی 
بــا نفــت، همچنیــن نــرخ تــورم نقطه به نقطــه 25 درصــد و نیــز کســر بودجــه دولــت می توانــد 
چالــش اصلــی اقتصــاد ایــران در ســال 1399 باشــد. هزینه هــای تحمیل شــده در اثــر اپیدمــی 
ــر و رشــدهای  ــای باالت ــا تورم ه ــد اقتصــاد را ب ــد ناشــی از آن می توان ــا و کاهــش تولی کرون
اقتصــادی پایین تــر مواجــه  کنــد. از بیــن رفتــن برخــی از مشــاغل و یــا کاهــش شــدید درآمــد 
در برخــی از بخش هــا باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی می شــود. هــر چنــد برخــی از مشــاغل 

ماننــد تولیــدات مــواد بهداشــتی و... در ایــن بــازه زمانــی، رشــد باالیــی را تجربــه می کننــد.
پاندمــی کوویــد 19، اقتصــاد را هــم بــا شــوک طــرف عرضــه و و هــم شــوک طــرف 
ــد از  ــه تولی ــواد اولی ــن م ــروی کار و تأمی ــۀ نی ــش عرض ــت. کاه ــرده  اس ــه ک ــا مواج تقاض
ــود.  ــا می ش ــش تقاض ــب کاه ــر موج ــوی دیگ ــده و از س ــد ش ــش تولی ــث کاه ــو باع یکس
ــوار را در  ــد خان ــش درآم ــه کاه ــروی کار و در نتیج ــل نی ــب وکارها، تعدی ــی کس تعطیل
ــه  ــان نســبت ب ــن عــدم اطمین ــه وجــود مــی آورد. همچنی ــی دارد کــه کاهــش تقاضــا را ب پ
ــداز بیشــتر و در نتیجــه کاهــش بیشــتر مصــرف و در نتیجــه کاهــش  ــده موجــب پس ان آین
ــم  ــد ه ــود می توان ــن خ ــس، 1398: 2 و 3(. ای ــای مجل ــز پژوهش ه ــود )مرک ــا می ش تقاض
بــر محاســبه روش هزینــه تولیــد ناخالــص ملــی و هــم روش ارزش افــزوده آن، اثــر کاهشــی 

ــد ناخالــص ملــی را بیشــتر از رکــود موجــود، کاهــش دهــد.  گذاشــته، تولی
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2- تجارت داخلی و خارجی
ــه  ــد ک ــی ش ــات پیش بین ــا و خدم ــع کااله ــی و توزی ــی و خارج ــارت داخل ــوزه تج در ح
ــود  ــد. کمب ــش یاب ــورها کاه ــه کش ــی ب ــای زمین ــتن مرزه ــل بس ــه دلی ــور ب ــادرات کش ص
ــزون  ــترش روزاف ــل گس ــه دلی ــگیری ب ــان و پیش ــرای درم ــتی ب ــای بهداش ــالم و داروه اق
ــد  ــاز کشــور و احتــکار و کم فروشــی در آغــاز و افزایــش قیمــت آن، مشــکالتی را پدی نی
ــدات  ــا تمهی ــی ب ــه آن دامــن زد؛ ول ــت واردات ناشــی از تحریم هــا هــم ب آورد و محدودی
صورت گرفتــه و بســیج همگانــی، ایــن مشــکل برطــرف شــد، هــر چنــد در بخشــی از اقــالم 
ــده می شــود. در ایــن شــرایط احتمــال  ــوز کمبودهایــی دی دارویــی و وســایل پزشــکی، هن
افزایــش قاچــاق برخــی کاالهــای اساســی و لــوازم بهداشــتی بــا توجــه بــه سیاســت برخــی 
ــود دارد  ــز وج ــت های ارزی نی ــازی و سیاس ــش ذخیره س ــایه در افزای ــورهای همس از کش

ــس، 1399: 3(.  ــای مجل ــز پژوهش ه )مرک
ــور  ــران، کش ــاری ای ــریک تج ــن ش ــی، مهم تری ــارت خارج ــوزۀ تج ــن در ح همچنی
ــر  ــن در اث ــاد چی ــه اقتص ــت ک ــه  اس ــول گفت ــی پ ــدوق بین الملل ــس صن ــت. رئی ــن اس چی
ــا در فصــل اول ســال جــاری میــالدی ضربــه خواهــد خــورد و از  گســترش ویــروس کرون
سیاســت گذاران کشــورهای مختلــف خواســته اســت تــا توجــه داشــته باشــند کــه اقداماتــی 
ســریع بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران را در دســتورکار خــود قــرار دهنــد. بــا ایــن حــال برخــی 
بــر ایــن باورنــد کــه در بلندمــدت و در ســال 2020، رونــد غیــر معمولــی در حــوزه اقتصــاد 

ــا بــا چیــن بــه وجــود نخواهــد آمــد )حریــری، 1399(. بــه خاطــر ویــروس کرون

3- درآمد ارزی
ــز گذاشــته  اســت. از یکســو تقاضــای  ــازار ارز نی ــر ب ــار خــود را ب ــد 19، آث ــی کووی پاندم
نفــت و قیمــت آن ناشــی از رکــود حاصــل از پاندمــی کوویــد 19 کاهــش شــدیدی یافتــه 
 اســت؛ از دیگــر ســو کاهــش شــدید شــاخص بورس هــای جهانــی و قیمــت نفــت، قیمــت 
محصــوالت خــام و مــواد اولیــه را بــه عنــوان بخــش عمــده ای از صــادرات غیــر نفتی کشــور 
ــی و برعکــس  ــر نفت ــه در صــادرات غی ــواد خــام و اولی ــاد م کاهــش داده  اســت. ســهم زی
ــی  ــای نهای ــت کااله ــی قیم ــل کاهش ــودن تعدی ــر ب ــرض کمت ــا ف ــم واردات آن ب ــهم ک س
از قیمــت کاالهــا و مــواد اولیــه، تــوازن صــادرات غیــر نفتــی و واردات کشــور را بــه نفــع 
ــود  ــا وج ــه ب ــر اینک ــت. دیگ ــده  اس ــع ارزی ش ــش مناب ــب کاه ــر داده و موج واردات تغیی
پاندمــی کوویــد 19 در ایــران و کشــور های همســایه و در نتیجــه محــدود شــدن صــادرات 
کشــور بــه ایــن مقاصــد صادراتــی، منابــع ارزی را دچــار کمبــود کــرده  اســت. افــزون بــر 
ایــن تــراز درآمــد گردشــگری خارجــی و مخــارج ســفرهای ایرانیــان بــه خــارج، اگــر بــه 
نفــع ســفر ایرانیــان بــر هــم خــورده  اســت، می توانــد موجــب کاهــش درآمــد ارزی کشــور 
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ــه می شــود کــه  ــن رابطــه گفت ــس، 1398: 3(. در ای شــده  باشــد )مرکــز پژوهش هــای مجل
صــادرات ارزی ایــران در اســفندماه 1398 نســبت بــه مــاه مشــابه 1397، حــدود 30 درصــد 

ــس، 1399: 2(.  ــای مجل ــز پژوهش ه ــت )مرک ــه  اس ــش یافت کاه

4- بازار های مالی
ــد  ــد 19 از دو بُع ــازار ســرمایه در تأثیرپذیــری از پاندمــی کووی ــه طــور کلــی تحــوالت ب ب
ــای  ــی بنگاه ه ــادی و مال ــای اقتص ــر پارامتره ــذاری ب ــت، اثرگ ــت: نخس ــی اس ــل بررس قاب
موجــود در بــازار ســهام ماننــد فــروش، تولیــد و ســودآوری بنگاه هــا و دیگــری اثرگــذاری 
ــوده  اســت کــه  ــن ب ــی ای ــن پیش بین ــازار ســرمایه. بنابرای ــا در ب ــر معامــالت ســهام بنگاه ه ب
مانــدگاری ویــروس کوویــد 19 در کشــور و کشــورهای همســایه در بررســی بــازار ســرمایه 
ــی و اقتصــادی  ــرات مال ــدگاری کــم آن، اث ــا کــه مان ــن معن ــه ای ــت اســت؛ ب بســیار بااهمی
ــه  ــه یــک شــوک هیجانــی تلقــی شــده، ســبب کاهــش شــاخص ب ــه منزل اندکــی داشــته، ب
 طــور موقــت می شــود و بــا از بیــن رفتــن آن، بــازار بــه مســیر خــود بازمی گــردد. در حالــی 
کــه مانــدگاری زیــاد آن، پارامترهــای اصلــی تعییــن ارزش قیمــت ســهام یــا جریــان نقــدی 

ــرار می دهــد کــه شــامل: ــر ق ــا و ســودآوری را تحــت تأثی ــی بنگاه ه آت
ــت  ــا ممنوعی ــا ی ــدن مرزه ــته ش ــل بس ــه دلی ــوالت ب ــادرات محص ــف ص ــش و توق - کاه

ــد ــروش و درآم ــد، ف ــش تولی ــه کاه ــورها و در نتیج ــایر کش واردات از س
- کاهش تولید محصوالت به دلیل کاهش عرضۀ مواد اولیه از سایر بنگاه ها

- کاهــش تولیــد محصــوالت بــه دلیــل کاهــش نیــروی انســانی )کاهــش شــیفت کاری و یــا 
تعطیلــی موقــت کارخانه هــا(

همــه ایــن مــوارد می توانــد منجــر بــه کاهــش تولیــد، درآمــد و ســود شــرکت ها شــود 
و در پایــان بــه کاهــش ارزش قیمــت ســهام در بــازار و کاهــش شــاخص بــازار ســرمایه نیــز 
بینجامــد. امــا تاکنــون بــازار ســرمایه هیــچ شــوکی را از پاندمــی کوویــد 19 دریافــت نکــرده  
ــری  ــل دیگ ــرمایه و عوام ــازار س ــاختاری ب ــای س ــی از ویژگی ه ــد ناش ــه می توان ــت ک اس
نظیــر سیاســت گذاری ها در ایــن بــازار باشــد. البتــه در ایــن زمینــه نمی تــوان عوامــل 
ــد  ــی مانن ــرکت های دولت ــهام ش ــه س ــت عرض ــد سیاس ــازار مانن ــن ب ــوددهی ای ــاری س انتظ

شســتا را نادیــده گرفــت. 
ــواد  ــی و م ــع داروی ــی صنای ــر برخ ــد 19 ب ــی کووی ــر پاندم ــی اث ــور منطق ــه ط ــه ب البت
ــع  ــاوت اســت. در برخــی صنای ــد، متف ــازار ســرمایه دارن خوراکــی کــه نقــش مهمــی در ب
ــد و  ــازار درآم ــای ب ــش تقاض ــل افزای ــه دلی ــوالت را ب ــروش محص ــش ف ــی، افزای داروی
ــش تقاضــا مواجــه می شــوند  ــا افزای ــز ب ــی نی ــع غذای ــد. برخــی صنای ــش می ده ســود افزای
و درآمــد و ســودآوری آنهــا افزایــش می یابــد. افزایــش تقاضــا می توانــد ناشــی از 
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ترجیــح محصــوالت کارخانــه ای در مقابــل فلــه ای و غیــر اســتاندارد، هــراس از عــدم 
دسترســی بــه مــواد غذایــی بــه دلیــل قرنطینــه و نیــز احتمــال کاهــش شــیفت های کاری یــا 
تعطیلــی کارخانه هــا و کاهــش تولیــد محصــوالت ســالم و بهداشــتی ایجــاد شــود )مرکــز 

پژوهش هــای مجلــس، 1399: 4 و 5(. 
ــی و رشــد صفــر  ــد ناخالــص مل ــه نظــر می رســد رشــد 7/2- تولی ــار، ب ــن آث ــا وجــود ای ب
تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت در پیش بینــی مرکــز آمــار کــه بــدون در نظــر گرفتــن آثــار 
پاندمــی کوویــد 19 بــرآورد شــده  اســت، عمــق بیشــتری یابــد. حتــی می تــوان پیش بینــی کــرد 
کــه آثــار ایــن کاهــش رشــد در ســال 1399 نیــز ادامــه یابــد و رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در 
ــن موضــوع در  ــرای بررســی بیشــتر ای ــد. ب ــز از پیش بینی هــا کاهــش بیشــتری یاب ــن ســال نی ای
ادامــه بــه آثــار پاندمــی کوویــد 19 بــر بخش هــای مختلــف اقتصــاد کشــور پرداختــه می شــود. 

بخش های اقتصادی متأثر از پاندمی کووید 19
ــر بــودن و  ــه کارب ــا توجــه ب نتایــج برخــی بررســی ها نشــان می دهــد کــه بخــش خدمــات ب
داشــتن باالتریــن ســهم یعنــی حــدود 50  درصــد در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران، بیشــترین 
ــون  ــا چ ــی فعالیت ه ــد برخ ــر چن ــد. ه ــد دی ــده و خواه ــا دی ــروس کرون ــیب را از وی آس
عرضــه  محصــوالت بهداشــتی، شــوینده و ســلولزی، میوه فروشــی و عطــاری رشــد داشــته 
اســت، ســهم آنهــا در ارزش افــزوده و اشــتغال قابــل توجــه نیســت و نمی توانــد تأثیــر منفــی 
بخــش خدمــات بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و اشــتغال را جبــران کنــد. بخــش صنعــت 
هــر چنــد کمتــر دچــار مشــکل شــده، بــا وجــود شــوک های مثبــت و منفــی نفتــی، ســطح 
ــرون زا، نوســانات بیشــتری  ــی و دیگــر شــوک های ب ــن مال کالن اقتصــاد، چالش هــای تأمی
را تجربــه کــرده و عــالوه بــر رشــد منفــی در ســال 1398، انتظــار مــی رود در ســال 1399 نیــز 
بــا رشــد منفــی مواجــه شــود. انتظــار مــی رود کشــاورزی در ســال جــاری، وضعیــت اشــتغال 

و تولیــد خــود را حفــظ کنــد و حتــی بهبــود دهــد )دنیــای اقتصــاد، فروردیــن 1399(. 
هــر چنــد گســترش ویــروس کرونــا، تولیــد کشــور را از هــر دو ســمت عرضــه و تقاضــا 
بــا شــوک منفــی مواجــه کــرده  اســت. در ســمت تقاضــا، بســیاری از فعالیت هــا بــا کاهــش 
ــیاری  ــای بس ــته فعالیت ه ــا، دس ــی تقاض ــوک منف ــه ش ــده اند و از ناحی ــه ش ــا مواج تقاض
ــای  ــد. فعالیت ه ــش رفته ان ــی پی ــتانۀ تعطیل ــا آس ــده و ت ــکل ش ــار مش ــران دچ ــاد ای در اقتص
ــفره خانه ها،  ــا، س ــا، باغ تاالره ــا، طباخی ه ــتوران ها، تاالره ــد رس ــی مانن ــواد غذای ــف م صن
ــه  ــدی مواج ــا 90 درص ــازه 50 ت ــوالت در ب ــروش محص ــش ف ــا کاه ــاپ ها و... ب کافی ش
و حتــی در مــواردی تعطیــل  شــده اند. فعالیت هــای حــوزه گردشــگری شــامل: تأمیــن 
جــا، غــذا و آشــامیدنی ها، هتل هــا و ســایر مراکــز اقامتــی و فعالیت هــای زیرمجموعــه 
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ــل 50  ــوف، کاهــش حداق ــر اظهارنظــر صن ــا ب ــل شــده اند. گــروه حمل ونقــل بن آنهــا تعطی
ــر و  ــالن های تئات ــامل: س ــی ش ــای فرهنگ ــد. فعالیت ه ــه کرده ان ــه را تجرب ــدی عرض درص
نمایــش، باشــگاه های ورزشــی، موزه هــا، ســاختمان ها و اماکــن تاریخــی، کتابخانه هــا، 
ــل شــده اند  ــل تعطی ــه  طــور کام ــای ســرگرمی و تفریحــی ب ــایر فعالیت ه شــهربازی ها و س
و کاهــش درآمــد 100 درصــدی داشــته اند. فعالیت هــای آموزشــی شــامل مــدارس، 
ــل  ــه تعطی ــل ب ــور کام ــه  ط ــی ب ــای آموزش ــایر فعالیت ه ــگاه ها و س ــا، دانش مهدکودک ه
ــان ســال  ــا پای ــه دلیــل کاش تقاضــا ت ــز ب شــده اند. گــروه پوشــاک در همــه زیرگروه هــا نی
ــت رســانده اند. فعالیت هــای دیگــر  ــه ثب ــل 50 درصــدی را ب ــروش حداق 1398، کاهــش ف
ــکویت و  ــیرینی، بیس ــد ش ــی و تولی ــوالت خوراک ــایر محص ــکبار و س ــل، خش ــد آجی مانن
ــن  ــانده اند. ای ــان رس ــه پای ــال را ب ــروش س ــد ف ــش از 50 درص ــش بی ــا کاه ــز ب ــک نی کی
نگرانــی وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه برگــزار نشــدن مراســم ســال نــو، خســارت بیشــتری را 
ــه دلیــل انبــار شــدن مــواد اولیــه فاسدشــدنی پذیــرا شــده اند. فعالیت هــای آرایشــگاه های  ب
ــت  ــاژ، نظاف ــونا و ماس ــالن های س ــه، س ــویی، گرماب ــو و خشکش ــه، شست وش ــه و مردان زنان
ــز کاهــش تقاضــای  ــرکاران خــودرو نی ــی و مکانیکی هــا و تعمی ســاختمان و نظافــت صنعت

ــد )همــان(. ــه ســر می برن ــی کامــل ب ــی در تعطیل ــه کل ــا ب بیــش از 50 درصــد داشــته و ی
محدودیت هــای تــردد بــا کشــورهای همســایه ماننــد عــراق، ترکیــه، کویــت، پاکســتان 
و ترکمنســتان کــه گاه بــا بســته شــدن مرزهــا تشــدید شــده، بــه کاهــش بیشــتر حجــم تقاضــا 

منجــر شــده  اســت )همــان(.
به ویــژه  اســتارتاپ ها  و  آنالیــن  کســب وکارهای   ،19 کوویــد  پاندمــی  دوران  در 
ــگری و  ــفر و گردش ــذا، س ــن غ ــی تأمی ــای خدمات ــی و فعالیت ه ــتارتاپ های حمل ونقل اس
ــی  ــب وکارهای اینترنت ــی کس ــال برخ ــن ح ــا ای ــده اند. ب ــکل ش ــار مش ــز دچ ــاه نی گل و گی
کــه بیشــتر در حــوزه بــازار آنالیــن کاالهــای ســوپرمارکتی و فیلــم فعــال بوده انــد، افزایــش 

ــان(. ــد )هم ــه کرده ان ــا را تجرب تقاض
ــدی و  ــم از تولی ــرد، اع ــب وکارهای ُخ ــردم از کس ــد م ــش خری ــی کاه ــور کل ــه ط ب
ــاله  ــر س ــای ه ــن 1399 و تقاض ــه فروردی ــی ب ــال منته ــر س ــل آخ ــژه در فص ــی به وی خدمات
بــرای ســال نــو اســت. طبــق گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس، حــدود چهــار میلیــون 
ــا  ــن تقاض ــود ای ــا وج ــرد ب ــک و ُخ ــدی کوچ ــد تولی ــزار واح ــا ه ــی و صده ــد صنف واح
ســرپا مانده انــد. ایــن مســئله می توانــد موجبــات کاهــش تولیــد در ایــن بخــش و در نتیجــه 
کاهــش تولیــد ناخالــص و کاهــش رشــد ســال 1398 را فراهــم  آورد. بــا ادامــه ایــن رونــد و 
تعلیــق قراردادهــای کاری ممکــن اســت کســب وکارهای زیــادی به ویــژه کســب وکارهای 
ُخــرد و کوچــک تعطیــل  شــود و بیــکاری بیــش  از پیــش افزایــش یابــد کــه خــود موجــب 
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ادامــۀ کاهــش تولیــد در ســال 1399 و کاهــش رشــد اقتصــادی در ایــن ســال شــود )دنیــای 
اقتصــاد، فروردیــن 1399(.

کســب وکارهای حــوزه گردشــگری داخلــی و خارجــی )توریســم ورودی( کــه یکــی از 
موتورهــای اشــتغال و رشــد در دوران تحریــم محســوب می شــود، عمــاًل تعطیــل  شــده و چرخ 
ایــن صنعــت اشــتغال زا نیــز کنــد شــده و واحدهــا و فعالیت هــای فراوانــی در زنجیــره ارزش 
ــد هتــل داری، حمل ونقــل، باالدســتی ها و پایین دســتی های صنعــت غــذا  ــه آن )مانن وابســته ب
و...( آســیب  دیــده، حتــی ممکــن اســت کارکنــان آنهــا، کار خود را از دســت بدهنــد )همان(.

همچنیــن تاکســی های خطــی و عــادی، پنجــاه تــا هفتــاد درصــد و پایانه هــا و فرودگاه هــا، 
ــن  ــن 1399(. همچنی ــاب، فروردی ــت )انتخ ــده  اس ــته ش ــان کاس ــد از فعالیتش ــا 90 درص 80 ت
بخــش فرهنــگ، هنــر و رســانه کشــور، خســاراتی معــادل 976 میلیــارد تومــان دیده انــد کــه در 
بخــش فرهنگــی: 3.475.751 ریــال، هنــری: 3.503.170 ریــال و رســانه ای و تولیــد محتــوای 

دیجیتــال: 2.782.000 ریــال بــرآورد می شــود )بانــی فیلــم، فروردیــن 1399(.
همچنیــن بــا توجــه بــه ویژگــی بــازار کشــور کــه در آن اســفندماه، هــم  زمــان فــروش و 
ــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری و تشــدید محدودیت هــای تــردد و  هــم تســویۀ چک هاســت، ب
ســفر و...، نقــد نشــدن بســیاری از چک هــا از یکســو تأمیــن مالــی تولیــد بــرای وجــوه نقــد 
و ســرمایه گذاری مجــدد را دچــار کمبــود می کنــد و از دیگــر ســو محیــط کســب وکار را 
هــم از نظــر تأمیــن مالــی و هــم ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد و هزینــه مبادلــه دچــار مشــکل 
ــی شــده را  ــد را کاهــش داده، کاهــش رشــد پیش بین ــد تولی ــر دو می توان ــن ه ــد. ای می کن

عمــق بخشــد )اتــاق تهــران، فروردیــن 1399؛ ســهیلی و دیگــران، 1398: 21(. 
نمونــه ای اســتانی نیــز شــرایط تصریح شــده را تأییــد می کنــد. گفتــه می شــود در اســتان 
ــا  کرمــان ضمــن کاهــش صــادرات خرمــا و پســته، پســته بیــش از 70 درصــد، خرمــا 40 ت
70 درصــد و آبزیــان، دام و طیــور و محصــوالت گلخانــه ای کمتــر از 40 درصــد خســارت 
وارد شــده  اســت. برآوردهــای اولیــه از خســارت اســفند و فروردیــن واردشــده بــه حــوزۀ 
گردشــگری بــرای راهنمایــان گردشــگری، 240 میلیــارد ریــال؛ دفاتــر خدمــات مســافرتی، 
450 میلیــارد ریــال؛ هتل هــا، مهمان پذیرهــا، اماکــن اقامتــی رســتوران ها و مجتمع هــای 
بین راهــی، هــزار و 270 میلیــارد ریــال و مؤسســات آموزشــی 56 میلیــارد ریــال بــوده 
 اســت. همچنیــن پانصــد شــرکت فنــاوری اطالعــات، ســه میلیــارد ریــال خســارت دیده انــد. 
برخــی صنایــع شــیمیایی، تولیــد ماســک و صنایــع غذایــی رونــق داشــته اند، امــا پیش بینــی 
می شــود صنایعــی چــون صنایــع ســاختمانی ماننــد تولیــد بتــن، قطعــات ســاختمانی، پروفیــل 
فــوالدی، درب و پنجــره، ســیمان، کاشــی و ســرامیک و لولــه پلی اتیلــن و نیــز صنایــع لبنــی 

بــا مشــکل دچــار شــوند )اتــاق ایــران، فروردیــن 1399(. 



199

ش بینی رشد تولید ملی سال 1399 
تاثیر پاندمی کروناـ  کووید 19 بر پی

برآورد اثر کووید 19 بر تولید ناخالص داخلی
پیش بینــی مدیریــت ســالمت و اقتصــاد در شــرایط کرونــا بــه ایــن بســتگی دارد کــه ویــروس 
چگونــه گســترش می یابــد و جامعــه چگونــه بــه شــیوع آن پاســخ می دهــد و مداخــالت در 
ــر اینکــه  ــرای بررســی بهت ــگام اســت. ب حــوزۀ ســالمت و اقتصــاد، چقــدر کارآمــد و به هن
ــن  ــم. در ای ــه کار می بری ــرده، ب ــی ک ــزی طراح ــه مکن ــناریوهایی را ک ــرد، س ــد ک ــه بای چ
ســناریوها، دو محــور عــدم قطعیــت ویــروس و پاســخ ســالمت عمومــی بــه آن و اثرگــذاری 
ــذاری  ــادی و اثرگ ــتی اقتص ــخ سیاس ــی و پاس ــرات انعکاس ــو و اث ــی از یکس ــخ عموم پاس
سیاســت اقتصــادی دولتــی از دیگــر ســو، نــه ســناریو را بــه دســت می دهــد. ایــن ســناریو ها 

در شــکل 3 آورده شــده  اســت. 

شکل 3- سناریو ها برای آثار اقتصادی شیوع کووید 19؛ پاسخ سالمت عمومی و سیاست گذاری اقتصادی

)مک کنزی، 1399(
همان گونــه کــه در تصویــر آمــده  اســت، از میــان ســناریو ها، پنــج ســناریو بــا احتمــال 
کــم )ســناریو های ب( و چهــار ســناریو بــا احتمــال زیــاد )ســناریوهای الــف( وجــود دارد. 
در ادامــه بــرای ســهولت بررســی و نزدیکــی بــه واقعیــت، بحــث بــا چهــار ســناریوی الــف 
ــد از: ــن ســناریو ها عبارتن ــال می شــود. همان طــور کــه در شــکل مالحظــه می شــود، ای دنب

- الــف 1: پاســخ ســالمت عمومــی موفــق شــده، امــا اقدامــات بــرای جلوگیــری از بازگشــت 
ویــروس کافــی نیســت. بنابرایــن فاصلــۀ فیزیکــی بــه صــورت منطقــه ای بــرای چندیــن مــاه 
ــد.  ــران می کن ــارت ها را جب ــدودی خس ــتی تاح ــخ های سیاس ــن پاس ــد. همچنی ــه می یاب ادام
بحــران بانکــی اجتناب ناپذیــر بــوده، ســطح بهبــود اقتصــادی کــم اســت. در ایــن صــورت 
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منحنــی GDP بــا آهنگــی کنــد و نوســانی در طــول زمــان بهبــود می یابــد و رشــد اقتصــادی 
جهشــی نخواهــد بــود. 

- الــف 2: پاســخ ســالمت عمومــی موفــق شــده، امــا اقدامــات بــرای جلوگیــری از بازگشــت 
ویــروس کافــی نیســت. بنابرایــن فاصلــه فیزیکــی بــه صــورت منطقــه ای بــرای چندیــن مــاه 
ادامــه می یابــد. پاســخ های سیاســتی از خســارت های ســاختاری جلوگیــری می کنــد. 
وضعیــت بهبــود یافتــه، بــه ســطح پیــش از بحــران خواهــد رســید. ویــروس بازمی گــردد و 
منحنــی GDP بــا آهنــگ تنــد و نوســانی در طــول زمــان رشــد می کنــد. رشــد بازمی گــردد 

و جهــش رشــد محقــق می شــود.
- الــف 3: پاســخ قدرتمنــد ســالمت عمومــی، موفــق بــه کنتــرل شــیوع طــی ســه مــاه شــده 
ــران  ــد. بح ــران می کن ــارت ها را جب ــدودی خس ــتی تاح ــخ های سیاس ــن پاس ــت. همچنی  اس
ــروس وجــود دارد و  ــود اقتصــادی کــم اســت. وی ــوده، ســطح بهب ــر ب بانکــی اجتناب ناپذی
ــی  ــد و رشــد اقتصــادی آرام ــود می یاب ــان بهب ــا آهنگــی آرام در طــول زم ــی GDP ب منحن

وجــود خواهــد داشــت.
- الــف 4: پاســخ قدرتمنــد ســالمت عمومــی، موفــق بــه کنتــرل شــیوع طــی ســه مــاه شــده 
 اســت. پاســخ های سیاســتی از خســارت های ســاختاری جلوگیــری می کنــد. وضعیــت 
بهبــود یافتــه، بــه ســطح پیــش از بحــران خواهــد رســید. در ایــن ســناریو، ویــروس وجــود 
دارد و منحنــی GDP بــا آهنــگ تنــد در طــول زمــان رشــد می کنــد و جهــش رشــد اقتصادی 

بــه ســطوح قبلــی، قــوی خواهــد بــود.
حــال بــرای تحلیل هــای کمــی بایــد بــه هــر یــک از ایــن ســناریوها، عــددی را نســبت داد. به 
عنــوان نمونــه، زمــان را بــا عــدد مشــخص کــرد و کاهــش رشــد را بــا درصــد معینی تعییــن کرد. 
اعــداد نســبت داده شــده بــر اســاس رابطــه 1 بــه دســت می آیــد. در جــدول 5 بــه هــر ســناریو، 
اعــدادی نســبت داده شــده  اســت. بــا توجه بــه تجربــۀ موجــود در کشــور، دورۀ رکود دو مــاه در 
نظــر گرفتــه شــده کــه بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر فعالیت هــای اقتصــادی و تعطیلی بســیاری 
ــته -  ــزوده داش ــدی در ارزش اف ــهم 50 درص ــه س ــات - ک ــش خدم ــژه بخ ــا به وی از فعالیت ه
ــه شــروع  ــا توجــه ب ــه شــده اســت. ب ــن دوره در ســطح 70 درصــد در نظــر گرفت ــد در ای تولی
فعالیت هــا، دوره بهبــود بــرای هــر ســناریو بــه ترتیــب 7، 3، 5 و 1 در نظــر گرفتــه شــده  اســت 
ــا توجــه بــه محدودیت هــای اعمال شــده و ظرفیت هــای بازگشــت بــه ســطح  و ســطح تولیــد ب
پیشــین، 80 درصــد در نظــر گرفتــه شــده  اســت. دوره بازگشــت بــرای هــر ســناریو باقی مانــده 
ماه هــای ســال در نظــر گرفتــه شــده و در ســناریو الــف1 کــه در آن بازگشــت بــه ســطح تولیــد 
قبــل فراهــم نیســت، 90 درصــد؛ ســناریو الــف 2: 100 درصــد؛ ســناریوی الــف 3: 90 درصــد و 

ســناریوی الــف 4: 100 درصــد در نظــر گرفتــه شــده  اســت. 
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ــد دوره رکــود نســبت دوره  ــد ســاالنه = )12/ دوره رکــود * درصــد تولی رابطــۀ 1: تولی
پیــش از کرونــا( + )12/ دوره بهبــود * درصــد تولیــد دوره بهبــود نســبت دوره پیــش از کرونا( 

+ )12/ دوره بازگشــت * درصــد تولیــد دوره بازگشــت نســبت دوره پیــش از کرونــا(

جدول 5- چرخۀ اقتصادی و درصد تولید هر دوره نسبت به دوره پیش از شیوع کووید 19

ت به 
درصد تولید سال 1399 نسب

ش از کووید 19
دوره پی

ت به سطح 
درصد تولید دوره بازگش

ش از کووید 19
پی

ش از 
ت به سطح پی

دوره بازگش
کووید 19

ت به 
درصد تولید دوره بهبود نسب

ش از کووید 19
دوره پی

دوره بهبود

درصد تولید اقتصادی دوره رکود 
ش از کووید 19

ت به دوره پی
نسب

دوره رکود )ماه(

نام سناریو

82/5 90 4 80 7 70 1 الف 1
92/5 100 8 80 3 70 1 الف 2
84 90 6 80 5 70 1 الف 3
96 100 10 80 1 70 1 الف 4

)منبع: محاسبات پژوهش(
بــا توجــه بــه جــدول 2، ارزش افــزوده بخش هــای عمــده اقتصــادی و نتایــج جــدول 5 
و بــا فــرض ثابــت بــودن ســایر شــرایط، میــزان ارزش افــزوده در ســال 1398 از رابطــۀ 2 بــه 

ــد.  ــت می آی دس
ــی 1397 *  ــص داخل ــد ناخال ــل 1398 = )تولی ــص داخ ــد ناخال ــرآورد تولی ــۀ 2: ب رابط

ــی 1397 ــص داخل ــد ناخال ــادی 1398( + تولی ــد اقتص ــرآورد رش ب
برآورد تولید ناخالص داخل 1398= )7141330 * 7/2-(+ 7141330 =

تولید ناخالص ملی سال 1399 در هر سناریو بر اساس رابطه 3 محاسبه می شود:
رابطــۀ 3: تولیــد ناخالــص ملــی 1399 ســناریو الــف = )بــرآورد تولیــد ناخالــص 1398* 

درصــد تولیــد نســبت بــه دوره پیــش از کرونــا در ســناریو(
ــی از  ــال 1399 ناش ــی س ــص داخل ــد ناخال ــرآورد تولی ــج ب ــه 3، نتای ــه رابط ــه ب ــا توج ب
ویــروس کوویــد 19 در چهــار ســناریو در جــدول 6 ارائــه شــده  اســت. در ایــن روش بایــد 
دقــت شــود کــه ســایر عوامــل مؤثــر بــر تولیــد ناخالــص ملــی در نظــر گرفتــه نشــده  اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه عوامــل شــتاب دهندۀ رشــد ماننــد بهــره وری، ســرمایه گذاری، نــوآوری 
ــه  ــت. ب ــده  اس ــبه نش ــد محاس ــن رون ــا و... در ای ــد تحریم ه ــد مانن ــع رش ــل مان ــا عوام و... ی
عبــارت دیگــر ایــن روش، میــزان کاهــش تولیــد و رشــد ناشــی از ویــروس کوویــد 19 را 

ــد.  ــان می ده ــف نش ــناریو های مختل در س
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جدول 6- تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی هر سناریو

رشد اقتصادی 1399 تولید ناخالص داخلی 1399 درصد تولید در سال 1399 
نسبت به دوره پیش از کرونا نام سناریو

-17/5 5467402.248 81 الف 1
-7/5 6130117.672 90 الف 2

-15/82 5577854.19 82.5 الف 3
-4/17 6351022.813 93 الف 4

)محاسبات پژوهش(
همان طــور کــه در جــدول 6 مالحظــه می شــود، در صورتــی کــه پاســخ ســالمت 
عمومــی بــه ویــروس قــوی باشــد و سیاســت-گذاری دولــت بــه خوبــی بتوانــد خســارت ها 
را جبــران کنــد )ســناریوی الــف 4(، کاهــش تولیــد ناشــی از ویــروس کوویــد 19 حداقــل 
ــناریو  ــن س ــد. در بدتری ــد ش ــد خواه ــد 4/17- درص ــد و رش ــش تولی ــه کاه ــا ب ــوده، تنه ب
کــه پاســخ ســالمت عمومــی مؤثــر، ولــی جلوگیــری از بازگشــت ویــروس ناکافــی اســت 
و سیاســت گذاری دولــت تاحــدودی خســارت ها را جبــران می کنــد )ســناریوی الــف 
1(، تولیــد ناخالــص داخلــی تــا ســطح رشــد 17/5- درصــد تنــزل خواهــد کــرد. همچنیــن 
در صورتــی کــه پاســخ ســالمت عمومــی قــوی باشــد و طــی ســه مــاه شــیوع کنتــرل شــود، 
ــف 3(،  ــناریوی ال ــد )س ــران کن ــارت  ها را جب ــدودی خس ــت تاح ــت های دول ــی سیاس ول
ســطح تولیــد ناخالــص ملــی بــه رشــد 15/82- درصــد خواهــد رســید. در یــک ســناریوی 
دیگــر )ســناریوی الــف 2( کــه پاســخ ســالمت عمومــی مؤثــر و اقدامــات بــرای جلوگیــری 
کافــی نبــوده  اســت و فاصله گــذاری اجتماعــی در برخــی مناطــق الزم اســت برقــرار باشــد، 
ولــی دولــت بــه طــور کارآمــدی خســارت های ســاختاری را جبــران کــرده  اســت، تولیــد 

ناخالــص داخلــی تنهــا ســطح رشــد 7/5- درصــد را تجربــه خواهــد کــرد. 
ــت در  ــب دول ــت مناس ــه دخال ــد ک ــان می ده ــف4 نش ــف2 و ال ــناریوهای ال ــج س نتای
ــاد را  ــت اقتص ــد وضعی ــی می توان ــه خوب ــب ب ــت گذاری مناس ــاد و سیاس ــت از اقتص حمای
ــت  ــه دول ــر ک ــناریو های دیگ ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه بازگردان ــۀ اولی ــه نقط ب
ــاز  ــه وضعیــت پیشــین خــود ب ــد، اقتصــاد ب ــران کن ــد خســارت ها را جب ــی نمی توان ــه خوب ب
نخواهــد گشــت. در نمــودار 4، وضعیــت تولیــد در ســال های 1392 تــا 1399 آورده شــده 
ــد تولیــد در ســال 1399 در   اســت. همان طــور کــه در ایــن نمــودار مشــاهده می شــود، رون

چهــار ســناریو ترســیم شــده  اســت. 
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پیشنهادهای سیاستی
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــل درص ــدود چه ــط ح ــک و متوس ــی کوچ ــب وکارهای خدمات کس
ــای  ــور بدهی ه ــی، ظه ــردش مال ــترده ای در گ ــکالت گس ــا مش ــر ب ــال حاض ــی در ح داخل
انباشــته، ســرباز زدن از تعهــدات مالــی و بــروز موجــی از ورشکســتگی ها، دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد و برخــی نیــز بــه تعطیلــی کشــیده شــده اند. ایــن مــوارد بــه عــالوه مشــکالت 
بنگاه هــای فعــال در حــوزۀ تجــارت بین المللــی بــه ســاختارهای اقتصــاد کالن و بنگاه هــای 
بــزرگ باالدســتی به ویــژه نظــام بانکــی و مالــی منتقــل می شــود و متغیرهــای اقتصــاد کالن 

ماننــد رشــد، اشــتغال و تــورم را دچــار بحــران مجــدد می کنــد. بنابرایــن: 
ــردن  ــی ک ــرای اجرای ــی ب ــد صادرات ــا مقاص ــتی ب ــادی - بهداش ــان اقتص ــی توأم - دیپلماس
پروتکل هــای مشــترک بهداشــتی و امنیــت زیســتی بــه منظــور اســتمرار صــادرات و 

واردات، ضــروری اســت.
ــال ارز و  ــدون انتق ــت واردات ب ــت فرص ــای موق ــفارش، اعط ــت س ــد ثب ــهیل فرآین - تس
اعطــای فــوری تســهیالت مالــی ارزی و ریالــی بــرای تأمیــن مــواد اولیــه بنگاه هــای تولیــدی 
و تأمیــن نیازهــای وارداتــی کشــور بــرای پیشــگیری، محافظــت و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا.

- اولویــت دادن بــه بازپرداخــت بدهــکاری و دیــون دولــت بــه بخــش خصوصــی در الیحــه 
بودجــه و نظــام مدیریــت مالــی دولــت بــه منظــور بهبــود تأمیــن مالــی ایــن بخــش.

- تمدیــد شــش ماهه کلیــه مزایــا و معافیت هایــی کــه موعــد آنهــا تــا پایــان ســال 1398بــوده  
اســت، بــرای کســب وکارهای تولیــدی و خدماتــی خــرد.

شکل 4- نمودار رشد تولید ناخالص داخلی برآورد 1398 و پیش بینی 1399 برای چهار سناریو
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ــی  ــی و عموم ــر دولت ــا، دوای ــات بانک ه ــه مطالب ــال و تنفــس شــش ماهه وصــول کلی - امه
نظیــر مالیــات، حــق بیمــه تأمیــن اجتماعــی و ســایر عــوارض (نظیــر عــوارض شــهرداری ها 

ــرد. ــی خ ــدی و خدمات ــب وکارهای تولی ــرای کس ــا) ب و دهیاری ه
- تدویــن برنامــۀ جامــع بهبــود فضــای کســب وکار و بهبــود ســرمایه پذیری کســب وکارهای 

خدماتــی کوچــک و متوســط کــه اتــاق ایــران پیشــنهاد کرده اســت.
ــور  ــه منظ ــی ب ــتگی و همگام ــود گذش ــکاری، از خ ــداکاری، هم ــۀ ف ــترش روحی - گس

ــادی. ــت اقتص ــروس و فعالی ــرل وی ــه کنت ــی ب ــک عموم کم
ــرای  ــوار ب ــون خان ــار میلی ــه خانوارهــای آســیب دیده، دســت کم چه - کمــک گســترده ب

ــی. ــای اجتماع ــری از بحران ه جلوگی
- ارائــه تســهیالت ارزان قیمــت بــه کســب وکار ها و نیــز خانوار هــا، بــه طــوری کــه حداقــل 

اثــر بــر تــورم را داشــته، موجــب بحــران نظــام بانکــی نگــردد.
- حمایــت از کســب وکارهای نوآورانــه بــه منظــور کمــک بــه خــروج از بحــران و ایجــاد 

مزیت هــای جدیــد بــرای شــرایط جدیــد اقتصــادی پســاکرونا یــا بــا کرونــا.
- تشــکیل مطالعــه و راه انــدازی مدیریــت دانــش ســتاد مدیریــت ســالمت عمومــی کشــور 
ــادی  ــعۀ اقتص ــت کالن توس ــژه در مدیری ــابه به  وی ــای مش ــتفاده در بحران ه ــور اس ــه منظ ب

کشــور و ارائــۀ آن بــه شــکل صــدور خدمــات بــه کشــورهای دیگــر.
- حمایت از کسب وکارهای خرید آنالین.

ــت  ــن و دول ــای آنالی ــترده از بازاره ــتفادۀ گس ــردم در اس ــوم م ــوزش عم ــترش آم - گس
الکترونیــک.

