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ــا هــدف رفــع نیازهــای پژوهشــی وزارت  ــر و ارتباطــات ب پژوهشــگاه  فرهنــگ، هن
 فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه بــا رویکــرد مســئله محوری 
بــه دنبــال شــناخت مشــکالت حــوزۀ  فرهنــگ و هنــر، شناســایی قابلیت هــا و 
ــز  ــرای حــل مشــکالت و نی ــۀ راهبردهــا و راهکارهــای مناســب ب ظرفیت هــا و ارائ

ــی فرهنگــی کشــور اســت. توســعۀ قابلیت هــا در مســیر تعال
ایــن پژوهشــگاه، بــا ســه پژوهشــکده  فرهنــگ، پژوهشــکده هنــر و پژوهشــکده 
ارتباطــات در  تعامــل و همــکاری بــا صاحب نظــران و اندیشــمندان حــوزۀ  فرهنــگ و 
هنــر، ضمــن اجــرا و نظــارت بــر طرح هــای پژوهشــی مــورد نیــاز، اقــدام بــه برگــزاری 
نشســت ها، همایش هــای علمــی، جلســات نقــد و گفتگــو و نیــز جشــنواره پژوهــش 

فرهنگــی ســال می نمایــد.
عــالوه بــر ایــن، دفتــر طرح هــای ملــی پژوهشــگاه نیــز، به عنــوان متولــی انجــام 
ــنجی های  ــرای نظرس ــن اج ــی، ضم ــی در ســطح مل ــی و اجتماع ــات فرهنگ  مطالع
ــای  ــا و نگرش  ه ــش ارزش ه ــر پیمای ــی نظی ــای مل ــه اجــرای پیمایش ه ــاز، ب موردنی
ایرانیــان؛  مصــرف کاالهــای فرهنگی؛  ســواد رســانه ای؛ وضعیت فرهنگــی،  اجتماعی 

و اخالقــی جامعــه ایــران و ســنجش ســرمایه اجتماعــی کشــور اقــدام می نمایــد.
پژوهشــگاه  فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات، تــالش دارد تــا مجموعــه دســتاوردهای 
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پژوهشــی خــود را بــا هــدف تحقــق عدالــت فرهنگــی و دسترســی همــه پژوهشــگران 
و سیاســت گذاران فرهنگــی کشــور، منتشــر نمایــد. از ایــن رو انتشــارات پژوهشــگاه 
ــار پژوهشــی متعــدد و متنوعــی را در قالــب  ــون، آث طــی مــدت فعالیــت خــود تاکن
« کتــاب»،  «گــزارش  پژوهــش»، «گــزارش  نظرســنجی» و «گــزارش  راهبــردی» 
منتشــر کــرده اســت. پژوهشــگاه همچنیــن، انتشــار فصلنامــه علمــی پژوهشــی 
«مطالعــات  فرهنــگ ارتباطــات» و نیــز چــاپ آثــار برگزیــده جشــنواره فرهنگــی ســال 

ــه خــود دارد. را در کارنام
پژوهشگاه  فرهنگ، هنر و ارتباطات،  ضمن استقبال،  تعامل، همکاری و همفکری 
با اسـتادان، نخبگان و پژوهشـگران حوزه  فرهنگ، هنر و  رسـانه، امیدوار اسـت با انتشـار 
دسـتاوردهای پژوهشـی خـود بتوانـد به «مرجع پژوهـش» در حوزه  فرهنگ و هنـر ایران و 

نیز پایگاهی برای اندیشـمندان و دلسـوزان این عرصه تبدیل شـود. 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات



 در خــرداد ١٣٩٩ نخســتین مجموعــه مقــاالت پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و 
ارتباطــات دربــارۀ ســویه های فرهنگــی و اجتماعــی کرونــا منتشــر شــد. در آن برهــه، 
از گســترش کرونــا در جامعــۀ ایــران چنــد مــاه بیشــتر نمی گذشــت و هنــوز بــرآورد 
جامعــی از ابعــاد و پیامدهــای ایــن همه گیــری وجــود نداشــت. از ٣٠ بهمــن ١٣٩٨ 
ــا  ــالم شــد ت ــران به صــورت رســمی اع ــا در ای ــه کرون ــال ب ــۀ ابت ــتین نمون ــه نخس ک
ــران  ــۀ ای ــم می گــذرد، جامع امــروز (١۵ مــرداد ١۴٠٠) کــه حــدود یــک ســال و نی
ــزان ابتــال و مــرگ ناشــی از ایــن بیمــاری ســپری  فــراز و فرودهــای متعــددی در می
کــرده اســت. در ١۵ خــرداد ١٣٩٩ کــه پیش گفتــار جلــد یــک ایــن مجموعــه نوشــته 
شــد، آمــار رســمی تعــداد مبتالیــان شناسایی شــدۀ روزانــۀ بیمــاری کرونــا در ایــران 
٣۵٧۴ نفــر و تعــداد فوتی هــای آن روز ۵٩ نفــر بــود و امــروز (١۵ مــرداد ١۴٠٠) 
ــوزش  ــان و آم ــت،  درم ــود، وزارت بهداش ــته می ش ــد دوم نوش ــار جل ــه پیش گفت ک
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ــداد  ــر و تع ــران را ٣۴٩١٣ نف ــۀ در ای ــاران شناسایی شــدۀ روزان ــداد بیم پزشــکی تع
ــن دو شــاخص  ــۀ همی ــرده اســت. مقایس ــالم ک ــر اع ــن روز را ۴۵٨ نف ــان ای متوفی
نشــان می دهــد از یــک ســال و نیــم گذشــته تــا امــروز وضعیــت همه گیــری کرونــا در 

جامعــۀ ایــران چــه شــرایطی را طــی کــرده اســت.
انتشــار جلــد دوم ایــن مجموعــه بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم در کشــورمان 
هم زمــان شــده اســت و رئیس جمهــور جدیــد در نخســتین حضــور خــود در جلســۀ 
ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا از طــرح تحــول مقابلــه بــا کرونــا و بازبینــی در 
ــر داد. مجمــوع ایــن مــوارد نشــان می دهــد رونــد  نحــوۀ مدیریــت ایــن بیمــاری خب
ــده  ــر ش ــته نگران کننده ت ــال گذش ــک س ــه ی ــبت ب ــورمان نس ــا در کش ــاری کرون بیم
اســت و لــزوم رویکــرد جدیــد بــه مقابلــه بــا آن بیش ازپیــش احســاس می شــود. بــه 
دلیــل همیــن الزامــات اســت کــه ضــرورت دارد مراکــز پژوهشــی بــر حســب وظایف 
و موضوعــات کاری خویــش بــا انجــام و انتشــار آثــار تحقیقاتــی بــرای بهبــود بیماری 
ــن  ــد همی ــیرها می توان ــن مس ــی از ای ــند. یک ــان باش ــورمان یاری رس ــا در کش کرون
گــردآوری و انتشــار دیدگاه هــا، تحلیل هــا و پیشــنهادهای صاحب نظــران فرهنگــی 

و اجتماعــی در قالــب مجموعــه جســتارها باشــد.
ســبک نوشــتاری جستارنویســی در چنــد ســال اخیــر در اجتمــاِع علــوم اجتماعــی 
ــد زدن بینــش  ــرای پیون ــه اســت. ایــن ســبک نوشــتاری تالشــی ب ــران رونــق گرفت ای
علــوم اجتماعــی بــا امــور و وقایــع روز جامعــه اســت. از طریــق جستارنویســی 
ــم  ــا و مســائل مه ــارۀ رخداده ــا و ســخنان اصحــاب اندیشــه درب ــوان دیدگاه ه می ت
ــرد.  ــردم منتشــر ک ــوم م ــرای سیاســت گذاران و هــم عم ــه را هــم ب و جــاری جامع
جستارنویســی امکانــی را بــرای مواجهــۀ مســتقیم و ســریع علــوم اجتماعــی با مســائل 

حــاد جامعــۀ ایــران فراهــم کــرده اســت.
ســنت جستارنویســی پیش تــر هــم رواج داشــته، امــا تدویــن و انتشــار آن هــا در 
ایــران به صــورت کتــاب امــر جدیــدی اســت کــه از یک ســو دیدگاه هــا و تحلیل هــای 
ــرای  ــرار بدهــد و هــم از ســوی دیگــر، آرشــیو جدی تــری ب ــار هــم ق مختلــف را کن
علــوم اجتماعــی ایــران فراهــم کنــد. ایــن رویــۀ انتشــار جســتارها به صــورت 
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ــارۀ برجــام،  ــا جســتارهایی درب ــر و ارتباطــات ب ــگ، هن ــاب از پژوهشــگاه فرهن کت
آتش ســوزی ســاختمان پالســکو و انتخابــات ریاســت جمهوری ســال ١٣٩۶ شــروع 
ــاب  ــب کت ــی در قال ــوم اجتماع ــاب عل ــای اصح ــا و تحلیل ه ــع ایده ه ــد. تجمی ش
ــه  ــوی مجموع ــده و الگ ــن ای ــد. ای ــر می کن ــاتر و مؤثرت ــا را رس ــا صــدای آن ه گوی
جســتارها بعدهــا از ســوی دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی دیگــری هــم اجــرا شــد 
و می تــوان ادعــا کــرد نســبتاً موفــق هــم بــوده اســت. ازایــن رو نوشــتن در حیــن واقعــه 
ــد و  ــوی تاریخمن ــل و گفت وگ ــرای تأم ــی ب ــا راه ــار آن ه ــتار و انتش ــب جس در قال
زمینه منــد دربــارۀ موضوعــات اســت.١ جســتار ویژگی هــای خــاص خــودش را دارد 
و آنچــه شــاخص ترین مشــخصۀ آن محســوب می شــود بین رشــته ای بودنــش اســت. 
جســتار متنــی اســت آمیختــه بــا رویکردهــای فلســفی، ادبــی و جامعه شــناختی کــه 
جســتارنویس بــا ظرافتــی خــاص مجموعــه بینش هایــی از ایــن ســه رشــتۀ مختلــف 

ــد و حــول موضوعــی خــاص می نویســد. ــب می کن را ترکی
بشــر در یــک قــرن اخیــر، هرچنــد بحران هــای طبیعــی متعــددی را تجربــه کــرده 
اســت، ولــی اغلــب ایــن بحران هــا معطــوف به محیط زیســت بــوده و اثر غیرمســتقیم 
و بلندمدتــی بــر انســان داشــته اســت، امــا بحــران کرونــا باعــث شــد ایــن بــار بحــران 
مســتقیماً انســان را تهدیــد کنــد و در کوتاه مــدت بــا ســرعتی حیرت انگیــز در سراســر 
کــرۀ زمیــن بشــر را در معــرض عواقــب اقدامــات نســنجیده اش قــرار دهــد. به جرئــت 
ــن و  ــا بزرگ تری ــری کرون ــی دوم، همه گی ــگ جهان ــس از جن ــرد پ ــا ک ــوان ادع می ت
ــای ایــن  ــر مبن ــا آن مواجــه شــده اســت و ب گســترده ترین بحرانــی اســت کــه بشــر ب
اصــل تاریخــی کــه بحران هــای بــزرگ منشــأ تغییــرات، بازنگری هــا، بازاندیشــی ها 
و تصمیمــات ســخت و بــزرگ بــوده اســت، می تــوان هماننــد دوران پــس از جنــگ 
دوم جهانــی از ایــن بحــران هــم به عنــوان فرصتــی بــرای تجدیدنظــر جــدی در 
سیاســت های حکمرانــی و هچنیــن ســبک زندگــی جوامــع اســتفاده کــرد. از ایــن رو در 
ایــن مجموعــه جســتارها کوشــش شــده اســت ابعــاد سیاســتی، اجتماعــی، فرهنگــی، 

پاییز  انسان شناسی،  نشر  تهران:  رحمانی،  جبار  بحران کرونا،  در  ایرانی  فرهنگ  چالش های  و کرونا:  فرهنگ   .١
١٣٩٩، صص ٩ ـ ١٠.



۶ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

آموزشــی و روان شــناختی همه گیــری کرونــا بــه نحــوی تحلیــل شــود کــه فرصتــی را 
بــرای اصــالح و بازاندیشــی همه جانبــه در ســاحت های شــخصی و عمومــی جامعــۀ 

ایــران فراهــم کنــد.
در بخــش اول جســتارهای ایــن مجموعــه بــا عنــوان «کرونــا و امــر اجتماعــی»، 
١۵ جســتار بــه تحلیــل ســویه های اجتماعــی کرونــا پرداخته انــد. توانمندســازی 
اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعــی، خانــوادۀ ایرانــی، زندگــی روزمره و تغییــرات اجتماعی 
از مهم تریــن موضوعاتــی هســتند کــه در ایــن بخــش مــورد بحــث واقــع شــده اند.

ــا بررســی  ــا و سیاســت گذاری» ١٣ جســتار، ب ــوان «کرون ــا عن در بخــش دوم ب
ــا  ــه ب ــرانِ پســاکرونا، سیاســت گذاری اجتماعــی، راه مقابل موضوعاتــی همچــون ای
کرونــا، تأثیــرات اقتصــادی و بحــران حکمرانــی کرونــا، ســویه های سیاســتی کرونــا 

ــد. ــران بررســی کرده ان را در ای
در بخــش «ســویه های روان شــناختی کرونــا» ابعــاد فــردی ایــن همه گیــری مــورد 
ــی گذشــته و حــال، نوســتالژی در  ــه اســت. جراحت هــای تحمیل ــرار گرفت بحــث ق
دوران کرونــا، مواجهــه بــا امــر غیرممکــن و رویکــرد اگزیستانسیالیســتی بــه کرونــا از 

موضوعــات جســتارهای ایــن بخــش هســتند.
تعطیلــی فراگیــر مدارس و دانشــگاه ها و مجازی شــدن بســیاری از امور آموزشــی 
در دوران کرونــا ازجملــه تغییــرات مهــم دیگــری بــود کــه باعث شــد در ایــن مجموعه 

نیــز بخشــی بــا عنــوان «نظــام آمــوزش در دورۀ کرونــا» بــه ایــن ابعاد بپــردازد. 
واپســین بخــش ایــن مجموعــه «فرهنــگ، هنــر و رســانه در دورۀ کرونــا» نــام دارد 
ــری  ــگ از همه گی ــرای فرهن ــای سیاســت گذارانه ب ــب آن، درس آموزی ه ــه در قال ک

ویــروس کرونــا و همچنیــن الزامــات شــهروندی دیجیتــال بررســی شــده اســت.
هرچنــد در یــک ســال و نیــم گذشــته مجموعــه مقــاالت و آثار پژوهشــی متعددی 
بــا موضــوع کرونــا در کشــورمان منتشــر شــده اســت، امــا افزایــش تعــداد مبتالیــان 
ــا آن و  ــه ب ــر در مواجه ــۀ بش ــش و تجرب ــش دان ــری و افزای ــن همه گی ــان ای و متوفی
ــه انجــام  ــاز ب ــاکان نی ــن بحــران کم ــرات ای ــدی از تأثی ــاد جدی مشــخص شــدن ابع

ــد. ــادآوری می کن ــد را ی ــات جدی ــات و تحقیق مطالع



ــۀ مشــورت  های اندیشــمندانه  ــا ارائ ــر اســماعیل غالمی پــور ب جنــاب آقــای دکت
بــرای تدویــن چارچــوب جســتارها و بیــان تجاربشــان از گــردآوری جلــد اول همیــن 
ــری دریافــت  ــا اهتمــام جــدی در پیگی ــم شــیما خــدادادی ب مجموعــه، ســرکار خان
جســتارها، ســرکار خانــم ســعیده زادقنــاد بــا دقــت و مدیریــت کارآمدشــان در 
ــم شــبنم  ــم نازنیــن ســرکارات پور و ســرکار خان انتشــارات پژوهشــگاه، ســرکار خان
دانشــمند در ویراســتاری ادبــی جســتارها، و ســرکار خانــم مهتــاب خاکیــان بــا تبحــر 
ــاب  ــاب نقــش مهــم و ارزشــمندی در انتشــار ایــن کت ســتودنی در صفحه آرایــی کت

ــم. داشــتند کــه از همگــی آن هــا تشــکر می کن

محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه
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۱  

«ما همچو زمین سبزیم که برف را انتظار می کشد، و چون برفیم 
که در انتظار تموز است» (لوکاچ، ١٣٨۵: ۵٠‑۵١).

١بــه جرئــت می تــوان گفــت بحــران کرونــا در ایــران بــه یــک تــراژدیِ 
تمام عیــار تبدیــل شــده اســت کــه تــا کنــون جــان هــزاران نفــر را گرفتــه و مشــکالت 
روحــی و اجتماعــی فراوانــی را بــرای نزدیــکان و خانواده هــای آنهــا و در نتیجــه 
بــرای بخــش مهمــی از مــردم ایــران، چــه مســتقیم و چــه غیرمســتقیم، ایجــاد کــرده 
ــار  ــه آث ــده ک ــه ش ــددی تجرب ــای متع ــع و بحران ه ــواره فجای ــران، هم اســت. در ای
بحران هایــی  داشــته اند.  به همــراه  را  فراوانــی  پیش بینی نشــدۀ  و  پیش بینی شــده 
مســائل  زیســت محیطی،  آلودگی هــای  زلزلــه،  جنــگ،  خشک ســالی،  همچــون 

١. دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی



١٢ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

بهداشــتی و درمانــی، ســیل، قحطــی، وبــا و انــواع دیگــر بحــران کــه اینهــا نیــز خــود 
ممکــن اســت بــه فجایــع عظیــم تبدیــل شــوند. به نظــر می رســد رابطــۀ متقابلــی میــان 
آن بحران هــا و ایــن فجایــع وجــود دارد کــه نه تنهــا در ایــران، بلکــه در دیگــر کشــورها 
نیــز تجربــه شــده یــا می شــود. امــا، بحــران کرونــا در ایــران، بــا مــرگ نزدیــک بــه ٨٠ 
هــزار نفــر تــا کنــون، بــه یکــی از تلخ تریــن تراژدی هــای تاریــخ معاصــر ایــران تبدیــل 
ــرای مواجهــۀ  ــوم اجتماعــی همــواره ب ــان، متخصصــان عل شــده اســت. در ایــن می
عالمانــه و مدیریــت بهتــر ایــن تجــاربِ تلــخ، اندیشــیده و مســیرهایی را گشــوده اند 
کــه در نهایــت، مابــازای عملــی برخــی از آن اندیشــه ها اصــالح فرایندهایــی بــوده کــه 

آثــار ارزشــمندی بــرای جوامــع بــر جــای گذاشــته اســت.
در ایــران، بــاری دیگــر بــا وقــوع بحران هایــی همچون ســیل و زلزله در ســال های 
اخیــر و همچنیــن پاندمــی کرونــا، در ســال گذشــته کــه بحرانــی بســیار پیچیــده، بــا 
عمــق و گســترۀ عظیــم اجتماعی   اقتصــادی در چنــد مــاه اخیــر بــوده اســت، ضــرورت 
بازگشــت و اســتفادۀ بهینــه از مباحــث علــوم اجتماعــی احســاس می شــود تــا شــاید از 
ایــن طریــق بتــوان بدیل هایــی را بــرای اصــالح نهادهــای کژکارکــرد کنونــی در زمینــۀ 
مدیریــت بحــران و اســتراتژی های مؤثرتــری را بــرای اصــالح فرایندهــا ترســیم کــرد 

تــا از تکــرار سیاســت های «غیراجتماعــی» در ایــن زمینــه جلوگیــری شــود.
نظریــات و اندیشــه های متعــددی در ارتبــاط بــا موضــوع مزبــور، یعنــی چگونگــی 
ــه و مدیریــت بحــران عرضــه شــده اســت کــه جملگــی  ــا فاجع ــۀ انتقــادی ب مواجه
ــم در  ــه ه ــیعی اســت ک ــادی وس ــای بنی ــی و پژوهش ه ــات میدان ماحصــل تحقیق
خــارج و هــم در داخــل کشــور انجــام شــده اند. نظریاتــی بــا محــور چرخه هــای شــوم 
توســعه نیافتگی کــه بــه راهبردهایــی همچــون «توانمندســازی اجتماعــی و مدیریــت 
ــا  ــه ب ــورد بخردان ــرای برخ ــی را ب ــد دریچه های ــوند، می توانن ــی می ش ــران» منته بح
ایــن بحران هــا و فجایــع فراهــم آورنــد. ازایــن رو، آموزه هــای موجــود در کتــاب چــرا 
ــد؟ بســیار راه گشاســت. نویســندگان ایــن کتــاب توضیــح  ملــت شکســت می خورن
می دهنــد کــه وقتــی نهادهــای سیاســی و اقتصــادی هــر دو اســتثماری باشــند، هیــچ 
انگیــزه ای بــرای «تخریــب خــالق» و رشــد و تغییر فنــاوری و مدیریت کامــل و جامع 
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مســائل و مشــکالت کشــورها بــه  وجــود نخواهــد آمــد؛ آنهــا ریشــۀ ناتوانــی کشــورها 
در مدیریــت منابــع و توســعه را در اندک ســاالری یــا الیگارشــی و نهادهای اســتثماری 
ــو و رابینســون، ١٣٩٣: ١٣۶). زمانــی کــه در مدیریــت بحــران  ــد (عجم اغل می دانن
ــل  ــای ح ــه فراینده ــه ب ــی و بخردان ــۀ علم ــاالری و توج ــای شایسته س ــا، به ج کرون
ــق بحــران  ــوژی روی آورده شــود، نتیجــه اش تعمی ــه شــعارزدگی و ایدئول مســئله، ب
ــان می شــود  و تشــدید نهادهــای اســتثماری و ســلطۀ کاســبان و دالالن و رانت جوی
ــئولیت آن  ــرش مس ــدم پذی ــدگان و ع ــار کشته ش ــش آم ــی افزای ــن اوضاع و در چنی

توســط سیاســت گذاران و مجریــان دولتــی دور از ذهــن نیســت.
در نظریــۀ مزبــور و در اکثــر قریــب بــه اتفــاق نظریــات نهادگرایــان جدیــد، عطــف 
نظــر بــه تاریــخ و چرخه هــای شــوم تاریخــی اهمیت ویــژه دارد؛ زیــرا باور بر این اســت 
کــه تنهاوتنهــا بــا درس آمــوزی از فجایــع تاریخــی گذشــته اســت کــه می تــوان از تکــرار 
آنهــا در آینــده جلوگیــری کــرد کــه ایــن مخالــف دیــدگاه ســنتی مدیریــت بحــران اســت. 
در ایــن رابطــه، پرویــز پیــران می گویــد: «دیــدگاه ســنتی مصائــب جمعــی، منفعالنــه 
وقــوع بالیــای همگانــی را انتظــار می کشــد و جــز تمهیــدات اولیــۀ امدادی   حمایتــی، 
ازجملــه تشــکیل ســازمان هایی نظیــر هالل احمــر و صلیب ســرخ، ســازمان های امــداد 
ــدگاه  ــا دی ــد... ام ــه کار دیگــری دســت نمی یازن ــه، ب و نجــات و کمک هــای داوطلبان
ــا  ــداد و نجــات را تنه ــانی و ام ــئلۀ کمک رس ــی، مس ــب جمع ــت مصائ ــن مدیری نوی
ــد  ــد می کن ــد و تأکی ــه ای از مراحــل چرخــۀ (ســیکل) مصائــب جمعــی می دان مرحل
کــه تمامــی... مراحــل چرخــۀ پیش گفتــه در حیطــۀ مدیریــت مصائــب جمعــی قــرار 
دارد» (پیــران، ١٣٨٣: ٢۵‑٢۶). بــا توجــه بــه آمارهــای مختلــف و پیامدهــای منفــی 
ــۀ مدیریــت بحــران  ــده، به نظــر می رســد کــه در زمین ــدۀ به وجودآم گوناگــون و پیچی
کرونــا نیــز هــم دولــت و هــم جامعــۀ ایــران از آمادگــی الزم بــرای مواجهــۀ عالمانــه و 
مــدرن بــا ایــن بحــران برخــوردار نبــوده اســت و ایــن بــار در چرخــۀ شــوم یــا تراژیکــی 
گرفتــار آمــده اســت کــه احتمــاًال مصائــب مختلــف روان شــناختی، جامعه شــناختی و 

اقتصــادی آن تــا ســال ها تــداوم خواهــد داشــت.
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٢ایرانیــان در درازنــای تاریــخ، شــیوه های گوناگــون مقابلــه بــا انــواع بحران ها 
را آموختــه و سینه به ســینه و نسل به نســل بــه یکدیگــر منتقــل کردنــد. ردپــای این شــیوه ها 
ــوع مــدرن و توســعۀافتۀ آن  ــا در ن ــی ی ــا و مدن ــواع نهادهــای بق ــا را ان ــوان آنه کــه می ت
به گفتــۀ عجم اغلــو و رابینســون «نهادهــای فراگیــر» نامیــد، در همه جــا حضــور دارنــد: 
در دل کویــر و تکنولــوژی ســنتی قنــات، در شــهرهای زیرزمینــی، در فرهنــگ و ادبیــات 
ایــران، در شــیوه های مقابلــه بــا بحران هــای طبیعــی و غیرطبیعــی گوناگــون. گاهی برخی 
از ایــن بحران هــا، همچــون تهاجــم اقــوام، قحطی هــا و وبــا، جنگ هــا و کودتاهــا، بــا 
پیامدهــا و فجایــع عظیمــی همــراه بوده انــد و گاهــی نیــز ایرانیــان موفــق بــه مواجهــۀ 
عالمانــه بــا آنهــا شــدند و توانســتند بــا اســتفاده از نهادهــای بقــا تــداوم یابنــد (فرهــادی، 
١٣٩٣). آیــا وقــوع ایــن بحران هــا می توانــد فرصتــی را بــرای بازاندیشــی و اصــالح در 
فرایندهــا و نهادهــای کژکارکــرد فراهــم آورد؟ آیــا از فرصت هــای به وجودآمــده اســتفاده 
شــده اســت یــا آنهــا دود شــدند و بــه هــوا رفتنــد؟ در دو مقالــه در زمینــۀ بحــران آب در 
ایــران نشــان داده ام کــه پاســخ بــه ایــن پرســش منفــی بــوده اســت (شــجاعی، ١٣٩۶؛ 
١٣٩٨). بــا توجــه بــه آمارهــای موجــود در زمینــۀ مدیریــت بحــران کرونــا نیــز به نظــر 
می رســد کــه بایــد در ایــن رابطــه نیــز پاســخ منفــی داد. بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران، 
رتبــۀ ایــران از نظــر مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا باالتــر از میانگیــن جهانــی و در جایــگاه 
١٢ جهــان قــرار دارد؛ البتــه، گفتنــی اســت کــه ســه کشــور آمریــکا، برزیــل و هنــد بدترین 
عملکــرد را در زمینــۀ مدیریــت بحــران مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا داشــته اند (موســوی، 

١۴٠٠)، امــا ایــن نافــی عملکــرد ضعیــف مدیریــت بحــران کرونــا در ایــران نیســت.

٣حــال، چگونــه می تــوان میــزان موفقیــت یــا شکســت کشــورها را در 
ــا بررســی کــرد؟ وضعیــت ایــران چــه بــوده اســت؟ از منظــر  مدیریــت بحــران کرون
جامعه شناســی، اریــک الیــن رایــت، در یــک چارچــوب مفهومــی، ظرفیــت کشــورها 
را بــا توجــه بــه ســه رکــن، دولــت، اقتصــاد و جامعــه مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار 



بازاندیشی تراژدی کرونا در ایران: ضرورت بازگشت به رویکرد توانمندسازی اجتماعی | ١۵

ــق  ــد ازطری ــه، بای ــک جامع ــاد ی ــرای شــکوفایی آح ــه ب ــد ک ــان می کن ــد و بی می ده
«توانمندســازی اجتماعــی»١ هــر ســه رکــن مزبــور را تقویــت کــرد و ارتقــا داد. از نظر 
وی، توانمندســازی اجتماعــی عبــارت اســت از افزایــش قابلیت هــا و توانایی هــای 
اجتماعــی، روحیــۀ همــکاری و تعــاون افــراد بــا یکدیگــر و رشــد ســرمایۀ اجتماعــی 
ــد جوامــع،  ــادی می توان ــق تحــوالت و اصالحــات نه (Wright, 2010) کــه ازطری
طبقــات و گروه هــا را در مســیر اصــالح فرایندهــا و مقابلــۀ مؤثــر بــا بحران هــا قــرار 
دهــد. بــرای پاســخ بــه پرســش بــاال، احتمــاًال اشــاره بــه برخــی مصادیــق و یــادآوری 
چنــد مثــال تاریخــی و تطبیقــی از شــیوه های مواجــه بــا بحــران بهتــر بتوانــد بــه بررســی 
موضــوع کمــک کنــد: ١) بحــرانِ جنــگ تحمیلــی؛ ٢) بحــرانِ زلزلــۀ بــم؛ ٣) مدیریــت 

بحــران کرونــا در کشــور کــرۀ جنوبــی؛ ۴) مدیریــت بحــران کرونــا در کشــور ترکیــه.
تحمیلــی  جنــگ  و  اســت  بشــری   تجربه هــای  ســخت ترین  از  یکــی  جنــگ 
ــراه  ــران به هم ــور ای ــرای کش ــم ب ــی عظی ــع بحران ــراق، به واق ــران و ع ــالۀ ای هشت س
آورد؛ امــا، به دالیــل متعــدد کــه می تــوان جملگــی آنهــا را در خواســت «توانمندســازی 
اجتماعــی» دولــت، بــازار و جامعــۀ ایــران خالصــه کــرد، در آن برهــۀ حیاتــی هــر یــک 
ــداوم بخشــند و از  ــی ت ــران را به خوب ــا در ای ــق شــدند نهادهــای بق ــن ارکان موف از ای
ــران  ــخ معاصــر ای ــزرگ تاری ــه های ب ــی از حماس ــد و یک ــل آورن ــت به عم ــا صیان آنه
ــی، اقتصــاددان، «از  ــۀ فرشــاد مؤمن ــد. به گفت ــه ارمغــان آورن را در مدیریــت بحــران ب
ــر،  ــالۀ اخی ــران در دورۀ چهل س ــادی ای ــرد اقتص ــده در عملک ــرار نش ــورد تک ١٧ رک
ــه دوران جنــگ تعلــق داشــت» (مؤمنــی، ١٣٩۴: ٢٧٨). مثــال دوم  ١۴ رکــورد آن ب
بحــران زلزلــۀ بــم در ســال ١٣٨٢ اســت. در ایــن زلزلــه، نزدیــک بــه ۴٠هــزار نفــر از 
مــردم شهرســتان بــم و روســتاهای اطــراف آن کشــته شــدند. در مدیریــت ایــن بحــران، 
جامعــۀ ایــران بــا اتــکا بــه ظرفیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی  اش موفــق شــد ازطریــق 
«توانمندســازی اجتماعــی» بــه مدیریــت بهتــر ایــن بحــران کمــک کنــد؛ امــا، در ایــن 
میــان، به گفتــۀ بســیاری از صاحب نظــران، دولــت، برعکــس دوران جنــگ تحمیلــی، 
موفقیــت کمتــری در مدیریــت ایــن بحــران و همچنیــن پیامدهــای آن داشــت. در ایــن 

1.  social empowerment
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ــان داد  ــم نش ــۀ ب ــه «تجرب ــد ک ــناس، می گوی ــیامک زندرضــوی، جامعه ش ــه، س زمین
دســتگاه های اداری عریــض و طویــل هالل احمــر و وزارت کشــور کــه به طــور رســمی 
امــر مدیریــت بحــران ناشــی از حــوادث طبیعــی را بــر عهــده دارنــد، فاقــد دانــش مدرن 
در امــر مدیریــت بحــران بــر پایــۀ اجتماعــات محلــی هســتند. ایــن امــر خســارت های 
انســانی و مالــی جبران ناپذیــری را در بــم بــر جــای گذاشــت» (زندرضــوی، ١٣٨٩).

ــه  ــی و ترکی ــرۀ جنوب ــا در ک ــران کرون ــت بح ــت مدیری ــدی وضعی ــال بع دو مث
اســت کــه امــکان مقایســه را بــرای مــا فراهــم مــی آورد. در مقایســۀ مدیریــت بحــران 
کرونــا در میــان کشــورهای جهــان، شــاید یکــی از موفق ترین هــا، کشــور کــره جنوبــی 
ــر همــکاری، تعــاون و  ــا اتخــاذ سیاســت های مبتنــی ب ــدا، ب باشــد کــه از همــان ابت
ــر ناشــی  ــار مرگ ومی ــره، آم ــی و غی ــه، بهداشــت همگان ــی، قرنطین ــاد اجتماع اعتم
ــر ناشــی از  ــون، تعــداد کل مرگ ومی ــا کن از ایــن بیمــاری را به خوبــی کنتــرل کــرد. ت
کرونــا در کــرۀ جنوبــی نزدیــک بــه ٢هــزار نفــر (بــا جمعیــت حــدود ۵٠میلیــون نفر) 
ــز به منظــور مدیریــت ایــن بحــران  ــه نی ــی اســت. ترکی ــوده اســت کــه رکــودی عال ب
بهتــر از ایــران عمــل کــرده اســت. کشــور ترکیــه از ایــران ارتباطــات جهانــی بســیار 
ــران  ــی ای ــی و خارج ــا و سیاســت های داخل ــل تحریم ه ــن به دلی ــتری دارد و ای بیش
ــداد  ــه، تع ــره اســت. بااین هم ــی و غی ــتی، فرهنگ ــادی، توریس ــای اقتص در زمینه ه
ــا  ــه حــدود ۴٧هــزار نفــر اســت (ب ــا در ترکی ــر ناشــی از بیمــاری کرون کل مرگ ومی
جمعیــت ٨۵ میلیــون نفــر) کــه رقــم نســبتاً شــایان توجهــی اســت (ایــن اطالعــات 
برگرفتــه از ســایت worldmeter اســت). در همیــن رابطــه، گفتنــی اســت کــه در 
ــه  ــه به قصــد واکسیناســیون ب ــردم کشــورهای منطق ــز برخــی از م ــر نی ماه هــای اخی
ــن کشــور در  ــت ای ــه خــود نشــان دهندۀ موفقی ــد ک ــه مســافرت می کنن کشــور ترکی

زمینــۀ مدیریــت بحــران در زمینــۀ واکسیناســیون عمومــی بــوده اســت.

ــه  ــت ک ــن نتیجــه را گرف ــوان ای ــاال می ت ــا مباحــث ب ــه ب ــا توج ــن، ب ۴بنابرای
نه تنهــا دولــت، بلکــه بــازار و جامعــۀ ایــران نیــز ایــن بــار نتوانســتند در زمینــۀ مدیریت 
بحــران کرونــا، همچــون دو برهــۀ تاریخــی دیگــر، یعنــی جنــگ تحمیلی و زلزلــۀ بم و 
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در مقایســه بــا دو کشــور کــرۀ جنوبــی و ترکیــه، موفــق عمــل کننــد و بــه همیــن ســبب 
ایــن بــار نــه بــا حماســه آفرینی های موجــود در جنــگ تحمیلــی یــا زلزلــۀ بــم، بلکــه 
ــان اعضــای خانواده هــای  ــا تــراژدی عظیــم انســانی و زخم هــای بی درمانــی در می ب
ایرانــی مواجــه شــدیم کــه می تــوان از آن تحــت عنــوان «ترومــای جمعــی» یــاد کــرد.
یکــی از الزاماتــی کــه امــروزه متخصصــان و عالمــان توســعه بــر آن تأکیــد 
بــا «تروماهــای  مرتبــط  حوزه هــای  در  اجتماعــی  عوامــل  بــه  توجــه  می ورزنــد 
جمعــی» و «بحران هــا» اســت. در رویکــردی «انتقــادی» بــه موضــوع «توســعۀ 
پایــدار»١ در ایــران امــروز کــه همــواره بحران هــای متعــددی از ســر گذرانــده و 
ــاد اجتماعــی توســعه را یکــی  ــه ابع ــوان عــدم عطف نظــر کافــی ب ــد، می ت می گذران
ــی و  ــور کل ــعه به ط ــیر توس ــودن مس ــد ب ــا کن ــعه نیافتگی ی ــی توس ــائل» اصل از «مس
ناتوانــی در مدیریــت بحــران به طــور خــاص در ایــران قلمــداد کــرد. از ایــن مشــکل 
بــه  «مســئله»ای مهــم در نظــام فکــری و دانــش ایــران یــاد می کنیــم؛ زیــرا ایــن امــر، 
همــواره، در طــول تاریــخ معاصــر و در طــی برنامه هــای مختلــف عمرانــی و توســعه 
در ایــران، تکــرار شــده و خــود را بــه اشــکال مختلــف، مخصوصــاً در «بزنگاه هــای 
تاریخــی»٢ ازجملــه بزنــگاه تاریخــی بحــران کرونــا نشــان داده اســت. بنابرایــن، جــا 
دارد بــا بررســی همه جانبــه و انتقــادی، ضمــن بررســی وضعیــت موجــود، شناســایی 
و تبییــن علــل و موانــع، راهکارهایــی بــرای برون رفــت از دورهــای باطــل «مســئله»ی 
ــرای توانمندســازی اجتماعــی و مدیریــت  ــران ب ــازار و جامعــۀ ای ــی دولــت، ب ناتوان
ــرای ورود  ــا دریچــه ای ب ــد ت ــن رو، الزم می نمای ــی کــرد. ازای ــه و اجرای بحــران، ارائ
عالمانــه بــه «مســئله»ی یادشــده بــرای مواجــه بــا بحران هــای متعــدد کشــور بــاز کــرد 
و از آن نظــر ابعــاد مختلــف موضــوع را واکاوی و بررســی کــرد. در همیــن راســتا، 
ــری  ــرورت انکارناپذی ــه از ض ــعه ک ــی توس ــاد اجتماع ــی از ابع ــد یک ــر می رس به نظ
در ارتقــای تــوان عملــی و علمــِی مدیریــت بحــران برخــوردار اســت موضــوع 
«توانمندســازی اجتماعــی» باشــد کــه شــناخت کلــی و ترســیم وضعیــت آن در ایــران 

ــران باشــد. ــد پاســخ گوی بســیاری از نیازهــای اساســی جامعــۀ کنونــی ای می توان

1.  sustainable development
2.  critical junctures
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مقدمه
اعتمــاد یــک خیــر اجتماعــی اســت کــه بایــد بــه انــدازه هوایــی کــه تنفــس می کنیــم و آبی 
کــه می نوشــیم از آن محافظــت کنیــم؛ وقتــی صدمــه ببینــد بــا آســیب های زیــادی مواجــه 
می شــویم، وقتــی نابــود شــود، جوامــع متزلــزل و دچــار فروپاشــی می شــوند (بــک، بــه 
نقــل از زتومــکا، ١٣٩٠: ١٨١). در جوامــع گذشــته یــا ســنتی، اعتمــاد بیــن شــخصی 
بیشــتری در بیــن مــردم وجــود داشــته اســت. در آن جوامــع احتمــاًال نیــازی بــه ابعــاد 
گســترده تر اعتمــاد نبــوده، زیــرا مــردم بیشــتر بــا کســانی ارتبــاط داشــتند کــه به نوعــی بــا 
آن هــا آشــنا بوده انــد؛ امــا در جوامــع امــروزی تغییــرات گســترده در شــیوۀ ســامان دهی 

١. دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
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اجتماعــی (تقســیم کار گســترده و بیش ازحــد تخصصــی شــدن) موجــب این نیاز شــده 
اســت کــه بــه پدیده هایــی بیــش از افــراد انســانی اعتمــاد شــود (شــارع پور و همــکاران، 
١٣٩٠). بــه عبــارت دقیق تــر، ایــن نیــاز بــه وجــود آمــده اســت کــه به نظام هــا١ در ســطوح 
کالن و خــرده نظام هــای٢ در درون آن هــا ‑ کــه هــر یــک اصنــاف و اقشــاری همچــون 

پزشــکان، معلمــان، پلیــس و ... را در خــود جای داده انــد‑ نیــز اعتمــاد شــود.
گیدنــز در اثــر مشــهور خــود در خصــوص پیامدهــای مدرنیــت (١٣٧٨: ١١٩‑

١١٠) از چهــار نــوع اعتمــاد نــام می بــرد: اعتمــاد بنیادیــن٣، اعتمــاد بیــن شــخصی۴، 
«اعتمــاد اجتماعــی» یــا تعمیم یافتــه۵ و «اعتمــاد نهــادی»۶ یــا اعتمــاد به نظام هــای 
تخصصــی٧. ازنظــر وی نــوع اول اعتمــاد ویژگــی روان شــناختی و فــردی دارد و با هویت 
فــرد گره خــورده اســت؛ نــوع بیــن فــردی بــا افــراد معــدودی کــه آشــنا هســتند در ارتبــاط 
ــه  ــه گفت ــه ک ــره خــود را نشــان می دهــد و همان گون ــه چه ــره ب ــط چه اســت و در رواب
شــد مشــخصۀ جوامــع ســنتی اســت؛ امــا انــواع دیگــر (اجتماعــی و نهــادی) خصلتــی 
انتزاعــی و غیرشــخصی دارنــد. در اعتمــاد اجتماعی یا تعمیم یافته، اعتماد به اشــخاص 
جــای خــود را بــه اعتمــاد بــه مقوله هــای اجتماعــی انتزاعــی و گســترده تر چــون اصنــاف 
اجتماعــی می دهــد و در اعتمــاد نهــادی، تخصــص و کارآمــدی ســازمان ها و نهادهــا 

ــد،١٣٩٩ ب). ــارع پور، ١٣٩٠؛ غیاثون ــه ش ــود (ن.ک ب ــرح می ش مط
بدیهــی اســت کــه بــا پررنگ تــر شــدن نقــش کنشــگران کالن و میانــی ‑همچــون 
دولــت و اصنــاف مختلــف‑ در جوامــع امــروزی، نقــش دو نــوع انتزاعــی و 
ــه توســعۀ  ــی و نیــل ب ــرای حفــظ نظــم اجتماعــی و حکمران غیرشــخصی اعتمــاد ب
ــه  ــاد ب ــه اعتم ــن اســت ک ــت دارد ای ــد. آنچــه اهمی ــت بیشــتری می یاب ــدار اهمی پای
اصنــاف، ســازمان ها و نهادهــا چگونــه ســاخته یــا تقویــت می شــود و چگونــه افــول 
پیــدا می کنــد؟ یــا به عبارتی دیگــر، چــه عواملــی در تقویــت یــا افــول ایــن نــوع اعتمــاد 
1. Systems
2. Subsystem
3. Basic Trust
4. Interpersonal trust
5. Generalized or Social Trust
6. Institutional Trust
7. Trust of Expert System
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مؤثرنــد؟ از طــرف دیگــر، ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه چقــدر زمــان الزم اســت 
تــا مــردم از عملکــرد نظام هــا و خــرده نظام هــا احســاس رضایــت یــا عــدم رضایــت 
کننــد و ســازوکار اعتمــاد بــرای آن هــا شناخته شــده و تقویــت یــا تضعیــف شــود؟

ــاً  ــاز دارد و غالب ــه زمــان نی ــواع فــردی آن ب ــوع اعتمــاد بیــش از ان معمــوًال ایــن دو ن
به صــورت تدریجــی شــکل می گیــرد (مثبــت یــا منفــی) و بــا عملکــرد نظام هــا و نتایــج 
مداخــالت آن هــا ارتبــاط مســتقیم دارد؛ امــا در خــالل بحران هــای اجتماعــی ایــن رونــد 
ــزول آن میســر  ــا ن ــکان جهــش ســریع ی ــی می شــود و ام تدریجــی دســتخوش دگرگون
می شــود. بــه تعبیــر دیگــر، دولت هــا و حکومت هــا و اصنــاف وابســته‑به مثابه کنشــگران 
کالن و میانــی‑ می تواننــد در خــالل بحران هــای اجتماعــی، ســرمایۀ اجتماعــی خــود ‑ 

کــه اعتمــاد اصلی تریــن مؤلفــۀ آن اســت‑ را ترمیــم کــرده و ارتقــا دهنــد.
بحــران بــه وجــود آمــده در جهــان و ایــران براثــر شــیوع کرونــا، فرصتــی بــود تــا دولــت 
و همچنیــن خــرده نظــام ســالمت و اصنــاف وابســته بــه آن بــه بازســازی اعتمــاد خــود نزد 
مــردم بپردازنــد. بــرای پــی بــردن بــه اینکــه این امــر تا چــه حــدی رخ داده، به بررســی میزان 
ســه مقوله از اعتماد و تغییرات (احتمالی) آن در دوران پســاکرونا در پژوهش های معتبر 
انجام شــده خواهیــم پرداخــت: میــزان «اعتماد اجتماعی» به پزشــکان (و کادر پزشــکی)، 
میــزان «اعتمــاد نهــادی» بــه خــرده نظام ســالمت، میــزان «اعتماد نهــادی» به نظــام دولت.