ــی در اخــذ مجوزهــای حــوزه کســب وکار  ــل از روش هــای اینترنت - تســریع اســتفاده کام
ــۀ  ــرق، تلفــن و گاز و نیــز جــواز کســب وکار، مجــوز ســاخت و پروان از امتیازهــای آب، ب

بهره بــرداری، مجوز هــای بهداشــت و ماننــد آن.
- تغییــر در شــرایط ورشکســتگی بــه طــور موقــت بــرای جلوگیــری از ورشکســتگی 
ــت  ــوان فعالی ــی ت ــور بازیاب ــه منظ ــد 19 ب ــروس کووی ــادی در دروان وی ــای اقتص بنگاه ه

ــران. ــع بح ــس از رف ــدی پ تولی
- بــه کارگیــری روش هــای جدیــد در تأمیــن مالــی تولیــد بــه منظــور تأمیــن وجــوه 
نقــد و ســرمایه گذاری به ویــژه انتقــال بــازار مالــی ایــران از وضعیــت بانک محــور بــه 

ســرمایه محور.
- بازنگری و تغییر مشوق های صادراتی - وارداتی در جهت تراز تجاری و درآمد ارزی.
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ش بینی رشد تولید ملی سال 1399 
تاثیر پاندمی کروناـ  کووید 19 بر پی

منابـع

اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران )فروردیــن 1399الــف(. مســیر رشــد در میانــه ابهــام . 1
و امیــد؛ چشــم انداز رشــد اقتصــادی در ســال 1399. قابــل دسترســی در:

http://otaghiranonline.ir.
اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران )فروردیــن 1399ب(. کاهــش 13 تــا 32 درصــدی . 2

http://otaghiranonline.ir. :تجــارت بین الملــل بــه دلیــل کرونــا. قابــل دسترســی در
اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران )فروردیــن 1399 ج(. صنعــت گردشــگری قربانــی . 3

http://otaghiranonline.ir. :کوویــد 19. قابــل دسترســی در
اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران )19 فروردیــن 1399الــف(. کرونــا، پانــزده درصــد . 4

http://www.tccim.ir/News. :از اقتصــاد ایــران را هــدف می گیــرد. قابــل دسترســی در
ــن 1399 ب(. کــدام بخــش اقتصــاد از . 5 ــع، معــادن و کشــاورزی تهــران )فروردی ــی صنای ــاق بازرگان ات

 http://www.tccim.ir. :ــل دســترس در ــد؟. قاب ــا بیشــتر آســیب دی کرون
ــه . 6 ــج ســناریو: اقتصــاد جهــان در پســاکرونا چگون ــا پــالس )اردیبهشــت 1399(. یــک ســؤال و پن ایران

.https://plus.irna.ir/news :ــی در ــل دسترس ــدی. قاب ــادات علم اله ــه مریم الس ــود. ترجم ــد ب خواه
بانــی فیلــم )فروردیــن 1399(. خســارات 976 میلیــارد تومانــی کرونــا بــه بخــش فرهنــگ، هنــر و رســانه . 7

http://www.banifilm.ir. :کشــور. قابــل دسترســی در
حریــری، مجیــد )1399(. پیامدهــای اقتصــادی ویــروس کرونــا بــرای ایــران چیســت. خبــر آنالیــن )25 . 8

https://www.khabaronline.ir. :فروردیــن 1399(. قابــل دسترســی در
دنیــای اقتصــاد )فروردیــن 1399(. پنجــاه شــغل آســیب دیده از کرونــا را بشناســید. قابــل دسترســی در: . 9

.https://donya-e-eqtesad.com
ــران. . 10 ــاد ای ــر اقتص ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــار ش ــر آث ــدی ب ــران )1398(. درآم ــب و دیگ ــهیلی، حبی س

ــی در:  ــل دسترس ــی. قاب ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــزی وزارت تع ــادی و برنامه ری ــور اقتص ــت ام معاون
https://econamic.mcls.gov.ir.

شافعی، غالمحسین )1398(. هشت پیشنهاد به رئیس جمهور. تهران: نشریۀ رسانا. قابل دسترسی در: . 11
http://otaghiranonline.ir.

عبداللهــی، محمدرضــا و ســید هــادی موســوی نیــک )1397(. تحلیــل بخــش حقیقــی اقتصــاد ایــران. . 12
https://www.rc.majlis.ir. :ــی در ــل دسترس ــس. قاب ــای مجل ــز پژوهش ه مرک

ــه . 13 ــاد در نه ماه ــی اقتص ــش واقع ــرد بخ ــی عملک ــزارش تحلیل ــران )1398(. گ ــان و دیگ ــه مرج کردبچ
. www.srtc.ac.ir:ــی در ــل دسترس ــار. قاب ــکدۀ آم ــران: پژوهش ــال 1398. ته ــی س ــال 1398 و پیش بین س

کیهان-لنــدن )فروردیــن 1399(. خســارت کالن بخش هــای مختلــف اقتصــادی در پــی شــیوع کرونــا. . 14
http://kayhan.london/fa. :قابــل دسترســی در

لیــالز، ســعید )1399(. پیش بینــی ســعید لیــالز از نــرخ رشــد اقتصــادی ایــران در ســال 1399؛ نظــر در . 15
مــورد مصالحــه بــا آمریــکا و پاســخ منتقــدان برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی. دنیــای اقتصــاد. قابــل 

http://jamaran.news :ــی در دسترس
محمــودي، محمدجــواد و مهــدي احــراري )1392(. »الگوســازي و پیش بینــي رشــد اقتصــادي مبتنــي . 16

بــر ســناریوهاي رشــد جمعیــت بــا اســتفاده از شــبکه هاي عصبــي«. فصلنامــه مطالعــات جمعیتــي. ســال 
اول، شــماره دوم، صــص 65-43.
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منابـع

17 .http://otaghiranonline.ir. :مرکز پژوهش های اتاق ایران )1399/1/25(. قابل دسترسی در
ــرورت . 18 ــا؛ ض ــروس کرون ــا وی ــار ب ــران گرفت ــن 1399(. ای ــران )فروردی ــاق ای ــای ات ــز پژوهش ه مرک

http://otaghiranonline.ir. قابــل دسترســی در:  از کســب وکارها.  حمایــت 
ــادی، . 19 ــای اقتص ــت پژوهش ه ــماره 8. معاون ــزارش ش ــفند 1398(. گ ــس )اس ــای مجل ــز پژوهش ه مرک

https://www.rc.majlis.ir. :ــل دسترســی در ــات اقتصــادی. قاب ــر مطالع دفت
مرکــز پژوهش هــای مجلــس )فروردیــن 1399(. دربــاره مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا، ارزیابــی راه . 20

ــای  ــت پژوهش ه ــماره 16. معاون ــزارش ش ــش دوم(، گ ــرو )ویرای ــیر پیش ــته های مس ــده و بایس طی ش
https://www.rc.majlis.ir. :اقتصــادی، دفتــر مطالعــات اقتصــادی. قابــل دسترســی در

ــه و . 21 ــا دهنوی ــه رض ــد 19. ترجم ــان کووی ــاد در زم ــادی )1398(. اقتص ــت اقتص ــش سیاس ــز پژوه مرک
دیگــران. معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی. پژوهشــکده آینده پژوهــی 

ــوآوری ســالمت.  ــات آینده نگــری و ن در ســالمت. مرکــز تحقیق
ــر ســرمایه انســاني و . 22 ــوزش ب ــه آم ــر هزین ــي، ابوالفضــل و دیگــران )1390( بررســي تأثی مشــکاني جنت

رشــد اقتصــادي بــا اســتفاده از الگــوي تعــادل عمومــي قابــل محاســبه. فصلنامــه تحقیقــات مدل ســازی 
اقتصــادی. شــماره 5، صــص 130-103.

مطلــق، منیــر )1399(. فقــر بیشــتر کشــورهای فقیــر در پــی کرونــا، الشــرق االوســط فارســی )6 آوریــل(. . 23
 https://m.aawsat.com. :قابل دسترســی در

مک کنــزی )1399(. توصیه هــای مک کنــزی بــرای نحــوۀ بازگشــایی اقتصــاد در زمــان شــیوع . 24
کوویــد 19. ترجمــه فــروغ کریمــی امیرکیاســر. اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران. 

http://www.tccim.ir. :قابــل دسترســی در
ــران؛ . 25 ــاد ای ــر اقتص ــا ب ــاری کرون ــر بیم ــی اث ــران )1399(. ارزیاب ــاق ای ــادی ات ــی های اقتص ــد بررس واح

http://otaghiranonline.ir. :گــزارش اول. قابــل دسترســی در

26. Economist (11th Aprill). The change covid-19 is forcing on to business. Avialble 
at: www.economist.com/breifing/2020/0 4/11.
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چکیده
ــورد  ــه م ــد هفت ــس از چن ــا انســان پ ــا، زندگــی و ســالمت میلیون ه ــروس کرون ــور وی ــا ظه ب
تهدیــد قــرار گرفتــه اســت. ایــن بیمــاری همه گیــر نــه تنهــا میــزان بــاالی مــرگ و میــر ناشــی 
ــان  ــاط جه ــی در کل نق ــۀ روان ــث فاجع ــه باع ــراه دارد، بلک ــه هم ــی را ب ــت ویروس از عفون
ــیل  ــی، پتانس ــاری عفون ــی بیم ــیوع پاندم ــری ش ــت و  پیش بینی ناپذی ــدم قطعی ــت. ع ــده اس ش
باالیــی بــرای تــرس روانــی از ســرایت بیمــاری دارد و اغلــب منجــر بــه بســیاری از مشــکالت 
ــددی  ــای متع ــروس، پژوهش ه ــیوع وی ــه ش ــد ماه ــدت چن ــود. در م ــی می ش ــی و روان روح
ــاره پیامدهــای روان شــناختی آن در جامعــه انجــام شــده اســت و پیامدهــای روانــی آن از  درب
ــه حاضــر، پیامدهــای روان شــناختی شــیوع  جنبه هــای مختلــف بررســی شــده اســت. در مقال
ــناختی  ــای روان ش ــد از پیامده ــه عبارتن ــود ک ــی می ش ــه بررس ــج حیط ــا در پن ــروس کرون وی
شــیوع ویــروس بــر ســالمت روان جامعــه، ســالمت روان کــودکان، ســالمت روان کارکنــان 
ــات  ــده و تعارض ــوگ ابرازنش ــش س ــی، واکن ــدوه جمع ــاس ان ــتی، احس ــای بهداش مراقبت ه
ــا  ــه حاضــر مــروری اســت کــه در ســال 1399 انجــام شــده اســت و ب خانوادگــی. روش مقال
ــان شــیوع ویــروس  مــرور پژوهش هــا و مطالعــات انجام شــده در ســال 2020 یعنــی از زم
ــط  ــاالت مرتب ــت وجوی مق ــرای جس ــد. ب ــی می کن ــده را بررس ــای ایجادش ــا، پیامده کرون
ــوگل  ــت، گ ــاینس دایرک ــی اس.آی. دی، س ــای اطالعات ــده در پایگاه ه ــاالت نمایه ش از مق
ــان  ــمندان و روان شناس ــای دانش ــن نظره ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش ــد اس ــکوالر و پاب م اس
متخصــص در ایــن زمینــه نیــز عنــوان شــده، پیامدهایــی کــه تا کنــون دربــاره شــیوع ویــروس 
کرونــا مطــرح شــده، بررســی می شــود. در پایــان بــه جمع بنــدی ایــن پیامدهــا پرداختــه شــده و 

ــه و پیشــگیری از ایــن پیامدهــا مطــرح خواهــد شــد. ــرای مقابل راهکارهــای پیشــنهادی ب

واژه های کلیدی: پیامدهای روان شناختی، ویروس کرونا و جامعه.
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مقدمه
ــر داد  ــد را خب ــی جدی ــوع کروناویروس ــی، وق ــت جهان ــازمان بهداش ــه 2020، س در 30 ژانوی
ــالدی،  ــه ســال 2020 می ــت اضطــراری ســالمت عمومــی را اعــالم کــرد. در 11 فوری و وضعی
ســازمان بهداشــت جهانــی بــه طــور رســمی ایــن ویــروس را بــه عنــوان بیمــاری ویروســی کرونا 
ــان شــیوع  ــن شــیوع از زم ــاری مســری، بزرگ تری ــن بیم )COVID 19( نام گــذاری کــرد. ای
شــدید ســندرم حــاد تنفســی ســارس در ســال 2003 بــوده  اســت و بــا احتمــال ایجــاد بیمــاری 
ــته   ــر گذاش ــی تأثی ــت عموم ــتم های بهداش ــا و سیس ــر دولت ه ــرعت ب ــه س ــدید، ب ــی ش تنفس
ــال  ــی در ح ــدی جهان ــرده   و فرآین ــر ک ــی تغیی ــور قابل توجه ــه ط ــی ب ــا زندگ ــت. میلیون ه اس
ــد  ــا، یــک بحــران پزشــکی عمومــی را ایجــاد کــرده کــه نیازمن ــروس کرون انجــام اســت. وی
پاســخ اضطــراری مناســب اســت. ایــن ویــروس بــه عنــوان یــک بیمــاری عفونــی نوظهــور بــرای 
ــه  ــوان ب ــن بیمــاری می ت ــم شــایع ای ــه عالئ ــن شناســایی شــد. از جمل ــان چی ــار در ووه اولین ب
تــب، ســرفه و تنگــی نفــس اشــاره کــرد. بــه دلیــل نداشــتن واکســن، مداخــالت غیــر دارویــی 
تنهــا راه پیشــگیری از بیمــاری اســت کــه بــه طــور چشــم گیری عــادات روزانــه بــدن، شــرایط 
 .)WHO, 2020( روحــی، موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد
اقدامــات بی ســابقه ای بــرای کنــد کــردن و قطــع انتقــال ویــروس کرونــا انجــام شــده کــه زمان و 
فشــار واردشــده بــر سیســتم های بهداشــتی را کاهــش می دهــد، امــا هزینــه اقتصــادی و اجتماعی 
زیــادی دارد. معیارهــای فاصلــه اجتماعــی، بســته شــدن مــدارس و محیط هــای کاری، افــراد را به 
چالــش می کشــد و منجــر بــه مشــکالت روان شــناختی متعــددی می شــود کــه اثــرات طوالنــی 

مدتــی بــر جــای خواهــد گذاشــت.
ــن  ــی کــه ای ــی رســیده  اســت. در حال ــت پاندم ــه وضعی ــون ب ــروس اکن ــاری کروناوی بیم
پاندمــی بــه ســرعت در سراســر جهــان در حــال گســترش اســت، باعــث ایجــاد تــرس و نگرانــی 
در عمــوم مــردم به ویــژه در میــان گروه هــای خــاص از جملــه افــراد مســن تر، مراقبــان بیمــاران، 
ــه ای شــده اســت. در  ــا شــرایط بیماری هــای زمین ــراد ب ــدگان خدمــات بهداشــتی و اف ارائه دهن
نتیجــه مداخــالت بیشــتری ضــروری اســت، به ویــژه بــرای گروه هــای خــاص کــه در معــرض 
خطــر بــاالی پریشــانی عاطفی حــاد و مــداوم هســتند )Schoch-Spana, 2020(. ثبات اجتماعی 
برخــی کشــورها بــه طــور جــدی تحــت  تأثیــر قــرار گرفته  اســت. پیامدهــای شــیوع ایــن بیماری 
کــه بــر تمامــی جنبه هــای زندگــی انســان ها تأثیــر گذاشــته  اســت، همچنــان ادامــه دارد. ســازمان 
بهداشــت جهانــی، دســتورالعمل هایی را بــرای مدیریــت ایــن مشــکل از دیدگاه زیست پزشــکی 
و روان شناســی صــادر کــرده  اســت. اقدامــات پیشــگیرانه و پزشــکی، مهم تریــن اقــدام در ایــن 
مرحلــه اســت )WHO, 2020(. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن بیمــاری پیامدهــای روانــی، رفتــاری، 
ــه همــراه آورده،  ــی ب ــرای سیســتم های بهداشــت روان ــردی بســیاری ب ــی و بین ف ــرات بالین تأثی
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س کرونا در جامعه
پیامدهای روان شناختی شیوع ویرو

ــای  ــی، پایگاه ه ــطح بین الملل ــگاه ها در س ــی و دانش ــات بالین ــاری، مؤسس ــیوع بیم ــس از ش پ
آنالیــن بــرای ارائــۀ خدمــات مشــاورۀ روانــی بــه افــراد آســیب دیده ایجــاد کرده انــد. همچنیــن 
محققــان و دانشــمندان بــه بررســی پیامدهــای ناشــی از شــیوع این ویــروس از جنبه هــای مختلف 
پرداخته انــد کــه یکــی از ایــن پیامدهــا، تأثیــرات روان شــناختی شــیوع ویــروس اســت. در مقالــه 
ــای انجام شــده در  ــای روان شــناختی بررســی شــده و خالصــۀ پژوهش ه ــن پیامده حاضــر، ای

ایــن زمینــه عنــوان شــده  اســت. 

شیوع ویروس کرونا و سالمت روان جامعه
ــل  ــی ناشــی از گســترش بیماری هــای مســری در جامعــه بســیار قاب شــیوع آســیب های روان
 توجــه اســت. ظهــور بیمــاری کروناویــروس نیــز باعــث ســردرگمی شــده، شــرایط زندگــی 
ــه همــراه داشــته  اســت.     مــردم را تغییــر داده و اثــرات روانــی مخربــی ماننــد اضطــراب را ب
ــدارس و  ــدن م ــته ش ــل بس ــه دلی ــردم ب ــروس، م ــیوع کروناوی ــر در اوج ش ــال حاض در ح
ــه می کننــد.  هــر چنــد محدودیت هــای  کســب وکارها، احساســات منفــی شــدیدی را تجرب
گســترده ای ماننــد ممنوعیــت مســافرت - کــه نشــان دهنده نــوع جدیــدی از قرنطینــه  اســت - 
در کنتــرل و مدیریــت بیمــاری مؤثــر اســت، اثــرات روانــی منفــی بــر جامعه دارد و گســترش 
ــاره کمبــود غــذا و لــوازم بهداشــتی نیــز اضطــراب افــراد را باالتــر  شــایعات و نگرانــی درب
ــوال 2014،  ــارس 2003 و اب ــروس س ــیوع وی ــد ش ــروس همانن ــیوع کروناوی ــا ش ــرد. ب می ب
تــرس تعمیم یافتــه و رفتــار بیش واکنشــی ناشــی از تــرس در میــان مــردم شــایع اســت. هــر 

.)Dong & Bouey, 2020( ــرل بیمــاری شــود ــع از کنت ــد مان دوی ایــن رفتارهــا می توان
شــیوع بیمــاری کروناویــروس باعــث شــده مــردم بســیاری از کشــورها در خانه و یــا در یک 
مرکــز قرنطینــه بماننــد. عــدم قطعیــت پیشــرفت اپیدمــی و مــدت زمــان آن باعــث فشــار روانــی 
ــه  ــوط ب ــی ممکــن اســت مرب ــی ایــن مشــکالت روان ــل احتمال ــر عمــوم می شــود. دلی بیشــتر ب

.)Huang & Zhao, 2020( نگرانــی  از ابتــال بــه بیمــاری و تــرس از کنتــرل بیمــاری باشــد
ســه پایــگاه  دادۀ الکترونیکــی، تأثیــر روانــی قرنطینــه را بررســی و تأثیــرات منفــی روانــی 
از جملــه عالئــم اســترس پــس از ســانحه، ســردرگمی و خشــم را گــزارش کرده انــد. مــدت 
قرنطینــه طوالنی تــر، تــرس از بیمــاری، خســتگی روانــی، اطالعــات ناکافــی و ضــرر مالــی از 
عوامــل اســترس زای زمــان قرنطینــه هســتند. البتــه قرنطینــه داوطلبانــه بــا پریشــانی و عــوارض 
ــۀ ناخوشــایندی  ــب تجرب ــه اغل ــن، قرنطین ــا وجــود ای ــر در درازمــدت همــراه اســت. ب کمت
اســت. جــدا شــدن از عزیــزان، از دســت دادن آزادی، عــدم اطمینــان نســبت بــه وضعیــت 
ــد  ــاد کن ــمگیری ایج ــرات چش ــاص، اث ــع خ ــد در مواق ــی می توان ــاری و بی حوصلگ بیم

.)Brooks & et al, 2020(
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ــروری  ــگیرانه ض ــدام پیش ــد اق ــه می توان ــی، قرنطین ــای عفون ــیوع بیماری ه ــول ش در ط
ــی  ــی منف ــر روان ــا اث ــب ب ــه اغل ــه قرنطین ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــن حــال بررس ــا ای ــد. ب باش
همــراه اســت و اثــر روانــی قرنطینــه می توانــد ماه هــا یــا ســال ها بعــد ظهــور کنــد. در دوران 
قرنطینــه، ضــرر مالــی می توانــد بــرای افــرادی کــه قــادر بــه کار نیســتند و بایــد کار خــود را 
بــدون برنامه ریــزی قطــع کننــد، مشکل ســاز باشــد. زیــان مالــی در نتیجــه قرنطینــه، پریشــانی 
ــی و  ــالالت روان ــروز اخت ــه ب ــر ب ــد و منج ــاد می کن ــدی را ایج ــی ج ــادی - اجتماع اقتص

خشــم و اضطــراب شــدیدتری می شــود )همــان(.
در دوران قرنطینــه، سیســتم های حمایتــی گســیخته و انــزوای اجتماعــی می توانــد افــراد را در 
برابــر واکنش هــای اســترس حــاد آســیب پذیر کنــد. نتایــج پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه حتــی 
ــد افــکار مضطــرب  ــد، پاندمــی می توان ــرای افــرادی کــه از قبــل شــرایط ســالمت روانــی دارن ب
و رفتارهــای وسواســی ایجــاد کنــد و احساســات منفــی ) ماننــد اضطــراب، افســردگی و خشــم(  و 
حساســیت بــه خطــرات اجتماعــی را افزایــش دهــد، در حالــی که نمرات احساســات مثبــت ) مانند 
شــادی( و رضایــت از زندگــی کاهــش می یابــد. مــردم بیشــتر نگــران ســالمتی و خانــواده خــود و 

.)Schoch-Spana, 2020( کمتــر نگــران اوقــات فراغــت و دوســتان خــود هســتند
عــدم قطعیــت و پیش بینی پذیــری پاییــن ایــن بیمــاری نــه تنهــا ســالمت فیزیکــی افــراد را 
ــز  ــژه از نظــر احساســات و شــناخت را نی ــراد، به وی ــی اف ــد، بلکــه ســالمت روان ــد می کن تهدی
تحــت  تأثیــر قــرار می دهــد. احساســات منفــی طوالنی مــدت، عملکــرد ایمنــی افــراد را کاهــش 
ــن  ــراد ممک ــرد. اف ــن می ب ــا را از بی ــال آنه ــی نرم ــای فیزیولوژیک ــادل مکانیزم ه ــد و تع می ده
اســت بیــش از حــد بــه هــر بیمــاری واکنــش نشــان دهنــد، کــه منجــر بــه رفتارهــای اجتنابــی 
ــی  ــناختی و ناامن ــی ش ــث ناهماهنگ ــی باع ــت آت ــان از وضعی ــدم اطمین ــن ع ــود. همچنی می ش
می شــود و مــردم زمانــی کــه احســاس خطــر بیمــاری می کننــد، بــه شــیوه ای محافظه کارانــه و 

.)Sijia & et al , 2020( ــد ــار می کنن ــه رفت محتاطان
تقریبــاً همــه افــراد تاحــدودی اضطــراب ســالمتی را تجربــه می کننــد، امــا وقتــی بیــش از 
حــد باشــد، می توانــد مضــر باشــد. ســطح باالیــی از اضطــراب ســالمتی بــه طــور روزافــزون 
ــت و  ــیر نادرس ــا تفاس ــالمتی ب ــراب س ــی از اضط ــطوح باالی ــت. س ــش اس ــال افزای در ح
فاجعه بــاری از احساســات و تغییــرات بدنــی، باورهــای ناکارآمــد دربــاره ســالمت و بیمــاری 
ــاال تمایــل  ــا اضطــراب ســالمتی ب و رفتارهــای ناســازگار مقابلــه مشــخص می شــود. افــراد ب
دارنــد احساســات خــوب بدنــی و تغییــرات را بــه اشــتباه تفســیر کنند. دربــاره شــیوع ویروس، 
بســته بــه تجربیــات قبلــی از آنفوالنــزا، یــک فــرد بــا اضطــراب بهداشــتی بــاال ممکــن اســت 
ــه  ــه عنــوان نشــانۀ مبتــال شــدن ب ــا ســرفه را ب ــه اشــتباه، دردهــای عضالنــی خوش خیــم و ی ب
بیمــاری تفســیر کنــد. ایــن بــه نوبــه خــود اضطــراب آنهــا را افزایــش می دهــد و بــر توانایــی 
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ــا  ــراد ب ــی اف ــرف، برخ ــک ط ــذارد. از ی ــر می گ ــی تأثی ــای منطق ــن تصمیم ه ــا در گرفت آنه
ــع  ــوان منب ــه عن ــاال ممکــن اســت بیمارســتان ها و مطــب پزشــکان را ب اضطــراب ســالمتی ب
ــد.  ــودداری کنن ــکی خ ــک  پزش ــت وجوی کم ــه از جس ــه، در نتیج ــر گرفت ــرایت در نظ س
برخــی دیگــر بــا اضطــراب ســالمتی بــاال اغلــب بــه دنبــال اطالعــات مربــوط بــه ســالمتی و 
اطمینــان خاطــر از جانــب پزشــکان هســتند. بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت بــرای اطمینــان از 
اینکــه احساســات و تغییــرات بدنــی آنهــا ناشــی از بیمــاری نیســت، بــا کوچک تریــن عالئــم 
در اورژانــس بیمارســتان حضــور یابنــد کــه باعــث تراکــم جمعیــت در بیمارســتان ها شــده، 
بــار اضافــی بــر دوش کادر بهداشــت و درمــان خواهنــد گذاشــت کــه می توانــد پیامدهــای 
منفــی بــرای فــرد و جامعــه داشــته باشــد. ایــن امــر در طــول پاندمــی آنفلوآنــزای خوکــی در 
ســال 2009 نیــز مشــهود بــود، کــه در آن مــوج بیمــاران در بیمارســتان ها، حتــی زمانــی کــه 

.)Asmundson & Taylor, 2020( شــیوع بیمــاری تنهــا یــک شــایعه بــود، رخ داد
افــرادی کــه اضطــراب ســالمتی باالیــی دارنــد، در انــواع رفتارهــای غیــر انطباقــی ایمنــی 
نیــز درگیــر می شــوند؛ در زمینــه شــیوع ویــروس، ممکــن اســت شــامل شســتن بیــش از حــد 
ــه عنــوان مثــال، حــس  ــا وحشــت باشــد. ب دســت ها، عقب نشــینی اجتماعــی و خریــد همــراه ب
ــه ممکــن اســت منجــر  ــرای قرنطین ــاز ب ــورد نی ــف م ــرای محصــوالت مختل ــت ب کاذب فوری
ــال ضــد  ــوان مث ــه عن ــاز شــود ) ب ــع مــورد نی ــره کــردن مناب ــرای ذخی ــه خریــد بیــش از حــد ب ب
ــان آوری  ــر زی ــد تأثی ــن امــر می توان ــده دســت، داروهــا و ماســک های محافــظ( . ای عفونی کنن
بــر جامعــه نیازمنــد بــه ایــن منابــع بــرای اهــداف دیگــر، از جملــه مراقبت هــای پزشــکی معمولی 

.)Asmundson & et al, 2020( ــد ــته باش داش
ــار ســالمتی داشــته  ــر رفت ــی ب ــرات منف ــد اث ــز می توان ــن اضطــراب ســالمتی نی ســطح پایی
ــه  ــت ک ــد اس ــز بعی ــد نی ــاری می بینن ــم بیم ــر ک ــرض خط ــود را در مع ــه خ ــرادی ک ــد. اف باش
ــرای فاصلــه گرفتــن اجتماعــی را نادیــده  ــر دهنــد و توصیه هــا ب ــار اجتماعــی خــود را تغیی رفت
ــه  ــت ها و فاصل ــتن دس ــد شس ــا، مانن ــاده ترین توصیه ه ــی س ــه حت ــدی ب ــدم پایبن ــد. ع می گیرن
اجتماعــی می توانــد اثــرات منفــی قابل توجهــی بــر هــر گونــه تــالش بــرای کاهــش گســترش 
ویــروس داشــته باشــد. بنابرایــن اضطــراب ســالمتی، یکــی از چندیــن عامل روان شــناختی اســت 
 .)Taylor, 2019( کــه بــر شــیوه واکنــش هــر فــرد بــه شــیوع ویــروس کرونــا تأثیــر می گــذارد
یکــی از پراســترس ترین شــرایط،  پیش بینی ناپذیــر بــودن وضعیــت و عــدم قطعیــت 
ــر و  ــای همه گی ــه بیماری ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــر اس ــودن خط ــدی ب ــاری و ج ــرل بیم ــان کنت زم
همه گیری هــای مشــابه، در چنیــن مــواردی، نگرانی هــای جــدی ماننــد تــرس از مــرگ 
می توانــد در میــان بیمــاران ایجــاد شــود و احســاس تنهایــی و خشــم می توانــد در میــان عمــوم 

.)Xiang & et al, 2020( مــردم گســترش یابــد
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مــک و همــکاران ) 2010( و لــم و همــکاران ) 2009(،  هــر دو گــزارش دادنــد کــه بیــش از 
40% از بازمانــدگان ویــروس ســارس در یــک زمــان در طــول شــیوع، اختــالل اســترس پــس 
ــه کــرده بودنــد. شــیوع اختــالل اســترس پــس از ســانحه یــک مــاه پــس از  از ســانحه را تجرب
اپیدمــی ویــروس کرونــا در مناطــق آســیب دیده چیــن، 7% بــود. عالیــم اســترس پــس از ســانحه 
در اثــر رویدادهــای آســیب زا خــارج از محــدوده تجربیــات معمــول انســانی ایجــاد می شــود و 
ــی عاطفــی و بیــش برانگیختگــی  ــط، کرخت ــاب از محرک هــای مرتب ــا عالئمــی چــون اجتن ب

.)Nianqi & et al, 2020( فیزیولوژیکــی همــراه اســت
در فجایــع پاندمــی در سراســر دنیــا، اختــالالت روانــی حــاد کــه بــا خاطــرات مزاحــم 
مشــخص می شــود، در زنــان شــایع تر از مــردان اســت. برخــی شــواهد حاکــی از آن اســت 
ــه محرک هــای عاطفــی  ــر حساســیت ب کــه ) نوســانات در ســطح هورمون هــا(  مســئول تغیی
ــه اختــالالت  ــه و اســاس آســیب پذیری خــاص نســبت ب ــن ممکــن اســت پای اســت کــه ای
ــم فرعــی  ــری از عالی ــان، شــیوع باالت ــن زن ــر ای ــد. عــالوه ب ــان را شــکل ده ــی در زن روان

.)Nianqi et al, 2020( ــد ــان دادن ــی را نش برانگیختگ
بــا توجــه بــه اینکــه شــیوع بیماری هــای عفونــی، پتانســیل زیــادی بــرای ســرایت روانــی 
ــا  ــوند، ب ــی می ش ــکالت روان ــواع مش ــراب و ان ــرس، اضط ــه ت ــر ب ــوالً منج ــد و معم دارن
گســترش جهانــی ایــن ویــروس، دولت هــا بایــد بــا تدویــن و اجــرای برنامه هــای راهبــردی 

هماهنــگ، بــه رفــع نیازهــای مربــوط بــه بهداشــت روانــی بپردازنــد.

شیوع ویروس کرونا و سالمت روانی کودکان
ــژه  ــت، به وی ــراد اس ــه اف ــرای هم ــابقه ای ب ــداد بی س ــروس، رخ ــاری کروناوی ــیوع بیم ش
ــر  ــاالن در براب ــر از بزرگس ــودکان کمت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــر چن ــودکان. ه ــرای ک ب
ــودکان  ــه ک ــد ک ــان می ده ــن نش ــه از چی ــای اولی ــتند، گزارش ه ــیب پذیر هس ــروس آس وی
ــان  ــاری را نش ــکالت رفت ــد و مش ــرار گرفته ان ــر ق ــت  تأثی ــی تح ــر روان ــان از نظ و نوجوان
ــبت  ــا نس ــتند. آنه ــاوت نیس ــی بی تف ــمگیر اپیدم ــر چش ــه تأثی ــبت ب ــودکان نس ــد. ک می دهن
ــوار  ــا دش ــه درک آنه ــوند ک ــی ش ــه تغییرات ــت متوج ــن اس ــاس اند و ممک ــر حس ــه تغیی ب
باشــد و ابــراز خشــم و عصبانیــت کننــد. آنهــا انــواع تــرس ، عــدم قطعیــت،  انــزوای جســمی 
ــه  ــه دوم فوری ــه در هفت ــی ک ــات مقدمات ــی از مطالع ــد. یک ــه می کنن ــی را تجرب و اجتماع
2020 در چیــن انجــام شــد، نشــان داد کــه شــایع ترین مشــکالت روانــی و رفتــاری در میــان 
ــش  ــرس از پرس ــری و ت ــی، تحریک پذی ــی، حواس پرت ــوان، پرحرف ــودک و نوج 320 ک
دربــاره ایــن اپیدمــی بــود. کــودکان کوچک تــر  ) ســه تــا شــش ســال(  بیشــتر از کــودکان 
ــه  ــرس از اینک ــونت و ت ــد خش ــد، مانن ــاری را دارن ــم بیم ــروز عالئ ــال ب ــر، احتم بزرگ ت
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ــی  ــنی، بی توجه ــای س ــام گروه ه ــوند. در تم ــال ش ــت مبت ــن عفون ــه ای ــواده ب ــای خان اعض
.)Jiao & et al, 2020( ــد ــودکان بودن ــی ک ــم روان ــدیدترین عالئ ــری، ش و تحریک پذی

ــود  ــراف خ ــرات اط ــز از تغیی ــاله نی ــودکان دو س ــی ک ــه حت ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
ــن  ــه ای ــد ک ــاس می کنن ــد و احس ــرزنش می کنن ــود را س ــودکان خ ــی ک ــتند. گاه آگاه هس
بیمــاری مجازاتــی بــرای بدی هــای آنهاســت. ممکــن اســت کــودکان نگــران وضعیــت عاطفــی 
بزرگســاالن شــوند و ایــن اضطــراب می توانــد بــه طــور غیــر عمــدی منجــر بــه اجتناب کــودکان 
از بــه اشــتراک گذاشــتن نگرانی هــای خــود در تــالش بــرای حفاظــت از دیگــران شــود و باعث 
.)Dalton & et al, 2020( شــود کــودکان بــه تنهایــی بــا ایــن احساســات دشــوار کنــار بیاینــد

از آنجایــی کــه رســانه ها و مکالمــات اجتماعــی تحــت  تأثیــر شــیوع بیمــاری قــرار دارنــد، 
کــودکان در معــرض مقادیــر زیــادی اطالعــات هســتند و نگرانــی، اضطــراب و تــرس را تجربــه 
ــای  ــه ترس ه ــبیه ب ــیار ش ــه بس ــد ک ــی باش ــواع ترس های ــامل ان ــد ش ــن می توان ــد. ای می کنن
بزرگســاالن اســت، ماننــد تــرس از مــرگ، تــرس از دســت دادن عزیــزان، یــا تــرس از 
درمان هــای پزشــکی. ممکــن اســت تقاضاهــای بیشــتری از والدیــن داشــته باشــند و در نتیجــه 

.)Kluge, 2020( ــد ــرار گیرن ــز تحــت فشــار بیــش از حــد ق ــن نی والدی
وقتــی مــدارس تعطیــل باشــد، کــودکان دیگــر انگیزه و حــس ســاختاریافته ای کــه با محیط 
مدرســه فراهــم می شــود، ندارنــد و فرصــت کمتــری بــرای بــودن بــا دوســتان و کســب حمایــت 
اجتماعــی دارنــد. در خانــه مانــدن می توانــد برخــی کــودکان را در معــرض خطــر بیشــتری قــرار 
دهــد و در صــورت نبــود خانــۀ امــن، شــاهد خشــونت بین فــردی و تجربۀ کــودک آزاری باشــند 

.)Kluge, 2020( کــه بســیار نگران کننــده اســت
شــواهد نشــان می دهــد زمانــی کــه کــودکان خــارج از مدرســه هســتند ) مثــل 
ــر فعــال هســتند. زمــان  ــه و تعطیــالت تابســتان( ، از نظــر فیزیکــی کمت تعطیــالت آخــر هفت
ــای غذایــی       ــای خــواب نامنظــم و رژیم ه ــای تلویزیــون طوالنی تــر اســت، الگوه تماش
ــی  ــی - تنفس ــی قلب ــش آمادگ ــش وزن و کاه ــه افزای ــر ب ــه منج ــد ک ــب تری دارن نامناس
ــود  ــد ب ــر خواه ــی بدت ــاد زمان ــه احتمــال زی ــر ســالمتی، ب ــی ب ــرات منف ــن اث می شــود. چنی
ــا  ــی و تعامــل ب ــدون فعالیت هــای بیرون ــه  ب کــه در طــول شــیوع بیمــاری، کــودکان در خان
ــتگی  ــاری، خس ــرس از بیم ــه، ت ــی قرنطین ــدت طوالن ــوند. م ــدود می ش ــود مح ــتان خ دوس
ــان،  ــا همکالســی ها، دوســتان و معلم ــاط ب ــدم ارتب ــی، ع و بی حوصلگــی، اطالعــات ناکاف
ــی  ــرات منف ــد تأثی ــواده می توان ــی خان ــکالت مال ــه و مش ــخصی در خان ــای ش ــود فض کمب
ــرات  ــن تغیی ــل بی ــن تعام ــر ای ــان داشــته باشــد. عــالوه ب ــر کــودکان و نوجوان ــداری ب و پای
ــرات  ــد اث ــی - اجتماعــی ناشــی از حبــس خانگــی می توان ســبک زندگــی و اســترس روان
ــرای کاهــش پیامدهــای  ــد. ب ــی کــودک را تشــدید کن ــر ســالمت جســمی و روان مضــر ب
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ــد از  ــن بای ــه و والدی ــه، مدرس ــی، جامع ــر دولت ــازمان های غی ــت، س ــی، دول ــس خانگ حب
ــه ایــن مســائل، تــالش بیشــتری  ــرای رســیدگی ب پیامدهــای ایــن وضعیــت آگاه باشــند و ب

.)Dalton & et al, 2020( کننــد

شیوع ویروس کرونا و سالمت روان کارکنان مراقبت های بهداشتی
ــراد در بســیاری  ــرای ســالمت شــغلی اســت. اف ــزرگ ب ــروس، چالشــی ب بیمــاری کروناوی
ــا خطــر بــاالی ابتــال مواجــه هســتند. فهرســت بلنــدی از مشــاغل وجــود دارد  از مشــاغل، ب
کــه شــامل تمــاس مســتقیم بــا مــردم و نزدیکــی فیزیکــی بــه دیگــران اســت. بــدون شــک 
پرســنل بهداشــتی ایــن روزهــا در سراســر دنیــا مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. آنهــا در خــط 
ــرای  ــتگی ناپذیر ب ــورت خس ــه ص ــد و ب ــرار دارن ــاری ق ــن بیم ــیوع ای ــا ش ــارزه ب ــدم مب مق
محافظــت و مراقبــت از بیمــاران فعالیــت می کننــد و فداکاری هــای بزرگــی بــه نفــع جامعــه 
ــد،  ــه می کنن ــی را تجرب ــترس کاری باالی ــا اس ــه تنه ــا ن ــد. آنه ــام می دهن ــترده تر انج گس
ــا را در  ــر آنه ــن ام ــه ای ــد، ک ــرار دارن ــروس ق ــه وی ــال ب ــاالی ابت ــر ب ــرض خط ــه در مع بلک

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــکالت روان ــرض مش مع
ــترس زای  ــل اس ــا عوام ــی ب ــدم اپیدم ــوط مق ــتی در خط ــای بهداش ــان مراقبت ه کارکن
ــزات  ــدود تجهی ــع مح ــر، مناب ــتر و طوالنی ت ــیوع بیش ــم انداز ش ــتند: چش ــه هس ــادی مواج زی
ــدن بیمــار شــدن همــکاران و اتخــاذ  ــه، دی ــه خان ــروس ب ــال وی ــرس انتق ــردی، ت حفاظــت ف
تصمیم هــای ســخت دربــاره منابــع کمیــاب و نجات بخــش ماننــد اســتفاده از دســتگاه تنفســی 
.)Schoch-Spana, 2020( بــرای برخــی بیمــاران، فشــار روانــی زیــادی بــر آنهــا وارد می کنــد

ــش از شــانزده ســاعت  ــه طــور متوســط بی ــان ب ــدم درم ــان خــط مق بســیاری از کارکن
در روز کار می کننــد کــه باعــث می شــود خــواب کافــی نداشــته باشــند. اختــالالت 
روان پزشــکی ماننــد افســردگی، اضطــراب و اختــالل اســترس پــس از ســانحه، در کارکنــان 

.)Dong & Bouey, 2020( ــت ــده اس ــزارش ش ــی گ ــتی و درمان ــای بهداش مراقبت ه
ــالمت  ــکالت س ــه مش ــان داد ک ــددی نش ــات متع ــز مطالع ــارس نی ــی س ــس از اپیدم پ
ــس  ــترس پ ــالل اس ــه اخت ــت ک ــش یاف ــتی افزای ــای بهداش ــان مراقبت ه ــی در کارکن روان
از ســانحه و افســردگی، شــایع ترین اختــالالت بودنــد. بــروز افســردگی، بی خوابــی و 
اســترس پــس از ســانحه در میــان پرســتاران درگیــر در درمــان بیمــاران ســارس بــه ترتیــب 
38/5%، 37% و 33% بــوده  اســت. در چیــن نیــز مطالعــه مبتنــی بــر وب، شــیوع بــاالی 
اختــالل اضطــراب فراگیــر و کیفیــت خــواب ضعیــف را در طــول اپیدمــی کروناویــروس در 

.)Huang & Zhao, 2020( کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی نشــان می دهــد
متأســفانه بســیاری از پرســنل خــط مقــدم، ســالمتی خــود را از دســت داده انــد و آلــوده 
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س کرونا در جامعه
پیامدهای روان شناختی شیوع ویرو

شــده اند یــا مرده انــد کــه باعــث افزایــش فشــار روانــی می شــود. آنهــا در شــرایط اســترس 
ــی از کار  ــتی ناش ــارهای بهداش ــا و فش ــا تهدیده ــه ب ــوده، در مواجه ــی ب ــی و روان فیزیک
ــد.  ــی می کنن ــزوا و درماندگ ــاس ان ــاری، احس ــرس از بیم ــواده، ت ــم، دوری از خان پرتراک
تحقیقــات نشــان می دهــد آنهــا از تنهایــی، اضطــراب، تــرس، خســتگی، اختــالالت خــواب 
و دیگــر مشــکالت ســالمت جســمی و روانــی رنــج می برنــد. همــه پرســتاران دربــاره تأثیــر 
ــان  ــد. خانواده هایش ــی می کنن ــراز نگران ــود اب ــای خ ــالمت خانواده ه ــر س ــاری ب ــیوع بیم ش
نیــز نگــران ســالمتی آنهــا هســتند و پــس از جدایــی از خانــواد ه، آنهــا احســاس درماندگــی 