اعتماد اجتماعی به پزشکان
بــر اســاس یافته هــای مــوج اول پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان ۶۴٫٣ درصــد 
از مــردم در حــد «زیــاد» و بیشــتر از آن بــه صنــف پزشــکان و توانمنــدی آن هــا اعتمــاد 
دارنــد، ٢۴٫۴ در حــد «متوســط» و ١١٫٣ درصــد «کــم»؛ در مــوج دوم همــان پیمایــش 
ایــن رقــم کاهشــی نســبی داشــته و ۵۶ درصــد در حــد «زیــاد»، ٣٢٫۴ درصــد «متوســط» 
و ١١٫۶ درصــد «کــم» بــوده اســت. ایــن رونــد نســبی نزولــی در دهــۀ بعــد نیــز ادامــه 
ــه پزشــکان در ســال ١٣٩٣ (یافته هــای مــوج دوم پیمایــش  ــزان اعتمــاد ب داشــته و می
ســرمایۀ اجتماعــی کشــور) بــه ۴۴٫٨ درصــد «زیــاد»، ٣٧٫۵ درصــد «متوســط» و ١٧٫٨ 
درصــد «کــم» رســیده اســت. ایــن رونــد پــس از شــیوع کرونــا کامــًال معکــوس شــده 
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ــا  ــه پزشــکان ت و بــر اســاس نتایــج پژوهش هــای متعــدد انجام شــده، میــزان اعتمــاد ب
حــد بســیار زیــادی افزایــش داشــته اســت. بــر اســاس یافته هــای یــک طــرح ملــی، ٩١ 
ــدی کادر  ــه پزشــکان و توانمن ــاد» ب ــار داشــته اند کــه در حــد «زی ــردم اظه درصــد از م
پزشــکی کشــور اعتمــاد دارنــد، ٧٫۵ در حــد «متوســط» و تنهــا ١٫۵ درصــد در حــد «کم» 
(غیاثونــد، ١٣٩٩ الــف و ب). در پژوهشــی دیگــر (معاونت پژوهشــی دانشــگاه عالمه 
ــزان اثربخشــی فعالیت هــای پزشــکان و  ــردم می ــی، ١٣٩٩)، ٩٠٫١ درصــد م طباطبای
پرســتاران در مهــار کرونــا را در حــد «زیــاد» ارزیابــی کرده انــد، ۵٫٩ درصــد «متوســط» 
و تنهــا ٢ درصــد در حــد «کــم». همچنیــن بــر اســاس نظرســنجی انجام شــده توســط 
دفتــر مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران ٨٧ درصــد از مــردم تهــران در 
حــد «زیــاد»، ٨ درصــد در حــد «متوســط» و ۶ درصــد در حــد «کــم» از «عملکــرد کادر 

درمانــی کشــور در مقابلــه بــا کرونــا» رضایــت و بــه آن هــا اعتمــاد دارنــد.

جدول شماره ١: میزان اعتماد به صنف پزشکان

سالعنوان پژوهشردیف
گستره 
طرح

میزان اعتماد١

زیادمتوسطکم

١
پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، 

١١٫٣٢۴٫۴۶۴٫٣ملی١٣٧٩موج اول

٢
پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، 

١١٫۶٣٢٫۴۵۶ملی١٣٨٢موج دوم

١٧٫٨٣٧٫۵۴۴٫٨ملی١٣٩٣پیمایش سرمایۀ اجتماعی، موج دوم٣

۴
سازوکارهای افزایش حساسیت و مشارکت 

١٫۵٧٫۵٩١ملی١٣٩٩مردم درزمینۀ پیشگیری از شیوع کرونا

۵
زیست اجتماعی در دوره همه گیری 

٢۵٫٩٩٠٫١ملی١٣٩٩ویروس کرونا

١٣٩٩نظرسنجی در خصوص کرونا، موج چهارم۶
شهر 
تهران

۶٨٨٧

١. پیمایش های ملی انجام شده معموًال در طیف های مختلف (سه تایی، پنج تایی و هفت تایی) به سنجش متغیرها 
پرداخته اند که برای تسهیل در مقایسه، همۀ موارد به طیف سه تایی تبدیل شده اند.
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اعتماد نهادی به خرده نظام سالمت
ــردم  ــی م ــگ سیاس ــنجش فرهن ــی س ــش مل ــوج اول پیمای ــای م ــر اســاس یافته ه ب
ایــران، ٢۵٫٧ درصــد در حــد «زیــاد»، ٣٠٫۶ درصــد «متوســط» و ۴٣٫٧ درصــد در 
حــد «کــم»ی بــه مراکــز درمانــی اعتمــاد دارنــد (ایســپا،١٣٨۴)؛ ایــن رونــد در یــک 
دهــه بعــد تغییــرات محسوســی داشــته و میــزان اعتمــاد مــردم بــه مراکــز درمانــی بــا 
افزایــش نســبی همــراه بــوده؛ به طوری کــه ٣٣٫١ درصــد در حــد «زیــاد»، ٣٩٫٣ 
درصــد در حــد «متوســط» و ٢٧٫۶ درصــد در حــد «کــم» بــه مراکــز درمانــی دولتــی 
و خصوصــی اعتمــاد داشــته اند (مــوج دوم پیمایــش ســرمایه اجتماعــی، ١٣٩٣). 
در پژوهشــی دیگــر، میــزان رضایــت از عملکــرد مراکــز درمانــی و بیمارســتان های 
دولتــی ٣٣٫٣ درصــد در حــد «زیــاد»، ۴٠٫٧ درصــد در حــد «متوســط» و ٢۶ درصــد 

در «کم» بوده است (وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ایران 
١٣٩۶). همچنیــن یافته هــای مــوج دوم پیمایــش ملــی ســنجش فرهنــگ سیاســی 
مــردم ایــران در ســال ١٣٩٧ نشــان می دهــد کــه میــزان اعتمــاد نســبت بــه مــوج اول 
ــاد»، ٣١٫۶ درصــد در حــد  ــه ٣٠٫۴ درصــد در حــد «زی اندکــی افزایــش داشــته و ب

«متوســط» و ٣٨ درصــد در حــد «کــم» رســیده اســت.
ایــن افزایــش نســبی اعتمــاد بــه خــرده نظــام ســالمت، در دوران پســاکرونا شــتاب 
ــر اســاس یافته هــای طــرح «نگرش هــای عمومــی در  بیشــتری داشــته؛ به طوری کــه ب
مــورد شــیوع ویــروس کرونــا» میــزان اعتمــاد مــردم نســبت بــه توانایی و عملکــرد نظام 
ســالمت (بیمارســتان ها، پزشــکان و پرســتاران) ٨۶٫٨ درصــد در حــد «زیــاد»، ٧٫۵ 
درصــد «متوســط» و ۵٫٨ درصــد «کــم» بــوده اســت١. در پژوهــش ملــی انجام شــده 
در ســال ١٣٩٩ (ســازوکارهای افزایــش حساســیت و ...) نیــز اعتمــاد بــه خــرده نظــام 
ــا ایــن ســؤال کــه «در کشــور مــا چقــدر امکانــات بهداشــتی و تجهیــزات  ســالمت ب

١. یکی از دالیل این میزان باال از اعتماد به نوع سؤال در این پژوهش مرتبط است، چراکه در یک سؤال به اصناف 
مرتبط با درمان (پزشکان و پرستاران) و همچنین سایر ارکان نظام سالمت (اعم از بیمارستان ها و سایر توانمندی ها) 
پرداخته و نظر مردم را درباره کل این موارد جویا شده است؛ و همان گونه در بخش قبل شرح داده شد، اعتماد اجتماعی 
به اصناف مورداشاره (پزشکان و پرستاران) در حد بسیار زیادی افزایش یافته اما‑همانگونه که در نتایج بعدی (سطر 

ششم جدول ٢) مشاهده می شود‑ اعتماد به کل خرده نظام سالمت تا این حد زیاد صعودی نبوده است.
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بیمارســتانی الزم بــرای کنتــرل ویــروس کرونــا وجــود دارد؟» موردســنجش قرارگرفتــه 
و ۵۵ درصــد پاســخگویان اظهــار داشــته اند در حــد «زیــاد»، ٢٨ درصــد در حــد 
«متوســط» و ١٧ درصــد در حــد «کــم» بــه توانمنــدی ایــن خــرده نظــام اعتمــاد دارنــد.

جدول شماره ٢: میزان اعتماد به خرده نظام سالمت

سالعنوان پژوهشردیف
گستره 
طرح

میزان اعتماد

زیادمتوسطکم

١
سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران، 

۴٣٫٧٣٠٫۶٢۵٫٧ملی١٣٨۴موج اول

٢٧٫۶٣٩٫٣٣٣٫١ملی١٣٩٣پیمایش سرمایۀ اجتماعی، موج دوم٢

٣
وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی 

٢۶۴٠٫٧٣٣٫٣ملی١٣٩۶جامعه ایران

۴
سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران، 

٣٨٣١٫۶٣٠٫۴ملی١٣٩٧موج دوم

۵
نگرش های عمومی در مورد شیوع 

۵٫٨٧٫۵٨۶٫٨ملی١٣٩٨ویروس کرونا

۶
سازوکارهای افزایش حساسیت و مشارکت 

١٧٢٨۵۵ملی١٣٩٩مردم درزمینۀ پیشگیری از شیوع کرونا

اعتماد نهادی به نظام دولت
بــر اســاس یافته هــای مــوج اول پیمایــش ملــی ســنجش فرهنگ سیاســی مــردم ایران، 
ــد  ــاد»، ٣۵٫۴ درصــد «متوســط» و ٣۵٫١ درصــد در ح ــد «زی ٢٩٫۵ درصــد در ح
ــه) اعتمــاد دارنــد (ایســپا،١٣٨۴). یافته هــای  ــه مجموعــه دولــت (کابین «کــم»ی ب
پیمایش هــای انجام شــده در ســال های پایانــی نیمــه اول دهــۀ نــود میــزان ایــن 
اعتمــاد بــه دولــت و کابینــه افزایشــی بــوده؛ به طوری کــه در ســال ١٣٩٣(مــوج دوم 
پیمایــش ســرمایۀ فرهنگــی کشــور) بــه ٣١٫۴ درصــد در حــد «زیــاد»، ۴٢٫٨ درصــد 
ــای  ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــم» و در پیمای ــد «ک «متوســط» و ٢۵٫٨ درصــد در ح
ــط» و  ــد «متوس ــاد»، ٣١٫۶ درص ــد «زی ــد در ح ــه ۴٩٫٩ درص ــان (١٣٩۴) ب ایرانی
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ــه در  ١٨٫۶ درصــد در حــد «کــم» رســیده اســت. میــزان اعتمــاد بــه دولــت و کابین
ســال ١٣٩٧ بــا افــت شــدید مواجــه بــوده و بــه ١٠٫١۵ درصــد در حد «زیــاد»، ٢٣٫٨ 

درصــد «متوســط» و ۶۶ درصــد در حــد «کــم» رســیده اســت.
ــال ١٣٩٩‑  ــده در س ــای انجام ش ــر اســاس پژوهش ه ــاکرونا ‑ب در دوران پس
میــزان رضایــت از عملکــرد دولــت و اعتمــاد بــه آن افزایــش نســبی امــا اندکــی داشــته 
ــاد»،  ــران ٢٢ درصــد در حــد «زی ــه در نظرســنجی شــهرداری ته اســت؛ به طوری ک
ــاد  ــت اعتم ــرد دول ــه عملک ــم» ب ــد «ک ــط» و ۵٣ درصــد در ح ٢۵ درصــد «متوس
دارنــد. در پژوهــش بعــدی (زیســت اجتماعــی....) ایــن میــزان ٢۵٫۵ درصــد در حــد 
«زیــاد»، ٣٧٫۶ درصــد «متوســط» و ٣٨ درصــد در حــد «کــم» بــوده اســت. پژوهــش 
ــه عملکــرد  ملــی بعــدی (ســازوکارهای افزایــش حساســیت...) اعتمــاد بیشــتری ب
دولــت را نشــان می دهــد: ۴٣ درصــد در حــد «زیــاد»، ٢٣ درصــد «متوســط» و ٣۴ 
درصــد در حــد «کــم». البتــه همان گونــه کــه مجــری طــرح نیــز اشــاره می کنــد (ن.ک 
بــه غیاثونــد، ١٣٩٩ ب) ایــن موفقیــت بیشــتر در بعــد «درمانــی» فعالیت هــای 
نظــام ســالمت و اصنــاف آن مرتبــط اســت‑ و  بــه خــرده  دولــت بوده‑کــه 
فعالیت هــای «پیشــگیرانه» دولــت‑از قبیــل اعــالم آمــار کشته شــدگان و بیمــاران، 
اعمــال قرنطینــه، خریــد واکســن و مــوارد مشــابه‑ اغلــب بــا نارضایتــی و اعتمــاد 
کمتــر مــردم همــراه بــوده اســت. در نظرســنجی های انجام شــده توســط پژوهشــگاه 
فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات در چهــار مــوج –کــه از فروردیــن ١٣٩٩ آغازشــده و در 
بهمــن پایان یافتــه‑ به طــور میانگیــن ٣١٫۴ درصــد از مــردم بــه عملکــرد دولــت در 
خصــوص کرونــا در حــد «زیــاد»، ٣٠٫۶ درصــد در حــد «متوســط» و ٣٧٫٩ درصــد 

در حــد «کــم»ی اعتمــاد داشــته اند.
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جدول شماره ٣: میزان اعتماد به دولت

سالعنوان پژوهشردیف
گستره 
طرح

میزان اعتماد

زیادمتوسطکم

١
سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران، 

٣۵٫١٣۵٫۴٢٩٫۵ملی١٣٨۴موج اول

٢۵٫٨۴٢٫٨٣١٫۴ملی١٣٩٣پیمایش سرمایۀ اجتماعی، موج دوم٢

٣
پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان، 

١٨٫۶٣١٫۶۴٩٫٩ملی١٣٩۴موج سوم

۴
سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران، 

۶۶٢٣٫٨١٠٫١۵ملی١٣٩٧موج دوم

۵٣٢۵٢٢تهران١٣٩٩نظرسنجی در خصوص کرونا، موج چهارم۵

۶
زیست اجتماعی در دوره همه گیری 

٣٨٣٧٫۶٢۵٫۵ملی١٣٩٩ویروس کرونا

٧
سازوکارهای افزایش حساسیت و مشارکت 

٣۴٢٣۴٣ملی١٣٩٩مردم درزمینۀ پیشگیری از شیوع کرونا

٨
دیدگاه مردم در خصوص کرونا. موج اول 

٣٧٫٩٣٠٫۶٣١٫۴ملی١٣٩٩تا چهارم

جمع بندی و نتیجه گیری
بــر اســاس یافته هــای به دســت آمده مشــخص شــد کــه میــزان «اعتمــاد اجتماعــی» 
بــه اصنــاف مرتبــط بــا درمــان (بــا تأکیــد بــر پزشــکان) در دوران پســاکرونا تــا حــد 
ــا فرصــت مناســبی  ــر دیگــر، بحــران کرون ــه تعبی ــادی افزایــش داشــته و ب بســیار زی
بــرای ارتقــای میــزان اعتمــاد مــردم بــه ایــن اقشــار و اصنــاف بــوده کــه بــا عملکــرد 
مناســب خــود باعــث بهبــود ایــن نــوع از اعتمــاد شــده اند. نتایــج مرتبــط بــا عملکــرد 
خــرده نظــام ســالمت نیــز نشــان دهندۀ افزایــش نســبی میــزان «اعتمــاد نهــادی» مــردم 
بــه ایــن خــرده نظــام بــوده، هرچنــد ایــن افزایــش نســبت بــه اصنــاف مورداشــاره در 
بخــش قبلــی (کادر درمــان) از شــدت کمتــری برخــوردار اســت. بــر اســاس نتایــج 
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ــه  ــت‑ و ب ــه دول ــادی» ب ــاد نه ــزان «اعتم ــه می ــز مشــخص شــد ک بخــش ســوم نی
ــت  ــد گف ــی، بای ــته و به طورکل ــادی داش ــرود زی ــرد آن‑ فرازوف ــه عملک ــری ب تعبی
ــای بخــش  ــازی و ارتق ــرای بازس ــت آمده ب ــته از فرصــت به دس ــت نتوانس ــه دول ک
مهمــی از ســرمایه اجتماعــی خــود (در اینجــا اعتمــاد نهــادی) اســتفاده کنــد و حتــی 
بررســی دقیق تــر نتایــج نشــان داد اغلــب نمــرۀ شــاخص اعتمــاد بــه دولــت در دوران 
پســاکرونا بــه خــرده نظــام ســالمت‑که بخشــی از دولــت اســت‑ و فعالیت هــای 

درمانــی آن اختصــاص داشــته اســت.
از طرفــی، مــروری بــر داده هــای شــاخص اعتمــاد نهــادی بــه دولــت در ســال های 
مختلف‑کــه بــا وقایــع و بحران هــای اجتماعــی گســترده همــراه بــود‑ نشــان 
می دهــد کــه ایــن وقایــع تأثیــر بزرگــی بــر میــزان اعتمــاد بــه عملکــرد دولــت دارنــد؛ 
مثــًال در پیمایش هــای انجام شــده در ســال های ١٣٩٣ و ١٣٩۴ کــه بــا توافــق 
برجــام و آثــار سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی اقتصــادی (اولیــه) آن مصــادف 
بــوده، افزایــش محسوســی در میــزان اعتمــاد بــه عملکــرد دولــت را شــاهد هســتیم و 
در پیمایــش انجام شــده در ســال ١٣٩٧ کــه تقریبــاً بــا عــدم کارآمــدی نســبی برجــام 
و همچنیــن آثــار اقتصــادی ایــن ناکارآمــدی و اوضــاع نابســامان اقتصــادی (تــورم و 
...) در کشــور همــراه بــوده، میــزان اعتمــاد بــه عملکــرد دولــت بــا کاهــش شــدیدی 
ــوده کــه ۵٨  ــه ای ب مواجــه شــده اســت. ایــن عــدم رضایــت و عــدم اعتمــاد، به گون
درصــد مــردم در نظرســنجی شــهرداری تهــران در خصــوص پیامدهــای کرونــا، 
«ضعــف در مدیریــت کشــور» را مهم تریــن چالــش کشــور در ســال ٩٩ اعــالم 

ــا» اشــاره داشــته اند. ــه «بحــران کرون ــد و فقــط ٢۴ درصــد ب کرده ان
 بــر اســاس مــوارد فــوق، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اصنــاف مرتبــط بــا درمــان 
(پزشــکان و پرســتاران) بــا عملکــرد مناســب خــود بیشــترین بهــره بــرای بازســازی 
و ارتقــای «اعتمــاد اجتماعــی» خــود را داشــته و نظــام دولــت بــا عملکــرد نامناســب 
خــود کمتریــن بهــره را از فرصــت به دســت آمده داشــته اند. خــرده نظــام ســالمت نیــز 
بیــن دو گــروه مورداشــاره تــا حــدی توانســت از ایــن فرصــت بــرای ارتقــای ســرمایۀ 

اجتماعــی (بعــد اعتمــاد نهــادی) خــود بهــره ببــرد.
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منابع
 پژوهشکدۀ فرهنگ پژوهی (١٣٩٩)، زیست اجتماعی در دوره همه گیری ویروس کرونا؛ پیمایشی 
عالمه  دانشگاه  همه گیری کرونا،  دوره  در  شهروندان  نگرش های  و  رفتارها  تغییرات  در  مجازی 

طباطبایی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (١٣٩٩)، دیدگاه مردم در خصوص کرونا (موج اول تا چهارم)، 
گروه افکار سنجی دفتر طرح های ملی

اپیدمی کرونا  خصوص  در  تهران  مردم  از  نظرسنجی  اجتماعی (١٣٩٩)،  و  فرهنگی  مطالعات  دفتر 
(موج چهار)، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

زتومکا، پیوتر (١٣٩٠)، اعتماد نظریه جامعه شناختی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه

شارع پور، محمود، نادر رزاقی و خلیل غالم زاده (١٣٩٠). بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی 
در بین دانشجویان دانشگاه مازندران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ ۴، شمارۀ ٣، پاییز

غیاثوند، احمد (١٣٩٩. الف)، سازوکارهای افزایش حساسیت و مشارکت مردم درزمینۀ پیشگیری از 
شیوع کرونا، معاونت پژوهشی، دانشگاه عالمه طباطبایی

غیاثوند، احمد (١٣٩٩. ب)، سازوکار اعتماد مردم به دولت در شرایط شیوع کرونا، فصلنامۀ دولت 
پژوهی، سال ششم، شماره ٢٢، تابستان ١٣٩٩

گیدنز، آنتونی (١٣٧٨)، پیامدهای مدرنیت، تهران: نشر مرکز

مركز افكار سنجی دانشجویان ایران (١٣٨۵)، پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران در سال ١٣٨۴ 
(موج اول)، تهران: مركز افكار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

مركز افكار سنجی دانشجویان ایران (١٣٩٧)، پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران (موج دوم)، 
تهران: مركز افكار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

موسسه فرهنگی هنری سنجش افکار امین (١٣٩٨)، نگرش های عمومی در مورد شیوع ویروس کرونا

یافته های  اول)،  (موج  ایرانیان  نگرش های  و  ارزش ها   ،(١٣٨٠) اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پیمایش در استان كشور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح های ملی

یافته های  دوم)،  (موج  ایرانیان  نگرش های  و  ارزش ها   ،(١٣٨٢) اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
پیمایش در ٢٨ استان كشور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر طرح های ملی

یافته های  سوم)،  ایرانیان (موج  نگرش های  و  ارزش ها  اسالمی (١٣٩۵)،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
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در ایــن جســتار کوتــاه در ابتــدا بــه آغــاز سیاســت های تعدیــل ســاختاری به خصــوص 
در حــوزۀ بهداشــت و درمــان خواهــم پرداخــت و ســپس بــه اختصــار شــرح مــی دهــم 
کــه طــرح تحــول ســالمت نیــز گونــه ای دیگــر از ایــن سیاســت ها بــود و بــا افزایــش 
نابرابــری در بیمارســتان ها نارضایتــی و کژکارکــردی بســیاری را در ایــن نهــاد موجــب 
شــد. در ایــن وضعیــت، همه گیــری کرونــا در جهــان رخ داد و ایــران به علــت ناتوانــی 
در ارائــۀ سیاســت های اجتماعــی علیــه همه گیــری، مدیریــت کرونــا را بــه نهــاد درمــان 

ســپرد و ایــن وضعیــت بــه گسترده شــدن شــکاف ها در نهــاد بیمارســتان انجامیــد. 

تعدیل ساختاری: نئولیبرالیسم در بیمارستان 
قطــار سیاســت های تعدیــل ســاختاری (یــا بــه زبــان جهانــی، نئولیبرالیســم) در اوایل 

١. پزشک، انسان شناس پزشکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی دانشگاه لیدن هلند
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ــون  ــان رســید. در ســایۀ قان ــه ایســتگاه بهداشــت و درم ــۀ ١٣٧٠ خورشــیدی ب ده
اساســی ســال ١٣۵٨ (به خصــوص اصــل ٢٩ آن) و رویکــرد دولــت میرحســین 
موســوی نخســت وزیر ســال های ١٣۶٠ تــا ١٣۶٨ بــه گســترده کردن خدمــات 
 MDG ــه اهــداف هــزاره ــر ب ــران بســیار زودت ــا آن، ای بهداشــتی و شــبکۀ مرتبــط ب
رســیده بــود؛ امــا رویکــرد آن روز هــای دولــت هاشــمی رفســنجانی کاســتن از وظایف 
دولــت و تبدیــل ایــن دســتگاه بــه «پلیــس شــب» بــود تــا از ســرمایه و تــوان انباشــت 

بــا قانــون و قــوای قهریــه حمایــت کنــد. 
آغــاز سیاســت های تعدیــل ســاختاری در بیمارســتان ها بــا طــرح خودگردانی نوین 
بیمارســتان ها در دوران وزارت مســتعجل دکتــر ایــرج فاضــل رقم خــورد. دولت میلی 
بــرای هزینه کــرد در عرصــۀ درمــان نداشــت و به شــیوه ای خــاص و طراحی شــده، 
بــازار را وارد عرصــۀ درمــان کــرد. نخســت بــا ترجمــۀ هرچنــد ناقــص کتــاب کالیفرنیا  
یــا ارزش گــذاری نســبی خدمــات درمانــی، درمــان را از یــک کل معنایــی خــارج و آن 
ــا پیــش از آن پزشــکان  ــر تقســیم کــرد. ت ــه تعرفه پذی ــر و البت ــه اجزایــی تجزیه پذی را ب
ــت (Fixed payment) از بیمارســتان  و اســاتید دانشــگاهی به شــیوۀ پرداخــت ثاب
حقــوق می گرفتنــد؛ امــا پــس از اجــرای کتــاب کالیفرنیــا کــه بــرای هــر کار پزشــکی 
تعرفــۀ خاصــی تعییــن شــده بــود، پزشــک مجمــوع یــا بخشــی از ایــن تعرفه هــا را بــرای 
ــن نظــام  ــوای ای یــک درمــان مشــخص مــی گرفــت. منطــق کاالیــی پنهان شــده در ل
ـ پزشــکان را  ـــ معــروف به پرداخت در ازای خدمت (Fee For Service)ـ  پرداخــتـ 
تشــویق می کــرد کــه هرچــه بیشــتر بیمــار ببیننــد، هرچــه ســریعتر بیمــار ببیننــد و هرچه 

بیشــتر می تواننــد در برگه هــای عمــل یــا تشــخیص، خدمــات مختلــف بگنجاننــد. 
در دومین قدم، بخشــی از خدمات بســتری، تهیۀ دارو و حتی تجهیزات پزشــکی 
بــه دوش همراهــان بیمــار گذاشــته شــد. بــه ایــن ترتیــب همــراه بیمــار موظــف بــود 
کــه بخشــی از خدمــات پرســتاری را به جــای پرســتاران آمــوزش دیــده انجــام دهــد، 
ــاز بیمــار را خــود از داروخانه هــای خــارج از بیمارســتان  عمــده داروهــای مــورد نی
تهیــه کنــد و حتــی در مــوارد بســیاری تجهیــزات الزم بــرای بیمــار تحــت بیهوشــی 
را به ســرعت از بــازار آزاد بخــرد. گاه فروشــنده های همــان لــوازم و داروهــای مــورد 
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نیــاز پشــت در اتــاق عمــل حاضــر بودنــد و راه همراهــان بیمــار بــه بــازار را کوتــاه و 
آســان مــی کردنــد. به بهانــۀ انتقــال عفونت هــای بیمارســتانی، در ترخیــص بیمــاران 
ــا بخشــی از خدمــات پرســتاری، توان بخشــی و  ــل صــورت می گرفــت ت ــز تعجی نی
نقاهــت در خانــه انجــام گیــرد و همیــن خدمــات از ســوی کارکنــان بیمارســتان دولتی 

ولــی بــا تعرفــۀ خصوصــی خــارج از هرگونــه نظارتــی ارائــه می شــد. 
ســومین هــدف ایجــاد یــک قشــر برنــده در نهــاد بیمارســتانی بــود تــا مدافــع نظــم 
نویــن شــوند. بــه ایــن ترتیــب کــه بــا تغییــر دریافتــی از بیمــار و ایجــاد تعرفه هــای نویــن، 
اکثریــت ســهم دریافتــی (۶۵٪ فرانشــیز و بیمــه) بــه پزشــکان اتنــد (یــا اســاتید گروهای 
پزشــکی در بیمارســتان) در جایــگاه عامــل اصلــی درمــان پرداخــت و مابقــی آن صــرف 
پرداخــت حقــوق بــه دیگــر اقشــار بیمارســتان و ســایر هزینه  هــا مــی شــد. بدیــن ترتیــب 
نســبت حقوقــی پزشــکان اتنــد بــه دیگــر اقشــار بیمارســتانی از حالت معمــول ٣ بــه ١ به 
مدارهــای باالتــری صعــود کــرد. ایــن قشــر به علــت تحصیــالت بــاال، نفــوذ در وزارت 
بهداشــت، نظام پزشــکی، مجلــس شــورای اســالمی و ســایر نهادهــای تقنینــی و نظارتی 
از قــدرت فائقــه ای در بیمارســتان برخــوردار بودنــد و ایــن تغییــر دریافتــی را به نفــع خود 
برنامه ریــزی، توجیــه و اجــرا کردنــد و ســپس پاســدار و نگهبــان ایــن نظــم شــدند و در 
دورۀ اول دولــت حســن روحانــی مشــکالت و ضعف هــای طــرح خودگردانــی نویــن 

بیمارســتان ها را به نفــع خــود و بــه ضــرر دیگــر اقشــار بیمارســتانی پیــش بردنــد. 

طرح تحول سالمت  و تشدید فاصلۀ طبقاتی 
طــرح تحــول ســالمت در کنــار برجــام، مهم تریــن طــرح اجتماعــی دولــت روحانــی 
بــود؛ امــا بعدهــا دولت مــردان معتــرف شــدند کــه ایــن طــرح از پنجــره ای سیاســی 
ــد. در  ــاد نکن ــت ایج ــرای دول ــی ب ــکالت امنیت ــا مش ــذف یارانه ه ــا ح ــرد ت ــره ب به
ــاران  ــام پرداخــت بیم ــه در نظ ــی ک ــا تغییرات ــالش داشــت ب ــرح ت ــن ط ــوان، ای عن
بســتری ایجــاد می کنــد، ســهم آنهــا را از پرداخــت فرانشــیز کــم کنــد و در حقیقــت 
از میانگیــن ٣٠٪ بــه زیــر ١٠٪ برســاند. درصورتی کــه بــا افزایــش تعرفه هــا (گاه تــا 
ــا  ــی بیمــار را ت ــزان هزینه هــای کل ــا، می ــاب کالیفرنی ــر کت ٢۶٣٪) و ترجمــۀ کامل ت
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حــدی افزایــش دادنــد کــه پرداختــی از جیــب بیمــار حتــی بیشــتر هــم شــد. نکتــۀ مهم 
ایــن طــرح کــه اصالتــاً پشــتیبانی بوروکراســی از ایــن طــرح را باعــث شــد، باالرفتــن 
بســیار زیــاد دریافتــی پزشــکان بــود. افزایــش دریافتــی (کارانــه و حقــوق) پزشــکان 
اتنــد بــا قیمت هــای ســال ١٣٩۴ چنــان چشــمگیر (بعضــاً تــا چندصدمیلیــون ریــال) 
بــود کــه دیگــر اقشــار بیمارســتانی (به خصــوص پرســتاران) را به شــدت برانگیختــه 
کــرد و مــا در چنــد ســال اجــرای ایــن طــرح شــاهد اعتراضــات، اعتصابــات و تــرک 
ــا پیــش از آن ســابقه نداشــت. قشــر  کار از ســوی پرســتاران به میزانــی بودیــم کــه ت
دومــی کــه بیشــترین ضــرر در بیمارســتان متوجــه آنهــا می شــد دانشــجویان دوره هــای 
ــدون  ــه ب ــتند ک ــراد پزشــکانی جــوان هس ــن اف ــد. ای ــا) بودن تخصصــی (رزیدنت ه
ــد و  ــدار بمانن ــادی را بی ــد شــب های بســیار زی ــوق مجبورن ــل حق ــا حداق ــه و ب بیم
اکثــر خدمــات بــه بیمــار را راهبــری کننــد. ایــن افــراد از حداقــل امنیــت و حقــوق 
مصــرح در قانــون کار نیــز برخــوردار نیســتند و به علــت ســاعات کاری بــاال، شــب 
بیداری هــای مکــرر، مســئولیت نامتناســب بــا ســن و صالحیــت بالینــی و گاه رفتــار 
تحقیرآمیــز اســاتید پزشــکی (اتنــد) در معــرض فرســودگی روانــی و حتــی خودکشــی 
قــرار دارنــد (پدیــده ای کــه به علــت تکــرار بــاال در ایــن روزهــا نــام خودکشــی ســریالی 
رزیدنت هــا بــه خــود گرفتــه اســت). ســومین قشــر بازنــدۀ ایــن طــرح پزشــکان اتند در 
رشــته های تشــخیصی (داخلــی) و بیهوشــی بودنــد. ازآنجا کــه تعرفه گــذاری نســبی 
خدمــات (کتــاب کالیفرنیــا) بیشــترین ســهم را بــه جراحــان داده اســت، رشــته های 
دیگــر پزشــکی از بازتوزیــع منابــع تــا حــد زیــادی محــروم ماندنــد و ایــن مســئله بــه 

اختــالف دســتمزد و تنــش در داخــل تیــم درمانــی نیــز منجــر شــد. 
ایــن طــرح در جامعــه نیــز بازخوردهــای متفاوتــی داشــت. امــا یکــی از مهم تریــن 
بازخوردهــای آن حــس منفــی جامعــه بــه پزشــکانی بی عاطفــه و بی احســاس بــود کــه 
درآمــد سرشــاری دارنــد و از بیمــاری و رنــج مراجعه کننــدگان بی خبرنــد. بازنمایــی 
ــی دور  ــه ای روی آب، خیل ــی چــون خان ــوان در فیلم های ــه را می ت ــن حــس جامع ای
خیلــی نزدیــک و ســریال هایی چــون ســاختمان پزشــکان و در حاشــیه رصــد کــرد. 
ــی  ــترین ســهم مال ــه بیش ــه پزشــکانی ک ــی ب ــا دســت کم بدبین ــرت از پزشــکان ی نف
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اندکــی  پاســخ گویی  و  مســئولیت پذیری  نه تنهــا  و  می کننــد  دریافــت  را  درمــان 
دارنــد، کــه حتــی از مالیــات دادن نیــز ابــا دارنــد. 

نابرابری و کرونا
ــل داشــت،  ــاح چــپ تمای ــه جن ــه گرایــش دانشــگاهی ب ــالدی ک ــۀ ١٩٧٠ می در ده
نــژادی،  طبقاتــی،  شــکاف های  و  نابرابــری  بــا  رابطــه  در  زیــادی  مطالعــات 
ــت.  ــام می پذیرف ــی، انج ــات، جنس ــروترین مطالع ــیتی و در پیش ــی، جنس قومی  زبان
ایــن مطالعــات در حقیقــت توزیــع نابرابــر منابــع را در چشــم انداز خــود داشــتند و 
اینکــه ایــن نابرابری هــا و شــکاف ها چگونــه باعــث نابرخــورداری و عــدم دسترســی 
ــالدی  ــزارۀ می ــل ه ــا اوای ــه ت ــن ده ــوند. از ای ــن می ش ــای زیری ــع در الیه ه ــه مناب ب
مطالعــات مربــوط بــه نابرابــری محــدود بودنــد؛ تــا اینکــه در مطالعــات نوین بــه تأثیر 
ــه در  ــه شــد. اینکــه نابرابــری چگون روانــی و فیزیولوژیکــی نابرابــری بیشــتر پرداخت
اجتمــاع ادراک می شــود و چگونــه ایــن فهــم حتــی در غیــاب اثــر اقتصــادی واضــح، 
می توانــد بــر روان و بــدن افــراد تأثیــر بگــذارد. مطالعــات جدیــد پنجــرۀ دیگــری را بــر 
مطالعــات نابرابــری گشــوده  اســت. اینکــه نابرابــری چگونــه بــر همــکاری، دوســتی، 
ــر انســانی  ــاط مؤث ــا ارتب ــاداری، احســاس دلســوزی و آنچــه م رابطــۀ عاشــقانه، وف
می خوانیــم، تأثیــر می گــذارد و بــا گرایشــی بیــش از رابطــۀ همبســته می توانــد علــت 
خشــونت و گسســتگی اجتماعــی باشــد. از زبــان ویلکنســون و پیکــت در کتــاب تــراز 

درونــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه:
وقتى اختالف درآمدى بیشتر باعث تفاوت چشمگیر در منزلت 
خواهند  بزرگ تر  نیز  اجتماعى  مشکالت  بشود،  افراد  اهمیت  و 
شد. موقعیت فرد در سلسله مراتب ارشدیت و گسترۀ اختالف در 
منزلت و جایگاه كه ما آن را نابرابرى مى خوانیم، نقش علی  معلولى 
اجتماعی  مدارج  به  وابسته  که  مى كند  ایفا  مشکالتى  ایجاد  در 
هستند. یکى از یافته هاى غافلگیركنندۀ ما درک تأثیر نابرابرى بر 
اكثریت جامعه و نه فقط اقلیت فقیر است. اگرچه تأثیر نابرابرى بر 
كسانى كه در پایین ترین رتبه هاى اجتماعى هستند شدید تر است، 



٣۶ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

اكثریت جامعه  نیز تا حد زیادی از این نابرابرى متأثر مى شوند.١
در بســتر نابرابــری فزاینــده در درون بیمارســتان ها (و البتــه در ســطح کالن 
اجتماعــی کــه باعــث شــکل گیری مفاهیــم حول تمایــز و تفاخــر می شــود) همه گیری 
کرونــا بــه ایــران رســید. دولــت ایــران در ناتوانــی کامــل بــرای اعمــال سیاســت های 
ــری و  ــای سراس ــل، آزمایش ه ــهربندان کام ــی، ش ــی و جزئ ــۀ کل ــی (قرنطین اجتماع
به هم پیوســته، ردگیــری، حمایــت و پشــتیبانی از مبتالیــان و بیمــاران) فقــط بــر 
توانایــی بیمارســتان ها در بهبــود بیمــاران متمرکــز شــد. بــه زبــان جامعه شــناس 
ــران «جنــگ ســنگر» را به جــای «جنــگ  ــو گرامشــی، دولــت در ای ــی، آنتونی ایتالیای
متحــرک» برگزیــد و در بیمارســتان ها به صــورت انفعالــی مشــغول درمــان بیمارانــی 
شــد کــه بــه ایــن نهــاد مراجعــه می کردنــد. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا توجــه 
بــه تفــاوت آمــاری میــان بیمــاران احصاشــده و بیمــاران واقعــی (و اختــالف در آمــار 
مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا) به نظــر می رســد بخــش عمــدۀ بیمــاران ترجیــح داده انــد 

کــه در خانــه از خــود و بــا یــاری گرفتــن از خانــواده مراقبــت کننــد.
ــان  ــود را نش ــتر خ ــکالت بیش ــول، گسســت ها و مش ــر و تح ــات تغیی در لحظ
ــزان محــدود و مشــخصی بیمــار عــادت کــرده  ــد. بیمارســتان هایی کــه به می می دهن
بودنــد، ناگهــان مجبــور شــدند هــزاران بیمــار را در روز به صــورت اورژانــس پذیــرش 
کننــد. ازآن ســو در مراقبــت و ارائــۀ خدمــات بــه بیمــار نیــز تغییــری شــگرف روی داد. 
تــا پیــش از آن خانواده هــا و همراهــان بیمــار بخشــی از خدمــات مراقبتــی را انجــام 
ــه بخش هــای  ــن بیمــاری، ورود همراهــان ب ــا به علــت مســری بودن ای ــد؛ ام می دادن
کوویــد١٩   ممنــوع شــد و وظایــف پرســتاران بیــش از قبــل شــد. بااین همــه، تــداوم 
انگاره هــای موجــود در کتــاب کالیفرنیــا و طــرح تحــول ســالمت باعــث شــد کــه 
ــا  ــه اتنده ــا ک ــله مراتب دانشــگاهی باشــد. به این معن ــر اســاس سلس ــع ب ــع مناب توزی
(اســاتید پزشــکی) بیشــترین ســهم را از توزیــع منابــع مربــوط بــه همه گیری (موســوم 
ــجویان دورۀ  ــا (دانش ــد و رزیدنت ه ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــا) ب ــهم کرون ــه س ب
تخصصــی) بــا بیشــترین خدمــات، کمتریــن دریافتــی را داشــته اند و حتــی از بیمــه 
1. The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone’s 
Well-Being, Pickett, Kate and Wilkinson, Richard, London: Penguin Publication, 2018. PP 18