.)Brooks & et al, 2020( و گنــاه می کننــد
ــو و همــکاران )2020(، شــدت آســیب های شــغلی در پرســتاران خــط  در پژوهــش ژن
مقــدم، پرســتاران غیــر خــط مقــدم و عمــوم مــردم بررســی شــد. شــدت آســیب های روانــی 
ــر خــط  ــج نشــان داد کــه پرســتاران غی ــود. نتای ــر ب ــر خــط مقــدم، جدی ت در پرســتاران غی
ــی پرســتاران  ــی کــه تحمــل روان ــد، در حال ــج می برن ــی رن مقــدم بیشــتر از مشــکالت روان
خــط مقــدم بیشــتر اســت. ممکــن اســت بــه دلیــل ایــن واقعیــت باشــد کــه پرســتاران خــط 
ــن  ــد. همچنی ــی دارن ــی کاف ــه انتخــاب می شــوند و آمادگــی روان ــه طــور داوطلبان ــدم ب مق
ــی و  ــاره اپیدم ــی بیشــتر درب ــر، آگاه ــه کاری باالت ــا تجرب ــاً ب ــدم عمدت ــتاران خــط مق پرس
ظرفیــت روانــی باالتــری هســتند. عــالوه بــر ایــن پرســتاران خــط مقــدم در ارتبــاط نزدیــک 
بــا بیمــاران هســتند و بــا آنهــا همــدردی می کننــد و پرســتاران غیــر خــط مقــدم عــالوه بــر 
همــدردی بــا بیمــاران، نگرانــی و همــدردی همــکاران خــط مقــدم را نیــز تحمــل می کننــد. 
در پژوهــش نیوســان و همــکاران )2020(، پرســتاران، اجتنــاب، انــزوا، گمانه زنــی، 
ــا از  ــد ت ــه کار گرفتن ــی را ب ــی روان ــای دفاع ــر مکانیزم ه ــی و دیگ ــوخ طبعی، خودآگاه ش
نظــر روانــی خــود را بــا شــرایط وفــق دهنــد. ثابــت شــده  اســت کــه تمــام اقدامــات مقابلــه بــا 
ایــن فاجعــه همه گیــر می توانــد اســترس را کاهــش داده، ســالمت روانــی را ارتقــا بخشــد. 
از طــرف دیگــر بســیاری از پرســنل بیمارســتان بــه دلیــل مســئولیت کاری بــاال و 
ــد  ــتان می مانن ــی در بیمارس ــی طوالن ــرای مدت ــواده، ب ــه خان ــاری ب ــال بیم ــی از انتق نگران
و خــود را قرنطینــه می کننــد. پنــج مطالعــه، نتایــج روان شــناختی قرنطینــه کارکنــان را 
ــه  ــه ) ن ــام دوره قرنطین ــس از اتم ــه پ ــه بالفاصل ــان داد ک ــج نش ــت. نتای ــرده اس ــی ک بررس
ــن  ــود. در همی ــاد ب ــترس ح ــالل اس ــانه های اخت ــده نش ــل پیش بینی کنن ــه عام روز( ، قرنطین
مطالعــه، کارکنــان قرنطینه شــده بــه طــور معنــی داری بیشــتر گــزارش خســتگی، جــدا شــدن 
ــی،  ــری، بی خواب ــا بیمــاران تــب دار، تحریک پذی ــگام برخــورد ب از دیگــران، اضطــراب هن
ــا  ــه کار و ی ــل نداشــتن ب ــری از انجــام کار و تمای ــف، جلوگی تمرکــز و بی تصمیمــی ضعی
در نظــر گرفتــن اســتعفا بودنــد. کارگــران مراقبت هــای بهداشــتی کــه قرنطینــه شــده بودنــد، 
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نســبت بــه عمــوم مــردم کــه قرنطینــه شــده بودنــد، نشــانه های شــدیدتری از اســترس پــس 
ــم،  ــا خش ــود. آنه ــر ب ــاد باالت ــه ابع ــی در هم ــور قابل توجه ــه ط ــه ب ــتند، ک ــیب داش از آس
ــی  ــی، نگران ــت، ناراحت ــی، عصبانی ــی، تنهای ــاه، درماندگ ــدی، گن ــرس، ناامی ــی، ت آزردگ
ــه  ــه ب ــن توج ــد )Brooks & et al, 2020(. بنابرای ــزارش دادن ــری گ ــادی کمت ــتر و ش بیش
مســائل بهداشــت روانــی در کارکنــان بهداشــت و درمــان بــرای پیشــگیری و کنتــرل بهتــر 
آســیب های روانــی بســیار مهــم اســت و بــرای کاهــش ایــن آســیب های روانــی بایــد یــک 

ــه و اســتفاده شــود. ــی تهی ــه بحــران روان برنامــه جامــع مداخل

شیوع ویروس کرونا و اندوه جمعی
ــا یــک بیمــاری روان شــناختی  ــی همه گیرشناســی اســت، ام ــروس، بحران بیمــاری کروناوی
ــخصی  ــت ش ــاس امنی ــارات از احس ــی خس ــروز برخ ــث ب ــه باع ــود ک ــوب می ش ــز محس نی
گرفتــه تــا روابــط اجتماعــی و امنیــت مالــی شــده  اســت. دکتــر شــری کورمیــر، روان شــناس 
متخصــص دربــاره ســوگ می گویــد: وضعیــت کنونــی، اضطــراب، اســترس و ناراحتــی را 
برمی انگیــزد و ایــن زمــان، دوران انــدوه جمعــی اســت. مهــم اســت تشــخیص دهیــم کــه در 
میانــه ایــن انــدوه جمعــی هســتیم. همــه مــا اکنــون چیــزی را از دســت می دهیــم. بســیاری از 
مــردم در حــال تجربــه خســارات فــردی، از جملــه بیمــاری و مــرگ ناشــی از کروناویــروس 
ــا از دســت دادن شــغل در نتیجــه تحــوالت اقتصــادی هســتند. کورمیــر می گویــد: حتــی  ی
افــرادی کــه چیــزی بــه انــدازه یــک شــغل یــا فــرد مــورد عالقــه خــود را از دســت نداده انــد 
نیــز تحــت  تأثیــر قــرار گرفته انــد. او می گویــد: در حالــی کــه مــا کار، مراقبــت بهداشــتی، 
آمــوزش و سیســتم های اقتصــادی را نظــاره می کنیــم، اندوهــی مشــترک وجــود دارد: همــه 
ــا در حــال از دســت دادن  ــات هســتند. م ــا وابســته ایم، بی ثب ــه آنه ــا ب ــن سیســتم ها کــه م ای
ــه  ــت ب ــن اس ــه ممک ــتیم ک ــی هس ــاغل و حمایت های ــا، مش ــا، دارایی ه ــا، پروژه ه مکان ه
ــا  ــا ب ــد ت ــور می کن ــراد را مجب ــر، اف ــاری همه گی ــن بیم ــیم. ای ــته باش ــا وابس ــه آنه ــدت ب ش

.)Weir, 2020( ــه رو شــوند ــن وابســتگی هایی روب ضعــف چنی
ــارت ها  ــالح خس ــه اصط ــد، ب ــه می کنن ــون تجرب ــراد اکن ــه اف ــی ک ــیاری از زیان های بس
ــد مــرگ  ــه ای واحــد مانن و فقدان هــای مبهــم هســتند. اینهــا فاقــد شــفافیت و تعریــف نکت
هســتند و ایــن عــدم شــفافیت می توانــد حرکــت رو بــه جلــو را ســخت کنــد. گســترش ایــن 
ــت  ــد: از دس ــارات می کن ــی خس ــا برخ ــه ب ــه مواجه ــور ب ــردم را مجب ــر، م ــاری همه گی بیم
ــی.  ــت مال ــغل و امنی ــردی، ش ــای ف ــی و آزادی ه ــات اجتماع ــت، ارتباط ــس امنی دادن ح
ــوز  ــد کــرد کــه هن ــه خواهن ــدی را تجرب ــای جدی ــردم زیان ه ــا شــیوع بیشــتر بیمــاری، م ب
نمی توانیــم پیش بینــی کنیــم. افــراد در حــال تجربــۀ انــدوه از دســت دادن زندگــی هســتند. 
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ــه از  ــود ک ــی ش ــدوه طوالن ــه دوره ای از ان ــر ب ــد منج ــغل می توان ــت دادن ش ــی از دس حت
اضطــراب و افســردگی متمایــز اســت. بــه نظــر می رســد کــه ایــن انــدوه طوالنــی مربــوط بــه 

اثــرات از دســت دادن شــغل بــر اعتمــاد بــه نفــس و بــاور بــه دنیــای عادالنــه اســت. 
اریــکا فلیکــس )2020( می گویــد چیــزی کــه مــا از بالیــای طبیعــی آموختیــم، اهمیــت 
مــداوم حمایت هــای اجتماعــی اســت. بحــران می توانــد خالقیــت و تعهــد را تحریــک کنــد. 
ــان  ــر در زم ــن ام ــد. ای ــی باش ــدوه حیات ــم و ان ــذر از غ ــد در گ ــی می توان ــت اجتماع حمای
فاصلــه فیزیکــی کــه مــردم در خانه هــای خــود دور از عزیــزان و اطرافیانشــان هســتند، دچــار 
ــای  ــی، پیام ه ــای تلفن ــازی، تماس ه ــای مج ــق فض ــد از طری ــردم بای ــود. م ــکل می ش مش
ــود  ــی خ ــت اجتماع ــبکه های حمای ــا ش ــی ب ــانه های اجتماع ــری و رس ــت تصوی ــی، چ متن

.)Weir, 2020( ارتبــاط برقــرار کننــد

شیوع ویروس کرونا و سوگ پیچیده )ابراز نشده(
ــد  ــی از رون ــن، بخش ــت. تدفی ــم اس ــیار مه ــالم، بس ــوگ س ــرای س ــوگواری ب ــم س مراس
ســوگواری اســت کــه فرصتــی را بــرای ســوگواران فراهــم می کند تــا احساســات و عواطف 
خــود را دربــاره عزیزانشــان ابــراز کننــد و هیجانــات خــود را تخلیــه کننــد. در تــالش بــرای 
ــول و  ــوگواری معم ــم س ــزاری مراس ــکان برگ ــروس، ام ــاری کروناوی ــترش بیم ــار گس مه
ــکان  ــتان و نزدی ــد دوس ــت و آم ــم و رف ــم، چهل ــوم، هفت ــم س ــراد در مراس ــدن اف ــع ش جم
ــه  ــد، بلک ــت می دهن ــان را از دس ــی از عزیزانش ــا یک ــه تنه ــن ن ــت. بنابرای ــه اس ــن رفت از بی
ــاس  ــد. احس ــزار کنن ــمی برگ ــوند و مراس ــع ش ــا جم ــت آنه ــرای گرامی داش ــد ب نمی توانن

.)Cummins, 2020( ــد ــا مرده ان ــت آنه ــدون حمای ــا و ب ــان، تنه ــه عزیزانش ــد ک می کنن
بــودن کنــار بســتر فــردی کــه شــدیداً بیمــار اســت، بیــان مهمــی از عشــق اســت؛ امــا بــه 
دلیــل فاصلــۀ فیزیکــی بــرای جلوگیــری از گســترش ایــن ویــروس، ممکــن نیســت. اغلــب 
ــا پشــیمانی شــدید،  ــده ب ــواده داغ دی ــرد و اعضــای خان ــواده می می ــدون حضــور خان ــرد ب ف

.)Scott, 2020( ــد ــی می مانن ــاه و درماندگــی باق احســاس گن
نبــود مراســم ســوگواری، خداحافظــی نکــردن بــا عزیــز از دســت رفتــه و ندیــدن جســم او 
در آخریــن لحظــات و تصــور درد و رنجــی کــه ممکــن اســت تحمــل کــرده باشــد، خاطــرات 
دردناکــی هســتند کــه بــا بازمانــدگان می مانــد. مــرگ ناشــی از ویــروس کرونــا، حــل فراینــد 
ســوگ را دشــوار کــرده، زمینــه بــرای ســوگ ابرازنشــده یــا پیچیــده را تقویــت می کنــد کــه 
ــه انــدازه کافــی بــرای  اثــرات مخــرب و طوالنی مدتــی  بــر جــای می گــذارد. افــرادی کــه ب
ــا اختــالل ســوگ پیچیــده دســت و پنچــه نــرم  عزیزانشــان ســوگواری نمی کننــد، احتمــاالً ب
ــه می کننــد، دوره ای از غــم  خواهنــد کــرد. بیشــتر افــرادی کــه داغدیدگــی طبیعــی را تجرب
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ــن احساســات  ــج ای ــه تدری ــد. ب ــاه و عصبانیــت دارن ــی احســاس گن ــی و حت ــدوه، کرخت و ان
فروکــش می کنــد و فقــدان را می پذیرنــد. ولــی در ســوگ پیچیــده احســاس فقــدان، 
ــه  ــاک ب ــد و احساســات دردن ناتوان کننــده اســت و حتــی بعــد از گــذر زمــان بهبــود نمی یاب
ــود.  ــوار می ش ــی دش ــی طبیع ــرگیری زندگ ــه از س ــت ک ــدید اس ــدت و ش ــدری طوالنی م ق
ــه  ــا عالئــم شــدیدتر از ســوگ معمولــی تجرب ــا ابرازنشــده، طوالنی تــر و ب ســوگ پیچیــده ی
ــرادی کــه  ــد. اف ــا مشــکل مواجــه می کن ــادی زندگــی را ب ــه روال ع می شــود و بازگشــت ب
ــرار  ــی ق ــا روان ــای جســمی  و ی ــرض بیشــتِر بیماری ه ــده هســتند، در مع دچــار ســوگ پیچی
دارنــد و عالئمــی چــون عصبانیــت و یــا حمــالت خشــم، ناتوانــی در تمرکــز بــر هــر چیــزی به 
جــز مــرگ شــخص مــورد عالقــه، تمرکــز بــر یادآورهــای مرحــوم و یــا اجتنــاب بیــش از حــد 
از چنیــن یادآورهایــی را نشــان می دهنــد. در ســوگ پیچیــده، احساســات شــدیدی از غــم، 
درد، جدایــی، ناامیــدی، پوچــی، عزت نفــس پاییــن، تلخــی و یــا اشــتیاق بــرای حضــور متوفــی 
ــا اعمــال  ــار خودمخــرب ی وجــود دارد و ممکــن اســت عــدم پذیــرش واقعیــت مــرگ، رفت
خودکشــی نیــز دیــده شــود. از طــرف دیگــر شــروع ناگهانــی ویــروس کرونــا، ســرعتی کــه 
افــراد از ســالمت نســبی بــه شــرایط بحرانــی می رونــد و طبیعــت ضربه زننــده ســاعات پایانــی 
ــدت  ــه م ــه اســت. کســانی کــه عزیزانشــان ب ــروس بی رحمان ــن وی ــد. ای ــه آســیب می افزای ب
چنــد هفتــه تحــت حمایــت دســتگاه تنفــس مصنوعــی بودنــد، خســتگی جســمی و روحــی را 
پــس از رســیدن بــه نتیجــه نهایــی تجربــه کردنــد. ایــن عــوارض تاحــد زیــادی نادیــده گرفتــه 
شــده اند و جــای خــود را بــه نگرانی هــای فــوری داده انــد. امــا قطعــاً طــی ســال ها و ماه هــای 

.)Scott, 2020( آینــده آشــکار خواهــد شــد

شیوع ویروس کرونا و تعارضات خانوادگی
بــا شــیوه ویــروس کرونــا، دشــواری های زیــادی بــرای خانواده هــا به ویــژه والدیــن شــاغل 
بــه وجــود آمــده اســت و اگــر از آنهــا حمایــت نشــود، در درازمــدت آســیب جــدی می بینند 
کــه اثــرات آن در نســل های آینــده بــروز خواهــد کــرد. آنهــا بــا یکــی از مهم تریــن 
ــا تقاضاهــای رقابتــی  ــواده. ایــن تعــارض ب ــد: تعــارض کار - خان تعارضــات ســروکار دارن
کار مــزدی و تعهــدات خانوادگــی در ارتبــاط اســت. بــا وجــود فاصلــه گرفتــن اجتماعــی و 
تعطیلــی بســیاری از مشــاغل، کار و نگهــداری از کــودک بــرای والدیــن شــاغل در چنــد ماه 
آینــده حتــی ســخت تر خواهــد شــد و تعارضــات و مشــکالت خانوادگــی و فــردی زیــادی 
بــه وجــود خواهــد آورد. بــه دلیــل ایــن فاصلــه اجتماعــی اجبــاری و یــا داوطلبانــه، بســیاری 
از والدیــن در حــال حاضــر بــا یــک هنجــار جدیــد ســروکار دارنــد کــه بایــد در حیــن انجــام 
ــن قرنطینــه می توانــد چالــش فوق العــاده ای  وظایــف والدینــی تمام وقــت کار کننــد. ای
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ــته و  ــای بس ــه در محله ه ــی ک ــلی و آنهای ــای چندنس ــژه خانواده ه ــا به وی ــرای خانواده ه ب
ــات  ــی و اقدام ــه اجتماع ــت فاصل ــه رعای ــه ب ــا توج ــد. ب ــد، باش ــی می کنن ــک زندگ کوچ
قرنطینــه، والدیــن حتــی در اســتخدام افــرادی بــرای مراقبــت از کــودکان نیــز مشــکل دارنــد. 
در برخــی کشــورها ماننــد کانــادا، دولت هــای اســتانی و فــدرال بــه ســرعت بــه درخواســت 
مراقبــت از کــودکان کارگــران خــط مقــدم در طــول بحــران کروناویــروس پاســخ داده انــد. 
ــم  ــراد فراه ــرای اف ــراری را ب ــودکان اضط ــت از ک ــز مراقب ــادا، مراک ــتان کان ــن اس چندی
کرده  انــد و اقدامــات ویــژه ای بــرای رعایــت پروتکل هــای فاصلــه اجتماعــی انجــام 
ــات  ــن اقدام ــورها از ای ــیاری از کش ــی بس ــد )DeGregory & Italiano, 2020(. ول داده ان
ــان  ــداری از کودکانش ــرای نگه ــیاری ب ــکالت بس ــاغل، مش ــن ش ــتند و والدی ــروم هس مح

دارنــد و پیامدهــای جــدی ســالمت روانــی بــرای چنیــن افــرادی وجــود دارد.
در دوران قرنطینــه، بــه دلیــل طوالنــی شــدن زمــان مانــدن در خانــه و افزایــش مــدت زمــان 
تعامــل زوجیــن بــا یکدیگــر، درگیری هــا، خشــونت های خانوادگــی و همچنیــن تنــش میــان 
همســران و اختالفــات زناشــویی افزایــش یافتــه اســت. برخــی افــراد هرچــه زمــان بیشــتری را 
بــا هــم می گذراننــد، بیشــتر از یکدیگــر متنفــر می شــوند. مــردم بــه فضــا نیــاز دارنــد. نــه تنهــا 
بــرای زوج هــا، بلکــه بــرای همــه صــادق اســت. آمــار طــالق در چیــن بــه شــدت افزایــش یافته 
و ایــن یــک هشــدار بــرای کل دنیاســت. گزارشــی کــه در میانــه مــاه مــارس در وب ســایت 
دولتــی شــهر چیــن منتشــر شــد، نشــان داد کــه مســائل جزئــی در زندگــی منجــر بــه تشــدید 

درگیری هــا شــده  اســت و مــوارد خشــونت خانوادگــی نیــز افزایــش یافتــه اســت. 
یــک ســال پــس از بیمــاری ســارس در هنگ کنــگ و چیــن، تحقیقاتــی صــورت گرفت 
کــه نشــان داد آمــار طــالق 21 درصــد افزایــش یافــت کــه از علت هــای آن، خشــونت های 
خانوادگــی، افســردگی، اختــالالت روحــی و روانــی بجــا مانــده از ایــن بیمــاری اعــالم شــد. 
ــن  ــریه آنالی ــک نش ــده اند. ی ــر ش ــویی پ ــزاع زناش ــی از ن ــا گزارش های ــی ب ــانه های چین رس
ــتان  ــه در اس ــه یانگ تس ــداد رودخان ــس در امت ــه پلی ــزارش داد ک ــانگهای گ ــتقر در ش مس
هوبــی، در نزدیکــی جایــی کــه ایــن بیمــاری همه گیــر در ووهــان آغــاز شــد، 261 گــزارش 
ــر بیــش از 74 گزارشــی  ــاره خشــونت خانگــی در مــاه فوریــه دریافــت کــرد؛ ســه براب درب

.)Bloomberg BusinessWeek, 2020( کــه در همــان مــاه در 2019 گــزارش شــد
ــک  ــردم را در ی ــی، م ــه خانگ ــا و قرنطین ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
دیــگ زودپــز قــرار داده اســت. قرنطینــه، تناقض هــا را تشــدید کــرده و برخــی زوجیــن دیگــر 
ــه  ــاال رفت ــالق ب ــت ط ــار درخواس ــورک، آم ــد. در نیوی ــل کنن ــر را تحم ــد یکدیگ نمی توانن
اســت و بــا انبوهــی از پرونده هــای در انتظــار بــرای بازگشــایی دادگاه مواجــه هســتند. حتــی 
ــه حالــت عــادی خــود بازگــردد،  زمانــی کــه بیمــاری همه گیــر فروکــش کنــد و زندگــی ب
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ــا برجــا بماننــد.  انتظــار مــی رود آســیب های وارده از فشــارهای روانــی و اقتصــادی، ماه هــا پ
ــور  ــاوره و ام ــرکل مش ــا، مدی ــوی وحیدنی ــده از س ــار ارائه ش ــق آم ــز طب ــران نی در ای
ــاور  ــدای مش ــا ص ــن ب ــای زوجی ــزان تماس ه ــور، می ــتی کش ــازمان بهزیس ــناختی س روان ش
ــان  ــت، نش ــه و کروناس ــی در دوران قرنطین ــات خانوادگ ــه اختالف ــوط ب ــه مرب ــتی ک بهزیس
می دهــد آمارهــای اختالفــات بیــن زوجیــن، ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت. برخــی 
اختالفــات زوجیــن مربــوط بــه اختالفــات بــر ســر رعایــت اصــول بهداشــتی و هنــگام بیــرون 
رفتــن یکــی از اعضــای خانــواده اســت. همچنیــن بــا تعطیلــی مــدارس و حضــور کــودکان 
ــرد.  ــورت می گی ــد ص ــت فرزن ــر تربی ــر س ــویی ب ــات زناش ــیاری از اختالف ــه، بس در خان
ســرگرمی هایی کــه افــراد خانــواده از قبــل بــرای خودشــان ایجــاد می کردنــد ماننــد بیــرون 
ــا  ــی داد، ام ــش م ــود را کاه ــای موج ــا، تنش ه ــد و بازدیده ــد و  دی ــه، خری ــن از خان رفت
اکنــون ایــن فرصــت هــا وجــود نــدارد و بــا نشســتن در خانــه، خشــونت هایی ماننــد بحــث و 

ــا، 1399(.  ــد )ایرن ــل رخ می ده ــی قت ــک کاری و گاه ــدل، کت ج
ســازمان بهزیســتی ایــران از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری ســعی کــرد بــا ایجــاد یــک ظرفیــت 
اضافــی در مرکــز مشــاوره های تلفنــی بــا شــماره 1480 و افزایــش ســاعت کاری تــا ســاعت 24، 
ــا اســتفاده از کارشناســان ارشــد و دکتــرای روان شناســی بــه کســانی کــه درگیــر ناهنجــاری  ب
خانوادگــی می شــوند، مشــاوره رایــگان ارئــه  دهــد. همچنیــن ســامانه ای بــا شــماره 123 بــا عنوان 
ــدازی شــده اســت کــه هــم مشــاوره می دهــد و هــم در مــوارد  ــز راه ان اورژانــس اجتماعــی نی

خــاص بــا مجــوزی کــه دارد، در مــورد کــودک و همســرآزاری مداخلــه می کنــد.
ــای  ــک فض ــدن در ی ــم مان ــار ه ــا کن ــد، ام ــت دارن ــر را دوس ــردم یکدیگ ــد م ــر چن ه
ــرات  ــد. تأثی ــش می ده ــا را کاه ــدارای آنه ــل و م ــی، تحم ــدت طوالن ــرای م ــک ب کوچ
جامعه شــناختی کروناویــروس را در آینــده واضح تــر خواهیــم دیــد. بــا ایــن حــال افزایــش 
ــر  ــروس ب ــر وی ــوارد طــالق و درخواســت های طــالق نشــان دهنده تأثی ــداد م جــدی در تع

ــی و خانوادگــی مــردم اســت. زندگــی روان

جمع بندی و نتیجه گیری
ــرای  ــزرگ ب ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــان ب ــر جه ــروس در سراس ــر کروناوی ــاری همه گی بیم
ــار روزمــره مــردم و ایجــاد  ــر رفت ــر ب ــا تأثی ــی شــناخته شــده کــه ب ســالمت جســمی و روان
احساســات منفــی و تــرس شــدید بــر زندگــی افــراد تأثیــر گذاشــته اســت. مــرور مطالعــات 
انجام-شــده دربــاره شــیوع ایــن بیمــاری نشــان از وجــود پیامدهــای روان شــناختی گســترده  
در سراســر جهــان دارد و ســالمت روانــی را در ســطح فــردی، بین فــردی و اجتماعــی 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. اثــرات روانــی ظهــور و گســترش ســریع بیمــاری باعــث تغییــر 
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شــرایط زندگــی افــراد شــده و اثــرات روانــی مخربــی ماننــد اضطــراب، افســردگی و تــرس 
ــیوع  ــرس، ش ــی از ت ــی ناش ــار بیش واکنش ــه و رفت ــرس تعمیم یافت ــت. ت ــرده اس ــاد ک را ایج
ــی،  ــزوای اجتماع ــترش ان ــی و گس ــتم های حمایت ــدن سیس ــگ ش ــا کم رن ــرده و ب ــدا ک پی
افــراد از نظــر روحــی و روانــی آســیب پذیرتر شــده اند. قرنطینــه نیــز تأثیــرات روانــی 

ــه ســردرگمی، خســتگی روحــی و خشــم را ایجــاد کــرده اســت.  ــادی از جمل زی
ــد اضطــراب، افســردگی و خشــم(  و  برخــی مطالعــات، شــیوع احساســات منفــی ) مانن
ــث  ــدت را باع ــی طوالنی م ــات منف ــد و احساس ــزارش کرده ان ــی را گ ــای وسواس رفتاره
کاهــش عملکــرد ایمنــی افــراد می داننــد. ســطح بــاالی اضطــراب ســالمتی و یــا رفتارهــای 
غیــر انطباقــی ایمنــی و همچنیــن ســطح پاییــن اضطــراب ســالمتی، پیامدهــای منفــی بــرای 
ــن  ــرات منفــی ای ــه دارد. یکــی دیگــر از پیامدهــای روان شــناختی شــایع، تأثی ــرد و جامع ف
بیمــاری بــر ســالمت روان کــودکان و نوجوانــان و ایجــاد مشــکالت رفتــاری در آنهاســت. 
وجــود انــواع تــرس ، انــزوای جســمی و اجتماعــی، خســتگی و بی حوصلگــی، بی توجهــی و 
ــا همکالســی ها، دوســتان  ــاط نداشــتن ب ــده می شــود. ارتب ــری در کــودکان دی تحریک پذی
و معلمــان، کمبــود فضــای مناســب در خانــه و مشــکالت مالــی خانــواده می توانــد تأثیــرات 

منفــی و پایــداری بــر کــودکان و نوجوانــان داشــته باشــد. 
مطالعــات دربــاره ســالمت روان کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی نشــان از شــیوع 
اختــالالت روانــی از جملــه اختــالل اســترس پــس از ســانحه، افســردگی، بی خوابــی 
ــا شــیوع اضطــراب،  ــروس دارد. ب ــی کروناوی ــر در طــول اپیدم ــالل اضطــراب فراگی و اخت
ــالمتی،  ــت دادن س ــد. از دس ــت می دهن ــزی را از دس ــراد چی ــه اف ــی، هم ــترس و ناراحت اس
عزیــزان، خســارت های مــادی و یــا از دســت دادن شــغل می توانــد احســاس انــدوه جمعــی 
ــود.  ــخص می ش ــده مش ــناختی آن در آین ــات روان ش ــه تبع ــد ک ــم کن ــه حاک را در جامع

در برخــی از مطالعــات، ســوگ پیچیــده از پیامدهــای شــیوع ویــروس کرونــا عنــوان شــده 
کــه ممکــن اســت بــرای افــرادی کــه عزیزانشــان را در اثــر بیمــاری از دســت می دهنــد رخ 
دهــد. آنهــا احساســات شــدیدی از غــم، درد، جدایــی، ناامیــدی، پوچــی و احساســات منفــی 
دیگــری را تجربــه می کننــد کــه می توانــد اثــرات مخــرب و طوالنی مدتــی برجــای گــذارد. 
از دیگــر پیامدهــای شــیوع ایــن بیمــاری، اختالفــات و تعارضــات خانوادگــی عنــوان شــده 
اســت. بــا وجــود شــرایط اســترس زای کنونــی و تأثیــرات منفــی دوران قرنطینــه، خشــونت های 

خانوادگــی، تنــش میــان همســران، اختالفــات زناشــویی و آمــار طــالق افزایــش یافته اســت. 
ــا، همگــی نشــان از وجــود  ــروس کرون ــاره شــیوع وی ــات انجام شــده درب ــرور مطالع م
شــرایط ســخت روانــی در ابعــاد مختلــف دارد. مســئله ای کــه هــر یــک از مــا بــا آن روبــه رو 
ــه ســرعت در  ــه ایــن وضعیــت پرتنشــی اســت کــه ب هســتیم، نحــوۀ مدیریــت و واکنــش ب
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ــراد،  ــه اف ــرای هم ــا ب ــروس کرون ــرب وی ــرات مخ ــد. تأثی ــع رخ می ده ــی و جوام زندگ
فرصتــی ایجــاد می کنــد؛ فرصتــی بــرای آگاه و حســاس بــودن نســبت بــه نیازهــای ســالمت 
ــالت  ــی مداخ ــد. طراح ــت می دهن ــا اهمی ــه آنه ــه ب ــرادی ک ــود و اف ــی خ ــمی و روان جس
ــروری  ــر ض ــاری  همه گی ــن بیم ــول ای ــی در ط ــالمت روان ــود س ــرای بهب ــناختی ب روان ش
ــش  ــود. افزای ــرا ش ــه و اج ــد تهی ــی بای ــران روان ــه بح ــع مداخل ــه جام ــک برنام ــت و ی اس
ــا گســترش شــایعات، اعمــال  ــارزه ب ــرای مب ــت ب ــری کــه دول ــاره تدابی آگاهــی مــردم درب
ــی از  ــی عموم ــش آگاه ــاری و افزای ــای اجب ــر محدودیت ه ــاری ب ــای اختی محدودیت ه
ــل  درک  ــع، قاب ــود بیمــاران، اطالع رســانی به موق ــد بهب ــاره رون ــه اطالعــات درب ــق ارائ طری
و صادقانــه بــه افــراد و حمایــت روانــی از درمانگــران خــط مقــدم و خانواده هــای داغ دیــده 
اتخــاذ می کنــد، می توانــد اضطــراب را در جامعــه کاهــش دهــد. اضطــراب و تــرس افــراد 
نبایــد نادیــده گرفتــه شــود، بلکــه بایــد تصدیــق شــود و اطرافیــان، جوامــع و دولت هــا بــه آن 
توجــه کننــد. بــا اثــرات مخــرب فاصلــه اجتماعــی کــه در حــال حاضــر بــر زندگــی روزمــره 
حاکــم اســت، مهــم اســت کــه بــه یکدیگــر بیشــتر اهمیــت دهیــم و بــه شــیوه های مناســب 

بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کنیــم.
ــاری  ــا بیم ــراد ب ــن تر و اف ــراد مس ــرای اف ــا ب ــروس کرون ــا وی ــری ب ــی درگی ــرات روان اث
زمینــه ای کــه آســیب پذیرتر شــناخته شــده اند، ممکــن اســت مشــکالت روان شــناختی 
شــدیدتری را بــه وجــود آورد. برخــی افــراد مســن ممکــن اســت از نظــر اجتماعــی منــزوی 
ــه  ــد. ب ــد کن ــی را بیشــتر تهدی ــد ســالمت روان ــد کــه می توان ــه کنن ــی را تجرب شــوند و تنهای
همیــن ســبب حفــظ ارتباطــات اجتماعــی بســیار مهــم اســت. برخــی از افــراد مســن ممکــن 
ــا روش هــای دیجیتــال آشــنا باشــند و برخــی دیگــر ممکــن اســت بــرای اســتفاده از  اســت ب
آنهــا بــه راهنمایــی نیــاز داشــته باشــند. خدمات پشــتیبانی روانــی اجتماعــی و ســالمت روانی و 
ســایر خدمــات مرتبــط بــا ایــن جمعیــت بایــد در دســترس باشــد. انجــام فعالیت هــای فیزیکــی، 
انجــام امــور روزمــره یــا ایجــاد فعالیت هــای جدیــد، درگیــر شــدن در فعالیت هایــی کــه حــس 
ــای  ــد تمرین ه ــاب ) مانن ــدد اعص ــاده تم ــون س ــن فن ــری و تمری ــد، یادگی ــت می ده موفقی
تنفســی، آرام-ســازی عضالنــی، مدیتیشــن و ذهن آگاهــی(،  ورزش منظــم و خــواب کافــی 

ــد.  ــد باش ــیار مفی ــی بس ــمی و ذهن ــای جس ــش ناراحتی ه ــد در کاه می توان
ــالمت  ــتند و س ــیب پذیر هس ــی آس ــرات محیط ــر خط ــودکان در براب ــه ک ــا ک از آنج
جســمی، روانــی و بهــره وری آنهــا در زندگــی بزرگســالی عمیقــاً ریشــه در ســال های اولیــه 
ــرای  ــدت ب ــب طوالنی م ــه عواق ــری از هرگون ــرای جلوگی ــالش  ب ــق و ت ــه دقی دارد، توج
ــک  ــئله کم ــن مس ــه ای ــد ب ــه می توان ــاده ای ک ــای س ــت. راهکاره ــروری اس ــودکان ض ک
ــاز  ــان نی ــل ترس هایش ــرای ح ــه ب ــودکان ک ــه ک ــه ب ــق و توج ــراز عش ــد از اب ــد، عبارتن کنن
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دارنــد و صــادق بــودن بــا آنهــا، توضیــح آنچــه در حــال رخ دادن اســت، بــه گونــه ای کــه 
آنهــا بتواننــد درک کننــد. کــودکان بســیار حســاس هســتند و از نحــوه پاســخ دادن والدیــن 
ــت  ــترس زا حمای ــل اس ــت عوام ــد در مدیری ــن بای ــن همچنی ــد. والدی ــو می گیرن ــود الگ خ
ــدا  ــرای پی ــه کــودکان ب ــدان خــود باشــند. کمــک ب ــرای فرزن ــد الگویــی ب ــا بتوانن شــوند ت
ــای  ــاد فعالیت ه ــه و ایج ــای خالقان ــق فعالیت ه ــود از طری ــان خ ــرای بی ــی ب ــردن راه های ک
ســاختاریافته در طــول روز می توانــد مفیــد باشــد و تعامــالت والدیــن و فرزنــدان را 
بهبــود بخشــد. مهارت هــای خــوب فرزند پــروری به ویــژه وقتــی کــودکان در خانــه 
محــدود می شــوند، بســیار مهــم اســت. عــالوه بــر نظــارت بــر عملکــرد و رفتــار کــودک، 
ــا  ــد ت ــک کنن ــودکان کم ــه ک ــد و ب ــرام بگذارن ــود احت ــای خ ــه نیازه ــد ب ــز بای ــن نی والدی
ــرض  ــداوم در مع ــور م ــه ط ــودکان ب ــد. ک ــترش دهن ــی را گس ــای خودنظم ده مهارت ه
ــودکان  ــا ک ــتقیم ب ــوی مس ــتن گفت وگ ــن داش ــد؛ بنابرای ــرار می گیرن ــر ق ــای همه گی خبره
ــد  ــد اضطــراب آنهــا را کاهــش دهــد. حبــس خانگــی می توان ــاره ایــن مســائل می توان درب
فرصــت خوبــی بــرای افزایــش تعامــل بیــن والدیــن و کــودکان، شــرکت دادن کــودکان در 
فعالیت هــای خانوادگــی و بهبــود مهارت هــای خودیــاری آنهــا باشــد. بــا روش هــای درســت 
ــی کــودکان  ــد تقویــت شــود، نیازهــای روان ــروری، پیوندهــای خانوادگــی می توان فرزندپ
ــروس،  ــه کروناوی ــت اینک ــد. در نهای ــش یاب ــی کاه ــات خانوادگ ــود و تعارض ــرآورده  ش ب
اولیــن ویروســی نیســت کــه بشــریت را تهدیــد می کنــد و آخریــن ویــروس نخواهــد بــود. 
جوامــع بایــد از راهبردهــای مؤثــر بــرای تقویــت خانواده هــا بــرای مراقبــت و محافظــت از 
خودشــان و دیگــران و تعامــل بهتــر بــا یکدیگــر اســتفاده کننــد تــا پیامدهــای روانــی شــیوع 

ــه حداقــل برســانند.  بیمــاری را کنتــرل کــرده، ب
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چکیده
ــه بی نظمــی،  ــا ورود ب ــه عنــوان یــک سیســتم پیچیــده و آشــوبی عمــل می کنــد کــه ب شــهر ب
در تــالش بــرای دســتیابی بــه نظــم جدیــدی اســت. در ایــن تأثیــر و تأثــر انتظــار مــی رود کــه 
فضــای شــهری بــه شــیوه نســبتاً متفاوتــی بازتولیــد شــود و در ایــن بازتولیــد، روابــط بیــن مراکــز 
فعالیــت، ســکونت و فضــا دچــار تحــول شــده، الگــو و رفتــار جدیــدی را پی ریــزی کنــد کــه 
خــود می توانــد فضــای جدیــدی را بازتولیــد کنــد. هــدف ایــن مطالعــه، کشــف آثــار احتمالــی 
بحــران ناشــی از کرونــا در فضــای شــهری و منطقــه ای و هم افزایــی ایــن تأثیــر و تأثــر بــا الگوی 
روابــط و رفتــار انســان در فضاســت. بــرای ایــن منظــور پــس از بررســی اســناد و منابــع تاریخــی 
و مشــاهدات ناشــی از تجربــۀ زیســته، بــا گروهــی از صاحب نظــران و متخصصــان ایــن رشــته 
ــر بســتر فضــای  ــق پرسشــنامه طراحی شــده ب ــراد از طری ــن اف ــر از ای ــه شــد کــه 46 نف مصاحب
مجــازی، نظــر خــود را دربــاره متغیر هــا اعــالم کردنــد. میانگیــن و ضریــب تغییــرات یافته هــای 
ایــن نظرســنجی نشــان داد کــه در همــه متغیرهــا، میانگیــن نظرهــا باالتــر از پنــج بــوده و بنابرایــن 
صاحب نظــران معتقــد بــه تغییــر در آینــده هســتند. امــا ضریــب تغییــرات گویــای آن اســت کــه 
ــر  ــاق و اتفاق نظ ــورد وف ــا م ــایر متغیره ــش از س ــود، بی ــع موج ــه در وض ــوالت عینیت یافت تح
اســت. بنابرایــن ضمــن تدویــن اقدامــات فــوری در زمینــه ایــن مــوارد، بــرای ســایر مــوارد نیــز 

ســناریوهای بلندمدت تــری تدویــن شــود.

واژه های کلیدی: شهر و شهرسازی، کرونا، اپیدمی ها، مخاطره مدرن و سیستم آشوبی.
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مقدمه
از اوایــل ســال جدیــد میــالدی، جهــان در جریــان بحرانــی قــرار گرفــت کــه شــاید تصــور 
نمی رفــت اینگونــه بــه جهانگیــری تبدیــل شــود. کرونــا یــا کوویــد 19 کــه از شــهر ووهــان 
ــه  ــکان« )رن ــان و م ــد »فشــرده شــدن زم ــا فراین ــه زندگــی انســان گذاشــت، ب ــای ب ــن پ چی
ــک  ــر نزدی ــه یکدیگ ــی ب ــی و زمان ــاظ مکان ــه لح ــب ب ــر و غای ــورت، 1381: 73( حاض ش
ــی شــدن  ــاوری کــره زمیــن شــیوع یافــت. جهان ــه پهن ــه ســرعت در ســرزمینی ب شــدند و ب
ــوری از  ــه تص ــد زد ک ــی پیون ــاد جهان ــه اقتص ــی را ب ــاد محل ــان اقتص ــر چن ــوی دیگ از س
ــکان و  ــان و م ــدن زم ــرده ش ــایۀ فش ــن در س ــت. بنابرای ــن اس ــر ممک ــن دو غی ــک ای تفکی
اقتصــاد جهانــی، نظامــی از روابــط شــکل گرفــت کــه بــر اســاس تعبیــر فوکویامــا می تــوان 
بــه آن پایــان تاریــخ گفــت. هــر یــک از ایــن دیدگاه هــا کــه مدنظــر قــرار گیــرد، بــا اندکــی 
تفــاوت بــر نظام منــد بــودن روندهــا و جهت گیری هــا خواهیــم رســید؛ بــا ایــن تفــاوت کــه 
ایــن نظــم نســبت بــه جامعــۀ ســنتی از نظمــی متقــارن بــه نظمــی نامتقــارن تبدیــل شــده اســت. 
تحــول در فرایندهــای سیســتمی و شــبکه ای شــدن سیســتم بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان 
ــا بحران هــای طبیعــی و انســانی تأثیــر گذاشــته اســت.  ــه ب و از جملــه دفــاع و آمادگــی مقابل
ویژگی هــای یــک شــبکه می توانــد راهبردهــای بازدارندگــی را بــا تغییــرات بنیادیــن روبــه رو 
ــا عنــوان کوویــد 19 یــا  ســازد )قاســمی، 1393(. در ایــن چارچــوب، همه گیــری جدیــدی ب
کرونــا نــه مثــل اســالف خــود )طاعــون، وبــا، ابــوال، آنفوالنــزا و...(، بلکــه بــا ســرعت و شــتاب 
بیشــتری جوامــع را از شــرق تــا غــرب درنوردیــد. بــه دنبــال آن، موجــی از تحــوالت در ابعــاد 
ــه طــوری کــه ایــن پدیــده از یــک پدیــده  اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ایجــاد کــرد؛ ب
ــر  ــل شــد. ب ــی آن شــهر و شهرنشــینی تبدی ــدۀ اجتماعــی، اقتصــادی و در پ ــه پدی پزشــکی ب
ــه یــک  ــا، ثروتمنــد و فقیــر و شــمال و جنــوب را ب ــار کرون عکــس ســایر اپیدمی هــا، ایــن ب
ــت  ــی در رعای ــل ناتوان ــه دلی ــیب پذیر ب ــای آس ــواره گروه ه ــا هم ــد؛ ام ــگاه می کن ــم ن چش
موازیــن بهداشــتی، الــزام بــرای کار و تأمیــن حداقــل معیشــت خانــواده و پرســه زنی اجتماعــی 
بــرای فــرار از مســکنی کــه محــل ســکونت نیســت، بیشــتر در معــرض بیمــاری قــرار دارنــد و 
ــرای درگیــری اجتماعــی و اقتصــادی همــه گروه هــا فراهــم می کنــد. ایــن زمینــۀ دیگــری ب

ــی  ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــژۀ اقتص ــرایط وی ــر و در ش ــی تأخی ــا کم ــد، ب ــی جدی اپیدم
ــل  ــه کام ــکان قرنطین ــه، ام ــطح کالن جامع ــی در س ــل مدیریت ــه دالی ــا ب ــد. بن ــران ش وارد ای
ــادالت  ــه کــه متخصصــان بهداشــت و درمــان انتظــار داشــتند - وجــود نداشــت. مب - آنگون
تجــاری، اقتصــادی و اجتماعــی بــه همــراه تعطیلــی مراکــز آموزشــی و فرهنگــی، شــبکه های 
ــا حجــم  ــدازه قبلــی، ب ــه در ان شــکل گرفته ســنتی از روابــط اجتماعــی و ســفر را هــر چنــد ن
دور از انتظــار فعــال کــرد. بدیــن ترتیــب فرایندهــای اجتماعــی و اقتصــادی بــا شــکل و فــرم 
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دیگــری در فضــا، رخ نشــان دادنــد. بــا توجــه بــه طــول مــدت و زمــان شــکل گیری و اجــرای 
ایــن فرایندهــا )حــدود دو مــاه تاکنــون(، برخــی بــر تغییــرات کلــی سیاســت، برخــی دربــاره 
ــد تقویــت سیســتم های حمل ونقــل عمومــی و برخــی  ــزی مانن موضوعــات اساســی برنامه ری
ــاص  ــل و اختص ــه روی اتومبی ــا ب ــتن خیابان ه ــد بس ــهری مانن ــی ش ــای طراح ــاره جنبه ه درب

.)Daneshpour, 2020( خیابان هــا بــرای دوچرخه ســواران و پیاده هــا تأکیــد دارنــد
بــه هــر حــال انتظــار مــی رود بخشــی از ایــن فرایندهــا بــه فرهنــگ و ســبک زندگــی بــار 
شــده، در آینــده خــود را تثبیــت کنــد. در ایــن صــورت اگــر بــه تعبیــر لفــور، فضــا بازتولیــدی 
از فرایندهــای اجتماعــی و اقتصــادی دانســته شــود، انتظــار مــی رود فضــا و کالبــد شــهری در 
ایــن جریــان بــه بازتولیــد خــود بپــردازد کــه می توانــد در ادامــۀ گذشــته و یــا متفــاوت بــا آن 
باشــد. بــه تعبیــر دیگــر، بحــران کرونــا بــر فضــا و مــکان در شــهر تأثیــر می گــذارد و تغییراتــی 
در آنهــا ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن تغییــرات چــه و چگونــه خواهــد بــود، نیازمنــد بررســی و 
مطالعــات بیشــتری اســت کــه در ایــن شــرایط زمانــی، تحقــق آنهــا دور از انتظــار خواهــد بــود. 
ــی پیامدهــای درازمــدت ایــن  ــرای ارزیاب ــه عقیــده انجمــن بین المللــی شهرســازان، هنــوز ب ب

موضــوع زود اســت )همــان(، امــا می تــوان ســناریوهایی از ایــن فراینــد داشــت. 
ــاد  ــرای ایج ــوع ب ــای موض ــی از زوای ــا برخ ــد ت ــد ش ــالش خواه ــه ت ــن مطالع در ای
چالــش فکــری در ایــن زمینــه بررســی شــود. بنابرایــن هــدف مقالــه، طــرح اولیــۀ موضــوع 
چالش برانگیــز تأثیــر بحــران کرونــا بــر فضاهــای شــهری اســت و بــه دنبــال پاســخگویی بــه 
ــر  ــی ب ــی آن، چــه اثرات ــای بهداشــتی و درمان ــا و پروتکل ه ــن پرســش اســت کــه کرون ای

ــود؟ ــد ب ــن اثرگــذاری چــه خواه ــای ای ــد گذاشــت و پیامده شــهر و شهرســازی خواه

چارچوب نظری
1- کرونا به عنوان مخاطره

ــی و  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــای اجتماع ــول فراینده ــی، محص ــرم فضای ــط و ف ــا، محی فض
سیاســی )Lefebvre, 1991، زیــاری، 1382ب: 97 و حاتمی نــژاد و قهرایــی، 1385: 33( 
ــش،  ــن، 1389 و تاجبخ ــه )برم ــۀ مدرنیت ــکان تجرب ــهر، م ــه ش ــت ک ــوان گف ــت. می ت اس
ــرد  ــر می پذی ــا تأثی ــوده و از آنه ــتاوردهای آن ب ــۀ دس ــد و عرض ــل تولی 1386: 31( و مح
ــات  ــات و خدم ــش امکان ــه افزای ــن اینک ــهری، ضم ــی ش ــاری، 1382: 151(. نوگردان )زی
ــای  ــی از تهدیده ــیده و بخش ــود  بخش ــهروندان را بهب ــاه ش ــرده و رف ــن ک ــهری را تضمی ش
ــه مکان هایــی پرمخاطــره تبدیــل  شــهرهای ســنتی را کاهــش داده، شــهرهای امــروزی را ب
کــرده اســت. مخاطراتــی کــه بــا تهدیدهــا و خطرهــای دوره ماقبــل مــدرن تفــاوت اساســی 

ــران، 1394(.  ــمی و دیگ دارد )قاس
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از مخاطــره و ریســک، برداشــت های متفاوتــی وجــود دارد. »مفهــوم »مخاطــره«، 
ــی  ــا خطــرات زندگــی مــدرن اســت« )ایمان ــق ب ــارۀ تطاب ــی عظیــم جامعــه درب پیامــد نگران
جاجرمــی، 1387: 127(. بنابرایــن هــر جامعــه ای کــه فراینــد مدرنیزاســیون را دنبــال کــرده، 
خواهــان تطبیــق خــود بــا اصــول مدرنیتــه باشــد، بایــد بپذیــرد کــه بــا مخاطــرات جدیــدی 
ــرل  ــل کنت ــر قاب ــه رو خواهــد شــد. در برداشــتی دیگــر، »مخاطــره« از موقعیت هــای غی روب
مدرنیتــه تولیــد می شــود. روایــت مخاطــره، روایــت طنزآمیــزی اســت. بــه بیــان ســقراطی، 
ــا چــه  ــد در آینــده ب ــد1«. انســان نمی دان »آگاهــی داشــتن انســان از اینکــه هیچ چیــز نمی دان
ــی،  ــتۀ آلمان ــناس برجس ــن جامعه ش ــت )beck, 2006: 329(. به تعبیر ای ــی روبه روس خطرات
ــت  ــه اس ــر یافت ــم یا نگرانم« تغیی ــن می ترس ــه »م ــنه ام«، ب ــن گرس ــن از »م ــۀ نوی شعار جامع

ــی، 1398(.  ــوروزی و تلخاب )ن
ــی  ــرات و ناامنی های ــا خط ــی ب ــتماتیک رویاروی ــره روش سیس ــر، مخاط ــی دیگ در بیان
اســت کــه بــه وســیلۀ مدرنیزاســیون تولیــد می شــود )beck, 1992: 21(. ایــن مفهــوم 
اســت  متفــاوت  قــرار گرفتــن3«  معــرض خطــر  »در  و  مشــابه »خطــر2«  واژه هــای   بــا 
)Mythen, 2004: 13-14; Giddens, 1999: 3(. مخاطــره بــه شــرایط و موقعیتــی نظــر 
ــه  ــور مدرنیت ــا ظه ــوم مخاطــره ب ــده اســت. مفه ــن و صدمه زنن دارد کــه احتمــاالً خطرآفری
بســط یافــت )Giddens & Pierson, 1998: 103( و بــا مفهــوم بازاندیشــی پیونــد دارد. 
ــز را  ــه شــکلی ناخواســته شــرایط مخاطره آمی ــی اســت کــه ب ــه جریان ــا، مدرنیت ــن معن در ای
ــی  ــع غرب ــه در جوام ــت ک ــد اس ــک معتق ــی، 1387: 126(. ب ــی جاجرم ــد )ایمان می آفرین
کــه در دوره ای در حــال گــذار زندگــی می کننــد، جامعــۀ صنعتــی در حــال تبدیــل شــدن 
بــه یــک جامعــه مخاطره آمیــز اســت. جامعــه مخاطره آمیــز، جامعــه ای اســت کــه بــه 
ــوم  ــی، مفه ــن نگران ــت و ای ــران اس ــی( نگ ــب ایمن ــده )و اغل ــاره آین ــزون درب ــو روزاف نح
مخاطــره را پدیــد مــی آورد )Giddens, 1999: 3(. در دوراِن گــذار، تولیــد ثــروت، مــالزم 
ــیون در  ــد مدرنیزاس ــۀ پیام ــه منزل ــه ب ــی ک ــا مخاطرات ــا ی ــت؛ بیم زدگی ه ــی اس ــا بیم زدگ ب
ــا مجــاری جامعــۀ صنعتــی در حــال  ــر مســیرها ی ــی ب حــال گســترش اند. مدرنیزاســیون مبتن
ــت  ــی اس ــۀ صنعت ــد جامع ــا قواع ــول ی ــر اص ــی ب ــیون مبتن ــیلۀ مدرنیزاس ــه وس ــی ب جایگزین
ــات،  ــال اطالع ــاری انتق ــبکه ها و مج ــب ش ــن ترتی ــر، 1388: 25(. بدی ــلی و ودادهی )توس

ــد. ــت می یاب ــان اهمی ــده انس ــل تهدیدکنن ــا و عوام ــال آن ویروس ه ــه دنب ــوآوری و ب ن

1- I know that I know nothing
2- Hazard
3- Danger
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پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده

جدول 1- مقایسه مشخصه های مخاطره در جامعه ماقبل مدرن و جامعه مدرن
مدرن ماقبل مدرن مشخصه

آلودگی ها، تخریب محیط زیست، تهدیدهای 
مدرن، عدم امنیت حریم خصوصی

خشک سالی، بالیای طبیعی، جنگ ها، 
خدایان و شیطان ها نمونه مخاطرات

جهانی و غیر محلی محلی ماهیت
تسخیرپذیر و قابل تبیین. با استفاده از ابزار 

تکنولوژیک قابل کاهش است، اما هیچ گاه به 
طور کامل کنترل نمی شود.

تسخیرناپذیر مدیریت مخاطره

دنیای مرموز تر و نامعین تر طبیعت )سرشت( و 
عملکرد آدمیزاد طبیعت و عوامل متافیزیکی منشأ مخاطره

مبتنی بر تصمیم ها به ویژه تصمیم های گروه های 
ذی نفع مبتنی بر طبیعت و بدون آگاهی و تصمیم نحوه مقابله

)توسلی و ودادهیر به نقل از قاسمی و دیگران، 1394(

جدول 2- انواع مخاطرات و ویژگی هر یک از آنها از دیدگاه دو صاحب نظر اصلی این حوزه1
ویژگی مخاطره نوع مخاطره صاحب نظر

از ناحیه طبیعت بر انسان وارد می شود.
با افزایش آگاهی، مخاطره افزایش می یابد و تنوع بیشتری پیدا می کند.

مخاطرات 
خارجی1

تهدیدهایی که بر فعالیت  بشری تأثیر می گذارند، زاییده انسان اند.گیدنز
از پیش مشخص شده نیست.

تکنولوژی و فناوری های مدرن و انسان ایجاد می کند.

مخاطرات 
انسان ساخت2

همه شهروندان در مقابل آن برابر هستند.
تفاوتی بین قشرهای اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد.

آلودگی هوا و بیماری های تنفسی از این نوع مخاطره به شمار می روند.

مخاطره های 
دموکراتیک

بک
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در مدیریت مخاطره نقش اساسی دارند

)داراها در مقابل ندارها(.
فقر در تمامی ابعاد و ساحت های خود مخاطره آفرین است.

مخاطره های 
تبعیض آمیز

)تلخیص و اقتباس از مؤلف(
بــا توجــه بــه تقســیم بندی بــاال، تهدیــد کرونــا در دســتۀ مخاطــرات خارجــی و 
ــی  ــتر جهان ــر بس ــه ب ــت ک ــره ای اس ــده، مخاط ــن تهدیدکنن ــرد. ای ــرار می گی ــک ق دمکراتی
شــدن طبــق نظریــۀ هاگســتراند اشــاعه پیــدا کــرده و جهــان را همــراه خــود کــرده اســت. 
ــد و  ــن تهدی ــر ای ــت. در براب ــود اس ــِت خ ــراِن سرنوش ــان نگ ــد، انس ــرایط جدی ــن ش در ای
ــا  ــی و ی ــکار، بی تفاوت ــد: ان ــروز می ده ــود ب ــن از خ ــش ممک ــه واکن ــان س ــره، انس مخاط
ــۀ  ــران، دو مرحل ــه نظــر می رســد کــه شــهروندان ای ــر و تحــول )beck, 2006: 331(. ب تغیی
ــر و تحــول در زندگــی، کار و فضــای  ــده و در حــال تغیی ــه را پشــت ســر گذران پیش گفت

1- External risk
2- Manufactured risk
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ــه  ــز، بازاندیشــی، از ایــن ب ــه تعبیــر گیدن زیســتی خــود هســتند. در ایــن تغییــر و تحــول و ب
بعــد فضاهــای شــهر نیــز بــه نحــو دیگــری بازتولیــد خواهــد شــد تــا انســان بتوانــد مخاطــرۀ 
ــاًل  ــه قب ــی ک ــد و فرایندهای ــاوری جدی ــاً فن ــد قطع ــن فراین ــد. در ای ــت کن ــد را مدیری جدی

ــروزی کمــک خواهــد کــرد. ــه انســان ام ــور نداشــتند، ب ــروز و ظه ــکان ب ام

شهر به عنوان سیستم پیچیده و آشوبی
بــه طورکلــی سیســتم جهانــی نویــن در قالــب سیســتم های پیچیــده و آشــوب قابــل بررســی 
ــل  ــوان تحلی ــه ت ــت ک ــوب اس ــی و آش ــه پیچیدگ ــا نظری ــتمی تنه ــن سیس ــت. در چنی اس
چنیــن سیســتمی را دارد. نظریــه پیچیدگــی و آشــوب، ســامان و ســازه سیســتمی را در 
برمی گیــرد کــه بــه دلیــل تنــوع در اجــرای آن هــر چنــد بــه نظــر می رســد نوعــی بی نظمــی 
ــی  ــا، ویژگ ــن رو تهدیده ــت. از ای ــخصی اس ــم مش ــده نظ ــت، در بردارن ــم اس ــر آن حاک ب
ــد داشــت )قاســمی،  ــر معمــول خواهن ــت و غی ــد قطعی ــر خطــی، فاق ــری، غی پیش بینی ناپذی

ــتمی: ــن سیس 1393(. در چنی
ــان اجــزای سیســتم  ــه طــور قطعــی نمی تــوان ارتبــاط می - نظــم نامتقــارن اســت. بنابرایــن ب

ــرد. ــی ک را پیش بین
- تهدیدهــا نیــز ویژگــی پیش بینی ناپذیــر، غیــر خطــی، فاقــد قطعیــت و غیــر معمــول 

ــت. ــد داش خواهن
- دفاع هم دارای ویژگی های چنین سیستمی است. 

- هــر چنــد در برگیرنــده مجذوب کننده هــای ناآشناســت، چنیــن مجذوب کننده هایــی 
بــدون الگــو نخواهنــد بــود و در نهایــت الگــوی رفتــاری خاصــی را نمایــان خواهند ســاخت.

- راهبرد دفاع به ویژه دفاع جامع، از ویژگی های سیستم های پیچیده و آشوبی است.
ــن  ــاس ای ــت. بــر اس ــل اس ــل تحلی ــوبی قاب ــده و آش ــتم پیچی ــه عنــوان سیس ــهر ب ش
چارچــوب تحلیلــی، الگــوی رفتــار بــه عنــوان اولیــن جــزء ایــن سیســتم، از حالــت ســاده و 
ــط نامتقــارن،  ــه رواب ــادی و مقاصــد مشــخص و تعریــف شــده، ب ســنتی و سلســله مراتبی مب
ــه  ــان ب ــت انس ــن حال ــد. در ای ــر می یاب ــله مراتبی تغیی ــم سلس ــد نظ ــرز و فاق ــد م ــوع، فاق متن
عنــوان عامــل و ناقــل بیمــاری دارای رفتــاری پیش بینی ناپذیــر اســت و می توانــد فضاهــای 
شــهری را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد. در ایــن روابــط شــبکه ای، هــر عضــو بــدون توجــه 
بــه جایــگاه خــود در نظــام سلســله مراتب شــهری و نیــز انــدازه و ابعــاد کارکــردی می توانــد 
ــا مقاصــد بزرگ تــر و کوچک تــر خــود بــه صــورت مســتقیم و چرخــه ای رابطــه برقــرار  ب
ــزرگ، احتمــال  ــوده شــدن یــک شــهر ب ــد. در نتیجــه مشــاهده می شــود کــه بعــد از آل کن
آلــوده شــدن یــک روســتا در دورافتاده تریــن مــکان و یــا بــا آلــوده شــدن محلــه ای از شــهر، 
ــاری  ــاط و الگــوی رفت ــوع ارتب ــه ن ــزرگ و کوچــک دیگــر بســته ب محــالت و فضاهــای ب
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ــر  انســان شــهروند، تحــت تأثی
چنیــن  در  می گیــرد.  قــرار 
شــرایطی تنــوع تهدیــد هــم از 
نظــر موضوعــی و هــم از نظــر 
می شــود.  مشــاهده  مکانــی 
ســرانجام الگوهــای رفتــاری 
در  متمایــزی  و  متفــاوت 
ــد  ــد ش ــاهده خواه ــبکه مش ش
کــه ممکــن اســت از ناحیــه 
واحدهــا و یــا شــبکه بــه عنــوان 
یــک کل شــکل گیــرد. بدیــن 
ترتیــب هــر تغییــر کوچــک 
در سیســتم شــهری می توانــد 
تأثیــرات بزرگــی در کل آن 

ــود آورد. ــه  وج ــتم ب سیس
روابــط،  نظــم  در  تنــوع 
فضــای  بســتر  در  فعالیــت 
شــهری بــا اســتفاده از ابــزار 
جملــه  از  جدیــد  فنــاوری  و 
ــط  ــم رواب ــدن نظ ــمند ش هوش
پــس  ارتباطــی،  فنــاوری  و 
و  انــکار  دوره  یــک  از 
می کنــد  تــالش  بی تفاوتــی، 
ــا را  ــت و فض ــط، فعالی ــا رواب ت
آشــوبی  و  پیچیــده  نظــم  در 
دیگــری  الگــوی  بــه  فعلــی 
انعطــاف  تنــوع،  دارای  کــه 
تعریــف  بــوده،  بی مــکان  و 

کــرده، آنهــا را در ایــن چارچــوب بازتولیــد کنــد )ر.ک: قاســمی، 1393؛ حســینی، 1396 
.)1395 اشــرافی،  و 

 تصویر 1: چارچوب مفهومی نظم شبکه ای نامتقارن 
در مقابل تهدید 

٦ 
 

   در مقابل تهديداي نامتقارن  چارچوب مفهومي نظم شبكه: ١تصوير 

  )١٣٩٣ (اقتباس از قاسمي،
  
  
  

شبكه به عنوان  
چارچوب نظم

انعطاف در 
مرزها

تنوع  
واحدهاي 

شبكه

تنوع در 
روابط متقابل  

در درون 
شبكه

قواعد فازي 
و سايبري

تنوع در چرخه 
سيستم شهري

سازمان (
)فضايي

تنوع در نظم 
مراكز و 

عدم  (فضاها 
)هژموني

تنوع در روابط 
بين فعاليت  

در فضا

تنوع در روابط 
اقتصادي 

)فعاليت(

تنوع در تهديدها

تنوع در ابزارها در 
سايه تكنولوژي

تنوع در اهداف و 
عملكردها

هم افزايي  
فعاليت، فضا و 
روابط در نظم 

نامتقارن 

بازتوليد  
الگوي رفتار  
در فضاي 

شهري

بازتوليد  
الگوي روابط 
بين مراكز و 

گره ها

بازتوليد  
الگوي فضاها 

در نظم 
شهري

)اقتباس از قاسمی، 1393(
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روش تحقیق
ایــن مقالــه از روش مطالعــات آینده پژوهــی تبعیــت می کنــد. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه 
ناشــناخته بــودن ابعــاد موضــوع، پژوهــش از نــوع اکتشــافی اســت. ابتــدا بــا مطالعــۀ اســناد و 
مــدارک و مقاله هــای تاریخــی، ســوابق بحران هــای مشــابه از جملــه طاعــون و وبــا مطالعــه 
ــی در آینــده شهرســازی مطــرح  شــد. ســپس پرسشــنامه حــاوی ده چالــش اساســی احتمال
شــد و در مرحلــه اول از صاحب نظــران و نخبــگان حــوزه تقاضــا شــد تــا در ارزیابــی خــود 
ــازی  ــر فضــای شــهری و منطقــه ای، امتی ــا ب ــر کرون ــاره تأثی ــاره گــزارۀ مطرح شــده درب درب
بیــن 1 تــا 10 بــه آن اختصــاص دهنــد. پرسشــنامه بــه صــورت برخــط طراحــی و از طریــق 
ــارکت  ــر مش ــاه نف ــوان، پنج ــن فراخ ــد. در ای ــران داده ش ــه صاحب نظ ــازی ب ــای مج فض
ــر  ــد و حداکث ــناس ارش ــل کارش ــارکت کنندگان حداق ــا، مش ــاس یافته ه ــر اس ــد. ب کردن
ــا و  ــازی، جغرافی ــته های شهرس ــردگان رش ــروه را تحصیل ک ــن گ ــد. ای ــرا بودن ــوق دکت ف
جامعه شناســی تشــکیل داده و از دانشــگاه های اتریــش، تبریــز، تهــران، خوارزمــی، تربیــت 
مــدرس، شــهید بهشــتی و مهندســان مشــاور و پژوهشــگاه علــوم انســانی در ایــن فراخــوان 
ــا  ــز ب ــد و نی ــق داده ش ــی تطبی ــدارک تاریخ ــناد و م ــا اس ــا ب ــتند. دیدگاه ه ــارکت داش مش

ــد. ــه یاب ــد ادام ــد می توان ــن فراین ــد. بدیهــی اســت ای ــات روز هماهنــگ گردی مقتضی

جدول 3- ویژگی مشارکت کنندگان در دلفی
درصد 

پاسخ دهنده
درصد فراوانی 

کل
فراوانی 

پاسخ دهنده فراوانی تحصیالت

0 16 0 8 بدون پاسخ
52.4 44 22 22 دکتری
2.4 2 1 1 فوق دکترا

45.2 38.0 19 19 کارشناس ارشد
100 100 42 50 جمع

یافته ها
پیشینۀ تاریخی بیماری های همه گیر

هــر چنــد کرونــای جدیــد در نــوع خــود متفــاوت و در تاریــخ ســابقه نداشــته، همه گیری هــا 
ــل  ــی مث ــابقه دارد. همه گیری های ــران س ــان و ای ــاوت در جه ــای متف ــعت و اندازه ه ــا وس ب
طاعــون، وبــا، ابــوال و آنفالنــزا، نمونه هایــی از ایــن همه گیری هاســت. آنچــه بیــش از 
همــه و بــا مــدت زمــان بیشــتری در ایــران تأثیــرات خــود را برجــای گذاشــت، همه گیــری 
وبــا و طاعــون بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل همه گیری هــا بــا تأکیــد بــر ایــن دو، در ســابقۀ 

تاریخــی جهــان و ایــران بررســی شــده، تأثیــرات آنهــا تحلیــل می شــود. 
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الف( تجربه جهانی
حــدس اولیــه ایــن اســت کــه منشــأ تاریخــی وبــا در جهــان بــه عنــوان یــک بیمــاری همه گیــر، 
از هنــد و دلتاهــای رود گنــگ باشــد. پاییــن بــودن وضعیت بهداشــت در آنجــا و اســتفاده از آب 
اســتخرهای آلــوده ای کــه آب در آنهــا ســاکن بــود، باعــث شــد کــه از عهــد باســتان، مــوارد این 
بیمــاری در هنــد رایــج شــود. ثبــت اطالعــات بــه شــیوۀ علمــی و مــدرن ایــن بیمــاری از قــرن 
ــا ایــن حــال اطالعــات تاریخــی ســازمان بهداشــت جهانــی  نوزدهــم در جهــان شــروع شــد. ب
ــه  ــال 1817 از منطق ــی، در س ــر جهان ــا همه گی ــر ی ــاری همه گی ــن بیم ــه اولی ــد ک ــان می ده نش
بومــی آن در جنــوب شــرقی آســیا آغــاز شــد و متعاقبــاً بــه ســایر نقــاط جهــان رواج یافــت. ایــن 
همه گیــری اول و پــس از آن، عــوارض ســنگینی و غیــر قابــل بازگشــتی در جهــان داشــته اســت. 
مــوج دوم همه گیــری وبــا در ســال 1961، در اندونــزی آغــاز شــد و بــه ســرعت در کشــورهای 
دیگــر آســیا، اروپــا، آفریقــا و ســرانجام در ســال 1991 بــه آمریــکای التیــن گســترش یافــت که 
بیــش از یــک قــرن از وبــا در آنجــا خبــری نبــود. ایــن بیمــاری بــه ســرعت در آمریــکای التیــن 
شــیوع پیــدا کــرده و باعــث شــده کــه در آن ســال، نزدیــک بــه 400000 مبتــال گــزارش شــود و 

بیــش از 4000 مــرگ در شــانزده کشــور از قــاره آمریــکا رخ دهــد.
ــاری در  ــن بیم ــده ای ــی عم ــا پاندم ــری ی ــت همه گی ــاله، هف ــی 150 س ــه زمان در فاصل

ــت: ــده اس ــایی ش ــان شناس جه
- همه گیــری اول در قســمت بنــگال هنــد بیــن ســال های 1817 تــا 1824 رخ داد. بیمــاری از 

هنــد بــه جنــوب شــرقی آســیا و ســپس چیــن و ژاپــن و خاورمیانــه و جنــوب روســیه رســید.
- همه گیــری دوم بیــن ســال های 1827 تــا 1835 رخ داد و عمدتــاً آمریــکا و اروپــا را 
متأثــر کــرد. دلیــل آن هــم پیشــرفت های فنــاوری و میــزان زیــاد مبــادالت تجــاری و 

مهاجرت هــای گســترده ای بــود کــه رخ مــی داد.
ــوب  ــا و جن ــمال آفریق ــه ش ــود و ب ــا 1856 ب ــال های 1839 ت ــن س ــوم بی ــری س - همه گی

ــرد. ــا ک ــل غوغ ــژه در برزی ــید و به وی ــم رس ــکا ه آمری
- همه گیــری چهــارم بیــن ســال های 1836 تــا 1875 رخ داد و منطقــه زیــر صحــرای 

ــرد. ــار ک ــا را گرفت ــزرگ آفریق ب
ــا  ــا 1896 و 1899 ت ــال های 1881 ت ــن س ــب بی ــه ترتی ــم ب ــم و شش ــای پنج - همه گیری ه
ــر کمتــری داشــتند، چــون در ایــن زمــان باکتــری  1923 رخ داد. ایــن دو، آمــار مرگ ومی
ــران،  ــن در مصــر، ای ــا وجــود ای ــود. ب ــا کشــف و راه پیشــگیری از آن مشــخص شــده ب وب
ــه  ــادی ب ــراد زی ــه طــرز گســترده ای شــایع شــد و اف ــان ب ــن زم ــا در همی ــن، وب ــد و فیلیپی هن

ــه آن درگذشــتند. خاطــر ابتــال ب
- آخریــن همه گیــری در ســال 1961 در اندونــزی گــزارش شــد و بــه خاطــر ظهــور گونــۀ 
ــال  ــورهای در ح ــم در کش ــوز ه ــه هن ــن گون ــت. ای ــان El Tor اس ــه هم ــود ک ــدی ب جدی

ــی، 2020(. ــت جهان ــازمان بهداش ــایت س ــد )س ــیوع می یاب ــعه ش توس
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از نظــر ســازمان بهداشــت جهانــی، 
ــای  ــر رنج ه ــالوه ب ــا ع ــری وب همه گی
باعــث  بیمــاری،  از  ناشــی  انســانی 
ســاختار  در  اختــالل  و  وحشــت 
و  می شــود  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ــع  ــعه در جوام ــع از توس ــد مان می توان
واکنش هــای  شــود.  آســیب دیده 
ناعادالنــه ناشــی از هراس توســط ســایر 
ــا  ــردن ی ــدود ک ــامل مح ــورها ش کش
ممنوع کردن مســافرت از کشــورهایی 
ــاق  ــا در آن اتف ــیوع وب ــه ش ــت ک اس
ــرای  ــی ب ــا محدودیت های ــد، ی می افت
واردات برخــی غذاهــا وجــود دارد. 
ــرو  ــا در پ ــیوع وب ــال، ش ــوان مث ــه عن ب
ــای  ــل تحریم ه ــه دلی ــال 1991 ب در س
تجــارت مــواد غذایــی و اثــرات منفــی 
میلیــون   770 گردشــگری،  بــر  آن 
دالر بــرای ایــن کشــور هزینــه داشــت 

)ســایت بانــک جهانــی، 2020(.
و   1900 ســال های  بیــن 
ناشــی  مرگ ومیــر  میــزان   ،1950
از  تقریبــاً  عفونــی  بیماری هــای  از 
بــه کمتــر از 10 % از کل  نصــف 
مرگ ومیرهــا کاهــش یافــت، کــه 

میــزان مرگ ومیرهــا را بــه طــور قابــل توجهــی کاهــش مــی داد. توجــه داشــته باشــید کــه بــاال 
رفتــن تعــداد مرگ ومیرهــا در ســال 1918 ناشــی از آنفوالنــزای اســپانیا و افزایش هــای کوچــک 

.)Litman, 2020( اســت  ســل  اخیــر  شــیوع های  و  ایــدز  دلیــل  بــه   1995-1980
در حــوزه شــهر و شهرســازی، بیماری هــا و بهداشــت شــهری، بســتری شــد تــا مداخالت 
شهرســازانه بــر پایــه آنهــا صــورت گیــرد. بــه عنــوان نمونــه دومیــن اصــل هوســمان، شــهردار 
ــان  ــا از می ــت بهداشــتی شــهر ب ــود از »وضعی ــارت ب ــن شــهر عب ــرای ای ــس ب ــروف پاری مع
ــل،  ــن اص ــا ای ــد«. ب ــا یاب ــردار ارتق ــای واگی ــأ بیماری ه ــای منش ــه پس کوچه ه ــردن کوچ ب
مداخلــه در شــهر پاریــس و ایجــاد خیابان هــای عریــض در محــالت پرتراکــم شــهر اتفــاق 

افتــاد )گیدئیــن، 1365: 643 و اربــاب، 1392(. 

شکل 2: همه گیری وبا و جایگاه ایران در این تهدید

)سایت پزشک، 1393(

شکل 4: نمودار تغییرات مرگ ومیرهای ناشی از 
بیماری های عفونی در مقایسه با سایر علل  

)سایت بانک جهانی، 2020(

)سایت پزشک، 1393(

تصویر 3: توزیع فضایی بیماری وبا در جهان تا سال 1917 میالدی
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پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده

برخی اثرات و پیامدهای جهانی بیماریهای عفونی در محورهای زیر آمده است:
ــی  ــه درک اجتماع ــود، بلک ــت نب ــش جمعی ــتار و کاه ــزان کش ــا در می ــا تنه ــت وب - اهمی
کســانی هــم کــه شــاهد ایــن کشــتار بودنــد، نکتــه          مهمــی بــود. آنــان دریافتنــد کــه قربانیــان 
ایــن بــال در درجــۀ اول، تنگ         دســتان بودنــد کــه تــاب مقاومــت جســمانی نداشــتند. بنابرایــن 
ــن  ــی در ای ــاد. مشــاهدات عین ــر اتفــاق افت ــی و تغیی ــه بی تفاوت ــکار ب ــه ان ــه ســرعت، مرحل ب

فراینــد، کمــک زیــادی کــرد.
- در جوامــع پرجمعیــت و اردوگاه هــا، احتمــال بیشــتری وجــود دارد. بنابرایــن جاهایــی کــه 
ــف  ــامیدنی ضعی ــت و آب آش ــات بهداش ــه خدم ــد ک ــی می کنن ــدگان زندگ ــرا و پناهن فق
اســت، احتمــال خطــر باالتــر اســت و انتقــال شــخص بــه شــخص در ایــن مناطــق کــه تراکــم 

جمعیــت باالتــر اســت، بیشــتر می شــود.
- جــدای از هزینه هــای مســتقیم، از دســت دادن حقــوق و حق الزحمــه، کاهــش تولیــد ناخالص، 

کاهــش ســفر و گردشــکری، از پیامدهــای اقتصــادی این بیماری گزارش شــده اســت.
- همه گیــری طاعــون در اروپــا ســبب افزایــش تقاضــا بــرای تولیــدات شــهری شــد 

.)Voigtl¨ander & Voth, 2007(

ب( تجربه ایران
بــا ورود ایــران بــه دوره مدرنیتــه و گســترش تجــارت جهانــی و افزایــش ارتبــاط بیــن شــهرها 
و روســتاها، بیماری هــای واگیــردار بیــش از گذشــته شــیوع یافــت )دهقان نــژاد و کثیــری، 
1389(؛ بــه طــوری کــه می تــوان قــرن ســیزدهم هجــری )نوزدهــم میــالدی( را دوره شــیوع 
بیماری هــای واگیــردار در ایــران دانســت. در ایــن دوره، عــالوه بــر اینکــه امکانــات 
ــوس  ــه، تیف ــون، آبل ــا، طاع ــه وب ــا از جمل ــواع بیماری ه ــود و ان ــی ب ــیار ابتدای ــتی بس بهداش
ــگیری از  ــردم در پیش ــی م ــرد، ناآگاه ــوده می ک ــور را آل ــف کش ــاط مختل ــا، نق و ماالری
ــه  ــون از جمل ــی، 1394(. طاع ــری و فروغ ــزود )جعف ــا می اف ــر مرگ ومیره ــز ب ــا نی بیماره
ــه  ــروز یافت ــران عصــر صفــوي ب ــود کــه در ای ــاک و اضطــراب آوري ب بیماري هــاي خطرن
ــاي  ــیالب، 1396(. گزارش ه ــور س ــو و علی پ ــت )پرغ ــراه داش ــه هم ــادي ب ــات زی و تلف
ــل و  ــز و در ســال 948 ه.ق در اردبی ــروز طاعــون در ســال 946 ه. ق در تبری ــه ب ــي ب مختلف
فــوت تعــداد زیــادي از اهالــي شــهر اشــاره داشــته اند. ایــن بحــران مجــدداً در ســال  1034 

ــل و خلخــال و نواحــی اطــراف تکــرار شــد )همــان(.  ه. ق و 1046 ه. ق در اردبی
اطالعاتــي کــه منابــع تاریخــي از شــیوع طاعــون و تلفــات آن در عصــر صفــوي بــه دســت 
مي دهنــد، در ارتبــاط مســتقیم بــا مرکــز سیاســي اســت و جالــب اینکــه بــا تغییر مرکز سیاســي، 
گزارش هــاي مربــوط بــه شــیوع طاعــون نیــز تغییــر یافتــه اســت )همــان(. بــه دالیــل مختلــف 
از جملــه گسســت های تاریخــی در ایــران، کــه مانــع بزرگــی بــر ســر راه انباشــت تجربیاتــی 
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از این دســت بــود، اینگونــه تجربیــات در زمینــۀ مدیریــت بیماری هــای واگیــردار نتوانســت از 
نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل شــده، میــزان تلفــات ناشــی از شــیوع بیمــاری را کاهــش دهــد. 
ــد از آالم مــردم  ــه ای کــه بتوان ــار کــه مصیبتــی از این دســت فرامی رســید، نهــاد باتجرب هــر ب
ــه صــورت محلــی و  بکاهــد، وجــود نداشــت و بیماری هــای واگیــردار پیوســته مشــکالتی ب

حتــی در ســطح کشــور ایجــاد می کــرد )فلــور، 1386: 266(. 
ــه یــک چالــش اساســی بیــن موضوعــات  شــیوع بیماری هــای واگیــر در تاریــخ ایــران ب
نیــز  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی  سیاســت گذاران  بــا  بهداشــتی  و  پزشــکی  تخصصــی 
ــه  ــد ک ــد بودن ــده ای معتق ــخ ع ــول تاری ــواره در ط ــت. هم ــده اس ــل ش ــت مداران تبدی سیاس
ــا  ــی از بیماری ه ــات ناش ــش تلف ــل افزای ــی از دالی ــوع، یک ــه موض ــا ب ــی دولت ه بی توجه
بــوده اســت. بــه عنــوان مثــال هــر چنــد عــده ای در دوره صفویــه، راه حــل کنتــرل بیمــاری وبــا 
را قرنطینــۀ کامــل ایــران و بســته شــدن کامــل بنــادر ورود و خــروج کاال و افــراد می دانســتند، 
دولــت وقــت از قرنطینــه کامــل حمایــت نکــرد )دهقان نــژاد و کثیــری، 1389(. بــا ایــن حــال 
فقــط در دوره صــدارت امیرکبیــر در ســال 1267، ایــن دولتمــرد مــرز ایــران بــا عــراق را بــرای 
ــه مرزهــای شــمالی  ــری، 1386(. قرنطین ــژاد و کثی ــه کــرد )دهقان ن ــا قرنطین ــری از وب جلوگی
در ســال 1297ه.ق نیــز بیشــتر تحــت تأثیــر دالیــل سیاســی بــود تــا تخصصــی )ســرنا، 1364(. 
پــس از شــیوع بیمــاری وبــا، بیمــاری طاعــون از کشــور همســایه وارد ایــران شــد و در 
ــن  ــرد و زود از بی ــران پانمی گی ــاری در ای ــن بیم ــه ای ــد ک ــد بودن ــده ای معتق ــه ع ــی ک حال
مــی رود )پــوالک، 1361: 502(، طــی دو ســال در ایــران مانــدگار شــد و در بعضــی مناطــق 
ــت کــه آبادی هــای شــهری  ــاال رف ــات انســانی ب ــوده و تلف ــاط آل ــان نق ــران چن ســاحلی ای
ــری،  ــژاد و کثی ــی، 1394؛ دهقان ن ــری و فروغ ــدند )جعف ــی ش ــکنه خال ــتایی از س و روس
ــل، یکــی از راه هــای جلوگیــری از طاعــون، آتــش زدن کلبه هــای  1389(. در جهــت مقاب
ــری  ــر جلوگی ــاری بهت ــیوع بیم ــمالی از ش ــتاهای ش ــل در روس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــی ب گل

ــی، 1394(.  ــری و فروغ ــد )جعف می ش
یــا در ســند دیگــری، هنــری بروگشــن در ســفرنامۀ خــود در این بــاره می نویســد: 
ــل  ــه نق ــن ب ــتیم« )بروگش ــران بازگش ــمت ته ــه س ــای ری ب ــردش در ویرانه ه ــس از گ »پ
ــب و  ــاد رع ــب ایج ــان، موج ــون در اصفه ــیوع طاع ــری، 1389(. ش ــژاد و کثی از دهقان ن
وحشــت در شــهر شــده، مــردم را مجبــور ســاخت تــا بــراي حفــظ جانشــان شــهر را تــرک 
ــا آنجــا کــه  ــال داشــت ت ــه دنب ــز ب ــي نی ــم مال ــه خــود بی ــه نوب ــن موضــوع ب ــد کــه ای نماین
ــه  ــرک منطق ــت. ت ــن رف ــبزیجات از بی ــوه و س ــواع می ــاورزي از ان ــوالت کش ــام محص تم
ــردم  ــم، م ــال 989 ه.ق ق ــاي س ــد. در وب ــه می ش ــردم توصی ــه م ــوا ب ــر ه ــون زده و تغیی طاع
بــراي حفــظ جانشــان بــه دهــات پنــاه بردنــد )پرغــو و علی پــور ســیالب، 1396(. در وبــاي 
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ســال 1045 ه. ق شــاه صفــي از ورود بــه قزویــن بــه دلیــل وقــوع طاعــون خــودداري کــرد 
ــیالب، 1396(.  ــور س ــو و علی پ ــل از پرغ ــه نق ــي ب ــد قزوین )وحی

در ســال 1247 همــدان و کرمانشــاه از اولیــن شــهرهایی بودنــد کــه بــه خاطــر جمعیــت 
ــازار رفــت و آمــد  ــا جمعیتــی کــه در ب ــران از عــراق برگشــته و ازدحــام آنهــا ب ــه زائ آن ب
ــدازه ای  ــه ان ــد و در ســال 1248ه.ق طاعــون ب ــرار گرفتن ــد، در معــرض بیمــاری ق می کردن
تلفــات از جمعیــت شــهر رشــت گرفــت کــه در تاریــخ بــه آن شــهر ارواح لقــب دادنــد. در 
ــی  ــر بوم ــت و کم کــم غی ــن رف ــالن از بی ــت گی ــرآورد می شــود نیمــی از جمعی مجمــوع ب
)خلخالی هــا( در آنجــا ســاکن شــدند. طاعــون در شــهرهای آمــل و ســاری و ســایر شــهرهای 
ــایر  ــی، 1394(. در س ــری و فروغ ــت )جعف ــر گذاش ــب تأثی ــن ترتی ــه همی ــز ب ــدران نی مازن
مناطــق کشــور نیــز ایــن تقلیــل جمعیــت و تخلیــۀ شــهرها و روســتاها و نیــز مهاجرت هــای 
گســترده پــس از بحــران وجــود داشــته اســت. در وبــای ســال 1310 تهــران، بــازار تعطیــل 
ــردم  ــر م ــی ب ــد. زندگ ــروات نمی دادن ــا ب ــد و ی ــردم را نمی گرفتن ــروات م ــا ب ــد، بانک ه ش

ســخت شــده بــود و اجــازه مســافرت نداشــتند.
وبــا بیشــتر دامنگیــر مــردم فقیــری بــود کــه از تغذیــه مناســبی برخــوردار نبودنــد. ایــن 
ــف  ــی و ضع ــوای بدن ــش ق ــب کاه ــن موج ــدند و ای ــدید ش ــوء تغذیه ش ــار س ــراد دچ اف
عمومــی آنهــا می شــد. ایــن امــر منجــر بــه ابتــالی بیشــتر ایــن افــراد از ســایرین می گــردد و 
در نتیجــه بیشــتر از دیگــران بــه کام مــرگ کشــانده می شــوند )ناطــق بــه نقــل از جعفــری و 

فروغــی، 1394(. بدیــن ترتیــب بیمــاری بــا فقــر، رابطــه مســتقیمی داشــته اســت.
ــت  ــوده، جمعی ــتان ب ــزرگ در خوزس ــون ب ــس از طاع ــال پ ــه ده س ــد« ک ــارون دوب »ب
شوشــتر را چهــار تــا پنــج هــزار نفــر تخمیــن زده و معتقــد اســت کــه بســیاری از خانوارهــا 

ــد )جعفــری و فروغــی، 1394(. ــول نقــل مــکان کردن ــه دزف ب
ــخ  ــول تاری ــه در ط ــوده ک ــواده ب ــن خان ــت رفت ــون، از دس ــای طاع ــر پیامده از دیگ
ــورش  ــراض و ش ــکل اعت ــه ش ــدد ب ــوارد متع ــه م ــی ک ــد؛ بحران ــران زا  باش ــت بح می توانس
ــر و  ــران فق ــکل دهی بح ــت، در ش ــش جمعی ــر کاه ــالوه ب ــت و ع ــان داده اس ــود را نش خ

ــان(. ــود )هم ــر ب ــا مؤثرت ــر بحران ه دیگ
از بحران هــای اجتماعــی ناشــی از وبــا، بــروز نارضایتــی مــردم بــود کــه زمینــه و فرصــت 
را بــرای دیگــر عوامــل فراهــم می کــرد و در مجمــوع بــه صــورت یــک شــورش اجتماعــی 
بــروز می کــرد. برخــی از شــورش هایی کــه در نیمــه اول قاجــار رخ داد، عــالوه بــر دالیــل 
مذهبــی و مخالفــت بــا سیســتم حاکمیــت، دالیــل دیگــری از جملــه اعتــراض بــه گســترش 
ــود )همــان(.  ــا، طاعــون و فقــر در شــهرهای مختلــف ب بیماری هــای فراگیــری همچــون وب

شــورش علی محمــد بــاب بــر همیــن بســتر ســوار شــد )همــان(.
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پیدایــش مــرض طاعــون بــر اســاس مبانــي معرفتــي طــب اســالمي، در ارتباط بــا ارتکاب 
ــي  ــري - دین ــاي فک ــا فض ــب ب ــت در تناس ــت. در حقیق ــي اس ــل ارزیاب ــان قاب ــواع گناه ان
مســلط بــر جامعــۀ عصــر صفــوي، شــیوع انــواع بیماري هــا بــه خــدا نســبت داده مي شــد کــه 
نتیجــۀ انجــام گنــاه از ســوي افــراد بــود و بــراي رفــع آن حتمــاً بایــد توبــه نمــوده، از اعمــال 
ــو  ــل از پرغ ــه نق ــرن 11 ق: 84، ب ــب، ق ــد )حقایق الط ــیماني مي نمودن ــراز پش ــده، اب انجام ش
و علی پــور ســیالب، 1396(. از دیگــر موضوعــات مهــم در حیطــه فرهنــگ ســالمت عصــر 
صفــوي کــه بــه نوعــي بــا طــب عامیانــه مربــوط مي شــود، جایــگاه نجــوم و تصــور ســعدي 