جدال در نیمروز: کرونا، طرح تحول سالمت و نتایج نئولیبرالیسم | ٣٧

ــد  ــای کار جدی ــوان نیروه ــتاران به عن ــد؛ پرس ــم محروم ان ــی ه بازنشســتگی و درمان
بــا قراردادهــای ٨٩روزه بــه بیمارســتان هایی می رونــد کــه احتمــال بیمــاری و مــرگ 
بــرای کادر درمــان در آن زیــاد اســت؛ و در آخــر اینکــه همــۀ ایــن نابرابــری در توزیــع 
منابــع در حالــی صــورت می گیــرد کــه کوویــد١٩   یــک بیمــاری کمتــر شناخته شــده و 
بــدون درمــان قطعــی اســت و پزشــکان پــس از تشــخیص، کار چندانــی نمی تواننــد 
ــا خدمــات  بــرای بیمــار انجــام دهنــد و ایــن پرســتاران و رزیدنت هــا هســتند کــه ب

مراقبتــی و پیگیــری، شــدت و ضعــف بیمــاری را تحــت کنتــرل دارنــد.
همــۀ ایــن رخدادهــا در بســتر نابرابــری فزاینــده رخ مــی دهد. فشــار کاری طاقت 
فرســا، گرفتــن کمتریــن میــزان ســهم از منابــع به رغــم کار زیــاد، نداشــتن حمایــت و 
پشــتیبانی باعــث شــده اســت کــه اوًال بیمــاران بــا کمتریــن میــزان همدلــی و همدردی 
در ایــن نهــاد مواجــه شــوند و در قــدم بعــدی باعــث شــده کــه بســیاری از پرســتاران 
ــرای آن برنامه ریــزی داشــته باشــند. ازآن ســو ســخن  ــا ب ــد ی ــه مهاجــرت اقــدام کنن ب
ــق  ــزان عم ــان از می ــه نش ــد ک ــوش می رس ــه گ ــا ب ــریالی رزیدنت ه از خودکشــی س

ناامیــدی و بی افقــی ایــن قشــر بیمارســتانی دارد. 
ســایۀ  در  مشــکالت  افزایــش  از  دورنمایــی  فقــط  آمــد،  پیش تــر  آنچــه 
ایــن  اســت.  نئولیبــرال  سیاســت های  اجــرای  از  ناشــی  نهادینــۀ  نابرابری هــای 
شــکاف ها و گسســت ها از میانجــی نهــادی خدماتــی (بیمارســتان) بــه بیمــاران 
منتقــل شــده اســت و از ایــن پــس نیــز بیشــتر خواهــد شــد. بــا ایــن رویکــرد می تــوان 
حــدس روشــنفکرانه ای در زمینــۀ بــروز مشــکالت و اعتصــاب بیمارســتانی در دوران 
ــه ای چــون بی اعتنایــی  پســاکرونا داشــت؛ مشــکالتی کــه فعــًال در اشــکال منفعالن
بــه درد و رنــج بیمــاران، خــروج دائمــی از محــل کار، مهاجــرت یــا حتــی خودکشــی 
ــر شــدن گسســت ها،  ــا فعال ت ــده ای نزدیــک و ب ــد و در آین خــود را بازنمایــی می کن

ــی بیشــتری خواهــد داشــت.        ــروز بیرون ب
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پاندمــی کوویــد١٩   یــا آنچــه بــه نــام بحــران همه گیــری کرونــا می شناســیم، از حــدود 
زمســتان ١٣٩٨ تمامــی جوامــع را در جهــان درگیــر خــود کــرده اســت و کشــورهای 
ــش  ــه بحــران، کمابی ــش ب ــوع واکن ــعه یافتگی و ن ــر اســاس ســطح توس ــف ب مختل
ــات  ــا هــدف محافظــت هرچه بیشــتر از حی ــرل شــرایط ب ــی در کنت ــه موفقیت های ب
ــد  ــز ســالمت افــراد جامعــۀ خــود دســت یافته انــد. هرچن اجتماعــی اقتصــادی و نی
ــا ســویه ها و تبعــات  در ســخن از ایــن همه گیــری و بحران هــای مشــابه، معمــوًال ب
ـــ یــاد می شــود، بایــد اذعــان داشــت که در  ـــ کــه بــر هیچ کــس پوشــیده نیســتـ  منفــیـ 
کنــار هــر بحرانــی،  بنــا بــه شــواهد گســتردۀ جهانــی، ســویه های مثبــت، دســتاوردها 
ــرد و  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــه الزم اســت م ــمرد ک ــوان برش ــز می ت ــی را نی و امتیازات
هــدف نگارنــده جلــب توجــه بیشــتر بــه ســویه های مثبــت ایــن تحــول جهانــی اســت. 

١. دانشیار جامعه  شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئت مدیرۀ انجمن جامعه شناسی ایران
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ایــن تجربــۀ فراگیــر بــار دیگــر افــراد بشــر را در جوامــع مختلــف متوجــه واقعیــت 
به هم پیوســتگی و نزدیکــی سرنوشتشــان در زیســت مشترکشــان روی ایــن کــرۀ 
خاکــی کــرد. به رغــم تمامــی تمایــزات و فاصله هــای فرهنگــی، اقتصادی  اجتماعــی 
و فناورانــه کــه ممکــن اســت در تجربــۀ انســان ها در جوامــع مختلــف مشــاهده کــرد،  
ــروس به نحــوی یکســان،  ــن وی ــر ای ــش در براب ــراد از لحــاظ زیســتی کمابی ــۀ اف هم
آســیب پذیر بوده انــد. تفاوت هــا از آنجایــی نشــئت می گرفــت کــه بازخوردهــا و 
اتخــاذ سیاســت های مواجهــه و برنامه هــای مداخالتــی در جوامــع مختلف، ســریع تر 
ــی،  ــا زیرســاخت های اقتصادی  اجتماع ــوده ی ــی ب ــا کمترعلم ــر ی ــر،  علمی ت ــا کندت ی
ــوده اســت. در  ــر ب ــا ناعادالنه ت ــر ی بهداشــتی و رفاهی شــان دارای توزیعــی عادالنه ت
عیــن حــال،  جهــان شــاهد شــکل گیری رویدادهــا و ابتکارهــای نویــن یــا کم ســابقه 
در عرصــۀ اقدامــات فــردی، اجتماعــی یــا نهــادی در جوامــع مختلــف بــوده اســت 
ــه نیازهــا و معضــالت  ــه و ارزشــمند ب کــه نوعــاً پاســخ هایی بشردوســتانه، نوآوران
مشــترک جمعــی در شــرایط بحرانــی بــه حســاب آمــده اســت. بــرای مثــال، اینکــه در 
قبــال مقــررات الــزام بــه در خانــه مانــدن یــا شــرایط قرنطینه کــه متوجه بخــش درخور 
توجهــی از مــردم بــرای اجتنــاب از آلوده شــدن بــه ویــروس بــود، بســیاری از مراکــز 
علمــی و فرهنگــی نظیــر کتابخانه هــا،  ناشــران،  موزه هــا، مراکــز تولیــد محصــوالت 
ــات و فناوری هــای  ــع ذی قیمــت خــود را در قالــب امکان ــر آن مناب فرهنگــی و نظای
جدیــد رایانــه ای و بــه مــدد ظرفیت هــای شــبکه جهانــی اینترنــت به صــورت رایــگان 
ــن  ــان از ای ــی یکس ــر و غن ــه فقی ــدف اینک ــا ه ــد ب ــرار دادن ــگان ق ــترس هم در دس
ــۀ  ــدارک و اجــرای داوطلبان ــه ت ــدان ب ــد شــوند. بســیاری از هنرمن ظرفیت هــا بهره من
ــد اقــدام کردنــد. برخــی  ــان عالقه من ــرای عمــوم مخاطب محصــوالت هنــری خــود ب
از ایــن اجراهــای هنــری کــه مشــتمل بــر موســیقی، شــعر،  نمایــش و نظایــر آن بــود، 
به صــورت بین المللــی و بــا نوعــی هماهنگــی کــه امکانــات فضــای مجــازی و ارتبــاط 
ــه  ــه و بی ســابقه ب ــه صورت هایــی کامــال مبتکران دیجیتــال آن را محقــق می کــرد، ب
مــردم عرضــه شــد و مــورد اســتقبال عمومــی قــرار گرفــت و رضایتمندی و لــذت این 

بهره منــدی را در سراســر جامعــه فراگیــر ســاخت. 
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از نقطه نظراقتصــادی و معیشــتی، بســیاری از شــرکت ها و ســازمان های اداری 
دولتــی و غیردولتــی و مشــابه آن امکانــی بــرای کارکنــان خــود فراهــم آوردنــد تــا 
ــود  ــغلی خ ــف ش ــام وظای ــه انج ــزل، ب ــدن در من ــا باقی مان ــورت دورکاری و ب به ص
بپردازنــد یــا ســاعات کاری خــود را بــه شــیفت هایی محــدود در هفتــه تقلیــل دهنــد؛  
هرچنــد بااین حــال، بــرای بســیاری از شــاغالن مشــاغل بــازار غیررســمی اشــتغال یــا 
مشــاغل روزمــزد کــه بــرای کســب روزی و ارتــزاق خــود و خانــواده نیازمنــد ارتبــاط 
ــا  ــاز ی ــن ســهولت،  امتی ــد، ای ــا خدمــات بودن ــۀ کاالهــا ی ــرای ارائ ــا مــردم ب رودررو ب
کامیابی هــا فراهــم نشــد. بســیاری بودنــد و همچنــان هســتند کــه از امتیــاز خانه نشــینی 
محــروم ماندنــد و ناگزیــر از ادامــۀ فعالیــت در اماکــن عمومــی بوده انــد کــه به ناچــار 
مخاطــرۀ آلوده شــدن بــه ویــروس را بــه جــان خریدنــد، در مــواردی بــه دام ایــن ویــروس 
گرفتــار آمدنــد یــا در شــرایط بیــکاری و فقــر اقتصــادی قــرار گرفتنــد. برخــی از 
ــرادی  ــراردادن اف ــرای تحــت پوشــش ق ــراری ب ــای اضط ــی برنامه ه ــای حام دولت ه
ــود در  ــده ب ــذف ش ــان ح ــع درآمدی ش ــد و مناب ــان را از دســت داده بودن ــه شغلش ک
برنامه هــای کوتــاه یــا بلندمــدت طراحــی و اجــرا کردنــد و بخشــی از افــراد و خانواده هــا 
ــه اقدامــات  را مــورد حمایت هــای رفاهــی و مالــی قــرار دادنــد؛ امــا نســبت ایــن گون
در مقابــل ابعــاد وســیع نیازمنــدان و متقاضیــان غالبــاً ناچیــز یــا ناکافــی بــوده اســت. 
در مــواردی هــم برخــی ازفعــاالن مشــاغل ایــن امــکان را یافتنــد تــا خدمــات خــود یــا 
فــروش خــود را بــه عرصــۀ تجــارت الکترونیــک منتقــل کننــد یــا از اینترنــت و تجــارت 

از راه دور بــرای از دســت نــدادن بــازار و مشــتریان خــود بهــره گیــری کننــد. 
در ارتبــاط بــا عرصــۀ آمــوزش رســمی، مــدارس ابتدایــی، متوســطه و دانشــگاه ها 
ــه  ــا بهره گیــری از امکانــات آمــوزش مجــازی برنامــۀ متعــارف آموزشــی خــود را ب ب
آمــوزش از راه دور بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای فناوری هــای جدیــد اطالعاتــی و 
ارتباطاتــی مبــدل کردنــد و در نتیجــه از حجــم نگرانی هــای والدیــن دانش آمــوزان و 
دانشــجویان در خصــوص بازمانــدن فرزندانشــان از ادامــۀ تحصیــل، کاســتند. این امر 
باعــث شــد هــم مدرســان و هــم دانش آمــوزان و دانشــجویان مهارت هــای جدیــدی 
کســب کننــد، اشــراف و تســلط جدیــدی بــه امکاناتــی پیــدا کننــد کــه دنیــای دیجیتــال 
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می توانســت برایشــان فراهــم کنــد و از ظرفیت هــا و کارآیــی آن بهتــر بهره منــد شــوند؛ 
هرچنــد درچارچــوب ایــن شــرایط نیــز وجــود نابرابری هــای ســاختاری در جوامعــی 
ــدان اقشــار  کــه نابرابری هــای اقتصــادی و فقــر گســترده تر اســت باعــث شــد فرزن
فرودســت کــه تــوان مالــی تهیــه و تــدارک موبایل هــای هوشــمند را نداشــتند، همــراه 
بــا ســرخوردگی، ســرافکندگی و تشــدید محرومیت هایشــان، از تــداوم تحصیــل نیــز 
ــی و ســمن ها  ــای مدن ــه، نهاده ــای خیری ــان، برخــی نهاده ــن می ــد. در ای ــاز بمانن ب
بــا توجــه بــه ایــن مشــکالت کوشــیدند تــا بــه تأمیــن ابــزار آموزشــی دیجیتــال بــرای 
کــودکان اقشــار محــروم اقــدام کننــد؛ امــا به هرحــال ایــن اقدامــات پراکنــده تکافــوی 
نیــاز گســترده را نمی کــرد. در مــواردی هــم اقداماتــی بــرای تــدارک آمــوزش ازطریــق 
ــًال ازطریــق تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی صــورت  رســانه های ســنتی فراگیرتــر، مث
گرفــت کــه بــرد نســبتاً وســیع تری دارنــد. ایــن امــر تالشــی بــرای پاســخ دادن بــه ایــن 

چالــش اقشــار فرودســت در جامعــه بــوده اســت. 
فرهنگــی،  و  ترویجــی  پژوهشــی،  آموزشــی،  علمــی،  اقدامــات  زمینــۀ  در 
ــه شــد کــه پیــش ازآن  ــز طرح ریــزی و ارائ برنامه هــای تعاملــی ابتــکاری متنوعــی نی
کمتــر مــورد توجــه یــا تأکیــد بــوده اســت. بــرای مثــال انــواع کالس هــای آمــوزش 
زبــان، کالس هــای تمرینــات ورزشــی یــا هنرآمــوزی ازطریــق ســامانه ها، اپلیکیشــن ها 
یــا شــبکه های اجتماعــی ماننــد اینســتاگرام، تــدارک دیــده شــد. انجمن هــای علمــی، 
ــدارک ســمینارهای علمــی در فضــای مجــازی در  ــه ت پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها ب
ــن  ــه ای ــد و ب ــی پرداختن ــی و گاه بین الملل ســطوح مختلفــی چــون درون شــهری،  مل
ترتیــب از بســیاری از مســائل و موانــع متعــارف، ماننــد هزینه هــای زمانــی و مالــی و 
پرســنلی تــدارک نشســت ها،  همایش هــا،  ســفرها، ویــزای ورود و خــروج، پذیرایــی،  
اطالع رســانی، کســب مجــوز و غیــره کاســته شــد. بســیاری از مربیــان فعالیت هــای 
آموزشــی، هنــری یــا ورزشــی کالس هــا یــا بســته های آموزشــی خــود را در شــبکه های 
اجتماعــی به صــورت زنــده (الیــو) یــا آفالیــن در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دادنــد 
و مشــکالت دسترســی مخاطبانشــان از خانــه یــا مشــکل ناهماهنگی هــای زمانــی در 

امــر برنامه ریــزی و جلــب مخاطــب را از ســر راه برداشــتند. 
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در نهایــت از آنجــا کــه همه گیــری کرونــا اساســاً مشــکل یــا تهدیــدی در حــوزۀ 
ــتی  ــای زیس ــه جنبه ه ــراد معطــوف ب ــه اف ــدۀ توج ــناخته می شــود و عم ســالمت ش
بیمــاری شــده اســت؛ امــا به دلیــل ضــرورت رعایــت آمــوزش و توجه دادن هــای 
مکــرر بــه پروتکل هــای بهداشــتی، عالقه منــدی بســیاری از افــراد بــه رعایــت اصــول 
ــا  ــی کار وســیع تر شــد و ب ــط زندگ ــردی در محی ــه بهداشــت ف ــی و توجــه ب پاکیزگ
ــوع آن در  ــۀ تن ــا هم ــان اطالعــات و آموزش هــای بهداشــتی ب ــه اینکــه جری توجــه ب
پزشــکی مــدرن و ســنتی در ســطح رســانه های رســمی و غیررســمی شــدت و ابعــاد 
گســترده ای یافــت، عمــًال تغییــرات شــایان توجهــی نیــز در ســبک زندگــی افــراد،  در 
رفتــار بهداشــتی و کیفیــت تغذیــۀ ایشــان پدیــد آمــد و معلومــات و ســواد ســالمت و 
میــزان آشــنایی بــا شــیوه های ارتقــای ایمنــی بــدن افزایــش پیــدا کــرد و بســیاری از 
ــازل خــود روی آوردنــد. می تــوان  ــه انجــام تمرینــات ورزشــی به ویــژه در من افــراد ب
گفــت بــا توجــه بــه نســبت شــایان توجــه فقــدان اقــوام و دوســتان در زمــان کوتــاه و 
نابهنــگام، میــزان حمایت هــای متقابــل اجتماعــی و توجــه بــه سرنوشــت خویشــان،  
دوســتان و همــکاران و مســئولیت پذیری در قبــال حفــظ ســالمت اعضــای خانــواده 

و اجتمــاع از عمــق بیشــتری برخــوردار شــده باشــد. 





      
         ۱۹     

 
۱  

١. مقدمه
ــار  ــر و مرگ ب ــار همه گی ــیوع بیم ــدۀ ش ــا پدی ــر ب ــه بش ــار نیســت ک ــتین ب ــن نخس ای
مواجــه شــده اســت؛ امــا در ایــن میــان کرونــا پدیــده ای بســیار چالش برانگیــز 
اســت؛ ویــروس کرونــا بــا وجــود پیشــرفت های بهداشــتی و پزشــکی اخیــر ناباورانــه 
به ســرعت بــه همه گیــری جهانــی به ظاهــر مهارناپذیــری تبدیــل شــد، دگرگونی هــای 
ــاد و  ــان ابع ــار آورد و همچن ــه ب ــات ب ــاد گوناگــون حی ــرای ابع ــری ب پیش بینی ناپذی
پیامدهــای میــان و بلندمــدت ایــن همه گیــری جهانــی بســیار بحث برانگیــز اســت. بــه 
همیــن ترتیــب، از نــگاه علــوم انســانی، پرداختــن بــه ابعــاد و پیامدهــای همه گیــری 
جهانــی بــرای زیســت فــردی و جمعــی افــراد نیــز چالــش بزرگــی بــه نظــر می رســد. 

  hpnik@yahoo.com  ١.  پژوهشگر اجتماعی
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اندیشــمندان علــوم اجتماعــی راه هایــی بــرای فهــم و تحلیــل وضعیــت اســتثنایی کــه 
شــیوع همه گیری هــای جهانــی موجــب شــده اســت و تأثیــرات آن بــر مناســبات فــردی 
ــن  گامب ــو آ ــد جورجی ــمندانی مانن ــویی، اندیش ــد. از س ــنهاد کرده ان ــی پیش و اجتماع
بحــران را به مثابــۀ موقعیتــی می فهمنــد کــه در آن ســاختارهای پنهانــی جامعــه خــود 
را آشــکار می کننــد. در همیــن راســتا، میشــل فوکــو نیــز وضعیــت بحرانــی را ماننــد 
«آزمایشــگاهی» می دانــد کــه در آن تکنیک هــای گوناگــون حکمرانــی ســاخته و پرداخته 
می شــوند؛ آنهایــی کــه در وضعیــت نرمــال آینــده به مثابــۀ تکنیک هــای مســتقر و مفیــد 
معرفــی می شــوند و باقــی می ماننــد، می تواننــد زیســت  قدرت مــدرن را بســازند. 
اندیشــمندان انتقــادی، بــا توجــه بــه ســنت نظــری کــه از آن برخاســته اند، در پس زمینــۀ 
وضعیت هــای حــاد بحرانــی امــکان دگرگونــی شــرایط موجــود را می ببینــد. از جملــه 
ــرای عمــل  ــی ب ــواره امکان های ــی هم یورگــن هابرمــاس کــه در وضعیت هــای بحران
ــد (لیندمــان، ٢٠٢٠: از ١٢).  رهایی بخشــی در شــکل بازآفرینی هــای جمعــی می بین
ــرد و در پــی آن اســت برخــی از ابعــاد  نوشــتۀ پیــش رو ایــن اندیشــه را جــدی می گی
و امکان هایــی را برجســته کنــد کــه وضعیــت بحرانــی ناشــی از یــک بیمــاری کشــندۀ 
همه گیــر ایجــاد کــرده اســت یــا می تــوان انتظــار داشــت. ایــن جســتار همچنیــن امکان 
دگرگونی هایــی فراگیــری کــه بیمارهــای مهلــک فراگیــر در جوامــع ایجــاد کرده انــد در 
ذهــن داشــته اســت. از جملــه بیمارهــای مهلکــی کــه در تاریــخ دور جوامــع گوناگــون 
را درنوردیده انــد و بــر ســازمان اجتماعــی، الگوهــای رفتــاری و نظام هــای ارزشــی و 
ــه،  ــرای نمون ــرات عمیــق و بلندمــدت برجــای گذاشــته اند (ب فرهنگــی انســان ها تأثی
ــرن، ١۴٠٠). بنابرایــن، ایــن نوشــته از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت: در  ن.ک. ب
ــم  ــد، در بخــش دوم برخــی مفاهی ــه کوتاهــی طــرح مســئله می کن بخــش نخســت ب
چارلــز تیلــور دربــارۀ جامعــۀ مــدرن را بــه کوتاهــی توضیــح می دهــد و در ایــن میــان 
می کوشــد ایــن مفاهیــم را بــرای پرســش های ایــن جســتار بازســازی کنــد و در بخــش 
ــرار می دهــد و  ــران ق ــا در جامعــۀ ای ــا شــیوع کرون ــم را در رابطــه ب ســوم، ایــن مفاهی
ــی»،  ــۀ مدن ــه برخــی تحــوالت را حوزه هــای اساســی «جامع ــن زمین می کوشــد در ای