یــا نحســي اعمــال در شــیوع بیمــاري طاعــون بــود )پرغــو و علی پــور ســیالب، 1396(.
ــراد و  ــات، اف ــادی از نحــوۀ شــیوع، حجــم تلف ــدارک زی ــران، اســناد و م ــخ ای در تاری
گروه هــای درگیــر بیمــاری، سیاســت گذاری های کالن در زمینــه جلوگیــری از شــیوع 
ــود  ــا وج ــر همه گیری ه ــای بلندمدت ت ــدت و پیامده ــرات کوتاه م ــاری و اث ــان بیم و درم
دارد کــه قابــل بررســی اســت. امــا در قالــب اهــداف ایــن نوشــته از مجوعــه اســناد و مدارک 

ــه صــورت فهرســت وار اســتخراج کــرد: ــوان ب ــر را می ت ــوارد زی تدوین شــده، م
ــل  ــد از قب ــر چن ــی، ه ــای تاریخ ــردار و همه گیری ه ــای واگی ــروز بیماری ه ــیوع و ب - ش
هــم وجــود داشــته، بــا ورود ایــران بــه دوران مــدرن و مدرنیتــه در ایــن ســرزمین، هماهنگــی 
ــا جهــان  ــادل ب ــارت دیگــر تب ــه عب ــری داشــته اســت. ب ــی کمت ســرعت بیشــتر و دوره زمان
ــد  ــوده اســت. هــر چن خــارج و توســعه تجــارت، یکــی از دالیــل اصلــی شــیوع بیمــاری ب

ــت. ــده گرف ــوان نادی ــز نمی ت ــی را نی ــی و ســفرهای زیارت ــل مذهب عام
- همــواره در نظــام تصمیم ســازی و تصمیم گیــری مالحظــات خارجــی و روابــط بــا 
کشــورهای دیگــر و از جملــه همســایه مدنظــر قــرار گرفتــه و تأثیــر منفــی یــا مثبــت داشــته 
اســت؛ از قرنطینــه کــردن آســتارا بــرای بســتن راه دسترســی روســیه تــا بازگذاشــتن بنــادر 
ــوع  ــط و ن ــن رواب ــورها. بنابرای ــی کش ــت برخ ــت از فعالی ــرای حمای ــوب ب ــاری در جن تج

ــوده اســت. ــم ب ــل مهمــی در تصمی ــا کشــورهای دیگــر، عام ــل ب تعام
ــورد نظــر متخصصــان بهداشــت و ســالمت( و  ــل )م ــه کام ــن قرنطین - همــواره چالشــی بی
سیاســت انبســاط بــازار و فعالیــت وجــود داشــته اســت. در طــول تاریــخ و بــه روایــت اســناد، 
ــای غــرب کشــور اجــرا شــده  ــل در مرزه ــه کام ــار قرنطین ــر، یک ب ــط در دوره امیرکبی فق
اســت. در مــوارد دیگــر تحــت تأثیــر سیاســت های حکمرانــان ملــی و محلــی و نیــز تقاضــای 
کشــورهای همســایه بــه صــورت ناقــص و گاه زمان بنــدی شــده، قرنطینــه اجــرا شــده کــه 

مــورد اعتــراض متخصصــان نیــز بــوده و ضعــف عملکــرد دولــت ارزیابــی شــده اســت.
ــه  ــوده ک ــا ب ــن بیماری ه ــار ای ــی از آث ــری، یک ــی از همه گی ــراس ناش ــردم و ه - درک م
ــی مقطــع  ــوده کــه حت ــه حــدی ب ــن موضــوع ب ــده اســت. ای ــی مان ــه باق ــا در جامع مدت ه
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ــی  ــه ســال وبای ــراد را ب ــوت اف ــا ف ــد ی ــاًل تول ــان رویدادهــا شــده اســت. مث ــرای بی ــی ب زمان
ــد. ــان کنن ــال را بی ــماره س ــه ش ــای آنک ــه ج ــد، ب ــبت می دهن نس

ــک  ــت. از ی ــی اس ــل عقب         ماندگ ــاده و از عوام ــرزمین های عقب         افت ــای س ــا از ویژگی ه - وب
طــرف، زادۀ          فقــر اســت و از جهتــی موجــد فقــر؛ قحطــی مــی         آورد و بــه دنبــال قحطــی می         آیــد. 
معمــوالً دامنگیــر مردمــی اســت کــه از وســایل مقدماتی بهداشــت و تأمیــن اجتماعی برخــوردار 
نیســتند. از نظــر اقتصــادی، وبــا عاملــی اســت عمــده در کاهــش میــزان جمعیــت فعــال و کاهش 

میــزان تولیــد. از نظــر سیاســی، تأثیــر آن در تغییــر مســیر تاریــخ، انکارناپذیــر اســت.
- عامــل بــروز بیمــاری و تأثیرگــذار بــر شــیوع بیمــاری در نــوع اقدامــات تأثیرگــذار بــوده 
ــه طــوری  ــد؛ ب ــت اقتصــادی کشــاورزان، بیشــترین آســیب را دی ــا، فعالی ــاره وب اســت. درب
ــا  ــان وب ــود را در جری ــات خ ــام صیفی ج ــان، تم ــاورزان اصفه ــه کش ــوان نمون ــه عن ــه ب ک
ــز مســکن روســتایان )خانه هــای  ــاره طاعــون نی ــرک کــرده، از شــهر خــارج شــدند. درب ت
گلــی مرکــز شــیوع طاعــون دانســته شــد( و فعالیــت اقتصــادی از جملــه انبارهــا در شــهرهای 

بنــدری و ســاحلی، عامــل شــیوع تشــخیص داده شــد و تخریــب و یــا تخلیــه شــدند. 
- همه گیــری، از دســت دادن شــغل و فعالیــت، فقــر، نارضایتــی و شــورش، فراینــدی بــوده 
ــراز  ــورش و اب ــروز ش ــیوه ب ــوع و ش ــت. ن ــا رخ داده اس ــن همه گیری ه ــب ای ــه در اغل ک
ــت. از  ــوده اس ــی ب ــی و مکان ــرایط زمان ــر ش ــت تأثی ــاوت و تح ــخ متف ــی در تاری نارضایت
راه بنــدان و راه زنــی تــا اعتــراض سیاســی در شــهرها و روســتاها، بخشــی از نمــود نارضایتــی 

ــوده اســت. و فقــر و تنگدســتی ب
ــای  ــادات و خرافه ه ــی و اعتق ــی و دین ــای سیاس ــا و فرقه ه ــان، گروه ه - در دوره ای از زم
ســنتی و دینــی بــر ایــن مــوج مشــکالت و نارضایتــی مــردم ســوار شــده و مســائل دیگــری را 
ــکل گیری  ــا ش ــا ت ــینی در امامزاده ه ــتی، بست نش ــج خرافه پرس ــد. تروی ــود آورده ان ــه وج ب

و توســعۀ فرقــه بهایــی از جملــه ایــن اتفاقــات بــوده اســت. 
ــی  ــوده و جایگزین ــاط آل ــرت از نق ــکونت، مهاج ــت و س ــل فعالی ــت، تقلی ــه جمعی - تخلی
ــوده اســت. در طــول تاریــخ،  ــه دیگــر پیامدهــای همه گیــری در کشــور ب جمعیــت از جمل
تخلیــه شــهرهایی همچــون رشــت و جایگزینــی جمعیــت از خلخــال در گیــالن، نمونه هایــی 

از ایــن واقعــه بــوده اســت.
ــه دنبــال آن تغییــر گــره  ــت کشــور و ب ــی و پایتخ ــری سیاس - تغییــر مراکــز تصمیم گی
ــی  ــه پایتخت ــری شــده اســت. تجرب ــر در مراکــز پرریســک در همه گی ارتباطــی باعــث تغیی

ــت. ــوده اس ــات ب ــن اقدام ــه ای از ای ــهر، نمون ــن ش ــری در ای ــز و همه گی تبری
ــزی  ــرای اســکان و فعالیــت، حلقــه مفقــودۀ برنامه ری ــزی ب - مدیریــت ســرزمین و برنامه ری

ــت. ــوده اس ــری ب ــی از همه گی ــای ناش ــه بحران ه ــری در زمین و تصمیم گی
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تأثیر کرونا بر شهر
ارزیابــی تأثیــر بحــران کرونــا بــر شــهر و شهرســازی نیازمنــد گذشــت زمــان و نشــانه های اولیــۀ 
موضــوع اســت. شــهر در جریــان بحــران کرونــا، شمشــیر دولبــه اســت: الــف( شــهرها بخــش 
بزرگــی از مشــکل را دارنــد، زیــرا گســترش و انتقــال بیماری هــای عفونــی از طریــق افزایــش 
ــش و  ــازی، کاه ــی در آماده س ــش مهم ــهرها نق ــد. ب( ش ــدید می کنن ــانی را تش ــاس انس تم
ــر اســاس  ــد )Daneshpour, 2020; ISOCARP, 2020(. ب ــا همه گیری هــا دارن ســازگاری ب
مطالعــات اکتشــافی و ارزیابــی پیــش از اجــرا، نمودهایــی از وقــوع پدیده هایــی کــه در مــدل 

مفهومــی ایــن مقالــه بــه آن اشــاره شــده، در فضــای شــهری قابــل پیگیــری اســت.

1- سازمان فضایی
ســازمان فضایــی نظام هــای شــهری و بــه  طــور خــاص روابــط بین شــهری در زمینــۀ 
برنامه ریــزی شــهری و علــوم منطقــه ای، مــدت مدیــدی اســت کــه جایــگاه ویــژه ای یافته انــد. 
در نظــام شــبکه ای مکان هــا در برابــر روابــط، قــدرت و ســلطه خــود را از دســت خواهنــد داد. 
در ایــن چارچــوب، بــروز بحــران پیش بینــی نشــده، نظــام روابــط و در پــی آن الگــوی رفتــار 
انســان بــرای دسترســی بــه مراکــز را تغییــر خواهــد داد. در دوره گذشــته بــر اســاس رویکــرد 
حداقــل کــردن هزینــه خدمات رســانی و نیــز کاهــش پیامدهــای ناشــی از حــوادث طبیعــی، 
ــق کاهــش تعــداد  ــه و از طری ــرار گرفت ــد ق ــی منطقــه ای مــورد تأکی ــر در ســازمان فضای تغیی
ــرای کاهــش  ــز افزایــش تراکم هــای شــهری ب ــع آبادی هــا و نی ــده و تجمی روســتاهای پراکن
تعــرض بــه اراضــی پیرامونــی دنبــال شــده اســت. ایــن سیاســت اجرایی در طــول تاریــخ، کمی 
ــادی را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. در شــهرها نیــز هــر  ــر از هــزار روســتا و آب کمت
چنــد جلوگیــری از پراکنده رویــی و خــزش شــهری دنبــال شــده اســت، عمــاًل حاشیه نشــینی 
و توســعه ســکونتگاه های شــهری و روســتایی اتفــاق افتــاده، در نهایــت رســماً پذیرفتــه شــد.

ــن  ــطح زمی ــم در س ــش تراک ــع و افزای ــه تجمی ــان داد ک ــا نش ــوع کرون ــی از ن بحران های
عــالوه بــر افزایــش تعامــالت اجتماعــی، نظــام روابــط بیــن مراکــز مدیریــت بیمــاری از طریــق 
محــدود کــردن و قرنطینــه را بــا مشــکل روبــه رو می کنــد. از ســوی دیگــر تجربه هــای تاریخی 
ــا  ــابه ب ــای مش ــر بحران ه ــهرها در اث ــا و ش ــه آبادی ه ــواردی تخلی ــه در م ــد ک ــان می ده نش
جایگزینــی جمعیــت و تغییــر در کمیــت و کیفیــت جمعیــت همــراه بوده اســت. بنابرایــن برای 
ــط  ــکا و رواب ــر شــکل گیری خوشــه های خودات ــا، ب ــوع از بیماری ه ــن ن ــت بحــران ای مدیری
شــبکه ای تأکیــد خواهــد شــد. یافته هــای ارزیابــی انجام شــده نشــان می دهــد کــه ایــن گزینــه 
میانگیــن 6/3 را داشــته اســت. بــه تعبیــری، پاســخ دهندگان بــا قطعیتــی متوســط رو بــه بــاال بــا 
ایــن نظــر موافــق بودنــد. اینگونــه می تــوان گفــت کــه بــه احتمــال زیــاد تغییــر رویکــرد بــاال، 
بــر ســازمان فضایــی در ســطح منطقــه و نیــز ســازمان فضایــی شــهرها تأثیرگــذار خواهــد بــود، 

امــا ایــن تأثیــر در کوتاه مــدت خــود را نشــان نمی دهــد. 



243

پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده

ــف  ــت بحــران، تعری ــرای مدیری ــای تعریف شــده ب ــی و پیونده ــط فضای موضــوع رواب
ــت بحران هــای طبیعــی، در شــرایط  ــع مدیری ــن هــر شــهر و اســتان در مواق اســتان های معی
ــم  ــران، نظ ــوع بح ــر از ن ــار متأث ــوی رفت ــر الگ ــی و تغیی ــای ارتباط ــه و محدودیت ه قرنطین
اساســی در پــی بی نظمی هــای ظاهــری اســت. در ایــن شــرایط، روابــط و پیوندهــای مکانــی، 
اهمیــت خــود را از دســت داده، چارچوب هــای جدیــدی از ایــن پیوندهــا در بســتر شــبکه ها 
و تکنولــوژی جدیــد شــکل خواهــد گرفــت کــه تبــادل اطالعــات و نــوآوری در مدیریــت 

بحــران در ایــن کانال هــای ارتباطــی توســعه خواهــد یافــت. 

2- روستا در برابر شهر
ــد و  ــاک می کن ــی، شــهرها را خطرن ــد کــه خطــر بیماری هــای عفون برخــی تصــور می کنن
مناطــق حومــه ای و روســتایی ایمن تــر و ســالم تر اســت. ایــن بــه طــور کلــی نادرســت اســت. 
ــز  ــی نی ــراه دارد، خطرات ــه هم ــهرها ب ــرای ش ــژه ای را ب ــرات وی ــا، خط ــد همه گیره ــر چن ه
بــرای حومــه و مناطــق روســتایی بــه همــراه مــی آورد )Daneshpour, 2020(. برنامه ریــزان 
بایــد از تجزیــه و تحلیــل جامــع ایــن تأثیــرات اســتفاده کننــد و راه هایــی را بــرای بــه حداقــل 
ــن منظــور درک  ــد )Litman, 2020(. بدی رســاندن خطــرات در هــر منطقــه شناســایی کنن
ــا بــروز  ــه دســت آمــده از یافته هــای تاریخــی نشــان می دهــد کــه ب ــه ب اولیــه مــردم و تجرب
ــد. فــرار از شــهر  ــه دامــن کوه هــا و خــارج از شــهر پنــاه برده ان پدیــدۀ همه گیــری، مــردم ب
ــد  ــن فراین ــز در ای ــی نی ــای زندگ ــش هزینه ه ــرمایه دارانه و افزای ــط س ــدن رواب ــم ش و حاک
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــاهده ش ــز مش ــا نی ــران کرون ــی در بح ــن گرایش ــته و چنی ــر گذاش تأثی
ــه ای از  ــط دگرگون ــد رواب ــه همــراه بســترهای موجــود، احتمــال بازتولی حافظــه تاریخــی ب
ــر  ــون شــهرها( فراهــم خواهــد ســاخت. صاحب نظــران ب ــل در پیرام شــهر و روســتا )حداق
ــه ســمت معــدل  ــا ب ــن نظره ــد. میانگی ــی نشــان ندادن ــد اتفاق نظــر باالی ــن بازتولی ــد ای فراین
ــن  ــن تأثیرگــذاری ای ــدا کــرده و عــددی حــدود 5/6 را نشــان می دهــد. بنابرای گرایــش پی

پدیــده هنــوز نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد.

3- فضاهای شهری خرد در برابر فضاهای بزرگ
ــی،  ــی، نیمه عموم ــای عموم ــهری از فضاه ــای ش ــهری، فضاه ــیون ش ــه مدرنیزاس در نتیج
ــهری  ــای ش ــد؛ فضاه ــته ش ــرو کاس ــی ف ــته اصل ــه دو دس ــی ب ــی و خصوص نیمه خصوص
ــگ  ــعۀ فرهن ــکل گیری و توس ــا ش ــی. ب ــاًل عموم ــا کام ــتند و ی ــی هس ــاًل خصوص ــا کام ی
آپارتمان نشــینی و برج نشــینی، فضــای خصوصــی بــه درون و بیــرون از آپارتمــان فروکاســته 
شــد. چنیــن شــکلی از زندگــی در دوران قرنطینــه بهداشــتی کــه اجبــار بــه آپارتمان نشــینی 
بــر جامعــه ای تحمیــل شــد کــه مدرن تریــن آنهــا نیــز هنــوز پارادوکســیکال زندگــی و فکــر 
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ــا  ــر ب ــه مدرن ت ــاوت جامع ــا تف ــد. تنه ــه می ده ــکلی حمایتگران ــزوا ش ــن ان ــه ای ــد، ب می کن
ــی  ــنتی تر، تنهای ــه س ــر در جامع ــت. اگ ــط و هم نشینی هاس ــوع رواب ــنتی تر در ن ــه س جامع
شــکل گرفته  گتوهــای  )در  هم محلی هــا  و  خانوادگــی  شب نشــینی های  بــا  را  خــود 
پارتی هــا و  بــه شــکل  را  ایــن هم نشــینی ها  در شــهر( می گذرانــد، جامعــه مدرن تــر 
دورهمی هــای غریبه هــای آشــنا تبدیــل کــرده اســت. بــه هــر حــال نیــاز بــه دیــدن افــراد بــه 
شــکل متفــاوت در ایــن جامعــه خــود را نشــان داده اســت. در چنیــن جامعــه ای، فضاهــای 
شــهری تبدیــل بــه فضاهــای بــزرگ و مال هــا و پارک هایــی شــده کــه غریبه هــای زیــادی 
را در خــود جــای می دهــد. حتــی در آپارتمان هــا نیــز حیــاط بــه شــکل ســنتی خــود دارای 

ــد.  ــه صــورت خانوادگــی و محــدود را نمی ده ــکان حضــور ب کارکــرد نیســت و ام
ــرای خانه نشــینی طوالنی مــدت آمــاده  بســترهای فضایــی کالبــدی شــهر نیــز خــود را ب
نکــرده بــود. جامعــه ایرانــی از نظــر تاریخــی و در بســتر مدرنیزاســیون پرشــتاب اتفاق افتــاده، 
ــرای گسســت کامــل از گذشــتۀ خــود را پیــدا نکــرده و جامعــه ای  هنــوز فرصــت کافــی ب
پارادوکســیکال اســت؛ هــم عالقه منــد اســت روابــط ســنتی اجتماعــی خــود را داشــته باشــد 
و هــم پرســه زنی در شــهر را تجربــه می کنــد. از ایــن رو نمی تــوان قواعــد حاکــم بــر 
ــر  ــی را ب ــرقی و غرب ــایه های ش ــی و همس ــورهای اروپای ــی کش ــن و حت ــن، ژاپ ــۀ چی جامع
ــا توســعۀ روابــط اجتماعــی و از  جامعــه حاکــم کــرد. در ایــن شــرایط، مــوج همه گیــری ب
دســت دادن شــغل بســیاری از شــاغالن، گــروه یــا طبقــه اجتماعــی ای شــکل گرفتنــد کــه تــا 
دیــروز صاحــب درآمــد و کار و شــغل بــوده و در فضــای اجتماعــی و شــهر فعــال بــوده و 
در عیــن حــال وارد طبقــه مــدرن جامعــه نشــده و از ایــن رو فضــای شــهری را بســتر روابــط 
ــینی  ــیه ها، پارک نش ــینی در حاش ــد. کوچه نش ــی می کردن ــران تلق ــود و دیگ ــی خ اجتماع
ــن  ــای ای ــا و... از نموده ــازار و مال ه ــه زنی در ب ــینی و پرس ــط و حیاط نش ــق متوس در مناط
حضــور در فضــای شــهرِی عمومــی و خصوصــی اســت. بــا حــذف ایــن حضــور و از دســت 
رفتــن منبــع درآمــد در بســیاری از فعالیت هــای روزمــزدی و خویش فرمایــی، فعــاالن 
اقتصــادی نیــز بــه گــروه قبلــی اضافــه شــده، در فضــای محــدود مســکن گرفتــار می شــوند. 
ــن دو،  ــل ای ــرده و در تعام ــاد ک ــی ایج ــئله اجتماع ــادی، مس ــئلۀ اقتص ــرایط مس ــن ش در ای
ــد شــد.  ــده ســخت خواه ــا در آین ــت آنه ــت کــه مدیری ــد گرف آســیب هایی شــکل خواه
بــرای یافتــن راهــکار بــرای موضــوع، شــبکه ای شــدن نظــام و شــکل گیری نظــام نامتقــارن 
و پیامدهــای نظــری چنیــن نظمــی بــر راهبــرد بازدارندگــی بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار 
ــه  ــه ب ــرد ک ــتمی را در برمی گی ــازۀ سیس ــامان و س ــوب، س ــی و آش ــۀ پیچیدگ ــرد. نظری گی
ــم  ــر آن حاک ــی ب ــی بی نظم ــد نوع ــر می رس ــه نظ ــد ب ــر چن ــزای آن، ه ــوع در اج ــل تن دلی
اســت، در بردارنــده نظمــی مشــخص اســت. چنیــن ســامانۀ سیســتمی دارای الگــوی رفتــاری 
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ــن  ــدی ای ــم کلی ــی از مفاهی ــاس یک ــر اس ــت. ب ــر اس ــی و پیش بینی ناپذی ــر خط ــم، غی نامنظ
چارچــوب فکــری و نظــری به رغــم پیچیدگــی و نوســان در رفتــار، سیســتم در مکان هــای 
ــازی سیســتم  ــوان مکان هــای ف ــه عن ــار مشــخصی از خــود نشــان می دهــد و ب خاصــی، رفت
ــار  ــوع رفت ــن شــرایطی، شــناخت ن ــن در چنی نام گــذاری می شــود )قاســمی، 1393(. بنابرای
ــاری  ــی و رفت ــم مکان ــناخت نظ ــتم، ش ــای سیس ــازی واکنش ه ــرای هوشمندس ــکان ب در م

سیســتم بــه ظاهــر نامنظــم، ضــروری اســت.
ــال  ــه دنب ــان، ب ــدود آپارتم ــای مح ــوس در فض ــود و محب ــدۀ خ ــاک از آین ــان بیمن انس
ــا در  ــدی از فض ــه بازتولی ــا زود ب ــر ی ــورت دی ــن ص ــود. در ای ــد ب ــود خواه ــتۀ خ گم گش
ــا افــرادی کــه بیــم و نگرانــی کمتــری  شــهر تــن خواهــد داد کــه بــه شــکل محدودتــر و ب
بــرای آینــده از آنهــا دارد، بتوانــد حداقــل بــه صــورت مدیریت شــده تعامــل برقــرار کنــد. 
ــی را  ــی- نیمه عموم ــای نیمه خصوص ــا و فضاه ــش حیاط ه ــه نق ــرد ک ــهری خ ــای ش فضاه

ــد. ــران نمای ــه را جب ــن نقیص ــد ای ــرد، می توان ــده می گی ــر عه ب

4- بازتعریف محله
محلــه در شــهرهای قدیــم واجــد مفهومــی اجتماعــی، فرهنگــی و هویتــی بــود و در ســاخت 
کالبــدی شــهر نیــز هســته های اصلــی شــهر و عاملــی جهــت ایجــاد سلســله مراتب فضایــی و 
ــی انســجام اجتماعــی و دومــی انســجام نهــادی را منجــر  ــوده اســت کــه اول نظــم کالبــدی ب
می شــد. در واقــع ایــن ســلول های شــهری همچــون اندام هایــی خودگــردان دارای محــدوده 
و حــدود مشــخص و تعریــف خــاص خــود بــوده و بــه لحــاظ کارکــردی نیــز خدمــات خاص 
اهالــی خــود را بــه شــکلی منســجم در مرکــز محــالت ارائــه می نمــوده اســت. وجــود انســجام 
ــیره ای،  ــی و عش ــتگی های قوم ــغلی، همبس ــهابهات ش ــورت تش ــه ص ــادی ب ــی و نه اجتماع
ــت و  ــاز حفاظ ــود زمینه س ــه خ ــد ک ــث می ش ــه را باع ــی و محل ــکان زندگ ــه م ــتگی ب وابس
نگهــداری از محلــه می شــد. امــا در بافــت جدیــد شــهری بــا پیــروی از الگوهــای غربــی کــه 
هیچ گونــه قرابتــی بــا نیازهــای خانــوار ایرانــی نــدارد، فضاهایــی فاقــد هویت بــه وجــود آورده 
کــه ســاکنان آنهــا هیچ گونــه تعلــق خاطــری بــه محــل ســکونت خویــش ندارنــد. بــا توجــه 
ــای  ــه آن در بافت ه ــتگی ب ــکان و وابس ــه م ــق ب ــس تعل ــه، ح ــای صورت گرفت ــه مصاحبه ه ب
جدیــد شــهری بــه شــدت ضعیــف اســت. در ادامــه، مــدل مفهومــی بازتعریــف مفهــوم محلــه 

ــه می شــود )ایالقــی و دیگــران، 1399(. ــد ارائ در بافــت جدی
بــه نظــر می رســد کــه محلــه از بعــد عینــی و ذهنــی در پســاکرونا دچــار تغییراتــی خواهــد 
شــد و از نظــر انــدازه، کوچک تــر و از نظــر ذهنــی، محدودتــر باشــد. در چنیــن فضــای ذهنــی، 
مرزهــای محــالت بــه شــیوۀ ســنتی، مرزهــای فیزیکــی و لبه هــای کالبــدی، ارزش و اهمیــت 
ــاوری مجــازی  ــوژی ارتباطــی و فن ــی و انســانی خواهــد داد. تکنول ــه لبه هــای ذهن خــود را ب
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بــر غیــر کالبــدی شــدن مفاهیمــی همچــون مــرز محــالت و عناصــر مرکــزی محــالت تأکیــد 
خواهــد کــرد. معــدل نظــر پاســخگویان 5/8 از 10 بــوده اســت. بنابرایــن ابهــام در وقــوع ایــن 

پدیــده وجــود دارد و بازتولیــد محلــه در هالــه ای از ابهــام خواهــد بــود.

5- تأثیر بر نظم و کارکرد کاربری ها
نظــام مدیریــت بحــران بعــد از وقــوع زلزله هــای بزرگــی همچــون زلزلــه بم، دگردیســی اساســی 
ــرای مدیریــت بحــران و  پیــدا کــرد. نتیجــه ایــن دگردیســی، تعریــف کاربری هایــی خــاص ب
ســپس چندمنظــوره و چندکارکــردی کــردن ایــن فضاهــا و نیــز تعریــف و تقســیم کار فضاهای 
عمومــی و کاربری هــای خــاص بــرای مواجهــه بــا بحران هــای طبیعــی بــود. بــا تغییــر موضوعات 
و نیازهــای بحران هــای زیســتی از جملــه بحــران کرونــا، انعطــاف در کاربری هــا بیــش از پیــش 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. تغییــر نحــوۀ اســتفاده از مســاجد، مراکــز بســیج، مال هــا و اســتفاده 
از فضاهــای بــزرگ مثــل پادگان هــا و مراکــز نظامــی بــرای تبدیــل بــه کاربــری و عملکردهــای 
بهداشــتی، درمانــی و تولیــد محصــوالت مــورد نیــاز، نمودهایــی از ایــن راهبــرد شــکل گیری 
ــل  ــد تبدی ــا و کاربری هــای شــهری اســت کــه می توان ــری فضاه نظــم در بی نظمی هــای کارب

بــه یــک اصــل پذیرفته شــده در شــهر و شهرســازی شــود.  
ــا  ــاز و توســعۀ آنه ــوع کوچــک شــدن فضاهــای ســبز و ب ــد در حــال وق ــد رون بازتولی
ــده  ــوع آن در آین ــای همســایگی، موضوعــی اســت کــه احتمــال وق ــا و واحده در محله ه
ــد،  ــر ادامــه ایــن رون ــا میانگیــن 6/2 ب ــز ب بیشــتر خواهــد شــد. پاســخگویان ایــن مطالعــه نی

ــته اند.  ــی داش ــر مثبت نظ

6- بازتولید مسکن 
ــه در  ــی، خان ــل شمس ــۀ چه ــور از ده ــتابان در کش ــینی ش ــان شهرنش ــاز جری ــش از آغ »پی
ــواده  ــرد و خان ــای ف ــیاری از نیازه ــزا، بس ــت در اج ــل جامعی ــه دلی ــود ب ــنتی خ ــوم س مفه
)از قبیــل ســکونت، کار، مطالعــه، تفریــح، بــازی، حضــور خویشــاوندان و...( را درون 
ــده  ــوالت حادث ش ــه تح ــل مجموع ــه دلی ــه ب ــن ده ــس از ای ــا پ ــرد؛ ام ــن می ک ــود تأمی خ
ــاده  ــت آم ــوار و در نهای ــاد خان ــد و ابع ــول در زاد و ول ــرت، تح ــان مهاج ــور، جری در کش
ــز  ــه نی ــی، مفهــوم خان ــن وضعیت ــا چنی ــه ب ــرای مواجه ــت شــهری ب ــودن شــهرها و مدیری نب
دچــار تغییــرات اساســی شــد و بــه مثابــۀ بزرگ تریــن چالــش در شــهرها معرفــی شــد کــه 
ــا  ــت ت ــود را نداش ــابق خ ــت س ــار جامعی ــه این ب ــه ای ک ــه دارد. خان ــز ادام ــروز نی ــه ام ــا ب ت
بتوانــد نیازهــای اجتماعــی انســان امــروز را پاســخ دهــد، بلکــه صرفــاً می توانســت اســکان 
شــبانگاهی )خوابگاهــی( فــرد را تأمیــن کنــد و شــاید بــه جــرأت بتــوان جایگزینــی مفهــوم 

ــن دوره دانســت.  ــه« را از ای ــه جــای »خان »مســکن« ب
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ــان را  ــت، انس ــی اس ــل ردیاب ــز قاب ــی نی ــاس جهان ــابقۀ آن در مقی ــه س ــی ک ــن جریان چنی
ناگزیــر ســاخت کــه تجربــۀ زیســتن، ارتبــاط چهــره بــه چهــره و تعامــل را از فضــای »خانــه« 
بــه فضــای »شــهر« بکشــاند، چراکــه فضــای شــهری می توانســت فضــای زیســتن و نیــاز فــرد را 
پاســخ گویــد و امــکان هرگونــه پیــاده روی بــرای تفریــح یــا رســیدن بــه محــل کار، خریــد در 
فروشــگاه ها، حضــور در ســینما، کافــه، رســتوران، پــارک، ورزشــگاه ها و... را بــرای انســان 
مــدرن فراهــم نمایــد. مســکن در تمــام جوامــع دارای مفهومــی متعالــی و مقــدس اســت کــه 
ــا  ــه می کنــد. مارتیــن هایدگــر، فیلســوف آلمانــی، ب انســان در آن، هســتی و زیســتن را تجرب
ــود  ــد اســت کــه بحــران واقعــی مســکن در کمب ــه موضــوع مســکن معتق نگرشــی کیفــی ب
ــان  ــت و انس ــکونت اس ــرای س ــی ب ــت وجوی آدم ــی در جس ــران واقع ــه بح ــت، بلک آن نیس
پیــش از هــر چیــز بایــد ســکونت گزینی را بیامــوزد. وی زیســتن، ســکونت، ســــاختن، رشــــد 
و پرورانــدن را بــه مــوازات هــم تعریــف می کنــد. از دیــدگاه لوکوربوزیــه، خانــه، پوششــی 
اســت کــه در تطابــق بــا برخــی از شــرایط، رابطــۀ صحیحــی را بین محیــط خــارج و پدیده های 
زیســتی انســان برقــرار می ســازد. در خانــه بایــد فــرد یــا خانــواده زندگــی کنــد؛ یعنــی بخوابــد، 
راه بــرود، دراز بکشــد، ببینــد و فکــر کنــد. بــه نظــر چارلــز مــور، خانــه بــرای ســاکنانش مرکــز 
جهــان و شــاخص ترین بنــا در تحکیــم مــکان اســت. خانــه در درجــه اول، یــک نهــاد اســت و 

نــه یــک ســازه و ایــن نهــاد بــرای مقاصــد بســیار پیچیــده ای بــه وجــود آمــده اســت. 
ــه« مفهومــی فراتــر  آنچــه از آرای فلســفی متفکــران فهــم می شــود ایــن اســت کــه »خان
از »مســکن« و »ســکنی گزینی« دارد و ضمــن ارتبــاط همه جانبــه بــا محــدودۀ پیرامــون، 
ــی  ــر زمان ــش از ه ــروز بی ــکن ام ــد. مس ــخ ده ــان پاس ــتی انس ــای زیس ــه نیازه ــد ب ــد بتوان بای
دیگــری تحــت حاکمیــت جریــان مــدرن شــکل گرفتــه اســت و ایــن جریــان بولــدزری کــه 
ــتری  ــوان بس ــه  عن ــه ب ــه« را ک ــوم »خان ــرد، مفه ــر می پذی ــز تأثی ــتغالت نی ــرمایه داری مس از س
بــرای زیســت انســانی اســت، در شــهرهای امــروز تغییــر داده و مفاهیــم جدیــدی نظیــر مســکن 
حداقلــی، مســکن کوچــک، مســکن صنعتــی، مســکن انبــوه، مســکن قابل اســتطاعت، مســکن 

ــان و... را در حــوزۀ معمــاری و شهرســازی وارد کــرده اســت.  ــی، مســکن جوان اول
بــه عقیــدۀ شــابیر چیمــا، »بی توجهــی بــه شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه و 
ــوژی ســاخت  ــا تکنول ــات ســاخت، ناآشــنایی دســت اندرکاران ب ــود امکان ــان، کمب متقاضی
و... از عوامــل مؤثــر بــر عــدم مطلوبیــت و کیفیــت مســکن در عصــر مــدرن بــوده اســت«. 
معمــاری مــدرن از ایــن فکــر خوش بینانــه یعنــی »زیبایی شناســی ماشــینی« نشــأت می گیــرد 
ــر  ــن روش در معمــاری ب ــد. ای ــد می کن ــش ماشــین گونه« تأکی ــر ســطح بی آرای ــر »ظاه و ب
ــی پوزیتویســتی  ــر عقل گرای ــی ب ــد و مبتن ــد می کن ــا تأکی یگانگــی و کارکــرد مســتقل بناه
اســت. در حالــی کــه بــه عقیــدۀ آلمــر، خانــه هویــت خــود را دارد، ارتبــاط بــا دیگــران را 
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ــه  ــوم خان ــد. مفه ــای می ده ــود ج ــا را در خ ــنن و ارزش ه ــداوم س ــد و ت ــف می کن تعری
بســیار گســترده اســت و می توانــد مکانــی خــاص، محــل اقامــت، یــک ده، یــک شــهر یــا 
یــک ســرزمین باشــد کــه حس هــا، صداهــا، ســاختمان، رایحه هــا و رخدادهــای هــر جامعــه 
ــور  ــودن در آن تص ــا ب ــا ب ــه م ــی ک ــان جای ــد؛ هم ــد می ده ــم پیون ــه ه ــا را ب و زندگی ه

ــی، 1399(.  ــی و تلخاب ــعیدی رضوان ــم« )س می کنی
بــا وجــود ایــن در شــرایط موجــود، قرنطینــه بــرای افــرادی کــه دارای خانه هــای باثبــات 
ــرای افــرادی کــه  ــل تحمــل اســت؛ امــا ب ــل اعتمــاد هســتند، دشــوار ولــی قاب و درآمــد قاب
ــر  ــاً غی ــد، تقریب ــی می کنن ــالم زندگ ــا ناس ــلوغ ی ــای ش ــا در خانه ه ــتند ی ــان هس بی خانم
ــا  ــد، ام ــی دارن ــش بی خانمان ــرای کاه ــی ب ــع، برنامه های ــیاری از جوام ــت. بس ــن اس ممک
ــرات  ــط خط ــه فق ــای اینک ــه ج ــد. ب ــر می کن ــیار فوری ت ــا را بس ــن تالش ه ــری ای همه گی
ــه  ــوط ب ــرات مرب ــت خط ــر اس ــود، بهت ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــاکنان بی خانم ــه س ــوط ب مرب
ــی شــلوغ،  ــه شــود: خانه های ــز در نظــر گرفت ــی و ناســالم نی ســاکنان دارای خانه هــای ناکاف

.)Daneshpour, 2020( ــادر ــی چ ــف و حت ــترک، کثی مش
ــل  ــا در مح ــج فعالیت ه ــازده و تروی ــه کرون ــا و جامع ــع کرون ــب در مقط ــن ترتی بدی
ســکونت، مســکن دوره ســنتی بــه شــکل جدیــد در حــال بازتولیــد اســت. در ایــن فراینــد 
بازتولیــد، فضــای مســکن بــر بســتر فضــای مجــازی، فضــای کار و فعالیــت در کنــار 
ــد  ــی را تولی ــری از زندگ ــبک دیگ ــرده و س ــه ک ــود اضاف ــه خ ــوراک را ب ــتراحت و خ اس
خواهــد کــرد. میانگیــن نظرهــا برابــر 7/8 و اتفاق نظــر نســبتاً بــاال )c.v=2.86( نشــان 

ــتند.    ــق هس ــد مواف ــن فراین ــا ای ــران ب ــه صاحب نظ ــد ک می ده
در ایــن شــکل جدیــد، تغییــر دیگــری کــه نیــاز فــردای جامعــه خواهــد بــود، تمرکــز بــر 
ــاس و منظــر  ــه جــای طراحــی بزرگ مقی ــی درون واحــد مســکونی ب منظــر و ســازمان فضای
شــهری اســت. انســان ســکونت یافته بــه مــدت طوالنــی در فضــای ســکونت، نیازمنــد طراحــی 
ــد.  ــرار ده ــورد توجــه ق ــش از گذشــته م ــی را بی ــوع و زیبای ــی اســت کــه تن ــی متفاوت داخل
انســان بــرای خانه نشــینی نیازمنــد احیــای معنــای خانــه و توســعه عملکردهــای آن اســت. بــا 
وجــود ایــن میانگیــن نظــر پاســخگویان یــا ایــن بازتولیــد ســیما و منظــر، حــدود 6/2 درصــد و 
اتفاق نظــر بیــن پاســخگویان در ارزیابــی ایــن شــاخص 0/365 بــوده کــه نشــان دهنده گرایــش 
متوســط رو بــه بــاال نســبت بــه وقــوع ایــن فراینــد اســت و اتفاق نظــر نیــز رو بــه متوســط اســت.

7- توسعۀ شتابان شهر الکترونیک و هوشمند
شــهر الکترونیــک و هوشمندســازی شــهر، جــزء برنامــه حداقــل دو شــهرداری قبلــی تهــران 
ــا  ــر دولــت الکترونیــک تأکیــد شــده اســت. ایــن موضــوع ب ــز ب و نیــز در برنامــه دولــت نی
ــی از  ــت. نمونه های ــده اس ــرا درآم ــه اج ــده و ب ــروع ش ــته ش ــی در گذش ــراز و فرودهای ف
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ــرا  ــهر اج ــک و... در ش ــمند ترافی ــرل هوش ــی، کنت ــی اینترنت ــازی، تاکس ــگاه های مج فروش
ــی و  ــتگاه های دولت ــت بســیاری از ســازمان ها و دس ــن مقاوم ــا وجــود ای ــت. ب شــده اس
خصوصــی در ایــن رونــد، مانعــی در تحقــق کامــل ایــن تحــول بــوده اســت. امــروز بیــش 
از هــر چیــز، نیــاز زمانــه بــه بازتولیــدی از شــهر الکترونیــک پرداخــت اســت کــه تاکنــون 
بــا ایــن شــتاب تحقــق پیــدا نکــرده بــود. توســعه شــتابان در الکترونیــک و هوشــمند شــدن 
ــن  ــن میانگی ــت. باالتری ــان اس ــن زم ــه ای ــای عینیت یافت ــهری از نموده ــای ش ــهر و فض ش
 نظرهــا در بیــن شــاخص های مــورد بررســی، تحقــق شــتابان شــهر الکترونیــک بــوده 
)8/5 از 10(، کمتریــن ضریــب تغییــرات بــه معنــی باالتریــن اتفاق نظــر )cv=0.23( مربــوط 

بــه ایــن شــاخص بــوده اســت.

جدول4- ارزیابی اولیه از تأثیرات کرونا بر شهر و شهرسازی از دیدگاه صاحب نظران
 ضریب تغییرات 

)c.v(
انحراف استاندارد 

)stdev(
 میانگین 

)AVERAGE( مؤلفه مورد بررسی

0.230 2.0 8.5 شهر الکترونیک
0.276 2.2 7.8 مسکن
0.336 2.4 7.1 چندعملکردی شدن کاربری
0.442 2.8 6.3 سازمان فضایی منطقه
0.357 2.2 6.2 نظام کاربری ها
0.368 2.3 6.2 سیما و منظر داخلی
0.403 2.5 6.2 فضاهای نیمه خصوصی
0.459 2.8 6.1 کاربری فضای سبز و باز
0.430 2.5 5.8 خردمحله
0.435 2.4 5.6 هسته های مستقل

شکل5: میانگین امتیاز پاسخگویان به شاخص مورد بررسی
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نتیجه گیری
کرونــا بــه عنــوان یــک پدیــده بهداشــتی و زیســتی در جهــان ظهــور پیــدا کــرد، ولــی بــه زودی 
بــا بســتر قــرار دادن روابــط و مناســبات جهانــی و جهانــی شــدن و تحــت تأثیــر روابــط گســتردۀ 
شــبکه ای و قواعــد و ضوابــط حاکــم بــر آنهــا از کشــورهای خارجــی بــه داخــل ایــران و ســپس 
بــه ســرعت در سراســر کشــور و حتــی مناطــق روســتایی دور و نزدیــک گســترش یافــت. بدیــن 
ترتیــب بــه عنــوان یــک مخاطــرۀ مــدرن، جامعــه را درگیــر خــود قــرار داده و نگرانــی از تأمیــن 
منابــع مالــی و کار و ســایر نگرانی هــای حاکــم بــر جامعــه در شــرایط تحریمــی، جایگاه خــود را 
بــه بیــم و نگرانــی از ســالمت و زنــده مانــدن داد. در چنیــن بســتری از بیــم و نگرانــی و مخاطــره 
مــدرن، ابتــدا جامعــه آن را انــکار کــرد و نگرانــی بــه خــود راه نــداد. فعالیت هــای اجتماعــی و 
اقتصــادی و مشــارکت مــردم در فعالیت هــای اجتماعــی- سیاســی، نمــودی از ایــن انــکار بــود. 
ــه زودی  ــا ب ــان داد. ام ــت نش ــافرت ها و کار و فعالی ــود را در مس ــردم، خ ــی م ــپس بی تفاوت س
بــا نمــود یافتــن و عینیــت آثــار ایــن بحــران بــر ادامــه زندگــی انســان از یــک طــرف و قواعــد 
ســخت گیرانه از ســوی نهــاد سیاســت گذار از طــرف دیگــر، ســوژۀ ایــن بحــران تــالش کــرد تــا 
محیــط را متناســب بــا زمــان و مــکان جدیــد تغییــر دهــد. بدیــن ترتیب مدیریــت بحران، شــرایط 
جدیــدی را بازتولیــد کــرد کــه در چارچــوب نظریــۀ مدیریــت بحــران بــک قابــل تحلیل اســت. 
پذیــرش ابعــاد و شــاخص هایی کــه عینیــت یافتــه و تحقــق آن ملمــوس شــده )شــهر الکترونیک 

و بازتولیــد مســکن و معیشــت(، در ایــن چارچــوب قابــل توجیــه خواهــد بــود. 
ــرای  ــهر ب ــای ش ــهری، فضاه ــده ش ــتم پیچی ــوب در سیس ــروز آش ــا ب ــرایط ب ــن ش  در ای
پذیــرش ایــن تغییــر آمادگــی نداشــت. امــا بــه زودی انســان بــا تدابیــر و برنامه هــای مدیریــت 
بحــران، چــاره ای جــز پذیــرش نداشــت. در ایــن چارچــوب فضــای شــهری، روابــط حاکــم 
بــر آنهــا و نظــم بیــن فضاهــا و کاربری هــای شــهری دچــار دگردیســی شــده و خواهــد شــد. 