«دگرگونــی در ســاختار کار» و «ســبک زندگــی» توضیــح دهــد. 
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 ٢. طرح مسئله
فراگیــری کوویــد١٩   باعــت دگرگونی هــای فراوانــی در ابعــاد گوناگــون زندگــی فردی 
ــبات  ــد از مناس ــا عبارت ان ــی دگرگونی ه ــوزۀ اساس ــه ح ــده اســت. س ــی ش و جمع
افــراد بــا یکدیگــر، بــا نهادهــای اجتماعــی و بــا اشــیا و محیــط پیرامونی شــان. به نوبــۀ 
خــود، ایــن دگرگونی هــا به طورعینــی بــه شــکل های زیــر در حیــات اجتماعــی بازتــاب 
ــر  ــان  چیزها ب ــبات انس ــود و مناس ــردی موج ــبات میان ف ــف مناس ــد: بازتعری یافته ان
ــلط  ــی و تس ــبات اجتماع ــزون مناس ــدن روزاف ــذاری، دیجیتالی ش ــب فاصله گ حس

الگوهــای دورکاری بــر ســازوکارهای ســازمانی و اداری. 
در ایــن راســتا، پرســش اساســی ایــن اســت کــه آیــا ویــروس نادیــده و گاهــی کشــندۀ 
کرونــا ناخواســته موجــب دگرگونی هایــی در شــیوه های حیــات اجتماعــی شــده اســت 
یــا دســت کم سمت وســوهای تــازه ای بــه آنهــا داده اســت؟ بــرای کنــدوکاو دقیق تــر ایــن 
پرســش، می تــوان بــه آرای چارلــز تیلــور دربــارۀ مفهــوم جامعــۀ مــدرن لیبــرال رجــوع 
کــرد و پرســش بــاال را بــه ایــن شــکل دوبــاره صورت بنــدی کــرد: آیــا فراگیــری کرونــا 
ناخواســته باعــت تحوالتــی شــده اســت کــه بــر جامعــۀ مدنــی تأثیرگذارده انــد و به تحقق 
برخــی اســتلزامات زندگــی مطلــوب از جملــه خودآیینــی و آزادی کمــک رســانده اند؟

 بــه ایــن ترتیــب، در اینجــا بایــد دو شــکل اساســی جامعــۀ مدنــی را مــورد توجــه 
قــرار داد: حــوزۀ عمومــی ــــ بــه تعبیــری کــه در ادامــه توضیــح داده خواهــد شــد ــــ 
ــن  ــه ای ــی ب ــۀ مدن ــن دو شــکل اساســی جامع و فعالیت هــای اقتصــادی. گزینــش ای
ــرال حــوزۀ عمومــی و  ــور بازمی گــردد کــه در جوامــع مــدرن لیب ــز تیل اندیشــۀ چارل
فضاهــای فعالیت هــای اقتصــادی، به طــور مشــخص اقتصــاد بــازار، دو ســنگر 
اساســی تضمیــن آزادی و خودآیینــی هســتند. در بخــش بعــدی، به طــور مفصل تــری 

ــد شــد.  ــاز خواهن ــد، ب ــه مرتبط ان ــا ایــن مقال ــور کــه ب ــز تیل اندیشــه های چارل
ــه،  ــارت اســت از اینک ــن راســتا مطــرح می شــود عب ــه در ای پرســش دیگــری ک
ــۀ بخشــی  ــی به مثاب ــای فردی  مدن ــه آزادی ه ــد١٩   ب ــرووس کووی ــا فراگیرشــدن وی آی
از پــروژۀ خودآیینــی مدرنیتــه کمــک رســانده اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، 
ایــن جســتار از مفهــوم «مرزبنــدی» کمــک می گیــرد و اســتدالل می کنــد کــه چگونــه 
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ــرده  ــای شــهری کمــک ک ــر ســبک های زندگــی در محیط ه ــه تکث ــا ب ــروس کرون وی
اســت و مرزهــای نادیــده و تــازه ای میــان افــراد و دســتگاه های مرجــع کشــیده اســت. 

٣. استلزامات زندگی جمعی مدرن 
در گام نخســت تیلــور جامعــۀ آزاد را جامعــه ای تعریــف می کنــد کــه می کوشــد کاالی 
معیــن آزادی و خودآیینــی١ یــا اصــول حقــوق مبتنــی بر عدالــت را تا جــای ممکن تحقق 
بخشــد (تیلــور، ١٩٩۵: ٢۵٨). بااین همــه، تیلــور ایــن نــگاه را اگــر نــه ســاده انگارانه، 
خوش بینانــه می دانــد و می کوشــد در ایــن راســتا برخــی چالش هــا را برشــمارد و 
الزامــات اساســی را روشــن کنــد کــه اجــزای اساســی ایــن تعریــف را چارچوب هــای 
جامعــۀ مــدرن آزاد حفــظ و تقویــت می کننــد. جامعــۀ مدنــی به مثابــۀ حــوزه ای بیــرون 
ــادل  ــرای تب ــراد ب ــرای اف ــی ب ــی اســت کــه در آن امکان های از دخالت هــای دولــت جای
آرا، گفت وگــو، هم کنشــی و شــکل گیری انــواع الگوهــای کنــش فراسیاســی فراهــم 
ــی را فراسیاســی٢ و  ــۀ مدن ــور دو ویژگــی اساســی جامع ــن اســاس، تیل ــر ای می شــود. ب
فراموضوعــی٣ بــودن برمی شــمارد. اولــی بــه ایــن معنــا کــه در جامعــۀ مدنــی امکان هایــی 
بــرای افــراد فراهــم اســت بیــرون از دخالت هــای حکومــت و ســایر نهادهــای مرجعیــت 
ــار موضوعــات  ــد کــه در کن ــان می کن ــد و دومــی بی ــادل آرا و کنــش بزنن ــه تب دســت ب
فــردی یــا محلــی، جامعــۀ مدنــی جایی اســت کــه در آن موضوعــات عام و دامنه گســتری 
کــه بخشــی های وســیع جامعــه در زندگی هــای روزمــره و دنیوی شــان بــا آنهــا درگیرنــد، 

ــه بحــث گــذارده می شــوند (همــان، ٢۵٩، ٢٧٢‑٢٧٣).  مطــرح می شــوند و ب
در ایــن راســتا، تیلــور دو شــکل عمــدۀ جامعــۀ مدنــی را برمی شــمرد کــه نقــش 
اساســی در تکویــن جوامــع لیبــرال غربــی داشــته اند: حــوزۀ عمومــی و اقتصــاد بــازار. 
بــه پیــروی از مفهوم پــردازی یورگــن هابرمــاس از حــوزۀ عمومــی، تیلــور نیــز آن را 
ــا یکدیگــر  ــه ب ــرد کــه در آن اعضــای جامع نوعــی فضــای مشــترک۴ در نظــر می گی
ــی  ــن راه نوع ــد و از ای ــترک بحــث می کنن ــق مش ــر عالی ــر س ــد، ب ــورد می کنن برخ

1.  Self-rule
2.  extrapolitical
3.  metatopical
4.  common space
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ذهــن مشــترک می گیــرد. بااین همــه، در مقایســه بــا بســتر اســتداللی ســدۀ هجدهمی 
ــا رســانه های  ــد کــه حــوزۀ عمومــی مــدرن کــه ب ــور اســتدالل می کن هابرمــاس، تیل
همگانــی مــدرن وســاطت می شــود، اکنــون دو ویژگــی اساســی دارد: نخســت 
اینکــه بازاندیشــانه اســت و مســائل و واقعیت هــای فراموضوعــی را نقادانــه مطــرح 
می کنــد، دوم اینکــه نوعــی جایــگاه هنجــاری پیــدا کــرده اســت کــه دولــت مجبــور 
اســت بــه صــدای آن گــوش فــرا دهــد یــا راهنمــای خــود قــرار دهــد (همــان، ٢۶٢‑

٢۶۴). امــا شــکل دوم جامعــۀ مدنــی: بــازار نوعــی حــوزۀ عمومــی را تشــکیل 
می دهــد کــه جایــگاه تعامــل کنشــگران در فراســوی مداخــالت سیاســی اســت و تــا 
حــدود زیــادی بــر اســاس پویایی هــای خــودش عمــل می کنــد و همیــن امــر نوعــی 
ویژگــی محدودکننــدۀ قــدرت بــه آن می دهــد. بایــد یــادآوری شــد کــه تیلــور از بــازار 
ــد. بلکــه، منظــور او نوعــی  ــد و آن را خودویرانگــر می دان ــاع نمی کن ــد دف بی قیدوبن
حــوزۀ تعامــل ســکوالر برکنــار از مداخــالت دولــت اســت (همــان، ٢٧٢‑ ٢٧٣). 
اندیشــه های تیلــور دربــارۀ جامعــۀ مــدرن و به ویــژه تعاریــف مفهومــی کــه او 
ــرای فهــم و بررســی مناســبات اجتماعــی  ــد ب ــار عرضــه داشــته اســت، می توانن ایــن ب
ــا  ــری از آنج ــن ام ــی به نوعــی بازبسترســازی شــوند. چنی ــۀ ایران دگرگون شــوندۀ جامع
امکان پذیــر بــه نظــر می رســد کــه تیلــور نوعــی فهــم مصالحه جویانــه (و نه ســتیزه جو) از 
جامعــۀ مــدرن لیبــرال عرضــه مــی دارد، بر بســترهای اجتماعــی خاص جوامــع و ماهیت 
دگرگــون ســاز کنش هــای جمعــی در چنیــن بســترهایی تأکیــد می کنــد (از ایــن رو مــدام 
ــی و غربی‑مســیحی اندیشــه هایش را  زمینه هــای تاریخی‑اجتماعی‑فرهنگی‑دین
گوشــزد می کنــد) و ســرانجام در بحثــی کــه در بــاال مطــرح شــد خــود او بــر ماهیــت 

نمونــۀ آرمانــی مفهــوم جامعــۀ مدنــی تأکیــد می کنــد (همــان، ٢٧١، ٢٧٨، ٢٨٠). 

۴. فراگیری کرونا و دگرگونی در مناسبات جامعۀ مدنی
ــر  ــی ب ــت حــق مبتن ــری» و «حاکمی ــش رو، «آزادی»، «خودراهب ــتۀ پی ــن، نوش بنابرای
برابــری» را به مثابــۀ ســه مولفــۀ تشــکیل دهندۀ جامعــۀ مــدرن آزاد در نظــر می گیــرد و 
«جامعــۀ مدنــی» همــراه بــا دو جــزء اساســی تشــکیل دهنده اش را ــــ به گونــه ای کــه در 
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بــاال شــرح داده شــد ــــ به مثابــۀ جایگاهــی بــرای تثبیــت و/ یــا تقویــت ایــن مؤلفه هــا 
برمی شــمرد. در ایــن راســتا، در اینجــا اســتدالل می شــود کــه شــیوع کرونــا و در پــی 
آن، فراگیــر شــدن و کاربــرد وســیع شــبکه های اجتماعــی باعــث تقویت حــوزۀ عمومی 
مجــازی شــده اســت کــه اتفاقــاً هــم بازاندیشــانه عمــل می کنــد و هــم نوعــی جایــگاه 
ــز دســتگاه های دولتــی و دیگــر  هنجــاری شــکل داده اســت کــه در آن مســئوالن و نی
ــا به نوعــی خــود را  ــردم می شــوند  ی ــا م دســتگاه های مرجــع وارد تعامــل مســتقیم ب
مجبــور می بیننــد بــه آن هــا گــوش فــرا دهنــد. در همیــن راســتا، کرونــا و ابعــاد گوناگون 
ـــ  آن به طــور مشــخصی باعــث شــکل گیری فراموضوعــات مرتبــط بــا زندگــی روزمــرهـ 
ـــ شــده اند کــه فراتــر از مرجعیت هــای سیاســی قرار  در معنایــی کــه در بــاال گفتــه شــدهـ 
ــی  ــت جمع ــا نوعــی عقالنی ــد و ب ــی را ســازمان می دهن ــای جمع ــد، کنش ه می گیرن

انتقــادی تصمیــم گیری هــا را راهنمایــی می کننــد یــا بــر آنهــا تأثیــر می گذارنــد. 
هرچنــد در اینجــا «بــازار اقتصــادی» به مثابــۀ دومیــن جــزء اساســی تشــکیل دهندۀ 
ــۀ  ــر نمون ــور خــودش ب ــازی اســت. تیل ــی بازبستری س ــد نوع ــی نیازمن ــۀ مدن جامع
ــۀ  ــت، بی مداخل ــرون از سیاس ــادی بی ــازار اقتص ــارۀ ب ــتداللش درب ــودن اس آرمانی ب
دولــت، تأکیــد می کنــد و بالفاصلــه نیــز امکان ناپذیــری چنیــن فضایــی را گوشــزد 
ــا  ــرات کرون ــن راســتا، تأثی ــر اســت. در ای ــه خودویرانگ ــازار بی مداخل ــد ــــ ب می کن
بــر ایــن جنبــه از جامعــۀ مدنــی را بایــد در بســتر مناســبات اقتصــادی خــاص ایــران 
بررســی کــرد کــه بــا درآمدهــای کالن نفتــی، رانت جویــی و تصدیگــری دولــت 
از   :١٣٨٩ همــکاران،  و  نیلــی  (ن.ک.  بزرگتریــن کارفرمــا)  مقــام  در  (دولــت 
ــه را  ــه دو مقول ــه ایــن واقعیت هــا، ایــن مقال ــا توجــه ب ٢٠٩) مشــخص می شــود. ب
برجســته می کنــد: نخســت، گســترش دورکاری به علــت شــیوع کرونــا و دوم کاهــش 
ــاری؟) تصدیگــری دولــت به علــت شــرایط اقتصــادی خاصــی کــه بخشــی از  (اجب
آن را مســتقیم می تــوان بــه شــیوع کرونــا نســبت داد. بــه ایــن ترتیــب، توضیــح داده 
می شــود چگونــه سست شــدن نظــم ســازمانی و نظارتــی از ســویی و به ویــژه کاهــش 
ـ را  ـــ بــه تعبیــر پیش گفتــهـ  تصدیگــری دولــت از ســوی دیگــر، فضاهــای فراسیاســیـ 

ــرای کنــش و تعامــل گشــوده اند.  ب
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 ۴ــــ ١. گســترش حــوزه عمومــی مجــازی و امــکان شــکل گیری کنش هــای جمعــی و 

خودتأثیرگــذاری

ــز دورکاری باعــث  ــه و نی ــی آن دوران هــای بلندمــدت قرنطین ــا و از پ ــری کرون همه گی
ــبکه های  ــاخت های ش ــه زیرس ــد، بلک ــش یابن ــت افزای ــران اینترن ــا کارب ــده اند نه تنه ش
ارتباطــی نیــز در دوره ای نســبتاً کوتــاه ضرورتــاً توســعۀ بی ســابقه ای یابنــد. بــرای نمونــه، 
در پایــان ســه ماهۀ ســوم ســال ٩٩ بیــش از ٧٧میلیــون و ٧٠۶هــزار و ٨٨۵ نفــر مشــترک 
اینترنــت موبایــل در کشــور بوده انــد و ضریــب نفــوذ اینترنــت ســیار نیــز در کشــور بــه 
بیــش از ٩٢ درصــد رســیده اســت. همچنیــن، در کل بیــش از ٨٧میلیــون نفر مشــترکان 
از اینترنــت پهن دامنــه اســتفاده می کننــد١. در کنــار اســتفاده های جــاری و روبه گســترش 
از اینترنــت بــرای امــور اداری، کســب وکار و خریــد (ســه حــوزه ای کــه درســت به علــت 
شــیوع بــه شــدت در حــال رشــدند)، بــه نظــر می رســد الگوهــای تــازه ای از فعالیت هــای 
فراغتی  ســرگرمی، تعامــالت اجتماعــی و کنش هــای جمعــی در حــال شــکل گیری اند 
ــن راســتا،  ــر شــده اند. در ای ــرد اینترنــت امکان پذی ــری کارب ــوذ و فراگی ــا نف ــا ب کــه تنه
شــبکه های اجتماعــی مــورد اســتقبال ماننــد اینســتاگرام، تلگــرام و توییتــر فضاهایــی 
ـــ به عبارتــی، نوعی فضای فراسیاســی  بــرای تعامــل و کنــش جمعــی بیــرون از سیاســتـ 
ــــ فراهــم کرده انــد کــه در آنهــا کاربــران پرســش ها و مســائل خــود را به عالیــق فرامحلی، 

ـــ تبدیــل می کننــد.  ـــ به عبارتــی، فراموضوعــیـ  عمومــی و مشــترکـ 

جدول (١)، ماهیت و نفوذ شبکه های اجتماعی پرکاربرد در ایران

شبکۀ اجتماعی
تعداد کاربر 

(میلیون)
تولید محتوا 

(میلیون)
ماهیت

سرگرمی، اجتماعی، فرهنگی۴٩۵٠٠تلگرام

اجتماعی، فرهنگی،  سیاسی، سرگرمی۴٧١٠٠٠اینستاگرام

سیاسی، اجتماعی٢۵٠٠توییتر

منبع: مرکز آموزشی بتا. به نقل از فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران٢

1.  https://coronomy.ir/detail/1911
2.  http://www.iictf.ir/%D8
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در ایــن راســتا، می تــوان اینســتاگرام را مثــال زد کــه به مثابــۀ فضایــی بــرای تعامل 
و ارتباطــات (خانوادگــی، صمیمــی و اجتماعــی)، ســرگرمی و فراغتــی و آموزشــی، 
همچنیــن فضایــی بــرای طــرح مســائل گوناگــون سیاســی  اجتماعی  فرهنگی اســتفاده 
می شــود. الیوهــای اینســتاگرامی دیگــر صرفــاً تنهــا فضایــی بــرای ارتبــاط بــا افــراد 
مشــهور (ســلبریتی ها) نیســت، بلکــه از ســوی فرهیختــگان بــرای اســتفاده علمــی، 
فرهنگــی و هنــری بــرای انتقــال دیــدگاه، تعامــل و کنــش و از ســوی شــخصیت های 
سیاســی بــرای تبــادل دیدگاه هــا و گفتگــو در زمینــۀ مســائل مختلــف بــه کار گرفتــه 
می شــود. در ایــن راســتا، در پلتفــرم سیاســی ترِ توییتــر پرســش و پاســخ میــان 
ــدی، از  ــگاه کلی ــان جای ــئوالن و متصدی ــا مس ــناس ب ــی ناش ــادی و گاه ــران ع کارب
ــرات و  ــان و...، نظ ــس و وزرا و معاون ــدگان مجل ــا نماین ــه ت ــت مداران گرفت سیاس
ــات مســئول و پاســخ های  ــر پســت های مقام ــران در زی ــادی کارب پرســش های انتق
آنهــا بــه امــری عــادی تبدیــل شــده اســت. چیــزی کــه می تــوان به مثابــۀ شــکل گیری 
واقعیــت فراسیاســی ــــ به معنــای فراتــر از مداخله هــای سیاســت ــــ در فضــای 
مجــازی تفســیر کــرد کــه در آن کاربــران بــه تعامــل می پردازنــد، الگــوی کنش هــای 
جمعــی را شــکل می دهنــد و بازاندیشــانه و نقادانــه فراموضوعاتــی را کــه از عالیــق 
ــه گــوش  ــد، مســئوالن را وادار ب ــدی می کنن مشترکشــان ناشــی می شــوند صورت بن
ــا  ــد ی ــه می کنن ــب در تصمیم گیری هایشــان مداخل ــن ترتی ــه ای ــد و ب ســپردن می کنن

به عبارتــی نوعــی عقالنیــت انتقادی  جمعــی وارد می کننــد.
ـ ٢. سست شدن الگوهای نظارتی وسازمان دهی کار و بسط رفتارهای خودراهبر ۴ـ 