شکل 6: نمودار ضریب تغییرات شاخص های مورد بررسی
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بخشــی از ایــن دگردیســی در بازتولیــد ســازمان فضایــی کالن و خــرد، ســلول های شــهری 
یعنــی محــالت بــا احتمــال کمتــری مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن می تــوان ایــن 
فراینــد را بــه صــورت یــک تحــول درازمدت تــری در شــهر و فضــای شــهری تعریــف کــرد. 
کاربری هــا و پهنه هــای کاربــری و عملکــرد و روابــط بیــن آنهــا و نیــز در عملکــرد و کارکــرد 
ــا و  ــن کاربری ه ــط بی ــد گذاشــت. الگــوی رواب ــر خواه ــوان خــرد فضــا تأثی ــه عن مســکن ب
محــالت بیــش از گذشــته و بــا شــتاب بیشــتری بی مــکان شــده، شــبکه هایی را در شــهر شــکل 
می دهنــد. بدیــن ترتیــب بــر مبنــای مــدل نظــری ارائه شــده بــا تولیــد الگــوی فضاهــا در نظــم 
جدیــد شــهری بــه بازتولیــد الگــوی روابــط بیــن مراکــز و گره هــا و بازتولیــد الگــوی رفتــار 

انســان در فضــای شــهری و ســبک دیگــری از شهرنشــینی تبدیــل شــده و خواهــد شــد. 
در ایــن بازتولیــد فضــای شــهری، بیــش از همــه شــهر الکترونیــک و تحــول در مســکن 
اتفاق نظــر بیشــتری وجــود دارد، ولــی تحــوالت در ســازمان فضایــی و تغییــر در ســاختارهای 
شــکل گرفته در نظــم محــالت شــهری، نیــاز بــه زمــان بیشــتری بــرای بازتولیــد اســت. بــرای 
آمــاده شــدن بــرای ایــن تغییــرات از هم اکنــون بایــد ســناریوهای احتمالــی وقــوع پدیــده و نیــز 

راهبردهــای مواجهــه بــا آنهــا اندیشــیده شــود.



252

13
99

ت 
هش

دیب
 ار

 19
د 

ووی
- ک

ونا 
 کر

س
رو

 وی
وع

 شی
ای

ده
یام

ه پ
ه نام

ویژ
م: 

 دو
اره

شم
 

ی 
ماع

جت
ت ا

یرا
 تاث

بی
زیا

 ار
ی 

صص
تخ  

ی -
علم

مه 
لنا

فص

منابـع

ــای اقتصــاد. چهار شــنبه 23 . 1 ــه دنی ــی از نوســازی شــهر پاریــس. روزنام ــاب، پارســا )1392(. درس های ارب
بهمــن 1392، شــماره 3134.

اشــرافی، نســیم )1395(. بازشناســی شهرســازی و معمــاری اســالمی ایــران بــا رویکــرد تئــوری آشــوب و . 2
قانــون فــازی )مطالعــه مــوردی: شــهر یــزد، میبــد و تبریــز(. مجلــه بــاغ نظــر. ســال ســیزدهم، شــماره 43، 

دی، صــص 90-77.
ــات . 3 ــۀ مطالع ــهر. مجل ــره در ش ــه مخاط ــناختی ب ــی جامعه ش ــین )1387(. نگاه ــی، حس ــی جاجرم ایمان

اجتماعــی ایــران. دورۀ دوم، شــماره 2، زمســتان، صــص 142-124.
برمن، مارشال )1389(. تجربه مدرنیته. ترجمه مراد فرهادپور. تهران: طرح نو، چاپ هشتم.. 4
پرغــو، محمدعلــی و جــواد علی پــور ســیالب )1396(. طاعــون در ایــران عصــر صفــوي، مجلــه تحقیقــات . 5

ــار و  ــمارۀ اول، به ــم، ش ــال هفت ــي. س ــات فرهنگ ــاني و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــي. پژوهش ــخ اجتماع تاری
تابســتان، صــص 55-33.

پوالک، یاکوب ادوارد )1361(. ایران و ایرانیان. ترجمه کیکاووس جهانداری. تهران: خوارزمی. جلد 1.. 6
تاجبخش، کیان )1386(. آرمان شهر: فضا، هویت و قدرت در اندیشه اجتماعی معاصر. تهران: نی.. 7
ابوعلــی ودادهیــر )1388(. مناســبات دانــش و سیاســت در یــک جامعــه . 8 توســلی، غالمعبــاس و 

ــی در عصــر حاضــر.  ــز نظارت ــع مخاطره آمی ــر شــکل گیری جوام ــی جامعه شــناختی ب ــز: تأمل مخاطره آمی
مجلــۀ جامعه شناســی ایــران. دورۀ دهــم، شــماره 4، صــص 42-22.

جعفــري، علي اکبــر و نســرین فروغــي )1394(. بررســي و تحلیــل پراکندگــي بیماري هــاي وبــا و طاعــون . 9
ــد  ــران بع ــه ای ــي 1210-1264 ه. ق. تاریخ نام ــاي اجتماع ــترش بحران ه ــر گس ــا ب ــر آنه ــران و تأثی در ای
از اســالم )نشــریه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســاني دانشــگاه تبریــز(. دوره  ششــم، شــماره 11، پاییــز و 

زمســتان، صــص 100-71 .
ــت مدرن. . 10 ــدرن و پس ــازی م ــینی و شهرس ــی )1385(. شهرنش ــین قهرای ــین و حس ــید حس ــی ژاد، س حاتم

ــی. شــماره 2، تابســتان، صــص 53-33. ــوم جغرافیای ــه عل مجل
حســینی، ســید محمدحســین )1396(. درآمــدی انتقــادی بــر نظریه هــای آشــوب و پیچیدگــی. پژوهشــنامه . 11

انتقــادی متــون و برنامه هــای علــوم انســانی. پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی. ســال هفتــم، 
شــماره ششــم، آذر، صــص 208-175.

ــه در . 12 ــاد قرنطین ــکالت ایج ــه مش ــر تاریخچ ــروری ب ــری )1389(. م ــعود کثی ــی و مس ــژاد، مرتض دهقان ن
ایــران در دوره ناصرالدیــن شــاه )1264 -1313 هـــ .ق/1847 -1896م(. پژوهش هــای تاریخــی دانشــگاه 

ــان. دوره دوم، شــماره 4، زمســتان، صــص 13-1. اصفه
رنــه شــورت، جــان )1381(. نظــم شــهري؛ درآمــدي بــر شــهرها، فرهنــگ و قــدرت. ترجمــه اســماعیل . 13

چاوشــي. تهــران: دانشــگاه تربیــت معلــم.
زیــاری، کرامــت اهلل )1382ب(. تأثیــر فرهنــگ در ســاخت شــهر )بــا تأکیــد بــر فرهنــگ اســالمی(. مجلــۀ . 14

جغرافیــا و توســعه. شــماره 2، پاییــز و زمســتان، صــص 108-95.
زیــاری، کرامــت اهلل )1382(. تحــوالت اجتماعــی - فرهنگــی ناشــی از انقــالب صنعتــی در توســعه فضایی . 15

شــهر تهــران. مجلــۀ جغرافیــا و توســعه. دوره 1، شــماره 1، بهــار و تابســتان، صــص 164-151.



253

پیامدهای کرونا بر شهر و شهرسازی آینده

منابـع

سایت پزشک )فروردین 1399(. بیماری وبا در تاریخ ایران و جهان. قابل دسترس در اینترنت به نشانی:. 16
http://images.app.goo.gl/zTBqyUENcsmhRV

سایت سازمان بهداشت جهانی )May 2020( قابل دسترس در اینترنت به نشانی:. 17
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41711/WHO_MONO_43

سرنا، کارال )1363(. مردم و دیدنی های ایران )سفرنامه کارال سرنا(. ترجمه غالمرضا سمیعی. تهران: نو.. 18
ــی. . 19 ــکن ایران ــی در مس ــا و بازاندیش ــران کرون ــی )1399(. بح ــد تلخاب ــد و حمی ــی، نوی ــعیدی رضوان س

فروردیــن 1399. برزن نیــوز، 16 
فلــور، ویلــم )1386(. ســالمت مــردم در ایــران قاجــار. ترجمــه ایــرج نبی پــور. بوشــهر: مرکــز . 20

فــارس. خلیــج  ســالمت  پژوهش هــای 
ــگران . 21 ــدگاه کنش ــران از دی ــهر ته ــوده ش ــت فرس ــای باف ــران )1394(. مخاطره ه ــرج و دیگ ــمی، ای قاس

ــص 162-137. ــار، ص ــماره 14، به ــی. ش ــی - فرهنگ ــرد اجتماع ــه راهب ــادی. مجل ع
قاســمی، فرهــاد )1393(. نظــم نامتقــارن سیســتم های پیچیــده و آشــوب و راهبــرد دفــاع جامــع در سیســتم . 22

بازدارندگــی. فصلنامــه روابــط خارجــی. ســال ششــم، شــماره اول، بهــار، صــص 209-191.
ــی و . 23 ــران: علم ــی. ته ــر مزین ــه منوچه ــاری. ترجم ــان و معم ــا، زم ــد )1365(. فض ــن، زیگفری گیدئی

ــوم. ــاپ س ــی، چ فرهنگ

24. Beck. Ulrish (1992) Risk Society: Towards a New Modernity, translated by 
Mark Ritter, London • Newbury Park . New Delhi, SAGE Publications Ltd

25. Beck. Ulrish (2006). Living in the world risk society, Economy and Society 
Volume 35 Number 3 August 2006: 329 345

26. Daneshpour, zohreh (2020) Out of the coronavirus crisis, a new kind of urban 
planning must be born: Post pandemic urban and regional planning and the 
lessons that can be learned from Coronavirus pandemic 2020, preprint

27. Giddens, Antony (1999) Risk and responsibility, The Modern law review, 
volume 62, January 1999, No 1

28. ISOCARP (2020) Coronavirus outbreak – Roles & Responsibilities of Planning, 
https://isocarp.org/activities/wuf10/coronavirus

29. Giddens, Antony and Pierson C (1998) conversations with Anthony Giddens: 
making Sense of Modernity, Oxford, polity press, 

30. Lefebvre, Henri (1991) The production of space, translated by Donald 
Nicholson- smith Pcm, BLAKWELL PUBLISHING

31. Litman, Todd (2020) Planners and Pandemics: Identifying Problems and 
Providing Solutions, https://www.planetizen.com/blogs/108868-planners-and-
pandemics-identifying-problems-and-providing-solutions

32. Mythen, Gabe (2004) Ulrich Beck A Critical Introduction to the Risk Society, 
London, Pluto Press





اقدامات محلی در بحران های جهانی
حق بر شهر و نقش مراکز حمایت اجتماعی و مدیریت بحران محالت

در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(

وحید حائری
کارشناس ارشد طراحی شهری و مدیر دفتر مطالعات تطبیقی و پژوهش های میان رشته ای هنر، شهر و معماری

vahid_haeri@yahoo.com

چکیده
ــیل و  ــون س ــوادث چ ــر ح ــا و دیگ ــاری کرون ــیوع بیم ــون ش ــی چ ــۀ بحران های در مواجه
زلزلــه، یکــی از ســاختارهای غایــب در نظــام مدیریــت شــهری، مراکــز حمایــت اجتماعــی در 
مقیــاس محلــه ای اســت. ســازوکاری اجتماعــی و مشــارکتی بــه  منظــور شناســایی ظرفیت هــا 
و کمبودهــای جوامــع کوچــک محلــی پیــش از بحــران، هدایــت و راهبــری اقدامــات حیــن 
ــن  ــه چنی ــث ک ــران، از آن حی ــس از بح ــات پ ــع صدم ــه رف ــک ب ــت و کم ــران و حمای بح
ــد،  ــد ش ــر نخواه ــی میس ــام حکمروای ــهری و نظ ــت ش ــت مدیری ــدون حمای ــه ای ب مجموع
بررســی اثــرات روانــی و اجتماعــی ناشــی از بحران هایــی چــون شــیوع کرونــا در شــهرهایی 
چــون تهــران چــه از لحــاظ ابــزار و توانمندی هــای مقابلــه بــا شــیوع و چــه تبعاتــی در روابــط 
میــان شــهروندان و نظــام حکمروایــی و مدیریــت شــهری هــر چــه بیشــتر، حاکــی از اهمیــت 
اتخــاذ سیاســت ها و تدویــن برنامه هــا و طرح هــای حمایــت اجتماعــی متمرکــز و پیوســته و 
البتــه در مقیــاس محلــی اســت. از همیــن روی در ایــن نوشــتار ســعی در بازخوانــی تأثیــرات 
ــا بــه  عنــوان یــک بحــران شــهری بــر ســاختارهای دیالکتیــک شــهر و  شــیوع بیمــاری کرون
شــهروند، حــق بــر شــهر و تأکیــد بــر لــزوم اتخــاذ برنامه هــای حمایــت اجتماعــی در مقیــاس 
محلــی در کنتــرل و مقابلــه بــا بحران هــای آتــی نظــام شــهری و اجتماعــی شــهرها بــه  عنــوان 

راهبــردی محلــی بــرای بحرانــی جهانــی اســت.

واژه های کلیدی: شهر، بحران، حق بر شهر، محله، حمایت اجتماعی و شهروندی.
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مقدمه
ویــروس کرونــا1 در آغــاز ســومین 
دهــه از هــزارۀ ســوم میــالدی، 
حاشــیه  بــه  مفهومــی  یــادآور 
رفتــه از بحــران شــیوع بیمــاری 
کــه  بحرانــی  بــود؛  جهــان  در 
ــوار  ــین، س ــوارد پیش ــالف م برخ
بــر ارکان جدیــد زندگــی امــروز، 
عرصه هــای جدیــدی در اثــرات 
در  چــه  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ابعــاد جهانــی و چــه ابعــاد محلــی 
ــه همــراه داشــته اســت. ســرعت  ب
انتشــار و جهانــی  شــدن شــیوع 
ایــن ویــروس را هرچــه بیشــتر باید 
در ماهیــت شــهر و شهرنشــینی 
شــهری  توســعۀ  مؤلفه هــای  و 
جســت وجو نمــود. بــه تعبیــری 
ویــروس کرونــا را بایــد ویروســی 
ــگاه  ــه جوالن ــد ک ــی نامی اجتماع
خــود را در شــهر بــه  عنــوان یــک 
پدیــده هرچــه بیشــتر اجتماعــی 
یافتــه و بــا همیــن ابــزار بــه مفهــوم 
جهانــی شــهر حملــه کــرده اســت. 
کرونــا، ویروســی شــهری اســت و 
ــات  ــالت و ارتباط ــیله تعام ــه  وس ب
می گــردد.  منتشــر  اجتماعــی 
ــر در  ــا تغیی ــا ب ــهر تنه ــن ش بنابرای
ماهیــت روابــط اجتماعــی، امــکان 
ــت؛  ــد داش ــات از آن را خواه نج

واقعیتــی بــس عجیــب و قابــل  تأمــل.

1- Covid-19

 )سایت دانشگاه جان هاپکینز؛ تهیه شده از 
نقشه های 30 ژانویه تا 30 مارس 2020(

شکل 1- ابعاد شیوع ویروس کرونا
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ت در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(
ت بحران محال

ت اجتماعی و مدیری
ش مراکز حمای

ت محلی در بحران های جهانی؛ حق بر شهر و نق
اقداما

ویــروس کرونــا زاییــده نظــام مصــرف شــهری و منتشرشــده بــا ابــزار جدیــد ارتباطــی و 
حمل ونقــل و تحفــۀ توســعه، پیشــرفت و فرهنــگ مصــرف جهانــی اســت. از همیــن روی در 
فرآینــد شــیوع و گســترش، مــرز و کشــور و زبــان نمی شناســد. همچنیــن الگوهــا و میــزان 
ــدی ســازوکارهای  ــال و ناکارآم ــه  روشــنی حاکــی از ابت ــف ب شــیوع در کشــورهای مختل
مــدرن شــهری نیــز هســت و نمی تــوان میــزان و رشــد ابتــال بــه آن را معلــول میــزان 
توســعه یافتگی یــا قــدرت و ثــروت کشــورها دانســت. آنچــه در ایــن حــوزه واجــد تفــاوت 
اســت، زیرســاخت ها و نحــوۀ مواجهــه و اقــدام در اتخــاذ سیاســت های پیشــگیرانه و 

ــت. ــف اس ــهری مختل ــای ش ــورها و عرصه ه ــی در کش حمایت
ــای  ــالمت و بق ــت، س ــت اس ــد اهمی ــی واج ــران جهان ــن بح ــور از ای ــه در عب ــا آنچ ام
نظــام اجتماعــی در زمــان مبــارزه بــا ایــن بحــران و عواقــب پــس  از آن اســت. اینکــه نظــام 
اجتماعــی شــهرها تــا چــه میــزان در عبــور از ایــن شــرایط موفــق و تــا چــه میــزان و بــا چــه 
شــرایطی، امــکان بازســازی آســیب های وارده را خواهــد داشــت. بــه  عــالوه ارزیابــی اینکــه 
ــارزه  ــس از مب ــن و پ ــه ســازندۀ آن در حی ــی شــهری و جامع ــان نظــام حکمروای ــط می رواب
بــا ایــن ویــروس بــه چــه شــکل تغییــر یــا اصــالح خواهــد شــد، از مســائل امــروز و آینــدۀ 

شــهرهای جهــان خواهــد بــود.
آنچــه تاکنــون ایــن ویــروس بــه مــا آموختــه، لــزوم ترویــج آگاهــی و اعتمــاد جمعــی 
ــد  ــر چن ــت. ه ــوری اس ــهری و کش ــت ش ــام مدیری ــا و نظ ــه واقعیت ه ــبت ب ــهرها نس در ش
بحــران شــیوع ویــروس کرونــا، بحرانــی جهانــی اســت و عــالوه بــر اثــرات زیســتی بایــد در 
انتظــار مواجهــه بــا اثــرات اقتصــادی ناشــی از آن بــود، تأثیــرات اجتماعــی و تبعــات روانــی 
و رفتــاری ناشــی از آن تــا مدت هــا گریبانگیــر شــهرها و کشــورهای درگیــر خواهــد بــود؛ 
تبعاتــی از جنــس محلــی و مبتنــی بــر فرهنــگ و الگوهــای زیســتی و روابــط اجتماعــی کمتر 
جهانی شــده. در واقــع ویــروس کرونــا، بحرانــی جهانــی اســت کــه نیازمنــد اقدامــات محلــی 
در کاهــش اثــرات اجتماعــی و روانــی آن اســت و مدیریــت شــهری و نظــام حکمروایــی بــه 
ــه پیش بینــی و انجــام اقدامــات مقتضــی  ــا اثــرات آن ملــزم ب  عنــوان خــط مقــدم مواجهــه ب

در عرصه هــای زیســتی و در مقیــاس محــالت شــهری اســت.
یکــی از الزامــات تدویــن و برنامه ریــزی تحقــق طرح هــای محلــی در مواجهــه بــا 
ــیل  ــه، س ــا، زلزل ــون کرون ــی چ ــیوع بیماری های ــه ش ــهر از جمل ــر ش ــارض ب ــای ع بحران ه
و فرونشســت، تهیــۀ آمــار و اطالعــات جمعیتــی و اجتماعــی بــرای تخصیــص حمایت هــای 
حــوزۀ ســالمت، اجتماعــی و روانــی بــه آســیب دیدگان و تهیــۀ آمــار و اطالعــات برخــط از 
وضعیــت ســالمت ســاکنان و ویژگی هــای اجتماعــی و رفتــاری آنــان بــه  صــورت پیوســته 
ــر  ــای مؤث ــی از روش ه ــه یک ــا ب ــی در بحران ه ــت اجتماع ــت حمای ــع سیاس ــت. در واق اس
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ــی از  ــات حاک ــی مطالع ــده و برخ ــدل ش ــی از آن ب ــرات ناش ــا و اث ــا بحران ه ــه ب در مقابل
ــا  ــه بحران ه ــبت ب ــی نس ــع محل ــخگویی جوام ــاب آوری1 و پاس ــا در ت ــن روش ه ــر ای تأثی
ــی  ــال بررس ــه دنب ــات ب ــن مطالع ــت )NICEF, 2019(. ای ــوده اس ــده ب ــای واردش و تنش ه
ــر  ــی در براب ــای اجتماع ــخگویی حمایت ه ــزان پاس ــر می ــر ب ــای مؤث ــا و چالش ه فرصت ه
ــص  ــزی و تخصی ــرو برنامه ری ــا را در گ ــن برنامه ه ــق ای ــنی توفی ــه  روش ــوده، ب ــا ب بحران ه
منابــع مالــی دولتــی ارزیابــی نمــوده اســت؛ برنامــه ای کــه بــه  ســرعت در کشــورهای درگیــر 

 .)UNICEF, 2019( ــت ــده اس ــر ش ــی فراگی ــی و جهان ــای محل بحران ه
نتایــج بررســی های او بریــان2 و همــکاران در ســال 2018 کــه بــرای یونســکو صــورت 
گرفتــه اســت، نشــان می دهــد کــه مشــارکت واقعــی و عینــی بازیگــران درگیــر در بحران هــا 
ــراری  ــای اضط ــن صندوق ه ــت های روش ــاس سیاس ــر اس ــراری ب ــش اضط ــوان واکن ــه  عن ب
ــا پوشــش بــاالی جمعیتــی در کنــار فعالیــت جامــع سیســتم های داده،  حمایــت اقتصــادی ب

ــردد. ــا می گ ــل بحران ه ــر در حل وفص ــات مؤث ــه اقدام ــر ب منج
ــوع  ــن ن ــان مؤثرتری ــد همچن ــز هــر چن ــران نی ــاره شــهرها و عرصه هــای زیســتی ای  درب
ــود پشــتوانۀ  ــی اســت، نب ــات محل ــر اقدام ــی ب ــات مشــارکتی و مبتن ــوع اقدام ــات از ن اقدام
ــگاه داده ای  ــود پای ــی، نب ــت اجتماع ــوان حمای ــه  عن ــخص ب ــی مش ــی در قالب ــت دولت حمای
مــدون و بــه روز شــده از شــرایط و نبــود ســازوکارهای اجرایــی و عینــی، ســابقۀ مخــدوش 
ــرانه و  ــات خودس ــخگویی و اقدام ــدم پاس ــی، ع ــی و دولت ــت های مدیریت ــرات سیاس و اث
نمایشــی ســبب صلــب اعتمــاد عمومــی بــه اقدامــات و برنامه هــای نظــام مدیریــت شــهری و 
بی توجهــی بــه توصیه هــا و برنامه هــای ایــن حــوزه گشــته و جوامــع محلــی را هرچــه بیشــتر 

ــرار داده اســت. ــاری ق ــی و رفت ــای روان ــورد هجمه ه م

بحران ها و وضعیت اجتماعی ایران در زمان شیوع کرونا
اختــالل جــدی در کارکــرد یــک جامعــه را که خســارت های انســانی، مادی و زیســت محیطی 
گســترده ای را ســبب می شــود، بــه  گونــه ای کــه فراتــر از توانایــی جامعــۀ آســیب دیده اســت 
ــع داخلــی خــود از عهــده ایــن خســارت ها بربیایــد و آن  ــا اســتفاده از مناب ــاً ب ــا بتوانــد صرف ت
را تحمــل کنــد، بحــران می گوینــد. همچنیــن گاهــی اصطــالح بحــران بــرای توصیــف یــک 
وضعیــت ناگهانــی دهشــتناک مثــل زلزلــه یــا ســیل کــه طــی آن الگوهــای معمــول زندگــی 
یــا اکوسیســتم منهــدم می شــوند و مداخــالت فوق العــاده و اضطــراری بــرای نجــات و حفــظ 
حیــات انســانی و یــا محیط زیســت الزامــی می گــردد، بــه کار مــی رود )آهنچــی، 1376: 8(.

دربــارۀ وضعیــت اجتماعــی ایــران در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا بایــد توجــه داشــت 

1- Resilience
2- O’Brien
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ــرۀ  ــر پیک ــزون ب ــای روزاف ــه ای از تنش ه ــال 1398، مجموع ــای س ــه رخداده ــه مجموع ک
ــول  ــه پ ــری ارز نســبت ب ــرخ براب ــورم و افزایــش ن ــران را در پــی داشــته اســت. ت جامعــه ای
ملــی، افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی و حــوادث منتهــی بــه آن، درگیری هــای سیاســی 
ــن  ــافربری اکرای ــای مس ــن هواپیم ــرار گرفت ــدف ق ــگ و ه ــایۀ جن ــی، س ــی و خارج داخل
ــی و واکنــش نســبت  ــه همــراه اتخــاذ سیاســت های خواســته و ناخواســته نظــام حکمروای ب
ــار  ــی را در کن ــه اجتماع ــای خفت ــی و بحران ه ــای روان ــی از تنش ه ــات، موج ــه اعتراض ب
ــراث  ــن می ــت. ای ــته اس ــراه داش ــه هم ــران ب ــران و تصمیم گی ــه مدی ــبت ب ــادی نس بی اعتم
ــورای  ــس ش ــات مجل ــا انتخاب ــارن آن ب ــور و تق ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی ــروع ش در ش
ــه  ــت آن، هرچ ــل و صح ــانه ای از دالی ــی و رس ــت های سیاس ــع آن برداش ــالمی و به تب اس
بیشــتر شــکاف میــان تصمیم ســازان و گروه هــای اجتماعــی را ســبب گشــته و تحقــق 
ــه  ــرۀ جامع ــع پیک ــت. در واق ــوده اس ــوارتر نم ــگیرانه را دش ــه ای و پیش ــت های مقابل سیاس
ــا، وام دار زخم هایــی از بحران هــای  ــا بحــران شــیوع بیمــاری کرون ــه ب ــران پیــش از مقابل ای
گذشــته بــوده و در عیــن  حــال کــه خــود را در ایــن کشــاکش تنهــا و فاقــد حمایت پنداشــته، 

ــا بحرانــی نــو کاســته اســت. ــرای مقابلــۀ مجــدد ب از مقاومــت آن ب
بــرای شناســایی ابعــاد و ماهیــت بحران هــای حادث شــده می تــوان در یــک طبقه بنــدی 
کلــی، بحران هــا را بــه انــواع سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و شــخصی و خانوادگــی 
ــر  ــواع آن از منظ ــب ترین ان ــه از مناس ــد نمون ــه چن ــاس ب ــن اس ــر ای ــرد و ب ــدی ک طبقه بن

ــت اشــاره نمــود: ــت و عل ماهی

الف( انواع بحران برحسب ماهیت
از نظــر فلســفۀ وجــودی بحــران، بحــران انــواع مختلــف دارد: 1- بحــران طبیعــی تکاملــی، 
از قبیــل تولــد فرزنــد یــا رفتــن او بــه مدرســه 2- بحــران وضعــی مثــل از دســت دادن پایــگاه 
اجتماعــی و جایــگاه شــغلی، مایملــک یــا یــک شــخص عزیــز 3- بحــران اگزیستانســیال1 که 
بــه دنبــال تعــارض فــرد در زمینــۀ مســائل مهــم انســانی همچــون هــدف، مســئولیت، آزادی و 
تعهــد احســاس می شــود. اگــر ایــن قبیــل بحران هــا بــه شــیوه ای ســازنده حــل نشــود، منجــر 
بــه احســاس زدگــی، بی هدفــی، یــأس و ازهم گســیختگی می شــود )احمــدی، 1388: 19(.

ب( انواع بحران ها برحسب علت
ــی و  ــای طبیع ــی بحران ه ــده یعن ــروه عم ــه دو گ ــا ب ــر، بحران ه ــدی دیگ ــک طبقه بن در ی
ــم، ســه ویژگــی بحــران  ــان کــه می دانی ــدی می شــود. همچن ــای مصنوعــی طبقه بن بحران ه
یعنــی تخریــب مایملــک، آســیب یــا از دســت دادن و تأثیــر بــر خانــواده و جمعیــت وســیع 

1- Existential
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ــوع بحــران، ویژگی هــای  ــوع بحــران مشــترک اســت. ضمــن اینکــه ایــن دو ن در هــر دو ن
ــی  ــای طبیع ــای بحران ه ــد. ویژگی ه ــز می کن ــم متمای ــا را از ه ــه آنه ــد ک ــاری دارن انحص
ــوانح  ــد از: س ــی عبارتن ــای مصنوع ــی از بحران ه ــدول1 و نمونه های ــق ج ــی مطاب و مصنوع
ــار  ــوزی؛ انتش ــین؛ آتش س ــا ماش ــتی ی ــار، کش ــا، قط ــل هواپیم ــی از قبی ــل عموم حمل ونق
ــن  ــگ. همچنی ــم و جن ــکاری؛ تروریس ــهری؛ تبه ــوب های ش ــط؛ آش ــمی در محی ــواد س م
حــوادث طبیعــی شــامل گردبــاد، زمین لــرزه، طوفــان، صاعقــه، ســیل و رانــش زمیــن اســت. 
ــد  ــود، مانن ــاد می ش ــی ایج ــی و مصنوع ــل طبیع ــب دو عام ــز از ترکی ــوادث نی ــی از ح برخ
ســقوط هواپیمــا بــه خاطــر شــرایط جــوی نامســاعد و البتــه بحرانــی همچــون بیمــاری کرونــا.

ــه اینکــه در بحران هــای طبیعــی هیچ کــس مقصــر نیســت، بنابرایــن ممکــن  ــا توجــه ب ب
ــات  ــه اقدام ــر اینک ــه خاط ــد و ب ــود بریزن ــان را درون خ ــم خودش ــدگان، خش ــت بازمان اس
ــا اعتقــاد داشــته باشــند کــه  ــد ی ــاه کنن ــد، احســاس گن احتیاطــی الزم را در پیــش نگرفته ان
بحــران، خواســت خــدا بــوده و یــا اینکــه بحــران، نوعــی مجــازات و کیفــر اعمالشــان اســت. 
بازمانــدگان بحران هــای طبیعــی ممکــن اســت بــه دلیــل نبــود مقصــر، خشــم خــود را روی 
امدادگــران و علی الخصــوص کارکنــان بهداشــت روانــی بحــران برون ریــزی کننــد. تبعــات 
و آســیب های پــس از حادثــه در بحران هــای مصنوعــی بیشــتر از بحران هــای طبیعــی 
اســت. بــرای مثــال در آســیب های ناشــی از حمل ونقــل عمومــی، مرگ هــای غیــر معمــول 
ــه  ــد. ب ــود می آی ــه وج ــو ب ــع عض ــی و قط ــدی بدن ــیب های ج ــب آس ــت دارد و اغل عمومی
ــوع از وســیلۀ حمل ونقــل  ــه آن ن ــدگان نســبت ب ــن حــوادث ممکــن اســت بازمان ــال ای دنب
دچــار تــرس و اضطــراب شــوند. همچنیــن در بحران هــای مصنوعــی، بازمانــدگان ممکــن 
اســت نســبت بــه کســانی یــا گروه هایــی احســاس خشــم کننــد و یــا آنهــا را مقصــر بداننــد 

کــه مســئولیت پیشــگیری از حادثــه را داشــتند )احمــدی، 1388: 21(.

جدول 1- انواع بحران های طبیعی و مصنوعی
بحران مصنوعی بحران طبیعی عوامل

خطای انسانی، بدکارکردی تکنولوژی نیروهای طبیعی علت
سقوط هواپیما، نشت مواد شیمیایی در سطح وسیع، 

حادثه رآکتور هسته ای زمین لرزه، گردباد، سیل نمونه مثال

شخص، صاحبان تکنولوژی، حکومت هیچ کس مقصر
موقعیت حادثه ممکن است برای امدادگران و 

بازماندگان ناآشنا و غیر قابل دسترس باشد. موقعیت وسیع وسعت

خیلی زیاد، اغلب اعضای خانواده با حادثه اصلی 
درگیر نیستند. زیاد اثرات پس از حادثه

)احمدی، 1388: 23(



261

ت در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(
ت بحران محال

ت اجتماعی و مدیری
ش مراکز حمای

ت محلی در بحران های جهانی؛ حق بر شهر و نق
اقداما

ج( انواع بحران از نظر نوع استرس
ــی و احتمــال  ــه آســیب های بدن ــر روان شــناختی آنهــا ب ــی کــه تأثی 1- ســوانح1: رویدادهای

وقــوع مــرگ مربــوط اســت.
2- بالیــای طبیعــی2: ایــن بالهــا بــه دلیــل آنکــه شــخص هیچ گونــه کنترلــی بــر آنهــا نــدارد، 

خودبه خــود موجــب فشــار روانــی شــدید در افــراد می گــردد.
ــراب  ــرس و اضط ــال ت ــواره در ح ــگ هم ــدان جن ــربازان در می ــی3: س ــای نظام 3- جنگ ه
ــد. تــرس آنهــا از اســیر شــدن، مــردن و ناقص العضــو شــدن اســت. همچنیــن  ــه ســر می برن ب
کمبــود خــواب، خســتگی بدنــی، جدایــی از خانــواده و تعــارض زندگــی، فشــار روانــی را در 
آنهــا افزایــش می دهــد. یکــی از احساســاتی کــه همــراه بــا اضطــراب و افســردگی در آنــان 
مالحظــه می شــود، خشــم اســت؛ خشــمی انفجارآمیــز و تــوأم بــا تنفــر )احمــدی، 1388: 25(.

مراحل بحران
بــه  طــور کلــی بحــران مراحلــی دارد. تعــداد و انــواع مراحــل بحــران بــه گونه هــای متعــددی 
ــران را در  ــۀ الزاروس )1966(، بح ــری از نظری ــا بهره گی ــا ب ــت. در اینج ــده اس ــت ش فهرس
ــن اســت کــه شــیوه های  ــم. ویژگــی تقســیم بندی حاضــر ای ــه می کنی ــه مطالع ــار مرحل چه

مداخلــه ای در هــر مرحلــه مســتتر اســت.
1- احساس اولیۀ تنش که باعث تحریک پاسخ های تطابقی متعارف می گردد.

2- باال رفتن تنش همراه با تداوم تحریک و احساس عدم موفقیت در مقابله با کاهش آن.
3- باال رفتن تنش تاحدی که منابع اورژانس درونی و بیرونی به حرکت درآید.

ــه  واســطه عملکــرد مکانیســم های  4- الزم بــه ذکــر اســت کــه بحــران ممکــن اســت ب
ــداف  ــردن از اه ــر ک ــا صرف نظ ــاوت ی ــورت متف ــه  ص ــکل ب ــدن مش ــد دی ــی مانن اورژانس

موقتــاً تخفیــف پیــدا کنــد.
ــه قضــا دفــع  ــا نفــی و تســلیم ب ــا ب ــد و ی ــه ســوم تخفیــف نیاب 5- اگــر بحــران در مرحل
ــد  ــش می یاب ــی افزای ــا جای ــش ت ــه تن ــن مرحل ــود. در ای ــروع می ش ــاد ش ــه ح ــود، مرحل نش
کــه اختــالل در رفتــار ظاهــر می شــود و کنتــرل عاطفــی از دســت مــی رود. در ایــن مرحلــه، 

واکنــش مــردم بســیار مشــابه اســت.
موارد زیر جزء رایج ترین واکنش ها هستند:

- ناباوری
- پذیرش

1- Accidents
2- Natural disasters
3- Military combat
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- وحشت
- کاهش توانایی فکری

- مقصر دانستن
- جریحه دار شدن احساسات )احمدی، 1388: 28(

ــم بحــران منفــی نیســت. بحــران ممکــن  ــد توجــه داشــت کــه تمامــی مراحــل و عالئ بای
اســت نقطــه رشــد قابــل  توجهــی را بــه همــراه داشــته باشــد و فــرد را عمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار 
ــر  ــه مراحــل باالت ــاده رســیدن ب ــی آشــکار می شــود کــه شــخص آم دهــد. ارزش بحــران وقت
)خودشــکوفایی( و تعــادل باشــد. از ایــن رو و بــه خاطــر آمادگــی فــرد بــرای تغییــر، ارائــه یاوری 
در ایــن مرحلــه، اهمیــت فوق العــاده ای دارد. عــالوه بــر ارائــه یــاوری، زمینــه و ســاخت روانــی 
ــر  ــر قاطــع دارد. پیش بینــی اث ــی و بحران هــا اث ــر فشــار روان ــز در واکنــش او در براب شــخص نی
فاجعــه بــر فــرد و خانــواده، کار آســانی نیســت. برخــی از اشــخاص و خانواده هــا از توشــه و توان 
فراوانــی بــرای مقابلــه بــا بحــران برخوردارنــد )احمــدی، 1388: 33(. در چنیــن زمانــی اهمیــت 
ــان  ــس از بحــران، هرچــه بیشــتر مشــخص و عی ــش و پ ــت اجتماعــی پی وجــود مراکــز حمای
می گــردد. ایــن مراکــز پیــش از وقــوع بحران هــا، وظیفــۀ آمــوزش و توانمندســازی جوامــع را 
برعهــده  دارنــد. در شــرایط کنونــی ایــران نیــز تعــدد بحران هــای پیــش از کرونــا خــود می توانــد 

ســبب تســاهل و بی توجهــی نســبت بــه وقایــع و اثــرات شــیوع بیمــاری گــردد.

شیوع کرونا به  عنوان یک بحران و شهر به  عنوان مسئله
شــیوع ویــروس کرونــا بــه  عنــوان یــک بحــران جهانــی از جهــات مختلف بــا دیگــر بحران ها 
ــر  ــیوع عالم گی ــن ش ــوی دارد. ای ــی و ماه ــابهات عل ــا و تش ــه، تفاوت ه ــیل و زلزل ــون س چ
ــای  ــر الگوه ــدی ب ــی ج ــه اختالل ــت ک ــی، از آن  جه ــت ناگهان ــک وضعی ــوان ی ــه  عن را ب
ــا خســارت های انســانی، مــادی و اجتماعــی  معمــول زندگــی و کارکــرد جوامــع، همــراه ب
ــر از توانایــی جامعــه آســیب دیده را ســبب شــده و مداخــالت فوق العــاده  گســترده ای فرات
ــه یــاری می طلبــد، بایــد  ــرای نجــات و حفــظ حیــات انســانی و شــهری را ب و اضطــراری ب
یــک بحــران نامیــد. امــا آنچــه ســبب تفــاوت ایــن بحــران بــا دیگــر بالیــای حــادث بــر شــهر 
شــده اســت، نــوع کارکــرد و تأثیــر آن بــر ارکان نظــام زیســت شــهری اســت. اگــر دیگــر 
ــب  ــا تخری ــع ب ــر جوام ــود را ب ــر خ ــگ، تأثی ــی جن ــیل و حت ــه، س ــون زلزل ــا همچ بحران ه
ســاختارها و ارکان نظــام شــهری بــدان غالــب می ســاختند، ایــن ویــروس بــا تکیــه بــر همیــن 
مظاهــر و ارکان زندگــی شــهری و شــهروندی انتشــار یافتــه و شــهرها را بــا ابــزار شهرنشــینی 
ــه  ــان ب ــه عبارتــی شــمار روزافــزون مبتالی ــدل می ســازد. ب ــه عرصــۀ شــیوع بیشــتر خــود ب ب
ایــن ویــروس در شــهرهای مختلــف جهــان، نشــان از شــیوع بیشــتر و افزایــش ســریع تر نــرخ 
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ت در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(
ت بحران محال

ت اجتماعی و مدیری
ش مراکز حمای

ت محلی در بحران های جهانی؛ حق بر شهر و نق
اقداما

ــا،  ــار کرون ــگاه انتش ــرا جوالن ــت؛ زی ــعه یافته اس ــهرهای توس ــاری در ش ــن بیم ــه ای ــال ب ابت
سیســتم های حمل ونقــل عمومــی، نظــام گســترده و پرتراکــم اداری و خدماتــی، نظــام 
درمانــی و عرصه هــای مختلــف نظــام اقتصــادی اســت و شــهرهای هرچــه بیشــتر جهانــی و 

ــازی می کننــد. ــرای آن ب ــی بهتــری را ب پیشــرو در توســع، نقــش میزبان
در واقــع شــیوع ویــروس کرونــا، پرســش ها و چالش هــای جدیــدی را در جهــان مطــرح 
کــرد و جوامــع را بــا ابعــاد جدیــدی از بحران هــای شــهری و تأثیــرات آداب شهرنشــینی آشــنا 
ــی  ــد بحران ــه لحــاظ منشــأ و چــه در عرصه هــای انتشــار بای ــا را چــه ب ــروس کرون نمــود. وی
ــی و  ــاط جهان ــف ارتب ــزار مختل ــا اب ــرا مســتقیماً ب ــد؛ زی ــن نامی ــده نظام هــای شــهری نوی زایی
روابــط اجتماعــی منتشــر و شــیوع یافتــه و شــهرها را بــه چالــش بــا اصلی تریــن رکــن ســازنده 
خــود یعنــی جامعــه شــهری و شــهروندی فراخوانــده اســت. آنچــه از ایــن بحــران جهانــی بــه  
عنــوان میــراث برجــای خواهــد مانــد، درس آموزهایــی بــرای پایــداری و تــاب آوری جوامــع 
ــدی و  ــدرت در بســتر کالب ــان فضــای اجتماعــی و نظــام ق ــط می ــه ای در رواب شــهری و مداق
ــای  ــات نظام ه ــا و اقدام ــاس رویکرده ــه از قی ــی ک ــود؛ فرصت ــد ب ــهرها خواه ــردی ش عملک
قــدرت و حکمروایــی شــهری مختلــف در بحرانــی جهانــی بــه دســت داده و هرچــه بیشــتر بــر 

لــزوم اقدامــات محلــی و محلــه ای مدیریــت شــهرها صحــه خواهــد گذاشــت.
ــا دیگــر  ــن ب ــای بنیادی ــان شــد، واجــد تفاوت ه ــان  کــه پیشــتر بی ــا چن ــا بحــران کرون ام
ــه ابهــام در منشــأ شــیوع  ــا توجــه ب ــه لحــاظ علــت و ب بحران هــا نیــز هســت. ایــن بحــران را ب
ــای  ــره بحران ه ــم در زم ــوان ه ــار می ت ــانی در انتش ــات انس ــزار و اقدام ــت، اب ــش سیاس و نق
طبیعــی و هــم بحران هــای مصنوعــی قــرار داد. بــا مراجعــه بــه جــدول 1 بــه  روشــنی می تــوان 
ــی  ــی و مصنوع ــای طبیع ــی از بحران ه ــرات ناش ــعت و تأثی ــران، وس ــا، مقص ــب علت ه ترکی
ــث از  ــب منبع ــران و عواق ــن بح ــد ای ــن بای ــرد. همچنی ــاهده ک ــا مش ــران کرون ــاره بح را درب
ــای  ــه و محدودیت ه ــون قرنطین ــا آن همچ ــه ب ــگیری و مقابل ــت های پیش ــا و سیاس روش ه
ــت  ــون از دس ــی چ ــاظ تأثیرات ــه لح ــت ب ــر ماهی ــی را از نظ ــذاری اجتماع ــی از فاصله گ ناش
دادن پایــگاه اجتماعــی، شــغل و جایــگاه شــغلی، مایملــک یــا یــک شــخص عزیــز، در زمــرۀ 
بحران هــای وضعــی و بــه ســبب تعــارض فــرد در زمینــۀ مســائل مهــم انســانی همچــون هــدف، 
ــی،  ــه احســاِس زدگــی، بی هدف ــردی و اجتماعــی، آزادی و تعهــد کــه منجــر ب مســئولیت ف

ــمرد. ــیال برش ــی اگزیستانس ــردد، بحران ــیختگی می گ ــأس و ازهم گس ی
از دیگــر مســائل مهــم و وجــه افتــراق در عواقــب حیــن و پــس از بحــران کرونــا بــا دیگــر 
ــر جوامــع اشــاره  ــرات اســترس و تنــش ناشــی از آن ب ــه بررســی تأثی ــد ب ــواع بحران هــا بای ان
ــه دلیــل آســیب های  ــه لحــاظ تأثیــر روان شــناختی ب ــه  روشــنی ب کــرد. اثــرات ایــن بحــران ب
بدنــی و احتمــال وقــوع مــرگ، فشــار روانــی شــدید بــه دلیــل عــدم نقــش و کنتــرل بــر آن 
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ــث  ــد باع ــواده می توان ــی از خان ــرگ و جدای ــراب م ــرس و اضط ــی از ت ــی ناش ــار روان و فش
اضطــراب و افســردگی و خشــم تــوأم بــا تنفــر گــردد. ایــن اثــرات، ترکیبــی از انــواع اثــرات 
ــا ســاختارها و  ــع شــهری ب ــگ اســت؛ جنــگ جوام ــای طبیعــی و جن ناشــی از ســوانح، بالی

روابــط ســازندۀ آن در عرصــۀ شــهرها.
آنچــه امــروز دامنگیــر شــهرها در مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا گشــته اســت، تعارض 
میــان منافــع اقدامــات پیشــگیرانه بــا ارکان حیــات و ســازندۀ شهرهاســت، چنــان کــه اگــر ایــن 
ــا  ــا ب ــر در شــیوع بیمــاری کرون ــن ســازوکارهای درگی ــت ای ــه توقــف فعالی ــدام ب شــهرها اق
ــات خــود را از  ــد، عمــاًل شــهر مفهــوم و حی محــدود ســاختن حضــور جامعــه شــهری نماین
دســت می دهــد؛ کشاکشــی میــان حفــظ حیــات جامعــه شــهری و حیــات ماهــوی و کارکردی 
آن. در واقــع تفــاوت میــان شــهرها و نظام هــای حکمروایــی، نــه در کثــرت قربانیــان و نــرخ 
ابتــالی کشــورها، کــه بــه لحــاظ اتخــاذ سیاســت ها و روش هــای مقابلــه و حمایــت اجتماعــی 
و اقتصــادی و انعطــاف و کارآمــدی نظــام مدیریــت شــهری و شــهروندی در حفــظ همزمــان 
حیــات شــهر و جامعــه شــهری حیــن و پــس از ایــن بحــران خواهــد بــود. مصادیــق متعــدد ایــن 
ــا و  ــط دولت ه ــا توس ــیوع کرون ــالم ش ــان اع ــرش و زم ــوان در روش، پذی ــارض را می ت تع
واکنــش مدیریــت شــهرها، نظــام حکمروایــی شــهری و ذی نفعــان مشــاهده نمــود؛ نمونه هایــی 
ــوان رکــن  ــه  عن ــی - ب ــت مراکــز مذهب ــد فعالی ــی در تحدی ــت شــهرهای مذهب چــون مقاوم
اصلــی و وجــودی شــهر - یــا تســامح در محــدود کــردن ســفر بــه نقــاط گردشــگری کــه هــر 
کــدام باعــث شــیوع بیشــتر ایــن بیمــاری در شــهرهای مختلــف شــده اســت. ایــن نــوع رفتــار، 
نمودهــای مشــابه جهانــی نیــز داشــته و دولت مــردان و اصحــاب قــدرت را در یــک مکانیســم 
دفاعــی وارد مجادلــۀ مقصریابــی، کتمــان واقعیــات و پنهــان کاری در ارائــه آمــار نموده اســت.

نظام مدیریت شهری و شهروندی در ایران
ــی شــهری در شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر، دو رکــن  ــت و حکمروای نظــام مدیری
اصلــی مدیریــت شــهری در ایــران هســتند. بــا ایــن  حــال بــه  جــز ایــن دو کــه وظیفــۀ اصلــی 
ــای  ــت، نهاده ــهری اس ــور ش ــیت ام ــزی و تمش ــت گذاری، برنامه ری ــا، سیاس ــی آنه و قانون
ــف و  ــوده، وظای ــل نم ــی عم ــه ای و محل ــی، منطق ــطح مل ــه در س ــود دارد ک ــری وج دیگ
عملکــرد آنهــا در ارتبــاط بــا شــهر و مدیریــت شــهری اســت و لزومــاً هنــگام تصمیم گیــری 
ــه برنامه هــا، طرح هــا  و برنامه ریــزی بــرای شــهر و حتــی اجــرای طرح هــا و برنامه هــا بایــد ب
و حــوزۀ عملکــرد ایــن نهادهــا توجــه داشــت. وظایــف مدیریــت شــهری در ایــران عبــارت 
اســت از: الــف( آماده ســازی زیرســاخت های اساســی بــرای عملکــرد کارآمــد شــهرها، ب( 
آماده ســازی خدمــات الزم بــرای توســعه منابــع انســانی، بهــره وری و بهبــود اســتانداردهای 
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ت در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(
ت بحران محال

ت اجتماعی و مدیری
ش مراکز حمای

ت محلی در بحران های جهانی؛ حق بر شهر و نق
اقداما

زندگــی شــهری، ج( تنظیــم فعالیت هــای تأثیرگــذار بخــش خصوصــی بــر امنیــت، ســالمتی 
ــرای  ــات و تســهیالت الزم ب ــاده ســاختن خدم ــت شــهری،  د( آم ــاه اجتماعــی جمعی و رف
پشــتیبانی فعالیت هــای مولــد و عملیــات کارآمــد مؤسســه های خصوصــی در نواحــی 
ــرای  شــهری )عدالتخــواه و دیگــران، 1388: 103(. امــا در نظــام شــهری ایــران نمی تــوان ب
شــهرها و حتــی محــالت مختلــف بــر اســاس یــک ایــده کلــی و بــدون توجــه بــه ماهیــت و 

ــود. ــت گذاری نم ــا سیاس ــری ی ــان، تصمیم گی ــای اجتماعی ش نقش ه
ــزش  ــاد انگی ــارت و ایج ــازمان دهی، نظ ــزی، س ــای برنامه ری ــه معن ــهری ب ــت ش مدیری
اســت. اگــر شــهر بــه  مثابــه یــک ســازمان قلمــداد گــردد، الزم اســت کــه در رأس آن و بــه  
منظــور اداره امــور شــهر از فنــی اســتفاده گــردد کــه مدیریــت شــهری نــام دارد. مدیریــت 
ــای شــهری را  ــه انجــام برســاند، فعالیت ه ــی را ب ــرای شــهر، برنامه ریزی های ــد ب شــهری بای
ــه  ــام بهین ــرای  انج ــی ب ــد و حت ــارت کن ــده نظ ــای انجام ش ــر فعالیت ه ــد و ب ــازمان ده س
ــه آگاهــی  ــواردی ب ــن م ــد )ســعیدنیا، 1379: 20(.  انجــام چنی ــزش ایجــاد نمای ــور، انگی ام
ــری  ــزی، ارتباطــات، انگیــزش، ســازمان دهی، هدایــت و رهب از اصــول مدیریــت، برنامه ری
ــخصات و  ــه مش ــت ک ــن اس ــیعه، 1382: 39(. روش ــردد )ش ــرل بازمی گ ــارت و کنت و نظ
ــه کشــور دیگــر تفــاوت دارد و  ــی اداره کننــده شــهر از کشــوری ب ســاختار نهادهــای قانون
هــر جامعــه ای بــا توجــه بــه ســاختار اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی خــود، تعریــف یــا تلقــی 
خاصــی از مدیریــت شــهری دارد. مدیریــت شــهری بــه  تمامــی نهادهــا، ســازمان ها و افــرادی 
گفتــه می شــود کــه بــه  صــورت رســمی یــا غیــر رســمی در فرآینــد مدیریــت شــهر اثرگــذار 
ــوان در  ــهری را می ت ــت ش ــدف مدیری ــن ه ــواه، 1388: 104(. مهم تری ــتند )عدالت خ هس
ــف  ــای مختل ــار و گروه ه ــب اقش ــاکن در قال ــت س ــی جمعی ــرایط کار و زندگ ــای ش ارتق
ــادی و  ــعه اقتص ــه توس ــویق ب ــهروندان، تش ــوق ش ــت از حق ــی و اقتصــادی و حفاظ اجتماع

اجتماعــی پایــدار و حفاظــت از محیــط کالبــدی دانســت )ســعیدنیا، 1379: 21(.
ســاختار تاریخــی و ســنتی شــهرهای ایــران به ویــژه در دوران اســالمی عــالوه بــر 
ــدی  ــعۀ کالب ــد توس ــی رون ــل همزمان ــه دلی ــود، ب ــژه خ ــازندۀ وی ــر س ــا و عناص ویژگی ه
ــی و  ــد پویای ــر، واج ــان معاص ــا زم ــی اش ت ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــوالت اجتماع ــا تح ب
ســرزندگی ویــژه ای به ویــژه در محــالت کــه دارای ریشــه های قومــی و مذهبــی قدرتمنــد 
و تعیین کننــده بوده انــد و توســعه ای هم راســتا، همزمــان و متعــادل بــا پتانســیل ها و نیازهــای 
ســاکنان و دولت هــا داشــته اســت. هــر چنــد همــواره تغییــر در مراکــز قــدرت و حــوادث 
ــت و  ــهرها، موجودی ــر ش ــای وارد ب ــع و قدرت ه ــا و مناب ــب آن مهاجرت ه ــا و متعاق و بالی
ــد  ــت رون ــاختارها و تبعی ــداری س ــت، پای ــرده اس ــویق می ک ــا تش ــد ی ــا را تهدی ــق آنه رون
شــکل گیری محــالت و عناصــر تشــکیل دهنده شــهر از فرهنگــی مکانــی - زمانــی، متعلــق 
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ــا آن و  ــط ب ــا و روســتاهای مرتب ــا، فرقه ه ــا قومیت ه ــاط ب ــه در ارتب ــه ســاکنان شــهر و البت ب
ــا رونــد تغییــرات - چــه کالبــدی و چــه اقتصــادی  ســرعت متعــادل و متناســب تحــوالت ب
ــالت  ــطح مح ــدار در س ــعه ای پای ــدن توس ــد آم ــبب پدی ــی- س ــی و فرهنگ ــه اجتماع و چ
ــگاه شــهر در نظــام اداری حاکــم  ــاس و جای ــه مقی ــا توجــه ب ــه ب و در نهایــت شــهرها و البت

می گشــت )حائــری، 1393: 48(.
پــس در نــگاه ســاختاری بــه مدیریــت شــهری به ویــژه در شــهر تهــران، بحــث و 
ــهری  ــت ش ــدرت و مدیری ــاختار ق ــی س ــر اصل ــه عناص ــت ک ــن اس ــوری ای ــش مح پرس
ــع  ــد؟ مناف ــروعیت یافته ان ــه مش ــت و چگون ــر چیس ــن عناص ــی ای ــگاه اجتماع ــد؟ پای کدامن
ــود،  ــاختار موج ــد؟ و در س ــی می کنن ــادی را نمایندگ ــی و اقتص ــای اجتماع ــدام گروه ه ک
ــه  ــخ ب ــال، 1381: 17(. پاس ــد؟ )ه ــت می آورن ــه دس ــه ب ــی و چگون ــه زمان ــز را چ ــه چی چ
ــا  ــر در مواجهــه ب ــی کارات ــه مدل های ــت شــهری را ب ــد نظــام مدیری ــن پرســش ها می توان ای
بحران هایــی چــون کرونــا رهنمــون ســازد و زمینــۀ واکنــش و مدیریــت رفتارهــا و اقدامــات 
زمــان بحــران را بــا تقویــت مشــارکت، حــس تعلــق و مســئولیت پذیری اجتماعــی بــه دســت 

ــرار دهــد. ــاال ق ــه ب ــن ب ــد پایی شــهروندان و در یــک فرآین

ساختار محالت شهر تهران
ــای  ــر و بخش ه ــی عناص ــکل گیری و مکان یاب ــوۀ ش ــران، نح ــهرهای ای ــنتی ش ــام س در نظ
مهــم شــهر و رابطــۀ آنهــا بــا یکدیگــر تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی ماننــد عوامــل طبیعــی، 
عوامــل اقتصــادی - اجتماعــی، عوامــل اداری - نظامــی و همچنیــن خصوصیــات و نیازهــای 
فضایــی و رابطــۀ آنهــا بــا ســایر فعالیت هــا قــرار داشــته اســت. ســاخت هــر شــهر از یکســو 
ــر  ــوی دیگ ــور و از س ــل مزب ــرایط و عوام ــا ش ــهر ب ــدی ش ــای کالب ــی فض ــر هماهنگ بیانگ

ــی شــهر اســت )ســلطان زاده، 1390: 253( ــان فعالیت هــای اصل ــای چگونگــی جری گوی
ــاری  ــده آن در معم ــرات منعکس ش ــدرن و اث ــی و م ــوالت دوران صنعت ــد تح ــا در رون ام
ــران در خــالل  ــوان پایتخــت معاصــر ای ــه  عن ــژه شــهر تهــران کــه ب ــران و به وی و شهرســازی ای
فرآیندهــای شــتابان قــرن حاضــر، مراحــل توســعه و بلــوغ خــود را نیــز ســپری می نمود، ســرعت 
ــوده و  ــهر ب ــاکنان ش ــی س ــی و اجتماع ــاق فرهنگ ــرعت انطب ــتر از س ــب بیش ــه  مرات ــرات ب تغیی
ســاختارها بــه  ســرعت در حــال تکامــل و تغییــر و ارجــاع بــه داللت هــا و معانــی جدیــد بوده انــد. 
همیــن مطلــب ســبب تغییــر چهــره و فرهنــگ ســاکنان و تولیــد معانــی و ارزش های جدیــد برای 

پهنه هایــی بــود کــه زمانــی هویــت فرهنگــی شــهر را تعریــف می کردند)شــکل 2(.
در ایــن رونــد، شــکل گیری محله هایــی نــو، توســط مــردم جذب شــده بــه پایتخــت و البتــه 
مبتنــی بــر عوامــل فرهنگــی و مکانــی مبــدأ آنهــا صــورت پذیرفــت. بــر همیــن اســاس الزامــات 
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ــاخت،  ــادی س ــتی و اقتص زیس
بــه  تــازه ای  بــوی  و  رنــگ 
ــی  ــم ط ــه و کم ک ــود گرفت خ
مراحلــی ایــن مناطق حاشــیه ای 
کــه بخشــی از نظــام ســنتی 
بوده انــد،  ایــران  شــهرهای 
جزئی از شــهر و سیســتم اداری 

و حکومتــی آن شــدند.
در واقــع هســته مرکزی نه 
 چنــدان بــزرگ شــهر که پیش 
از ایــن یکپارچــه و مبتنــی بــر 
ــته ای  معادالت اجتماعی پیوس
دیگــر  بــه  نســبت  و  بــود 
ــران کــه  ــزرگ ای شــهرهای ب
بــه  واســطه اهمیــت حکومتــی 
و اداری شــان، پــس از ســال ها 
ــوع  ــرای فرهنگ هــای متن پذی
و گوناگــون در ســامان دهی 
و تشــکیل محالتشــان بودنــد، 
یکبــاره و بــا مهاجــرت کثیری 

ــته  ــع گش ــالت جم ــون در مح ــورت ناهمگ ــه  ص ــکیل و ب ــی تش ــا و قومیت های از فرهنگ ه
بودنــد و هویــت و فرهنگــی متمایــز از رویــۀ رایــج در ایــران را معرفــی می نمودنــد. در عــوض 
ایــن مناطــق کــه در زمــان عمرشــان در خدمــت ســاکنان جدیدشــان بودنــد، متناســب بــا زمــان 
شــروع تحــوالت جهــان نــوی پیــش رویشــان، تاحــدودی متناســب بــا پیشــرفت ها و نیازهــای 
ــالت  ــه مح ــبت ب ــر نس ــتری مطلوب ت ــر بس ــال حاض ــر در ح ــن ام ــه و همی ــش رفت ــج پی رای
ــاخته  ــم س ــه فراه ــازی محل ــعه و توانمندس ــازی و توس ــازی، بازس ــور نوس ــه  منظ ــر ب قدیمی ت

ــری، 1393: 50(. ــت )حائ اس
نــوع ارتبــاط عناصــر ســازندۀ شــهر و نحوۀ تعاملشــان بــا محــالت و همچنین جایــگاه معنایی 
و ارزشــی محــالت، ناشــی از نحــوۀ معیشــت و تمکن، جایــگاه اجتماعــی، فرقه ای و قومیتــی و... 
اســت کــه بقــا و توســعۀ محــالت را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. بــه ســبب شــکل گیری همیــن 
ســاختار معنایــی دربــاره محــالت اســت کــه هــر یــک از ایــن مناطــق بــه  عنــوان نشــانه از مدلولی 

)حائری، 1393(

شکل 2- نقشه گسترش شهر تهران
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ــارت، معناهــای  ــول ب ــه ق ــر ب ــوع تصوی ــن ن ــری، 1397: 59(. ای خــاص شــناخته می شــود )حائ
اســطوره ای، دارای یــک تأثیــر وحدت بخــش اجتماعــی نیــز هســتند. درســت همان طــور کــه 
معنــا در النــگ )زبــان( جنبــۀ اجتماعــی دارد )هارلنــد، 1388: 67(. اینگونه تعابیر و معانــی درباره 
ماهیــت اجتماعــی و فرهنگــی محــالت نیــز وجــود دارد و اغلــب یــک منظــر اجتماعــی مبتنی بر 
وحــدت نگــرش بــر حوزه هــای مفهومــی متصــل و منفصــل را ســبب شــده اســت. شــاید یکــی 
ــه نگــرش و  از مهم تریــن اقدامــات در راه حمایــت اجتماعــی از ایــن مناطــق، تغییــر در اینگون
تغییــر ایــن اسطوره هاســت؛ چــون هاله هــا و ایده هــا ممکــن اســت پیشــاپیش تعیین کننــدۀ حتــی 
بالفصل تریــن عالیقمــان باشــد. در حقیقــت بایــد کارکــرد و معنــای محــالت در قالــب شــهر بــه 

 عنــوان کلیــت و روابطــش بــا اجــزای اجتماعــی آن ســنجیده شــود.

بحران کرونا در ساختارهای شهر تهران
شــهر تهــران بــه لحــاظ اهمیــت و جایــگاه، نقــش بســزایی در عرصــۀ ســرزمینی ایــران داشــته، 
عمــاًل پاشــنه آشــیل نظــام سیاســی و اقتصــادی آن بــه  حســاب می آیــد. در بحــران شــیوع بیماری 
کرونــا نیــز هــر چنــد نقطــه شــروع و شــیوع ایــن ویــروس شــهر قــم معرفــی شــد، افزایــش نــرخ 
ابتــال و شــمار قربانیــان در شــهر تهــران دور از ذهــن نبــود. همچنیــن حجــم مبــادالت انســانی و 
غیــر انســانی ایــن شــهر بــا نقــاط مختلــف ایــران بــه لحــاظ تنــوع زیســتی و خدماتــی از یکســو و 
فرهنــگ ســفر، رجعــت بــه موطــن و گــذران تعطیــالت شــهروندان تهرانــی از ســوی دیگــر، در 

انتشــار هرچــه بیشــتر ایــن ویــروس، تأثیــر چشــمگیری داشــته اســت.
همچنیــن توســعه نامتــوازن شــهر تهــران نســبت بــه دیگــر شــهرها، چــه از نظــر وســعت 
ــژه  ــت های وی ــری سیاس ــه  کارگی ــزوم ب ــات، ل ــات و امکان ــر خدم ــه از نظ ــت و چ و جمعی
ــال  ــرخ ابت ــمی ن ــار رس ــد آم ــر چن ــازد. ه ــدان می س ــاری در آن را دوچن ــرل بیم ــرای کنت ب
ــه دیگــر کشــورها و شــهرهای  ــران و شــهر تهــران نســبت ب ــا در ای ــان کرون و شــمار قربانی
ــن  ــیوع ای ــال و ش ــۀ ابت ــه عرص ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــت، نبای ــل اس ــل  تأم ــان قاب ــزرگ جه ب
ــان  ــمار قربانی ــد ش ــد رش ــت و بای ــترک اس ــهری مش ــای ش ــن عرصه ه ــام ای ــاری در تم بیم
ــا، اســپانیا، فرانســه و شــهرهایی  ــان در کشــورهایی چــون امریــکا، انگلســتان، ایتالی و مبتالی
چــون نیویــورک، لنــدن، پاریــس، رم و... نســبت بــه ایــران و شــهر تهــران را نــه در ضعــف 
ــیوع  ــتر ش ــهری بس ــعۀ ارکان ش ــاً در توس ــه اتفاق ــان ک ــهری آن ــاخت های ش ــام و زیرس نظ
ــوده و  ــهری ب ــعه ش ــای توس ــران از مؤلفه ه ــن بح ــارغ از ای ــه ف ــی ک ــت؛ ارکان ــا دانس کرون
ــم  ــا تراک ــی ی ــل عموم ــتم حمل ونق ــه سیس ــوان ب ــاختارها می ت ــن س ــه ای ــتند. از جمل هس
ــردی و  ــالت ف ــق تعام ــه از مصادی ــی ک ــی و خدمات ــتم های اداری، بازرگان ــق سیس و رون

ــود. ــاره نم ــت، اش ــاری کروناس ــیوع بیم ــع آن ش ــی و به تب اجتماع
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نــرخ ابتــال بــه ویــروس کرونــا در شــهری چــون تهــران بــه  روشــنی داللــت بــر اهمیــت 
رویکردهــای مقابلــه ای و پیشــگیرانه در مقیــاس محلــی دارد. ایــن نــرخ ابتــال در شــهر تهــران 
بــا گذشــت بیــش از پنجــاه روز نــه  تنهــا قابل کنتــرل نبــوده، بلکــه بــا وجــود تمرکــز منابــع 
و امکانــات، رو بــه افزایــش گذاشــته اســت و بــه گفتــه فرمانــده ســتاد مبــارزه بــا کرونــای 
اســتان تهــران، در حالــی  کــه بــا شــروع ایــن بیمــاری چنــد منطقــه در شــهر تهــران درگیــر 
ــی  ــۀ پراکندگ ــه نقش ــی ب ــت. نگاه ــده اس ــوده  ش ــهر آل ــام ش ــر تم ــال حاض ــد، در ح بوده ان
مبتالیــان در شــهر تهــران -  کــه وزارت ارتباطــات تهیــه کــرده اســت - نیــز حکایــت از عــدم 
شــناخت ماهیــت اجتماعــی و رفتــاری شــهروندان تهرانــی دارد و هرچــه بیشــتر لــزوم یــک 

اقــدام پیوســته در مقیــاس محلــی را روشــن می کنــد )شــکل 3(.

شکل 3- نقشه پراکندگی مبتالیان بیماری کرونا در هفته سوم شیوع

)سایت خبرگزاری صدا و سیما، اسفند 1398(

درصــد میــزان مبتالیــان و قربانیــان کرونــا در شــهر تهــران شــامل 30 درصــد مجموع آن 
در کشــور اســت، در حالــی  کــه تفکیــک عرصه هــای ابتــال بــه ایــن ویــروس شــامل حــدود 
ــای  ــا فضاه ــاس ب ــد در تم ــی و 30 درص ــل عموم ــتفاده از حمل ونق ــر اس ــد در اث 29 درص
بیمارســتانی و ســپس مبــادالت بانکــی اقتصــادی و مالــی اعــالم شــده اســت. اهمیــت ایــن 
ــران و وســعت پخشــایش  ــی در شــهر ته ــل عموم موضــوع در حجــم اســتفاده از حمل ونق
ــل از  ــه نق ــران )ب ــهرداری ته ــهر و ش ــورای ش ــار ش ــق آم ــت. طب ــهر اس ــطح ش آن در س
ســخنگوی شــورای شــهر(، پیــش از شــیوع کرونــا، ســهم متــرو تهــران از حجــم جابه جایــی 
ــر  ــدود 2/100/000 نف ــی ح ــتم اتوبوس ران ــهم سیس ــر و س ــش از 1/800/000 نف ــافر بی مس
ــی  ــی های اینترنت ــیرانی و تاکس ــبکۀ تاکس ــاب ش ــا احتس ــداد ب ــن تع ــت. ای ــوده اس ــافر ب مس
ــردد در داخــل شــهر تهــران  ــن حجــم از ت ــی اســت. ای ــل پیش بین ــا 4/500/000 ســفر قاب ت
ــار  ــران در کن ــف شــهر ته ــور آن از مناطــق و محــالت مختل و شــهرهای اطــراف آن و عب
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ــی در ایــن شــهر، خــود از عوامــل شــیوع هرچــه بیشــتر  ــزات درمان تمرکــز مراکــز و تجهی
ــود. ــا آن خواهــد ب ــه ب ــر شــدن مقابل ــا در آن و پیچیده ت بیمــاری کرون

دربــاره اهمیــت شــهر تهــران و پیچیدگی هــای موجــود در مبــارزه بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
بایــد بــه نقــش سیاســی و اقتصــادی آن در نظــام شــهری ایــران نیــز اشــاره کــرد. حساســیت ایــن 
شــهر بــه لحــاظ ارکان عریــض و طویــل دولــت، وزارت خانه هــا، مجلــس، احــزاب و رجــال، 
بــازار و نقــش توزیــع و مبادلــه در مقیــاس ملــی بســیار بیشــتر بــوده، امــا خــود مانعــی در تحقــق 
ــکان  ــوده و ام ــمند ب ــی و هوش ــذاری اجتماع ــه و فاصله گ ــون قرنطین ــه ای چ ــای مقابل برنامه ه

تعطیلــی سراســری مشــاغل تــا قطــع زنجیــره ابتــال را بعیــد و دور از دســترس می نمایانــد.
شــهر تهــران در حــال حاضــر 8693706 جمعیــت و 751 کیلومترمربــع وســعت دارد. ایــن 
ــا 400  ــه 22( ت ــار )در منطق ــر در هکت ــت در آن از 27 نف ــی اســت کــه تراکــم جمعی در حال
ــر در  ــات حمایتگ ــی اقدام ــت و پیچیدگ ــت. اهمی ــر اس ــه 10( متغی ــار )در منطق ــر در هکت نف
ــت  ــن جمعی ــم میانگی ــه بدانی ــود ک ــخص می ش ــت مش ــهر از آن جه ــن ش ــرای ای ــا ب بحران ه
محــالت شــهر تهــران 25000 نفــر و تقریبــاً 900 شــهر از 1243 شــهر مصــوب ایــران پایین تــر 
از ایــن میانگیــن جمعیــت دارنــد. همچنیــن مجمــوع جمعیــت کالن شــهرهای ایــران 17 میلیون 
نفــر اســت )مرکــز آمــار ایــران، 1395(. مدیریــت ایــن وســعت و جمعیــت بــه شــکل کالن، 
مشــابه صــادر کــردن حکمــی کلــی بــرای بیــش از دویســت شــهر بــا ویژگی هــای متفــاوت 
اجتماعــی، کالبــدی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت. این تنــوع در کنــار مراکــز و ادارات دولتی، 
ــا بحران هــا را  نهادهــای سیاســی و حکومتــی، بســتری از فرصت هــا و چالش هــای مواجهــه ب
پدیــد آورده و خــود بــه لحــاظ تنوعــات و تکثرهــای اجتماعــی می توانــد یــک بحــران تلقــی 
گــردد. پــس توجــه بــه ایــن کالن شــهر در بحران هــا بــا وجــود تفاوت هــای ذاتــی هــر شــهر و 

منطقــه می توانــد بــه  عنــوان الگویــی از مدیریــت بحــران بــه کار رود.
بایــد دیــد در مقابلــه بــا بحــران شــیوع ویــروس کرونــا، نظــام حکمروایــی شــهری تهــران 
ــب اعتمــاد و مشــارکت نظــام اجتماعــی دســت  ــدرت و جل ــا نظــام ق ــل ب ــه تعام ــد ب می توان
یابــد، یــا همچنــان جایــگاه خــود را در ســهم ابتــال بــه کرونــا حفــظ می نمایــد. ایــن بزنــگاه 
می توانــد و بایــد بــر بازآفرینــی نقــش و کارکــرد اقدامــات عملــی در محله هــای شــهر تهــران 

بــرای مقابلــه بــا بحران هــای پیــش رو تمرکــز و اقــدام نمایــد.

کرونا و مفهوم حق بر شهر1 در گذار از بحران
ــاره مرجــع  ــال نمــود. امــا آنچــه درب ــوان در حوزه هــای گوناگــون دنب مفهــوم حــق را می ت
ــی  ــی عموم ــت، تلق ــده اس ــی تعیین کنن ــاختار اجتماع ــک س ــهر« در ی ــر ش ــق ب ــۀ »ح مطالب

1- The right to the city
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ت در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(
ت بحران محال

ت اجتماعی و مدیری
ش مراکز حمای

ت محلی در بحران های جهانی؛ حق بر شهر و نق
اقداما

ــاری و فرهنگــی  ــا دیگــر ســاختارهای رفت ــاط آن ب از مفهــوم »حــق« در آن ســاختار و ارتب
مختــص آن جامعــه اســت. در برقــراری گفتمــان حــق بــر شــهر نیــز بایســتی وجــود چنیــن 
اختالفــی را در ســاختارهای معنایــی ایجــاب حــق بــه رســمیت شــناخت و در تبدیــل 

ــدان توجــه نمــود. ــی ب ــی محل ــه گفتمان ــی ب ــی جهان گفتمان
در واقــع مفهــوم »حــق« متبــادر در موضــوع »حــق بــر شــهر« به  طــور اخــص، نشــأت گرفته از 
رویکردهــای فلســفی هگلــی، مارکســی و نظرهــای گرامشــی و دیگــران بــوده و بر اســاس قبول 
شــهری بــا ســاختار اجتماعــی و سیاســی اروپــای قــرن بیســتم بنــا شــده اســت؛ شــهری کــه رابطۀ 
شــهر و ســاختار حیــات شــهری آن بــا ســاختار حکمروایــی آن در ارتباطــی الزم و ملــزوم تجلی 
می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مداقــه در مفهــوم »حــق« در حــوزۀ ســرزمینی ایــران، مؤید دو 
نکتــه اســت: اول آنکــه مفهــوم حــق در یــک نظــام اعتقــادی و مذهبــی، چهارچوب پذیر گشــته 
و حتــی در روابــط سیاســی و اقتصــادی نیــز خودنمایــی می کنــد و دوم آنکــه رابطــۀ موجــود 
میــان ســاختار حکمروایــی و حیــات شــهری بــا شــهروندان، الاقــل تا پیــش از قــرن اخیــر، دارای 
رابطــه ای الزم و ملــزوم نبــوده و بیــش از آنکــه حیــات یــک شــهر معطــوف به جامعه شــهری آن 
باشــد، تحــت تأثیــر نظــام قــدرت سیاســی بــوده و ســاختار اربــاب  و رعیتــی بــر ایــن فاصلــه دامن 
مــی زده اســت. از همیــن روی تبییــن مفهــوم حــق بــر شــهر و یــا اساســاً حــق، در چنیــن شــرایطی 
فاقــد مرجعــی مشــروع بــه نظــر می رســیده اســت. حــال بایــد دیــد طــرح گفتمــان »حــق بر شــهر« 
در جامعــه شــهری ایــران بــا چنیــن زمینــۀ تاریخــی و فرهنگــی در حــوزه ســرزمینی اش تــا چــه 

میــزان و تــا چــه ســطحی امــکان تجلــی خواهــد داشــت )حائــری، 1394: 181(.
مبنــای ایــن اســتعمال »حــق بــر شــهر« و عمومــی شــدن مطالبــه آن )چــه در زمــان وقــوع 
بحران هایــی چــون کرونــا و چــه پــس  از آن(، عــالوه بــر ایجــاد زمینه هــای مشــارکت 
شــهروندی، بســتر تحقــق توســعۀ پایــدار و شــهروندگرا را نیــز فراهــم می ســازد. در حقیقــت 
نــوع خــاص توســعۀ شــهری و ســامان دهی فضــا - مکانــی کــه بــر ایــن اســاس در حــال وقــوع 
اســت، تجربــۀ زیســتی مــا را شــکل داده و موقعیــت اجتماعی مــا را - اعم از جنســیتی و طبقاتی 
ــا  ــا بحران هایــی چــون کرون ــه زیســته ای کــه مواجهــه ب ــرار می دهــد؛ تجرب ــر ق – تحــت تأثی
بــر روابــط اجتماعــی، شــیوۀ زندگــی، تراکــم و توزیــع فضــا، اخــالق و مناســبات و تعامــالت 
اجتماعــی انســان ها تأثیــر می گــذارد. اهمیــت توجــه بــه مســئلۀ حــق در ســازمان دهی روابــط 
ــی  ــاختار زندگ ــی و س ــه مدن ــا جامع ــی آن، ب ــای پیرامون ــهر و حوزه ه ــه ش ــی و رابط اجتماع
روزمــره ســازندۀ آن، از آن حیــث دوچنــدان می گــردد کــه بدانیــم الگویــی کــه مــا از شــهر 
مطلوبمــان مدنظــر داریــم، بــه شــکلی بالفصــل بــا نــوع روابــط اجتماعــی - اعــم از جنســیتی 
و طبقاتــی - ارتبــاط بــا طبیعــت، شــیوۀ زندگــی و ارزش هایــی کــه خواســتار آنیــم در ارتبــاط 

اســت )هــاروی و مــری فیلــد، 1391: 14(.
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همان گونــه کــه پیشــتر بیــان شــد، بحــران ممکــن اســت عــالوه بــر عــوارض فرسایشــی 
و آســیب های فــردی و اجتماعــی، مبتالیــان را عمیقــاً تحــت تأثیــر قــرار دهــد و نقطــه رشــد 
قابل توجهــی را بــه همــراه داشــته باشــد و افــراد جامعــه را آمــاده رســیدن بــه مراحــل باالتــر 
ــط  ــم و رواب ــه مفاهی ــوف ب ــاختارهای معط ــث س ــن حی ــد. از ای ــر نمای ــکوفایی و تغیی خودش
ــهری(  ــت ش ــام مدیری ــه نظ ــی و چ ــام حکمروای ــه نظ ــدرت )چ ــای ق ــا نظام ه ــهروندان ب ش
ــژه  ــم به وی ــن مه ــد. ای ــش درآی ــه چال ــرد و ب ــرار گی ــه ق ــی جامع ــورد بازبین ــد م ــز می توان نی
ــران  ــه در حــال گــذار)1( شــهرهای ای ــرای جامع ــر شــهر ب ــی چــون حــق ب ــم نوپای در مفاهی
می توانــد در درک وظایــف متقابــل و میــزان حمایــت، پاســخگویی و کارآمــدی نظام هــای 
ــم شــهروندی، مطالبه گــری پــس از  ــه مفاهی ــی در کشــاکش بحران هــا و تحقــق آگاهان متول
ــران  ــه ای ــان )و جامع ــهرها و شهروندانش ــط ش ــده رواب ــه آین ــد. در نتیج ــران باش ــور از بح عب
ــی  ــام حکمروای ــای نظ ــات و واکنش ه ــث از اقدام ــد منبع ــی( را بای ــام سیاس ــت و نظ ــا دول ب
ملــی و شــهری در ایــن آزمــون، میــزان وقــوف جامعــه شــهری ایــران از حقــوق و وظایــف 
خــود و لمــس تأثیــرات ناشــی از تســاهل و تســامح انتخاب هــا و انفعــاالت گذشــته نســبت بــه 
سیاســت ها، برنامه هــا و تصمیم هــای امــور جزئــی و کلــی حــادث، مبتنــی بــر منافــع فــردی و 

نــه منفعــت جمعــی و عمومــی دانســت.

کرونا و مفاهیم جدید در عرصۀ حق بر شهر
شــیوع بحــران و جهانــی شــدن ویــروس کرونــا، کاربســت های جدیــدی پیــش روی شــهرها 
ــدود  ــذاری، مح ــزوم فاصله گ ــت. ل ــرار داده اس ــاری ق ــن بیم ــا ای ــر ب ــای درگی و دولت ه
ــردی و  ــان ف ــط می ــاغل و رواب ــت مش ــهرها، ماهی ــه ش ــت قرنطین ــط و در نهای ــردن رواب ک
اجتماعــی را بــه ســمت بهره گیــری از فضــای مجــازی ســوق داده اســت. نیازهــای جدیــد، 
نحــوۀ زندگــی نویــی را پدیــد آورده و اینــک خانــه از تقیــد مــکان رهــا شــده اســت. دنیــای 
مجــازی پــای بــه خانــه گذاشــته اســت. حــال خانــه، مدرســه اســت، کارخانــه اســت، کارگاه 
ــط،  ــن محی ــت. در ای ــواده اس ــل خان ــتراحت و تعام ــل اس ــه مح ــت و البت ــت، اداره اس اس
امــکان برقــراری عدالــت و داشــتن رفــاه بیشــتر، حداقــل بــه  صــورت مجــازی بــرای همــه 
فراهــم می شــود )جاللــی، 1382: 23(. در ایــن عصــر همچنیــن تغییــرات اساســی در رفتــار 
ــر جوامــع خواهــد  ــب ب ــه وجــود خواهــد آمــد و جــّو معنویــت، جــّو غال و اخــالق بشــر ب
بــود. مــردم در جهــان مجــازی، فرصــت شــناخت بهتــری از جهــان و فلســفه وجــودی انســان 
خواهنــد داشــت و بــا شــکل بهتــری، تربیــت خواهنــد شــد. چــون از نظــر تئــوری در عصــر 
مجــازی، مشــکالت معیشــتی و تهیــه ابــزار کار و دسترســی بــه دانــش و اطالعــات وجــود 
ــوی و مذهــب افزایــش خواهــد یافــت  ــه مســائل معن ــرای توجــه بیشــتر ب ــدارد. شــرایط ب ن
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)جاللــی، 1382: 48(. بــه  راســتی بایــد بســط فضــای ارتباطــی و اطالعاتــی و تحدیــد فضــای 
ــی  ــا را فرصت ــاری کرون ــیوع بیم ــگیری از ش ــه و پیش ــت های مقابل ــی از سیاس ــدی ناش کالب
در بازبینــی مبانــی روابــط شــهری و شــهروندی بــه  حســاب آورد و از آن عــالوه بــر ابــزار 

توســعۀ اجتماعــی، بــرای کاهــش و کنتــرل اثــرات پــس از بحــران کرونــا بهــره گرفــت.
ــز  ــود نی ــه خ ــته، بلک ــی گذاش ــده جهان ــای در دهک ــا پ ــه  تنه ــان ن ــر انس ــای اخی دهه ه
ــل  ــام تبدی ــه یکــی از ارســال کنندگان پی ــاوری اطالعــات و ارتباطــات، ب ــر توســعۀ فن در اث
ــول در  ــا تح ــن ب ــت. همچنی ــام اس ــتنده پی ــم فرس ــام و ه ــدۀ پی ــم گیرن ــت. وی ه ــده اس ش
ــای  ــا پ ــا ب ــود، ام ــی شــده ب ــوج ســوم، تحــول در نظــام کار پیش بین عصــر ارتباطــات در م
گذاشــتن در دنیــای مجــازی و عصــر آگاهــی، ایــن امــر هرچــه  بهتــر و ســریع تر تحقــق  یافتــه 
و دیگــر زمــان و مــکان بــرای کار بی معنــا شــده اســت. در اینجاســت کــه خانــه بــه  عنــوان 
ــه   ــۀ الکترونیــک ب ــرای آرامــش و کلب ــی ب ــوان محل ــه  عن ــرای زندگــی، کاشــانه ب ــی ب محل
عنــوان محلــی بــرای کار مطــرح می شــود )حائــری، 1388: 28(. چنیــن پدیــده ای بــا وجــود 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــون ش ــی چ ــروز بحران های ــان ب ــود در زم ــرو خ ــی و پیش ــت ذات ظرفی
بــه دلیــل گســتردگی جهــان شــایعات و عواقــب ناشــی از آن ممکــن اســت ســبب تشــدید 
بحران هــای فــردی و اجتماعــی نیــز گــردد. در واقــع پذیــرش دسترســی بــه جهــان ارتباطــات 
ــا وظایــف و مســئولیت های شــهروندی  ــه  عنــوان یــک حــق در دیالکتیــک ب و اطالعــات ب
ــخ  ــون از تمــام ادوار تاری ــی ارزش هــا، اکن ــر و جابه جای ــرا تغیی ــل  بازشناســی اســت؛ زی قاب
ســریع تر شــده اســت. در گذشــته، کســی کــه در جامعــه ای می زیســت، می توانســت انتظــار 
آن را داشــته باشــد کــه نظــام ارزشــی مــورد پذیــرش آن جامعــه در سراســر طــول حیــات 
ــل  ــع ماقب ــن جوام ــه  جــز در منزوی تری ــروز شــاید ب ــی ام ــد. ول ــی بمان ــر باق ــدون تغیی وی ب
فنــاوری، در هیــچ کجــای دیگــر نمی تــوان چنیــن انتظاراتــی داشــت )تافلــر، 1386: 215( و 
جامعــه همــواره خــود در بحرانــی از تغییــر ارزش هــا و راســتی آزمایی اطالعــات منتشرشــده 

ــا بــه  وفــور دیــده می شــود. بــه ســر خواهــد بــرد کــه مصادیــق آن در بحــران کرون
ــا  ــی، ب ــر آگاه ــن عص ــازی - و همچنی ــان مج ــارم، جه ــوج چه ــد - م ــان جدی    جه
ــدی از تعامــالت می گــذارد. اگــر  ــای در بخــش جدی ــی، پ ــاط جهان دوســویه کــردن ارتب
ــد –  در مــوج دوم و حتــی مــوج ســوم، کســانی کــه شــرایط گفتمــان را تعریــف می کردن
حاکمــان - تعیین کننــده رونــد جریــان آینــدۀ امــور بودنــد )رجایــی، 1382: 183(، در مــوج 
چهــارم و جهــان جدیــد ارتباطــی، ایــن افــراِد جامعــه هســتند کــه بــه دنبــال زبــان گفتمانــی 
ــه  ــه ک ــد. آنگون ــی می گذارن ــد جهان ــده جدی ــۀ دهک ــه عرص ــای ب ــد و پ ــب می گردن مناس
ــِش  ــدۀ جه ــدن پدی ــود آم ــه وج ــث ب ــد باع ــانه های جدی ــه رس ــود ک ــد ب ــان معتق مک لوه
ــت، از  ــد داش ــاز خواهن ــان ها نی ــه انس ــی ک ــت اطالعات ــد و می گف ــد ش ــات خواهن اطالع
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ــن  ــه ای ــرار خواهــد گرفــت. ب ــراوان در اختیارشــان ق ــا ســرعت ف چهــار گوشــه جهــان و ب
ــد،  ــد و چــه نخواهن ــر و انســان ها چــه بخواهن ــه روز کوچک ت ــزرگ روزب ترتیــب جهــان ب
گویــی در یــک قبیلــه جهانــی و یــا یــک دهکــده بــزرگ زندگــی می کننــد. چنیــن 

ــنیان راد، 1387: 32(. ــرد )محس ــد ک ــم خواه ــک فراه ــات الکترونی ــی را امکان وضعیت
ــرای پیشــبرد امــور و حرکــت  بهره گیــری نظــام مدیریــت شــهری از فضــای مجــازی ب
ــرار از رکــود ناشــی از  ــه  منظــور ف ــط ب ــوع از رواب ــن ن ــه ســمت ای هرچــه بیشــتر مشــاغل ب
ــی از  ــه یک ــاخت را ب ــن زیرس ــر از آن، ای ــای متأث ــا و محدودیت ه ــروس کرون ــیوع وی ش
ــروز  ــهروندان ام ــت. ش ــاخته اس ــدل س ــهروندی ب ــهر و ش ــام ش ــاختارهای نظ ارکان و س
ــوان  ــه  عن ــی ب ــاخت های ارتباط ــات و زیرس ــه اطالع ــی آزاد ب ــوع دسترس ــه موض ــهرها ب ش
یــک نیــاز و یکــی از حقــوق اساســی خــود می نگرنــد. شــاید بایــد چنیــن گفــت کــه امــروز 
ــه عرصــۀ  ــای ب ــدل شــده و پ ــن نیازهــای شــهری ب ــر از تأمی ــه ماهیتــی فرات ــر شــهر ب حــق ب
آگاهــی گذاشــته اســت. در واقــع بــا شــیوع بحــران کرونــا در جهــان کارآمدی، گســتردگی 
ــت  ــزان ســنجش ظرفی ــوان می ــودن ســازوکارهای ارتباطــی و مجــازی را می ت ــر ب و همه گی
شــهرها در تــاب آوری و مقابلــه بــا بحــران بــه شــمار آورد؛ مفاهیمــی جدیــد کــه در قالــب 
حــق بــر شــهر توســط شــهروند عصــر آگاهــی مــورد مطالبــه قــرار خواهــد گرفــت، زیــرا در 
مقابلــه بــا شــیوع بحــران کرونــا بــه  عنــوان یــک بحــران شــهری، ابــزاری مؤثرتــر از آگاهــی 

ــت. ــوان یاف ــه مســئولیت اجتماعــی نمی ت و عمــل ب

مرکز حمایت اجتماعی محالت، تحقق ظرفّیت محلی در واکنش به بحران ها
توجــه بــه لــزوم اقــدام در مقیــاس محلــه بــه یکــی از سیاســت های شــورای پنجــم اســالمی 
شــهر تهــران بــدل شــده اســت، تــا جایــی کــه اختصــاص بودجــه بــرای پیشــبرد طــرح مراکــز 
محلــه و توجــه بــه راهبردهــای پیاده مــداری در صحــن علنــی مطــرح و گام هــای عملیاتــی 
ــا در شــهر  ــا شــروع بحــران شــیوع ویــروس کرون ــا ایــن  حــال ب آن برداشــته  شــده اســت. ب
تهــران، اقدامــات مدیریــت شــهری در مقیــاس منطقــه و اساســاً شــورای شــهر و شــهرداری، 
ــا  ــا ایف ــروس کرون ــا وی ــارزه ب ــتانی مب ــتاد اس ــت گذاری های س ــی در سیاس ــش کمرنگ نق
نمــوده و نهادهــای محلــی نوپایــی چــون شــورایاری ها یــا اســالف قدیمی تــر آن بــه 
 عنــوان ســراهای محلــه، کارایــی مناســب در مقابلــه و مدیریــت بحــران محــالت نداشــته اند. 
ــی  ــازمان های دولت ــدی س ــی، ناکارآم ــای مل ــر بحران ه ــر و دیگ ــران اخی ــن در بح همچنی
ــر عامــل و گروه هــا و کارگروه هــای مدیریــت  ــد غی ــاس ملــی چــون ســازمان پدافن ــا مقی ب

بحــران کامــاًل مشــهود بــوده اســت.
ــی  ــازوکار اجرای ــک س ــوان ی ــه  عن ــا ب ــت بحران ه ــه مدیری ــود نظــام یکپارچ ــن کمب ای
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ــی و  ــادی، اجتماع ــاظ اقتص ــه لح ــی ب ــع محل ــارکت جوام ــر مش ــی ب ــاال و مبتن ــه ب ــن ب پایی
ــق سیاســت ها و  ــا عــدم تطاب ــل عمــدۀ شکســت ی ــب انســانی، یکــی از دالی ــروی داوطل نی
ــا واقعیــات عینــی، تنش هــا و صدمــات واردشــده  راهکارهــای نظــام حکمروایــی شــهری ب
ــت. ــوده اس ــهرها ب ــا در ش ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــده از جمل ــای واقع ش ــی از بحران ه ناش

اساســاً مفهــوم بانــک اطالعــات شــهروندان و تهیــه داده هــای بــه روز آمــاری از شــرایط 
ــاد و  ــازمان های مردم نه ــا س ــل ب ــالت(، تعام ــاس مح ــه )در مقی ــالمت جامع ــتی و س زیس
ــع  ــازی جوام ــوزش و توانمندس ــات، آم ــا و امکان ــناخت ظرفیت ه ــی، ش ــای محل گروه ه
محلــی بــرای مواجهــه بــا بحران هــای پیــش رو، پیش بینــی و عملیاتــی نمــودن ســازوکارهای 
مالــی و صندوق هــای دولتــی و تعاونــی جهــت حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و آســیب دیده 
از بحران هــا و حــوادث )UNICEF, 2019( را از جملــه مــوارد مغفول مانــده در برنامه هــا و 

طرح هــای توســعه محلــه ای بایــد برشــمرد.