بــر اســاس گزارش هــای پژوهشــی موجــود کــه در نیمــۀ اول ســال ١٣٩٩ تهیــه شــده 
ــی  ــتگاه های دولت ــتگاه اداری از دس ــورد پرســش، ٨١ دس ــتگاه م اســت، از ٨٩ دس
ــد،  ــازوکارهای دورکاری مانن ــواع س ــد و ان ــرده بودن ــی ک ــام دورکاری را اجرای نظ
دسترســی برخــط، ویدئــو کنفرانــس، تله کنفرانــس و... را بــه کار برده انــد. ایــن آمــار 
ــان  ــرای پژوهــش حاضــر مهــم اســت کــه بیــش از ٩٠ درصــد کارکن از ایــن نظــر ب
مــورد پرســش از دورکاری رضایــت داشــتند. در مقایســه، درصــد رضایــت مدیــران 
از دورکاری ٧٧ درصــد اســت (گــزارش مستندســازی دســتگاه های اجرایــی در 
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ــت درخــور  ــز رضای ــر نی ــای پیمایشــی دیگ ــا، ١٣٩٩: ٢٨). گزارش ه شــرایط کرون
توجــه کارکنــان از دورکاری را نشــان می دهــد؛ برعکــس، نگــرش نســبتاً منفــی مدیران 
ــد  ــان را تأیی ــر کارکن ــداری) ب ــتقیم (دی ــارت مس ــت کاهــش نظ ــه دورکاری به عل ب
ــارۀ دورکاری»،  ــان درب ــارۀ «نگــرش کارکن ــه در پیمایشــی درب ــرای نمون ــد. ب می کنن
ــه دورکاری در  ــوازن کار و زندگــی و تمایــل ب ــود ت ــه دورکاری، بهب ــۀ مثبــت ب تجرب

ــول اداری، ١٣٩٩: ۶٣).  ــد (تح ــان می دهن ــده را نش آین
در گــزارش مستندســازی (١٩‑٢٠) آمــده اســت کــه از ســویی کارکنــان و 
ســازمان ها بایــد بــا چالش هــای مرتبــط بــه زیرســاخت و تجهیــزات، ســرعت 
اینترنــت، هزینه هــای بــاال، مســائل امنیــت شــبکه و... دســت وپنجه نــرم می کردنــد 
و از ســوی دیگــر کارکنــان از کیفیــت کار تیمــی به نســبت رضایــت کمتــری داشــته اند 
(٧٨ درصــد)، بااین همــه، در کل کارهــای محول شــده را بــا کیفیــت پذیرفتنــی (٨٣ 

ــد (همــان، ٢٨). ــان تعیین شــده (٨۴ درصــد) انجــام داده ان درصــد) و در زم
بــه ایــن ترتیــب، مقایســه نتایــج دو پژهــش نشــان می دهــد کــه دورکاری 
نظارت هــای ســازمانی و فراســازمانی رایــج در محیط هــای کاری را بــر کارکنــان 
ــا،  ــا و هزینه ه ــۀ چالش ه ــود هم ــا وج ــت. ب ــش داده اس ــادی کاه ــدود زی ــا ح را ت
کارکنــان نوعــی تعــادل میــان کار و زندگــی (روزمــره، خصوصــی) برقــرار کرده انــد و 
درصــد باالیــی از آنهــا دورکاری را الگویــی بــرای آینــده می بیننــد. بــه ایــن ترتیــب، 
اســتقرار الگــوی دورکاری از پــی کرونــا، فضاهــای حائلــی میــان کارکنــان (و زندگــی 
خصوصــی و عمومی شــان در جامعــه) و نهادهــای نظارتــی ســازمانی و فراســازمانی 
همــراه بــا فرامینشــان ایجــاد کــرده اســت؛ امــری کــه در نهایــت می توانــد از ســویی 
ــه شــد و از  ــه گشــایش فضاهایــی بیــرون از سیاســت در معنایــی کــه پیش تــر گفت ب

ــر و خودآییــن بینجامــد.  ــه تقویــت ســوژه های خودراهب ســوی دیگــر ب
ـ ٣. بازشدن فضاهایی برای فعالیت های اقتصادی بیرون از سیاست ۴ـ 

ــرای بســیاری از  ــد١٩   ب ــروس کووی ــری وی ــه فراگی ــا وجــود چالش هــای جــدی ک ب
فعالیت هــای اقتصــادی ایجادکــرده اســت، در اینجــا شــاهد گشــایش فضاهــای 
ــۀ فضاهــای تعاملــی  ــازار به مثاب ــه مفهــوم اقتصــاد ب ــازه ای هســتیم کــه کم وبیــش ب ت
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ــوان  ــی را می ت ــن حوزه های ــرون از سیاســت نزدیــک می شــوند. گشوده شــدن چنی بی
ــه هــم مرتبــط) نســبت داد: نخســت، ناتوانــی نهادهــای  ــه دو واقعیــت (ب ــژه ب به وی
رســمی (اقتصــادی) بــرای تصدیگــری به علــت دشــواری های مرتبــط بــا فراگیرشــدن 
ویــروس کرونــا و شــرایط خــاص بین المللــی ایــران به علــت تحریم هــای ظالمانــه و 
دوم، فراهم آمــدن شــرایط و زیرســاخت های دیجیتالــی ــــ کــه همان گونــه کــه گفتــه 
ــته اند ــــ  ــتابانی داش ــعۀ ش ــری توس ــرایط عالم گی ــای ش ــطۀ ضرورت ه ــد، به واس ش
بــرای شــکوفایی کســب وکارهای نویــن. بــه ایــن ترتیــب، گشــایش ها به ویــژه در 
ســه حــوزۀ فعالیت هــای اقتصــادی قابل ذکرنــد: ١‑ مشــاغل خانگــی و خانوادگــی، 
٢‑ کســب وکارهای دیجیتــال، ٣‑ بخــش خدماتــی دیجیتالــی (ن.ک. گــزارش 
فرصت هــا و تهدیدهــای کرونــا بــری کســب وکارهای ایرانــی: ٢٣). از چشــم اندازی 
ــی  ــه فضاهای ــر اینک ــم کســب وکارهای خانگــی عــالوه ب نظــری، گســترش و تحکی
هویت یابی هــای  می کننــد،  فراهــم  جمعــی  پیوندهــای  شــکل گیری  بــرای  را 
جمعــی را تحکیــم می بخشــند و از شــکل گیری نگاه هــای اتم باورانــه١ جلوگیــری 
می کننــد کــه در نهایــت الگــوی کنــش ســودمحور و ابزاری ســازی جامعــه را تشــویق 
ــور، ١٩٩۵: از ٢٨٣). از ســوی دیگــر،  ــرای بحــث مفصــل، ن.ک. تیل ــد (ب می کنن
کســب وکارهای نوپــای الکترونیکــی چه بســا فضاهــای تــازه ای را بــرای شــکل گیری 

ــی مســتقل از سیاســی فراهــم آورد.  جایگاه هــای فراسیاســی و کنش هــای جمع
اینکــه رشــد فزاینــدۀ ایــن کســب وکارها همچنــان ادامــه یابنــد (بــر اســاس 
گــزارش مرکــز توســعۀ تجــارت الکترونیــک، تعــداد نمادهــای اعتمــاد الکترونیــک 
اعطاشــده در نیمــۀ اول ســال ٩٩ نســبت بــه زمــان مشــابه ١٩۶ درصــد رشــد داشــته 
اســت. ن.ک. گــزارش مرکــز توســعه شــکل ٢٫٩. همچنیــن ارزش اســمی تجــارت 
الکترونیکــی در نیمــۀ نخســت ســال ٩٩ نســبت بــه زمــان مشــابه ٢٨۴ درصــد رشــد 
داشــته اســت. ن.ک. همــان، شــکل ٣٫١ و ٣٫٢) و اینکــه فضاهــای تــازه کســب وکار 
و به معنایــی تعامــالت اجتماعــی بتواننــد همچنــان بیــرون از سیاســت فعالیــت کننــد 
(بــر اســاس گــزارش پیشــین، حــدود ٨٧ درصــد واحدهــای تجــارت الکترونیکــی، 

1.  atomistic
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ــد. ن.ک. شــکل ۴٫١)،  ــتفاده می کنن ــرمایه گذاری شــخصی اس ــرای توســعه از س ب
ــن  ــرون از ای ــا بی ــح آنه ــی دارد کــه توضی ــه عوامــل و متغیرهــای گوناگون بســتگی ب
ــا  ــه اینج ــی ک ــا ارزیابی های ــد داد آی ــان خواه ــان نش ــه، زم ــته اســت. بااین هم نوش
دربــارۀ رابطــه تغییــرات در مناســبات اجتماعــی و ویــروس کوویــد١٩   ارائــه شــده اند 

ــه؟  ــا ن ــد ی ــیار خوش بینانه ان بس
ـ ۴. مرزبندی ها فردی  اجتماعی و مداخله های ویروس کووید١٩   ۴ـ 

دگرگونی هــای مناســبات اجتماعــی و فراگیــری ویــروس کوویــد١٩   تنهــا بــه حــوزۀ 
اساســی مرتبــط بــا جامعــۀ مدنــی محدود نمی شــود؛ بلکه ویــروس مهلــک و واگیردار 
موجــب مرزبندی هایــی نیــز در فضاهــای اجتماعی  مــادی شــده اســت کــه دســت آخر 
بــه تقویــت برخــی از ابعــاد آزادی هــای فــردی در فضاهــای عمومــی کمــک رســانده 
ــه  ــازه ای در جامع ــد١٩   «مرزبندی» هــای ت ــروس کووی ــر، وی ــه ســخن دیگ  اســت. ب
میــان نهادهــای ناظــر بــر زندگــی شــخصی و افــراد و نیــز میــان گروه هــای گوناگــون 
ــی بازشــناختنی  ــی، در اینجــا نوعــی مســیر دگرگون ــرار کــرده اســت. به طــور کل برق
ــۀ  اســت: از دگرگونــی مفهومــی «فاصله گــذاری اجتماعــی» و «فاصله گیــری» به مثاب
ــه امــری کــه در  ــه هنجــاری اجتماعــی و از هنجــار اجتماعــی ب ــۀ پزشــکی، ب توصی
حــال روالمنــد (روتیــن) شــدن اســت. در اینجــا به جــای تضمین  هایــی بــرای حفــظ 
ــی  ــد١٩   فضاهای ــروس کووی ــۀ وی ــه مداخل ــه نظــر می رســد ک ــردی، ب آزادی هــای ف
ــم آورده  ــان و... فراه ــان، زن ــل جوان ــون از قبی ــی گوناگ ــای اجتماع ــرای گروه ه را ب
اســت و ایــن گروه هــا در چنیــن فضاهایــی در حــال بازتعریــف رفتارهــای اســتانده 
و هنجارهــای اجتماعــی تجویزشــده اند. البتــه در ایــن میــان بایــد بــا احتیــاط دربــارۀ 
ــۀ  ــی در زمین ــرش کثرت گرای ــز اســتقرار و پذی ــازه و نی ــد شــدن رفتارهــای ت روالمن
آزادی هــای فــردی از ســوی نهادهــای مرجــع و نیــز گروه هــای پرنفــوذ ذی نفــع 

ــرد.  ــری ک نتیجه گی

نتیجه گیری
ایــن مقالــه اســتدالل کــرد کــه فراگیــری ویــروس کرونــا در حــال دگرگونــی مناســبات 
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اجتماعــی در برخــی از حــوزۀ مهــم جامعــه اســت. در ایــن راســتا، بــر اندیشــه های 
فیلســوف اجتماعــی چارلــز تیلــور دربــارۀ جامعــۀ مــدرن آزاد و اهمیــت جامعــۀ مدنی 
در حفــظ و تضمیــن دســتاوردهای آن تکیــه شــد. تیلــور دو ســنگر اساســی جامعــۀ 
ــازار» برمی شــمرد و مشــخصات اصلــی  مدنــی را «حــوزۀ عمومــی» و «اقتصــادی ب
آنهــا را روشــن می ســازد. در ایــن راســتا، مقالــه کوشــید ایــن اندیشــه ها را در نســبت 
ــرای تبییــن  ــد و ب ــا مناســبات خــاص جامعــۀ ایــران بازســازی و بازبسترســازی کن ب
ــتدالل  ــرد. اس ــه کار گی ــد١٩   ب ــروس کووی ــری وی ــی و فراگی ــای اجتماع دگرگونی ه
شــد کــه چگونــه حوزه هــای اساســی جامعــۀ مدنــی تحت تأثیــر وضعیت هــای خــاص 
ــول  ــویی تح ــبات به س ــد و مناس ــال دگرگونی ان ــا در ح ــروس کرون ــدن وی فراگیرش
می یابنــد کــه بــه شــکل گیری و تحکیــم حوزه هایــی بیــرون از سیاســت می انجامنــد. 
همچنیــن نشــان داده شــده کــه چگونــه دورکاری بــه سست شــدن پایگان هــای نظارتی 
بــر کارکنــان انجامیــده اســت، فراگیــری شــبکه های اجتماعــی فضاهایــی را بیــرون 
از سیاســت گشــوده اســت و بــه افــراد اجــازه داده اســت فراموضوعاتــی را بــر اســاس 
عالیــق جمعی شــان صورت بنــدی کننــد و از موضعــی هنجــاری از تصمیم گیــران و 
مرجعیت هــای گوناگــون پرســش کننــد و آنهــا نیــز به نوبــۀ خــود مجبــور بــه واکنــش 
شــوند. همچنیــن، نشــان داده شــد کــه ناتوانــی دولــت از تصدیگــری و توســعۀ 
زیرســاخت های شــبکه اینترنــت به علــت فشــارها و ضرورت هــای فراگیــری کرونــا، 
باعــث شــده اســت فضاهــای جدیــد بــرای کســب وکار بیــرون از دخالــت سیاســی 
فراهــم شــود. ســرانجام، بــا اســتفاده از مفهــوم «مرزبنــدی» اســتدالل شــد کــه اصــل 
ــی رواداری  ــه اصــل لیبرال ــری اجتماعــی درحــال روالمندشــدن اســت و ب فاصله گی
ــه  ــر ســبک های زندگــی کمــک رســانده اســت؛ امــری کــه می توانــد ب دیگــری و تکث

خودراهبــری ســوژه ها، آزادی هــای فــردی و کنشــگری های جمعــی بینجامنــد. 
بااین همــه، اینکــه آیــا ایــن مناســبات همچنــان دوام می یابنــد و در آینــدۀ نزدیــک 
ــه  ــت و ب ــان پرســش برانگیز اس ــد، همچن ــول می یابن ــان تح ــا همچن ــس از کرون پ
ــای  ــن رو پژوهش ه ــی بســتگی دارد. ازای ــل سیاســی  اجتماعی  فرهنگی گوناگون عوام

ــد.  ــب می کن ــری طل ــی پردامنه ت ــای میدان ــر و کاره عمیق ت
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۱  

ــۀ  ــوادۀ ایرانــی به واســطۀ تجرب ــدۀ اصلــی جســتار حاضــر ایــن اســت کــه نهــاد خان ای
مدرنیتــه از فــرم گســترده بــه هســته ای و ســایر اشــکال جدید تــر تغییر شــکل داده اســت 
و ایــن تغییــر فــرم نــوع جدیــدی از خانــواده را بــه وجــود آورده کــه به هیچ وجــه به لحــاظ 
ــا و  ــا در دوران کرون ــدارد. ام ــی را ن ــی انجــام کارویژه هــای قبل ــی توانای ــی و ذهن عین
ــای  ــف در عرصه ه ــیاری از وظای ــی، بس ــای دولت ــی و نهاده ــف حــوزۀ عموم تضعی
مختلــف اقتصــادی، فراغتــی، آموزشــی و روانــی برعهــدۀ خانواده هــا گذاشــته شــد و 
ایــن نهــاد را بــه آســیب  پذیرترین نهــاد در میــان نهادهــای اجتماعــی بــدل کــرده اســت 
کــه نمودهــای ایــن آســیب  پذیری را می تــوان در افزایــش مســائل اجتماعــی و روانــی 
در درون خانــواده مشــاهده کــرد. در مقابــل، حمایت هایــی کــه از ســوی دولــت و ســایر 
نهادهــای غیردولتــی بــه خانــواده ارائــه شــده اســت، محــدود، بی توجــه بــه تغییــر فــرم 
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خانــواده و مبتنــی بــر تصویــری آرمانــی از خانــواده اســت کــه تضادهــای درون آن را 
نادیــده می انــگارد. بــر همیــن اســاس ناتــوان از مواجهــۀ موثــر بــا کروناســت.