شکل 3- نقشه پراکندگی مبتالیان بیماری کرونا در هفته سوم شیوع

در واقــع بحــران شــیوع ویــروس کرونــا به ویــژه در شــهر تهــران، حکایــت از ناکارآمدی 
سیاســت های محلــه ای در ایــن شــهر توســط مدیریــت شــهری دارد و به روشــنی فاصلــه آن 
ــوش  ــد فرام ــن  حــال نبای ــا ای ــان ســاخته اســت. ب ــه ای را نمای ــا گروه هــای اجتماعــی محل ب
ــا دیگــر شــهرها و محــالت، تفاوت هــای  کــرد کــه موضــوع شــهر تهــران و محــالت آن ب
ماهــوی فــراوان دارد. تعــدد و نقــش مختلــف محالت، گســتردگی شــهر تهــران و پیچیدگی 
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روابــط اقتصــادی جــاری در آن، جابه جایــی جمعیتــی و وجــود مناطــق اداری، تجــاری کــه 
بــا بارگــذاری ارکان دولتــی و روابــط سیاســی معطــوف بــدان بــر پیچیدگــی مســائل پیــش 
روی محــالت افــزوده اســت. در واقــع محــالت شــهر تهــران، نــه در کالبــد کــه بــر اســاس 
ــا  ــا بحران ه ــه ب ــرای مواجه ــزی ب ــت برنامه ری ــان، قابلی ــی و عملکردی ش ــای اجتماع پیونده
ــزی  ــر پی ری ــه ای ب ــعۀ محل ــت های توس ــز سیاس ــنهاد تمرک ــن روی پیش ــد و از همی را دارن
ــه   ــد ب ــالت می توان ــران مح ــت بح ــی و مدیری ــت اجتماع ــارکتی در حمای ــاد مش ــک نه ی
ــوزش و  ــا، آم ــا، جمــع آوری داده ه ــگاه اجتماعــی در شناســایی ظرفیت ه ــک پای ــوان ی عن
ــده  ــد فای ــا مفی ــروز بحران ه ــان ب ــات در زم ــری اقدام ــی و راهب ــع محل توانمندســازی جوام
ــی  ــارکت مدن ــی و مش ــاد عموم ــب اعتم ــبب جل ــران س ــش از بح ــات پی ــا اقدام ــد و ب باش

ســاکنان گــردد.
بنیــان ایــن پیشــنهاد مبتنــی بــر مکان یابــی و اســتقرار یــک نهــاد مدنــی در مرکــز محلــه 
ــایی  ــرای شناس ــه( ب ــده در محل ــی ش ــاری بازشناس ــاختاری و رفت ــای س ــر مؤلفه ه ــی ب )مبتن
ــاختی و  ــه زیرس ــی و چ ــی و اجتماع ــاظ مدن ــه از لح ــه، چ ــود در محل ــای موج ظرفیت ه
ارتقــای  و  آمــار محلــی  به روزرســانی  و  اجتماعــی  داده هــای  خدماتــی، جمــع آوری 
ــب در  ــی مناس ــی و روان ــات اجتماع ــه خدم ــار ارائ ــی در کن ــع محل ــای جوام توانمندی ه

زمــان پیــش از بحران هاســت.
از لحــاظ کالبــدی و فضایــی، ایــن مرکــز میدانگاهــی متشــکل از فضــای بــاز و کالبــد 
ــه و  ــرای محل ــی را ب ــی عموم ــش فضای ــف، نق ــای مختل ــه در مقیاس ه ــت ک ــاری اس معم
ــه  ــه ب ــی چ ــن مکان یاب ــت. ای ــد داش ــده خواه ــر عه ــه را ب ــز محل ــش مرک ــواردی نق در م
لحــاظ پیوســتگی یــا ناپیوســتگی فضایــی بســته بــه ظرفیت هــا و نیازهــای محــالت مختلــف 
متفــاوت بــوده، امــا بــه  عنــوان پایگاهــی شناخته شــده و مــورد وثــوق اهالــی در رویدادهــا، 
حــوادث و بحران هــا، امــکان راهبــری و هدایــت نیروهــای عملیاتــی، ارزیابــی خســارات و 
ــه آمــار اجتماعــی و گروه هــای آســیب پذیر را دارد  ــا توجــه ب ــدام ب تعییــن اولویت هــای اق
و پــس از حادثــه یــا بحــران نیــز مرکــز اصلــی امدادرســانی و بازســازی صدمــات خواهــد 
ــود و در  ــد ب ــاده خواه ــورت پی ــه  ص ــترس ب ــل  دس ــی قاب ــرای اهال ــه ب ــن مجموع ــود. ای ب
ــه  واســطه فعالیــت شــبانه روزی و ایمن ســازی ســاختارهای  ــه ب ــا حادث زمــان نبــود بحــران ی
محلــی منتهــی بــه آن، امــکان ارائــه خدمــات اجتماعــی محلــی، تأمیــن امنیــت شــبانه محلــه 
)مقیاســی محــدود از زندگــی شــبانه( بــرای تــردد گروه هــای آســیب پذیر و ارائــه خدمــات 

اضطــراری درمانــی، روانــی و اجتماعــی را بــرای آنهــا خواهــد داشــت.
نکتــه حائــز اهمیــت در مکان یابــی و امکان ســنجی ایــن مراکــز، ممکــن نبــودن 
ــات  ــا و خدم ــن ویژگی ه ــرا تعیی ــت؛ زی ــالت اس ــام مح ــرای تم ــر ب ــخه ای فراگی ــۀ نس تهی
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ت در مقابله با شیوع بیماری کرونا )شهر تهران(
ت بحران محال

ت اجتماعی و مدیری
ش مراکز حمای

ت محلی در بحران های جهانی؛ حق بر شهر و نق
اقداما

ــا در  ــه آنه ــداد و فاصل ــی تع ــته و حت ــه وابس ــتقل و چ ــورت مس ــه  ص ــه ب ــرد آنچ و عملک
ــدوده  ــر مح ــرد ه ــرایط منحصربه ف ــنجی و ش ــر نیازس ــی ب ــاور مبتن ــالت مج ــا مح ــه ی محل
متفــاوت و در مطالعــات اولیــه روشــن خواهــد شــد. بــه  عــالوه ایــن مرکــز بــه  عنــوان مرکــز 
دریافــت اقــالم و کمک هــا و پخــش آن امــکان کاربــرد دارد. لــزوم ایــن امــر بــا توجــه بــه 
مقیــاس کالن شــهر تهــران و هم جــواری محــالت بــا عرصه هــای گســترده شــهری مشــخص 
ــرپل  ــم و س ــه ب ــد زلزل ــف )مانن ــهرهای مختل ــانی در ش ــوۀ امدادرس ــۀ نح ــود. مقایس می ش
ــهر  ــای ش ــا ناحیه ه ــالت ی ــد مح ــت در ح ــعت و جمعی ــاظ وس ــه گاه از لح ــاب و...( ک ذه
تهــران هســتند، حاکــی از اهمیــت وجــود ایــن مرکــز اســت. به ویــژه در محــالت متراکــم و 
مرکــزی شــهر تهــران کــه معابــر، امــکان تــردد و امدادرســانی بــه قلــب محــالت را ناممکــن 
می ســازد، وجــود یــک بنــای مقــاوم بــا امــکان دسترســی و امدادرســانی هوایــی یــا زمینــی بــا 
امــکان دسترســی زمینــی از آن بــه دیگــر نقــاط محلــه می توانــد ابــزاری مناســب در تســهیل 
اقدامــات پــس از حادثــه و بحــران بــوده، اقدامــات هدفمنــد و منطقــه ای را ممکــن ســازد.

بایــد توجــه داشــت کــه اســاس ســازوکار مراکــز حمایــت اجتماعــی و مدیریــت بحــران 
در محــالت، مشــارکت ســاکنان و جلــب اعتمــاد عمومــی اســت. ایــن اعتمادســازی عــالوه 
ــوان  ــه  عن ــد ب ــاکنان می توان ــان س ــی می ــئولیت اجتماع ــهروندی و مس ــس ش ــت ح ــر تقوی ب
ــت  ــد و مدیری ــا بکاه ــی از بحران ه ــترس های ناش ــا و اس ــی از تنش ه ــگاه حمایت ــک پای ی

عواقــب و اثــرات روانــی و اجتماعــی را بــرای ســاکنان ممکــن ســازد.
ــری از  ــر بهره گی ــن مراکــزی عــالوه ب ــز وجــود چنی ــا نی ــروس کرون ــاره شــیوع وی درب
اطالعــات اجتماعــی محــالت و ایجــاد امــکان برنامه ریــزی خــرد و کالن می توانســت 
بازیگــری تعیین کننــده در تأمیــن و اختصــاص نیازهــای خانوارهــا به ویــژه گروه هــای 
ــازی و  ــاران، آگاه س ــش بیم ــارت، پای ــه نظ ــد و وظیف ــه باش ــیه رفت ــه حاش ــیب پذیر و ب آس
آمــوزش ســاکنان و اعمــال محدودیت هــای آمدوشــد بــه محلــه در تحقــق سیاســت 
ــالم  ــت و پخــش اق ــاک و دریاف ــا پ ــوده ی ــه محــالت آل فاصله گــذاری اجتماعــی و قرنطین
ــه برعهــده  ــت محل ــاز و ظرفی ــا نی ــی را متناســب ب ــا و واکســن های احتمال ــی، داروه حفاظت

ــدول 2(. ــرد )ج گی
مجمــوع ایــن وظایــف و پتانســیل های معطــوف بــه راه انــدازی چنیــن نهــادی در محــالت 
بــا ســازوکاری فعــال، پیــش، حیــن و پــس از حــوادث و بحران هــا بــدون تأمیــن منابــع مالــی 
پایــدار جهــت تأمیــن نیازهــا، جلــب مشــارکت، انجــام اقدامــات ترویجــی، ســنجش و پایــش 
اطالعــات و داده هــا و بــه خدمــت گرفتــن نیروهــای محلــی یــا متخصــص امکان پذیــر نخواهد 
ــای  ــا، هزینه ه ــه طرح ه ــرمایه گذاری در اینگون ــا س ــهری ب ــت ش ــام مدیری ــن نظ ــود. لیک ب
بعــدی ناشــی از بحران هــا و حــوادث را پوشــش خواهــد داد. همچنیــن تخصیــص ظرفیتــی از 
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فضــای تجــاری بــا کاربــری شــبانه روزی در ایــن مراکــز نــه  تنهــا هــدف تأمیــن امنیــت شــبانه 
بــه  عنــوان ناظــری حاضــر در محلــه را تأمیــن می ســازد، بلکــه می توانــد منبــع درآمــدی بــرای 

تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز فعالیــت ایــن مراکــز باشــد.
در نهایــت بایــد چنیــن گفــت کــه حمایــت اجتماعــی از ســاکنان محــالت در حــوادث و 
بحران هــا می توانــد پاســخ اجتناب ناپذیــر محلــی بــر بحرانــی جهانــی باشــد؛ زیــرا معطــوف 
ــی  ــاط و گفتمان ــق ارتب ــاری در آن، تحق ــی ج ــوم اجتماع ــر مفه ــهر ب ــوم ش ــتن مفه دانس
دوســویه بــا ایــن بازیگــران را می طلبــد؛ مهمــی کــه جــز در مقیــاس خــرد محــالت و مهیــا 
نمــودن امــکان ارتبــاط فــردی و گروهــی مســتقیم و مشــخص بــه  منظــور شــناخت مســائل 
و ماهیــت رفتارهــای جــاری ممکــن نیســت و عــزم مدیریــت شــهری و تصمیم ســازی های 
ــه  منظــور اتخــاذ و اصــالح  خــرد و کالن را در تعمیــم نتایــج داده هــا و اطالعــات محلــی ب

ــد. ــی می طلب ــهری و محل ــعۀ ش ــای توس ــت ها و برنامه ه سیاس
ــه مناطــق شــهری بــه حاشــیه رفتــه و گروه هــای ســاکن در آن، چــه  غفلــت از توجــه ب

جدول 2- وظایف و کارکردهای مراکز حمایت اجتماعی پیش، حین و پس از بحران
پس از بحران حین بحران پیش از بحران

- حمایت از گروه های 
آسیب پذیر از نظر اجتماعی و 

اقتصادی
- تشکیل صندوق های حمایتی
- ارائه خدمات اجتماعی و 

روانی به آسیب دیدگان
- تأمین مایحتاج اولیه ساکنان 
و زیرساخت های الزم برای 

بازگشایی مشاغل
- تأمین فضاهای پیش ران 

توسعه و کارآفرینی

- مدیریت بحران بر اساس شناخت 
اجتماعی و دقیق از وضعیت ساکنان
- راهبری و هدایت نیروهای محلی
- برآورد خسارت ها و آسیب های 

وارده
- تأمین و توزیع ملزومات اولیه با 

توجه به اولویت گروه های حساس و 
آسیب پذیر

- تأمین نیازهای ارتباطی و اطالعاتی 
چون اینترنت و ارزیابی صحت اخبار

- به  کارگیری و پشتیبانی از شبکه های 
اجتماعی در مقیاس محلی

- اجرایی کردن طرح های قرنطینه و 
فاصله گذاری اجتماعی در مقیاس محله
- توزیع اقالم ضروری و پشتیبانی از 

گروه های آسیب پذیر
- ارائه خدمات اولیه در شناسایی و 

درمان
- به کارگیری ظرفیت های درمانی 

محلی
- شناسایی بیماران یا موارد مشکوک

- پاک سازی عرصه های مشکوک به 
آلودگی

- تأمین زیرساخت امداد هوایی و زمینی

- جمع آوری اطالعات و داده های زیستی و 
جمعیتی محله

- بررسی ظرفیت ها و امکانات زیرساختی و 
درمانی محله

- تأمین فضای تعامل محله به  عنوان یک 
مرکز محله فعال

- تقویت و ایمن سازی ساختارهای محلی
- برگزاری برنامه های ترویجی و 

آگاهی بخشی ساکنان
- ایجاد ارتباط با محالت هم جوار برای 

بهره گیری از ظرفیت های بین محله ای
- آموزش در مقیاس محلی و تعیین 

مسئولیت ها برای زمان بحران
- ارائه مشاوره های روانی و اجتماعی برای 

توانمندسازی جوامع محلی
- شناسایی تهدیدهای کالبدی و اجتماعی 

در محله
- تبیین سازوکارهای مالی حمایتی برای زمان 

بحران ها
- تأمین امنیت روانی و اجتماعی ساکنان

- تأمین امنیت محلی و شبانه ساکنان )تحقق 
مقیاس محلی از زندگی شبانه(

- راه اندازی شبکه های ارتباطی میان ساکنان
- تجهیز مشاغل محلی به فناوری های نوین
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در ســکونتگاه های غیــر رســمی و حاشــیه ای و چــه در بافــت میانــی و مرکــزی شــهر تهــران، 
ــل  ــبکۀ حمل ونق ــران، ش ــهر ته ــاد در ش ــام کار و اقتص ــزون نظ ــی روزاف ــار پیچیدگ در کن
ــود  ــاغل، نب ــز مش ــب و متمرک ــی نامتناس ــهری و مکان گزین ــوازن ش ــعۀ نامت ــی، توس عموم
اطالعــات و داده هــای قابــل  اتــکا در مقیــاس شــهر تهــران و عــدم همــکاری جامعــه کنونــی 
ــا نهادهــای خدمــات و مدیریــت شــهری ناشــی از شــکاف اجتماعــی میــان نظــام  شــهری ب
قــدرت و جامعــه شــهری نیــز لــزوم وجــود نهــادی واســطه جهــت میانجی گــری و کاهــش 

فاصلــه فضــای ذهنــی، فضــای اجتماعــی و نظــام قــدرت را دوچنــدان نمایــان می ســازد.

نتیجه گیری
ــع  ــت اجتماعــی و به تب ــف حمای ــق وجــوه مختل ــت در تحق ــز اهمی ــای حائ یکــی از جنبه ه
ــارکت در  ــوه مش ــودن وج ــاختارمند نم ــا، س ــهری در بحران ه ــع ش ــاب آوری جوام آن ت
ــن  ــق ای ــا تحق ــت. ام ــاکنان شهرهاس ــان س ــهروندی در می ــای روح ش ــه و احی ــطح جامع س
ــی  ــاوت از بســتر ذهن ــادی متف ــا ســاختارهای فرهنگــی و اعتق ــع شــهری ب مفهــوم در جوام
ایــن رو  از  اســت.  بــوده  همــواره چالش برانگیــز  مدیــران شــهری،  و  سیاســت گذاران 
بازخوانــی مفاهیــم بنیادیــن، درس آمــوزی از تجــارب و شــناخت نــوع رابطــۀ نظــام اجتماعی 
ــی  ــاد درک ــر در ایج ــات مؤث ــی از اقدام ــهرها، یک ــی ش ــادی و سیاس ــاختارهای اقتص ــا س ب

ــود. ــد ب ــهری خواه ــای ش ــی در بحران ه ــت اجتماع ــت حمای ــئله و اهمی ــح از مس صحی
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، نهادینــه کــردن مطالبــه و تحقــق حمایــت اجتماعــی در 
ــد در  ــران را بای ــه شــهری ای ــر شــهر( در جامع ــاد حــق ب ــوان یکــی از ابع ــه  عن ــا )ب بحران ه
ــک  ــم در ی ــن مفاهی ــرا ای ــرار داد؛ زی ــه ق ــورد مداق ــهروند م ــهر و ش ــۀ ش ــف رابط بازتعری
ــهر و  ــوم ش ــودی مفه ــص وج ــه، نق ــن رابط ــدان ای ــت و فق ــر اس ــویه معناپذی ــه چندس رابط
شــهروندی را بــه همــراه خواهــد داشــت. ایــن ادعــا دربــاره حــق بــر شــهر نیــز صــادق اســت 
و عــدم مشــارکت شــهروندان در شــکل گیری و ادامــۀ حیــات شــهرها، یــا الاقــل عــدم بــاور 
ــق  ــع »ح ــردد. در واق ــق آن می گ ــه و تحق ــان در مطالب ــبب نقص ــش، س ــن نق ــای ای ــه ایف ب
ــن دو در یــک نظــام دیالکتیکــی  ــزان مشــارکت نســبت مســتقیم دارد و ای ــا می ــر شــهر« ب ب

معناپذیــر و تحقق پذیــر می گردنــد.
  دربــاره جامعــه ایــران نیــز بایــد اذعــان نمــود کــه بــا توجــه بــه تلقــی ســنتی از مفاهیــم 
و ســاختارهای شــهری رایــج، توفیــق در دســتیابی بــه نظامــی پویــا و کارآمــد بــرای 
ــطح  ــال در س ــه ای فع ــه رابط ــاز ب ــتر نی ــه بیش ــر چ ــا، ه ــدام در بحران ه ــازی و اق توانمندس
فعالیت هــای شــهری و شــهروندی دارد. بــه  عبــارت  دیگــر اجتماعــی شــدن اقدامــات 
ــه  عنــوان بســتر شــکل گیری  ــا بحران هــا در یــک قالــب محلــه ای ب پیشــگیرانه و مقابلــه ای ب
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تحــوالت و ورود بــه گفتمانــی جهانــی، در اولیــن گام نیازمنــد ورود شــهروندان، نــه  تنهــا در 
نظــام مشــارکتی تصمیم گیــری، بلکــه در نظــام فعالیــت شــهری مســتمر اســت. هرچــه نقــش 
عملــی جامعــه در فعالیت هــای روزمــره بیشــتر بــه ســطح شــهر و فضــای شــهری وارد شــود، 
ــدار،  ــوان یکــی از بنیان هــای توســعه پای ــه  عن ــه فضــا ب ــق بخشــیدن ب ــگ تعل ــر رن عــالوه ب
خــود را هرچــه بیشــتر در رابطــه ای معنــادار بــا شــهر قــرار می دهــد و ســاختار تحقــق یــک 
نظــام محلــه ای حمایــت و مدیریــت بحــران را بــه  عنــوان اهــرم متقابــل و مــورد مطالبــه در 

ــات و توســعه شــهر فراهــم می ســازد. ــه حی ــل نقــش شــهروند، در ادام مقاب
ــی  ــی و تاریخ ــی، فرهنگ ــاختارهای اجتماع ــح از س ــناختی صحی ــتلزم ش ــر مس ــن ام ای
ــوان  ــران نمی ت ــد ای ــه ای مانن ــژه در جامع ــت. به وی ــان آنهاس ــط می ــهری و رواب ــالت ش مح
مســتقیماً بــه ایــن شــناخت دســت یافت، بلکــه یــا نیــاز بــه یــک بازخوانــی تطبیقــی از مفاهیــم 
اســت و یــا تغییــر در نظــام مدیریــت شــهری بــه  منظــور مطابقــت بــا نظــام شــهری موردنظــر 
ــد، چــه  ــد. در هــر حــال بازتعریــف ســاختارهایی جدی ــط الزم می نمای در حوزه هــای مرتب
ــت شــهری و چــه در حــوزه نظــام حقــوق شــهری و شــهروندی را  در حــوزه نظــام مدیری
می تــوان از اولیــن گام هــای تئوریــک تحقــق »مراکــز حمایــت اجتماعــی« در محــالت بــه 
ــات و  ــن خدم ــی و تأمی ــف محل ــای مختل ــات و ظرفیت ه ــودن امکان ــگ نم ــور هماهن  منظ
ــل  ــا مشــارکت شــهروندان و دخی ــر اقدامــات پیــش، حیــن و پــس از بحران هــا ب نظــارت ب
نمودنشــان چــه در تصمیــم و چــه در عمــل - در ســطوح مختلــف - بــرای دســتیابی بــه شــهر 

ــا، مشــارکت محور و ســرزنده دانســت. ــاب آور، پوی ــی ت و محالت

پی نوشت
ــه دوره انتقــال از دورۀ ثبــات گذشــته  ــا دورۀ گــذار، ب 1. مفهــوم جامعــه در حــال گــذار ی
بــه دورۀ ثبــات مــورد انتظــار در آینــده گفتــه می شــود کــه خــود نیازمنــد مداقــه و بررســی 
در بازشناســی و واکاوی مفاهیــم مــورد نظــر از ثبــات در گذشــته و چشــم انداز مــورد نظــر 
در آینــده خواهــد بــود. ایــن مفهــوم بیشــتر بــه نقــل از ماکــس وبــر بــه دورۀ انتقــال )جامعــه 
در حــال گــذار( از ســنت )جامعــه ســنتی( بــه مدرنیتــه )جامعــه مــدرن( اطــالق می گــردد.
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Local Interventions in the Midst of Global Crises
Right to the City and the Role of Centers for Social Support and 
Neighborhood Crisis Management in Preventing the Spread of 

Coronavirus Disease

Vahid Ha’eri
Master in Urban Design, Director of the Office of Comparative Studies and 

Interdisciplinary Research in Art, City and Architecture
vahid_haeri@yahoo.com

Abstract
In the face of crises such as the outbreak of Coronavirus disease and other 
events such as floods and earthquakes, one of the missing components 
in the urban management system is neighborhood-scale social support 
centers - social and participatory mechanisms for identifying the 
capacities and deficiencies of small local communities before crises, 
directing and leading interventions during crises, and assisting and 
helping recover after crises. Since such structures would not be possible 
without the support of government and urban management systems, 
investigating psychological and social impacts of crises such as the 
Coronavirus outbreak in cities like Tehran, both in terms of the tools 
and capabilities to contain the spread and the impacts on the relationship 
between citizens and the systems of governance and urban management, 
suggest the importance of focused and consistent social protection 
policies and programs on a local scale.
Therefore, in this article, we try to revise the impacts of the spread of 
coronavirus as an urban crisis on the dialectical structures of the city 
and the citizen, the right to the city and emphasis on the need of social 
support programs at the local level in order to control and contain future 
urban and social crises as a local strategy for a global crisis.

Key Words: City, Crisis, Right to the City, Neighborhood, Social Support, 
Citizenship.
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Impacts of Coronavirus on the Future Cities and Municipal Engineering 

Iraj Ghasemi
PhD in Geography and Urban Planning, Faculty Member of ACECR Institute for 

Humanities and Social Studies
i_ghasemi@yahoo.com

Abstract
Cities function as complex and chaotic systems that seek to achieve a 
new order through tending to entropy. In this interactional context, urban 
space is expected to be reproduced in a relatively different way, and 
in this process, the relations between the centers of activity, habitation 
and space have evolved and establish a new pattern and behavior that 
can reproduce its own new space. The aim of this study is to discover 
the probable impacts of Coronavirus crisis on urban and regional space 
and on synergy of this interplay by the pattern of human relations and 
behavior in space. For this purpose, after reviewing historical documents 
and sources and observations resulting from lived experience, in an 
interview with a group of experts and specialists in this field, 46 of them 
were selected to conduct an online survey. The resulted average and the 
coefficient of variation of this opinion-poll showed that for all variables, 
the average was higher than 5, and therefore experts believe in a change 
in the future. However, the coefficient of variation indicates that among 
all variables there’s a more consistent consensus on objectified changes 
in status quo. Therefore, besides developing immediate actions for some 
cases, long-term scenarios should be developed for other cases.

Key Words: Impact Assessment, City and Urbanism, Corona, Epidemics, 
Modern Risk, Chaotic System.
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Psychological Impacts of the Spread of Coronavirus in Society

Mehrzad Farahati
PhD Student in Clinical Psychology, Faculty Member of ACECR Institute for 

Humanities and Social Studies
Mehrzad83f@yahoo.com

Abstract
After a few weeks of Coronavirus disease emergence, lives and health 
of millions of people have been threatened. This pandemic has not 
only led a high number of deaths from viral infections, but has also 
caused a psychological catastrophe all over the world. Uncertainty 
and unpredictability of the spread of infectious disease have a high 
potential for fear of the disease transmission and often lead to many 
psychological issues. Over the course of last months, the virus has been 
the subject of numerous psychological studies and its impacts have been 
studied in various ways. The present paper examines the psychological 
impacts of Coronavirus pandemic in five areas: mental health of society, 
mental health of children, mental health of healthcare workers, feeling 
of collective grief, unresolved grief response and family conflicts. 
In terms of method, the present article is a review conducted in 1399 
SH by reviewing research and studies conducted since the outbreak of 
Covid-19. SID, Science Direct, Google Scholar and PubMed have been 
used in order to search for related articles from indexed journals. The 
views of scientists and psychologists’ specialized in this field are also 
considered and all the impacts that have been raised so far for the spread 
of the coronavirus have been examined. In the end, these impacts are 
summarized and the solutions to deal with and prevent these impacts will 
be proposed.

Key Words: Psychological Impacts, Coronavirus, Society.
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Impacts of Coronavirus Covid-19 Pandemic on National Production 
Growth in 1399 SH

Seyed Mohammad Mousavi  Motallebi
PhD Student in Economics, Faculty Member of ACECR Institute for Humanities and 

Social Studies
smotalebi@gmail.com

Abstract
Understanding the Impacts of Covid-19 pandemic on the economy of 
Iran, especially on GNP and growth, is crucial to providing solutions. In 
this paper, analytical method is used to identify the problem by scenario 
writing. Accordingly, GNP and economic growth in 1399 SH, considering 
the impacts of Covid-19 under assumption of fixity of other conditions, 
were estimated in four different scenarios. The results show that production 
in the best case scenario, will have a growth rate of -4.17%. In the worst 
case scenario, growth can be reduced to -17.5%. In the two intermediate 
scenarios, growth rates are estimated -5.7% and -15.28% for economy of 
Iran. Based on the presented scenarios, two factors of government policy-
making and public health are pivotal. First of all, the government should be 
technically considerate and careful in policy-making process, especially in 
compensating for the damage caused to economic structures; and secondly, 
it should try to increase social capital in order to increase the degree of 
public conformity aligned with health and hygiene instructions and also 
performance of the economy in the country.

Key Words: Economic Growth, Covid-19, Pandemic, Gross National Product, 
Economy of Iran..
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The Study of Coronavirus Pandemic on the Global Economy

Hossein Mennati
Ph.D. in Business Management; Faculty Member of ACECR Institute for Humanities 

and Social Studies
mennati_h@yahoo.com

Abstract
Coronavirus crisis primarily seemed as just a threat to public health, 
but it has gradually turned into a threat to global economy. While 
exact specification of economic damage caused by this epidemic is not 
possible, there is a consensus among economists that the epidemic will 
have a severe negative impact on the global economy.
OECD has warned that some of the world’s major economies will face 
recession in the coming months, and the economic damage of COVID-19 
will take years to repair. According to some economists, this will be 
more severe than 2008 global crisis, and even if there won’t be a global 
recession, some of the leading economies will either have zero or negative 
growth. Thus not only growth rates are going to be low, but also it will 
be a time-consuming process to improve economic growth in the future.
This article aimed to overview of the impacts of the COVID-19 epidemic 
on the global economy, especially the world’s major economies and 
countries most affected by the crisis, and to review some general probable 
scenarios for development and also the way this epidemic will affect 
global society and economy.
The next step was examining the effects of the epidemic on important 
sectors of the global economy, such as financial markets, labor market, 
energy market and the tourism industry based on published statistics and 
data from world-renowned sources on the current state of the epidemic. 
In the final step, in order to identify the different economic solutions for 
managing the effects of this crisis, we briefly reviewed the economic 
policies of different countries facing the COVID-19 epidemic.

Key Words: Epidemic, Coronavirus, Covid-19, Economic Impacts, Global 
Economy.
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Corona and Religiosity: Challenges and Analyses

Mohammad Javad Chitsaz
Faculty Member of ACECR Institute for Humanities and Social Studies

j.chitsaz@gmail.com

Abstract
From a medical and local issue, the Corona crisis quickly turned into a 
social, political, economic, and cultural, and in a sense, the most global issue 
in humanity. One of the most controversial areas today which has provoked 
various debates is the impacts of the spread of Covid-19 on religion and 
religious people. This study uses related analyses that have been documented 
to examine the challenges that have been created in the field of religion and 
religiosity due to the outbreak of Coronavirus. The cancelling of religious 
rites and rituals and closure of the places of worship is considered to be 
the most controversial impact of Coronavirus breakout on religious life of 
religious people. Suspension of religious rites has led to two hypotheses: 
one is rising of a great crisis in the religious life of Iranians; the other one is 
returning of faith and the strengthening of religiosity. Although the results 
of some polls suggest that religion is important to religious people during 
the Coronavirus era, evaluating the impacts of Coronavirus on Iranians’ 
religious status should be left to future national surveys.

Key Words: Religiosity, Religious Rituals, Religious Entities, Religion 
in Post-Coronavirus Era..
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The Socio-Cultural Impacts of Coronavirus on Religious Lifeworlds:
A Sociological Narrative of Stands and Behaviors of Religious Activists 

and Religious Communities in a Coronized World

Seyed Mahmoud Nejati Hosseini
Researcher in Social Philosophy of Science and Religion

nejati.hosseini@gmail.com

Abstract
This “Detailed and Illustrated” article is a sociological narrative of the 
reflections of the “Coronized World” on religious lifeworlds “from Qom 
to Rome” since the beginning of 2020. Theoretical and analytical basis of 
this narrative are derived from the perspective of “Sociology of Religion 
and Anthropology of Religion” and its sources of data are based on 
national and global media and cultural multilingual (i.e. English, Arabic, 
Persian) reports.
In this narrative, an attempt is made to describe and interpret what happened 
in the “Lifeworlds of Abrahamic Religions” (Judaism, Christianity, and 
Islam) and the “Lifeworlds of Asian religions” (Hinduism, Buddhism, 
and Zoroastrianism) and the probable social challenges that are likely 
to arise in these lifeworlds from the perspective of sociology of religion 
and anthropology of religion. Religious biographies should be described 
and interpreted from the perspective of the sociology of religion and 
the anthropology of religion. Moreover the illustrations themselves, as 
social narrators, speak to the audience on recently occurred events in a 
coronized world and religious lifeworlds from Qom to Rome.
This detailed illustrated article, as a lived experience, is probably a good 
start for fellow sociologists and anthropologists of religion in Iran to put 
this genre of combined narrative (sociology and anthropology of religion 
and religion digital journalism) to test in order to describe, interpret and 
explain social events related to the religious lifeworld at four levels (i.e. 
local, national, regional, and global) and also at inter-religious level.

Key Words: Coronized World, Religious Worlds, Social Impacts Assess-
ment, Sociology of Religion; Anthropology of Religion; Cyber Journal-
ism Religion.
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Social Impacts of the Spread of Coronavirus in Iranian Society

Hossein Imani Jaajarmi
PhD in Sociology of Development, Associate Professor of Social Development Studies 

Department, Faculty of Social Science, Tehran University
imanijajarmi@ut.ac.com

Abstract
This article aims to identify some of the most important social impacts 
of the coronavirus outbreak in Iran. The main question revolves around 
changes that implementation of the social distancing policy   ̶which has led 
to the suspension of most of the social interactions in society  ̶ has brought 
about in the social system, as well as impacts of these changes. In terms of 
methodology this research uses the researcher’s observations, documentary 
research and two expert panels held at the University of Tehran. Results of 
this study show that the crisis has had the greatest impact on areas such as 
the family and education, work relations and some social groups such as 
women, children, small business owners and immigrants. Solutions such as 
the necessity to adopt a social cohesion approach in parallel with the social 
distance policy are suggested at the end of the article.

Key Words: Coronavirus, Social Impact, Social Distancing, Social Cohesion.
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Assessing the Impacts of Coronavirus on Lifestyles

Gholamreza Eskandarian
PhD Student in Sociology of Development, Faculty Member of ACECR Institute for 

Humanities and Social Studies
Eskandarian@ut.ac.com

Abstract
Coronavirus is a phenomenon that has made the world face a crisis due 
to its rapid spread and uncontrollable nature. Although the nature of this 
crisis appears to be merely medical and related to the healthcare system, 
it is a multidimensional phenomenon associated with various economic, 
social, cultural and political effects and impacts. Lifestyle is one of the 
areas affected by the social impacts of this crisis. This article aimed to 
assess the impacts of Coronavirus crisis on lifestyle with an emphasis on 
cultural consumption patterns. This article is a documentary research in 
terms of methodology based on the reviews of the findings of immediate 
studies conducted after the outbreak of the virus in Iran. The findings 
of this study reveal that Coronavirus crisis and quarantine conditions 
have had several positive and negative impacts on Iranian families’ 
cultural consumption pattern. Coronavirus crisis and its aftermath have 
greatly strengthened the multimedia consumption patterns. The pattern 
of document consumption patterns has changed positively, although this 
pattern has not been as significant as expected. In the field of cultural 
activities, outdoor activities based on relationships have been severely 
restricted and on the contrary interactions with family members have 
been considered as an opportunity. However, this opportunity has also 
posed serious threats. Online consumption patterns with the emergence 
of many capabilities, has found a special position in the cultural consumer 
basket, moreover this pattern has the potential to fill the vacuum in other 
patterns. Because of containing experimental-based teachings, these 
findings will be efficient if the Coronavirus crisis and social distancing 
continue.

Key Words: Coronavirus Crisis, Impact Assessment, Quarantine, Lifestyle, 
Cultural Consumption Pattern.
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Social Construct of Coronavirus and Its Crisis-Coping Strategies: 
Case Study of Online Users

Aadel Abdollahi
PhD in Economic and Development Sociology, Faculty Member of National Population 

Studies and Comprehensive Management Institute
abdolahi1980@gmail.com

Ali Rahimi
PhD student in Population Studies, Research Fellow of National Population Studies and 

Comprehensive Management Institute
a_rahimi77@yahoo.com

Abstract
When a macro-level problem directly or indirectly affects the majority 
of people in a society, behaviors and attitudes would probably reflect the 
public attitude of society. In such conditions, researchers can provide 
policy makers with suggestions by identifying and studying collective 
attitudes and behaviors in different areas. Coronavirus epidemic 
created a social construct that can influence policy-making process in 
various fields. The aim of this paper is to study the social construct of 
coronavirus epidemic in Iran and the policies against it, among Internet 
users, in a period of 50 days (from the beginning of March to April 10, 
2020). Thematic analysis was used to analyze the collected data in this 
qualitative research. The results of the study are presented in three main 
categorie¬s (i.e., “context for intensification of epidemic”, “interaction 
between the state and the citizens in the face of epidemic” and “strategies 
for disease containment”) and various subcategories and concepts. The 
results of this study shows a relatively critical attitude among users 
towards the performance of the state and the people in the fight against 
corona. Among all solutions, following the hygiene tips and heeding 
intra/intercity transport restrictions seemed more important to internet 
users. This study demonstrates the need to use people’s capacities to 
contain corona epidemic.

Key Words: Coronavirus Epidemic, Social Construct, State, Citizens, Internet Users.
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Causes and Impacts of Coronavirus Covid-19 Pandemic

Khalil Mirzaei
PhD in Sociology, Associate Professor in Islamic Azad University, Roudehen Branch

mirzaeikhalilr@yahoo.com

Abstract
Coronavirus Covid-19 pandemic has drastically challenged the world that 
many, including the UN Secretary-General, see it far greater and more 
influential than World War II. This disease has already had numerous 
political, economic and socio-cultural impacts and is anticipated to create 
a fifth wave in the world called the post-Coronavirus era, which will 
alter international, national, and local trends and relations. Therefore, it 
was necessary to address the causes and Impacts of this virus, which 
is considered in this paper. This study was basic/theoretical in terms of 
application and based on logical/rational reasoning, and documentary 
in terms of implementation and based on theoretical foundations. The 
findings and conclusion of this article suggest that the spread of this 
disease has been the result of humanity’s inappropriate interactions with 
nature, which has expanded due to modernity, especially in the field 
of transportation in the world. It is also concluded that it is unlikely 
or even impossible that this virus is man-made. The virus is likely to 
cause fundamental changes globally, nationally, and locally in a variety 
of areas, and is likely to lead to a paradigm shift in which the scientific 
paradigm will be a point of reference.

Key Words: Coronavirus Covid-19, Pandemic, Biomedical, Biocapital, 
Biopower, Government and State of Exception, Paradigm Shift.
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فردین علیخواه
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه گیان

محمد فاضلی
دکترای جامعه شناسی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

ایرج فیضی
دکتــرای جامعه شناســی؛ عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و 

مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

ایرج قاسمی
دکتــرای جغرافیــا و برنامه ریــزی شــهری؛ عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه 

علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
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