اقتصــادی،  گوناگــون  صورت بندی هــای  و  مدرنیتــه  پیامدهــای  از  یکــی 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی آن بــرای خانــواده تبدیــل تدریجــی خانــواده از 
ــر  ــه نهــادی اســت کوچــک و شــکننده کــه حداکث ــوع ب ــا کارویژه هــای متن نهــادی ب
محــدود شــده اســت بــه محلــی بــرای تولیدمثــل، تربیــت اولیــۀ کــودکان و تجربــۀ 
عشــق. واقعیــت آن اســت مدرنیتــه هرجــا کــه رفتــه اســت، کم وبیــش ایــن تغییــرات 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــدودی آن را تجرب ــا ح ــز ت ــی نی ــۀ ایران ــود آورده و جامع ــه وج را ب
به طوری کــه شــاهدیم بــا ورود مدرنیتــه روزبــه روز نهــاد خانــواده خصوصی تــر 
شــده و بیشــتر وظایــف خــود را بــه نهادهــای جدیــدی همچــون مدرســه، دانشــگاه 
و... واگــذار کــرده اســت. بســیاری از اندیشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه خانــواده در 
ایــران از نهــادی گســترده بــه نهــادی هســته ای یــا «شبه هســته ای» تبدیــل شــده اســت 
و برخــی از پژوهش هــا نیــز از ظهــور اشــکال جدیــد خانــواده مثــل هم بالیــن، پــدر 
ــران، ١٣٩٩،  ــاس زاده و دیگ ــد (عب ــان آورده ان ــه می ــد و... ســخن ب ــب، تک وال غای
یزدانــی و دوســتی، ١٣٩۶، ملکــی و دیگــران، ١٣٩۴). در اینجــا بایــد تأکیــد کــرد 
کــه ایــن تغییــرات تدریجــی بــوده و در نتیجــۀ آن فــرم خانــواده عــوض شــده اســت، 
ــی  ــی و فراغت ــادی انتخاب ــه نه ــاری ب ــنتی و اجب ــادی س ــواده از نه ــه خان به طوری ک
تبدیــل شــده اســت. نمــود ایــن تغییــر فــرم را در همــۀ ابعــاد نرم افــزاری (وظایــف 
افــراد، رابطــۀ اعضــا، مناســبات خویشــاوندی، ترجیحــات جنســیتی، گرایشــات دینی 
ــت  ــه، جمعی ــاری درون خان ــی، معم ــل زندگ ــواده (مح و...) و ســخت افزاری خان
خانــواده و...) می تــوان دیــد (جمشــیدی ها و همــکاران، ١٣٩٢، فاضلــی، ١٣٩٣). 
در عیــن حــال مســیر ایــن تغییــرات در خانــواده بــدون مقاومــت نبــوده اســت و در 
جامعــۀ ایرانــی نیــز هماننــد بســیاری از جوامــع دیگــر، دیــن و دولــت مهم تریــن موانع 
در برابــر تغییــرات خانــواده بوده انــد (یزدانــی و دوســتی، ١٣٩۶: ٩۵). به رغــم همــۀ 
ــواده نیــز هماننــد ســایر  ــا، خان ــا ظهــور و گســترش ویــروس کرون ایــن تحــوالت، ب
نهادهــا بــا تغییــرات بی ســابقه ای مواجــه شــد و بــا اتخــاذ سیاســت هایی مثــل 
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فاصله گــذاری اجتماعــی، ســردادن شــعارهایی مثــل «در خانــه بمانیــم» و تعطیلــی 
ــه دوش  ــی، بیشــتر مســئولیت ها ب ــی و غیردولت ــا کاهــش فعالیــت نهادهــای دولت ی
ــا  ــن ســنگر مقاومــت در برابرکرون ــه مهم تری ــکان ب ــن م ــواده گذاشــته شــد و ای خان
ــی خاصــی  ــرناچاری و چــون متول ــاد، از س ــن نه ــر، ای ــی دیگ ــه بیان ــل شــد. ب تبدی
ــا  ــد ی ــل ده ــف خــود را تقلی ــا وظای ــد ســایر نهاده نداشــت و نمی توانســت همانن
بــه ســایر افــراد و گروه هــا منتقــل کنــد، مجبــور شــد بــا وجــود تغییــر فــرم و فقــدان 
امکانــات و ابزارهــای عینــی و ذهنــی بــرای ایفــای نقش هــای جدیــد، دوبــاره وظایف 
واگذارشــده و حتــی بیشــتر از آنهــا را برعهــده بگیــرد. ازایــن رو در طــول ایــن دو ســال 
شــاهدیم کــه بــار دیگــر خانــواده فرمــی شبه گســترده بــه خــود گرفتــه و بــه مکانــی برای 
انجــام فعالیــت متنــوع آموزشــی، اقتصــادی، مراقبتــی، بهداشــتی، تفریحــی و روانــی 
ــا تعطیلــی  تبدیــل شــده اســت. در حــوزۀ آمــوزش، در ایــن ســال های کرونایــی و ب
آموزش هــای حضــوری در مــدارس و دانشــگاه ها، به منظــور جلوگیــری از ایجــاد 
ــون و  ــق تلویزی ــل آموزشــی ازطری ــار شــاهد شــیوه های بدی ــه در آمــوزش به اجب وقف
طراحــی اپلیکیشــن هایی مثــل شــبکۀ اجتماعــی دانش آمــوزان (شــاد) در آمــوزش و 
پــرورش (غفــوری فــرد، ١٣٩٩: ٣٣) هســتیم و دانشــگاه های مختلــف کشــور نیــز 
ــرای دانشــجویان کردنــد کــه  ــدازی ســامانه های مختلــف آموزشــی ب ــه راه ان اقــدام ب
در همــۀ آنهــا دانش آمــوزان و دانشــجویان بایــد در خانــه بماننــد و ازطریــق اینترنــت 
ــن  ــز همی ــه نی ــای فوق برنام ــرای کالس ه ــای مجــازی حاضــر شــوند. ب در کالس ه
اتفــاق افتــاده اســت؛ مثــًال کالس هــای فوق برنامــه ای مثــل یادگیــری زبان هــای 
خارجــی ازطریــق فضــای مجــازی و از راه دور برگــزار می شــوند. در حــوزۀ اقتصــاد 
نیــز بــا تعطیلــی اجبــاری بازارهــا در ایــن چهــار مــوج کرونــا، بســیاری از صاحبــان 
ــق فضــای مجــازی فعالیت هــای  ــد و ازطری ــه بمانن ــور شــدند در خان مشــاغل مجب
ــا اجــرای  ــا ب ــرده اســت ت ــت ســعی ک ــن حــوزه دول ــد. در همی خــود را انجــام دهن
طرح هایــی مثــل طــرح ملــی توســعۀ مشــاغل خانگــی و بــا شــعار «در خانــه بمانیــد 
ــا را در  ــا آورد و آنه ــه درون خانواده ه ــد»، فضــای کســب وکار را ب ــی کنی و درآمدزای
برابــر بــازار بی رحــم رقابــت اقتصــادی تنهــا گذاشــته اســت. در حــوزۀ فراغتــی نیــز 
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یافته هــای نظرســنجی پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات نشــان می دهــد کــه در 
دوران کرونــا رفتارهــای فراغتــی به ســمت فعالیت هــای منفعالنــه سمت وســو پیــدا 
کــرده اســت و فعالیــت در شــبکه های اجتماعــی مجــازی (بــا فراوانــی ۴٠ درصــد)، 
ســرگرمی و بــازی بــا فرزنــدان و اعضــای خانــواده (بــا فراوانــی٢٨٬۴ درصــد)، 
ــا  ــواده (ب ــا اعضــای خان ــو ب ــی ٢۶٬۶ درصــد)، گفت وگ ــا فراوان ــاب (ب ــۀ کت مطالع
فراوانــی ١٩٬١ درصــد) و تماشــای فیلم هــای ســینمایی (بــا فراوانــی ١٨٬١ درصــد) 
عمده تریــن مــواردی اســت کــه افــراد ازطریــق آن اوقــات فراغــت خــود را در شــرایط 
ــت در دوران  ــات فراغ ــنجی اوق ــزارش نظرس ــد (گ ــپری می کنن ــی س خودقرنطینگ
ــم در نتیجــۀ کاهــش ارتباطــات،  ــا، ١٣٩٩: ١٣). در حــوزۀ ســالمت روان ه کرون
ــه، اعضــای  ــرون از خان ــای بی ــی فضاه ــکان و تعطیل ــی، از دســت دادن نزدی تنهای
ــی خاصــی همچــون  ــا مســائل روان خانواده هــا مخصوصــاً کــودکان و ســالمندان ب
اضطــراب، اســترس، افســردگی، پرخاشــگری و فشــارهای روانــی مواجه شــده اند که 
بــاز هــم در ایــن زمینــه به دلیــل تعطیلــی مراکــز روان شــناختی و مشــاوره، بیشــتر بــار 
رفــع ایــن مشــکالت نیــز بــه دوش خانواده هــا گذاشــته شــده اســت و بــرای مقابلــه بــا 
این چنیــن مســائل روان شــناختی ســعی شــده اســت بــا اجــرای طرح هــا و برنامه هــا 
و شــعارهای ناظــر بــه مراقبــت شــخصی و فــردی مثــل شــناخت احساســات فــردی، 
مهربانــی بــا دیگــران، افزایــش تمرکــز شــخصی و... در بســتر خانــواده و زمینه زدایــی 
از علــل، بســترها و مکانیســم های شــکل گیری ایــن نــوع مســائل راهکارهــای موقتــی 
ارائــه شــود. حــوزۀ مراقبتــی و بهداشــتی دیگــر حــوزه ای اســت کــه بخــش عمــده ای 
ــا جایــی کــه شــاهدیم در  ــا بــه خانــواده واگــذار شــده اســت، ت از آن در دوران کرون
دســتورالعمل های ســازمان بهداشــت جهانــی، وزارت بهداشــت و... تأکیــد بــر ایــن 
ــه از بیمــاران مراقبــت شــود و تنهــا در مــوارد حــاد  اســت کــه حتی االمــکان در خان
بیمــار بــه مراکــز پزشــکی منتقــل شــود. ایــن افزایــش وظایــف جدیــد در هرکــدام از 
محورهــای فــوق در حالــی اســت کــه نهــاد خانــواده سال هاســت تغییــر فــرم داده و 
بــا کمتریــن حمایــت نیــز در دوران کرونــا مواجــه بــوده اســت. سیاســت های دولتــی 
بیشــتر بــر حــوزۀ بهداشــت و اقتصــاد متمرکــز بــوده (گــزارش معاونــت پژوهش های 
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اجتماعــی فرهنگــی دفتــر مطالعــات آمــوزش و فرهنــگ، ١٣٩٩: ١) و همیــن مســئله 
ــون  ــای گوناگ ــان نهاده ــترین آســیب را در می ــواده بیش ــا خان باعــث شــده اســت ت
ــازار و  ــی نهادهــای آموزشــی، تفریحــی، ب ــارت دیگــر، تعطیل ــد. به عب ــه خــود ببین ب
نیمه تعطیلــی نهادهــای دولتــی و ســایر محدودیت هــای دوران کرونــا بیش ازهمــه بــر 
نهــاد خانــواده فشــار وارد آورده اســت؛ فشــارهایی کــه نمودهــای آن افزایــش انــواع 
ــات  ــی، تعارضــات و اختالف ــونت خانگ ــالق، خش ــل ط ــی مث ــیب های اجتماع آس
زناشــویی، خودکشــی، بیمــاری و مــرگ سرپرســتان خانــوار، پرخاشــگری، اســترس، 
اضطــراب، افســردگی و... اســت. نبایــد از یــاد بــرد کــه فــرم شبه هســته ای و ســایر 
اشــکال نوپدیــد خانــوادۀ ایرانــی قبــل از کرونــا نیــز بــا مســائل و مشــکالت زیــادی 
ــار مضاعــف مســئولیت نیــز بسترســاز  دســت به گریبان بودنــد و اضافه شــدن ایــن ب
تشــدید ایــن مشــکالت شــده و ناکارآمدی هــای خانــواده را بیش ازپیــش عیــان کــرد 
اســت و ایــن دقیقــاً بــر خــالف برخــی از تصــورات روان شناســانه در ابتــدای ظهــور 
ــا فرصتــی اســتثنائی بــرای  ــا در جامعــۀ ایرانــی اســت کــه معتقــد بودنــد کرون کرون
ــو و  ــش گفت وگ ــدن فرصــت افزای ــه مان ــا در خان ــا ب ــی اســت ت ــای ایران خانواده ه
خوددرمانــی فراهــم  شــود و نوعــی خــودکاوی و خوددرمانــی را در خانواده هــا شــاهد 
خواهیــم بــود (نوابی نــژاد، ١٣٩٩: ٢). البتــه شــدت و ضعــف این مشــکالت مســلماً 
بــرای همــۀ خانواده هــا و اعضــای آن بــه یــک میــزان نیســت و خانواده هــای طبقــات 
ــد. نتیجــۀ  ــن و بزرگ ســاالن بیشــترین آســیب را می بینن ــه و والدی فرودســت جامع
کلــی ایــن وضعیــت ایجــاد نوعــی درماندگــی در خانــواده اســت و راهکارهایــی هــم 
کــه از ســوی نهادهــای مختلــف و مخصوصــاً دولــت جهــت قدرتمندســازی نهــاد 
خانــواده در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، بهداشــتی، روانــی و فراغتــی ارائــه 
ــواده را کاهــش  ــا حــدی چالش هــای پیــش روی خان شــده اســت، ممکــن اســت ت
دهــد؛ امــا تغییــر فــرم خانــواده، ارائــۀ تصویــری آرمانــی و غیرواقع گرایانــه از خانــواده 
ــز  ــاد و نی ــن نه ــا و تناقضــات موجــود در ای ــا، چالش ه ــن تضاده ــر نگرفت و در نظ
انباشــت مســئولیت ها در دوران کرونــا موانعــی جــدی بــر ســر راه واگــذاری ســنگر 

مقاومــت علیــه کرونــا بــه خانــواده اســت.
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۱    
۲   

 نقــل اســت کــه عبداللــه را وقتــی مصیبتــی رســید، خلقــی بــه تعزیــت او رفتنــد. گبری 
نیــز برفــت و بــا عبداللــه گفــت: «خردمنــد آن بــود کــه چــون مصیبتــی بــه وی رســد، 

روز نخســت آن کنــد کــه پــس از ســه روز خواهــد کــرد (عطــار).»
مــا عطــار نخوانــده بودیــم؛ اگــر خوانــده بودیــم، بایــد صبــر می کردیــم تــا روز 
ــم چــه می شــود.  ــا ببینی ــی می آســودیم ت خت ــی لَ ــوز نرســیده اســت! یعن ســوم کــه هن
ــن ویروســی رســانه ای اســت و  یکــی اش خــودِ نویســنده، روز اول فکــر می کــرد ای
کرونــا آن قدرهــا جــدی نیســت. ایــن وقتــی بــود کــه تــازه تــاج در چیــن بــر دل نشســته 
بــود. روز نخســت بــود؛ ولــی دورۀ «خاموشــی» بــه توصیــۀ عطــار گذشــته بــود؛ در 
ــی  ــه دســت آدم دســتگاهی ارتباطــی اســت، هرکــس خــودش را حکیم ــه ای ک زمان

ــرد. ُب ــرده بِ ــز نک ــد گ ــه می توان ــدارد ک می پن

١. این قطعه ای از یک جستار بلند دربارۀ کرونا به نام «تاج در تن» است.

٢. رمان نویس
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روز نخســت نــور آفریــده نشــد؛ بیشــتر تاریکــی بــود که گســترده می شــد و محققان 
پیشــاپیش کنشــگران فریــاد می زدنــد نمی داننــد دربــارۀ چــه ســخن می گوینــد. برخــی 
از آن حرف هــای روز اول دیگــر تکــرار نشــد.  چــرا؟ زمــان! زمــان بــه آن هــا نشــان داد 
آن گفته هــا از حکمــت ســیراب نمی شــد و هنــوز «نمــاز را نیامــده از چاوشــان بانگــی.» 
گفتنــد راِه قــم ببندیــد و قــم را از کشــور جــدا کنیــد تــا ویــروس ســرایت نکنــد. 
ایــدۀ «جدایــی» قــم «از» ایــران تازگــی نداشــت؛ پیش تــر یکــی از مدیــران مدرســه های 
دینــی مطرحــش کــرد. بی بی ســی فارســی بــر ســرِ دســتش گرفــت تــا اهــل «فجــازی» 
ــرای  ــر هرچــه شــوخی تر باشــد، ب ــۀ خلقــی شــد کــه خب ــۀ مطایب ــد. مای ترنــدش کنن
ــا  ــِم همــان مطایبه گــران ب آن هــا جدی تــر اســت. ولــی ســالِ بعــد همیــن نظــر در قل

هــراس تایــپ می شــد: «تــو را خــدا راِه قــم را ببندیــد و خرجــش جــدا کنیــد.» 
موضــوع دیگــری هــم بــود: هم زمــان بــا قــم، یــک شــرکت هواپیمایــی هــم متهــم 
شــد کــه پروازهایــش از چیــن ایــن بیمــاری را گســترش داده اســت. آن هــا می گفتنــد 

نبایــد بــه ایــن شــرکت هواپیمایــی اجــازۀ پــرواز داده می شــد. 
ــا  ــور ب ــی االن ٢١۶ کش ــت؛ ول ــر سیاســت های روز اول نیس ــر تأثی ــی منک کس
کرونــا درگیــر هســتند و هیچ کدامشــان قــم یــا ماهــان ندارنــد. کرونــا حریــفِ همــۀ 
ــم  ــی ه ــازمان بهداشــت جهان ــی س ــفِ روز اول. حت ــد، حری ــا ش ــایعه ها و راه ه ش

ــد.  ــدی» صــادر کن ــتورالعمل های «جدی ــان، دس ــا گذشــت زم ــد ب ــه می دی عاقالن
فی المجلــس یــک نمونــه از همیــن ایده هــای روز اول را بررســی کنیــم تــا 

فضیلــت ســکوت را دریابیــم: 
«آیا بگیر و ببندها مؤثر بوده است؟» 

ــا در  ــر از شــیوع کرون ــی قبل ت ــد خیل ــد. نیوزلن ــال می زنن ــد را مث موافقــان نیوزلن
ــی را  ــای هوای ــاً راه ه ــد تقریب ــرد. نیوزلن ــاز ک ــا را آغ ــن محدودیت ه ــارج از چی خ
بســت و تازه واردهــا را بــه قرنطینــۀ خانگــی می فرســتاد. امــا بیــش از هــزار نفــر تــا  
(٢۴ تیــر ١٣٩٩) در نیوزلنــد کرونــا گرفته انــد. به رغــِم توفیــق ایــن کشــور در قیــاس 
بــا باقــی بــالد، حتــی نیوزلنــد هــم مشــکوک اســت کــه تــا کــی می توانــد ایــن وضــع 
را ادامــه بدهــد. آن هــا وحشــت دارنــد از اینکــه راه هــا را بــاز کننــد و همــۀ رشــته ها 
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پنبــه شــود. ولــی چــاره چیســت؟ توریســم و تولیــد ســرمایه چــه می شــود؟ لوکیشــن 
ــا چطــور؟  ــاب حلقه ه ارب

صــرفِ نظــر از کشــورهای ایزولــه و کم مشــکل و بــا زیرســاخت های قــوی مثــل 
نیوزلنــد، باقــی جهــان نمی دانســتند و نمی داننــد بــا ارتباطاتشــان چــه کننــد. آیا می شــود 
بســت و راحــت پــا را روی هــم انداخــت از کیســه خــورد؟ تــِه کیســه زود بــاال می آیــد. 
مثــًال ایــران بــا ١۵ کشــور همســایه اســت و بیشــتر از ســه هــزار کیلومتــر مــرز آبــی 
مشــترک دارد. مــا بــا بیشــتر همســایه ها روابــط ســرد داریــم. حتــی اگــر بتوانیــم کشــور 
را ایزولــه کنیــم و مرزهــا را ببنیدیــم، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ همیــن فــردا صبــح 
همســایۀ هم زبــان می توانــد بگویــد ایرانی هــا اتبــاع مــا را بــه رودخانــه انداختنــد! رســانۀ 
ــه ای غــرق  ــد کــه در رودخان ــوادۀ اتباعــی منتشــر می کن ــری از خان ــد هــم تصوی معان
شــده اند؛ کــدام روایــت پذیرفتــه می شــود؟ روایــت مرزبانــی مــا یــا روایــت رســانه ؟

ایده هــای روز نخســت تنهــا بــه قــم و ماهــان مربــوط نبــود؛ بحث هــا ریشــه ای تر 
از ایــن حرف هاســت؛ ماســک بزنیــم یــا نزنیــم؟ توصیه هــای بهداشــتی در روزهــای 
اول ایــن بــود کــه الزم نیســت همــۀ مــردم ماســک بزننــد. همــان توصیــه االن تغییــر 
ــر  ــا کارکــرد ماســک تغیی ــد. آی ــزم هســتند ماســک بزنن ــدا کــرده اســت و همــه مل پی
کــرده اســت؟ خیــر. انــدازۀ ویــروس ١٢۵ نانومتــر اســت و ماســک ها آنقــدر 
ــی ماســک  ــد. ول ــر ایــن مقــدار مقاومــت کنن ــد در براب ریزبافــت نیســتند کــه بتوانن
دســت کم «تلنگــر» می زنــد کــه همــه دارنــد اصــول بهداشــتی را رعایــت می کننــد یــا 
اگــر ذرات ویــروس بــه ذرات بزرگتــری چســبیده باشــند، از ماســک عبــور نخواهنــد 
ــه اســتفاده از ماســک شــده ایم؛ برخــی از  ــزم ب ــا مل کــرد. دلیلــش هرچــه باشــد، م
ــوز آن را ضــروری ندانســته اند.  ــرده  و برخــی هن ــزام اســتفاده ک ــن ال کشــورها از ای
ــا ایــن  در شــرق دور همــه ماســک می زننــد. آن هــا ســابقۀ دســت وپنجه  نرم کــردن ب
جــور بیماری هــا   مثــل  ســارس ـ  را دارنــد و بــه ماســک عــادت کرده انــد. در آمریــکا 
جمعیــت شــایان توجهــی ماســک نمی زننــد؛ امــا نوعــاً فاصلــۀ اجتماعــی را رعایــت 
می کننــد. نویســندۀ تصاویــر زنــده چهــار گوشــۀ ایــن کشــور را از روی ارث َکــم دیــده 
ــدان تایمــز  ــان هفــده شــهریورِ شــمالِی تهــران بیشــتر از می اســت؛ ماســک در خیاب
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ــارۀ ماســک یکــدل نیســتند.  نیویــورک زده می شــود. محققــان درب
نامــزد دیگــر گمانه هــای روز اول هیدروکســی کلروکیــن بــود؛  ترامــپ گفــت ایــن 
دارو اثــری معجزه آســا دارد. حتــی ســازمان غــذا و داروی آمریــکا اســتفاده از ایــن دارو 
بــرای کرونــا را تجویــز کــرده بــود. ولــی االن محققــان تردیــد دارنــد کــه آیــا ایــن دارو 
ــن دارو عــوارض جــدی دارد. در  ــر اســت. برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد ای مؤث
ایــن جــدال علمــی هنــوز دو طــرف اســتدالل هایی دارنــد؛ ولــی تقریبــاً اســتفاده از ایــن 
دارو رد شــده اســت. شــبیه ایــن داســتان بــا دوزِ کمتــر بــرای ایپوپروفــن بــه وجــود آمــد. 
روزهــای اول ســازمان بهداشــت جهانــی بــا مصــرف ایــن دارو موافــق نبــود؛ ولــی االن 
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ایپوپروفــن بــرای کرونایی هــا آن چنــان مضــر نیســت. 

ایــدۀ اینکــه در هــوای گــرم ایــن ویــروس فروکــش خواهد کــرد، در همــان روزهای 
قــل محافــل بــود. امــا گذشــت زمــان ایــن انــگاره را بــا تردیــد مواجــه کــرد. یکی از  اول نُ

بیشــترین آمــار تلفــات در ایــران مربــوط بــه یکــی از روزهــای گرم تابســتان بود. 
در روز اول گفتــه بودنــد کــه ســیگاری  ها بیشــتر مراقب باشــند. دوبــاره عده ای گفتند 
ممکــن اســت نیکوتیــن مــردم را در برابــر بیمــاری ایمن کند. گــروه دیگری از دانشــمندان 

در نیویــورک گفته انــد اتفاقــاً ســیگاری ها کرونــای ســخت تری خواهند داشــت. 
نکتــۀ اساســی ایــن اســت کــه هنــوز روزِ ســوم فــرا نرســیده اســت. هنــوز نمی دانیم 
ــد یــک دور  ــد؛ هــر چن ــا درســت از آب درمی آی کدام یــک از حرف هــای روز اول م

کامــًال همــۀ حرف هــای روز نخســت به نحــوی بــا تردیــد مواجــه شــد. 
ــا  ــی ت ــن شــهر شــلوغ یــک شــایعه بیــش از باقــی شــایعه ها جــذاب و حت در ای
حــدی درســت! بــود. شــایعه شــد نســل پنجــم اینترنت هــای همــراه  ۵G بــه شــیوع 
ویــروس کرونــا کمــک کــرده اســت. در انگلســتان هفتــاد دکل مخابراتــی مربــوط بــه  
ــادگی گذشــت.  ــه اش به س ــار کنای ــوان از کن ــا نمی ت ــد؛ ام ــیده ش ــش کش ــه آت ۵G ب
ــل  ــا به ســرعت منتق ــود کرون ــل خ ــا مث ــارۀ کرون ــای روز اول درب ــایعه ها و خبره ش
می شــد؛ دلیــل ایــن ســرعت هــم اینترنت هــای آمــاده و پرســرعتی مثــل  ۵G بــود! 
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پــس از شــیوع ویــروس کرونــا، در حــوزۀ مباحــث اشــتغال توجه هــا عمدتــاً معطــوف 
بــه مســئلۀ بیــکاری، نیــروی بیــکار و نــرخ کمــی آن بــوده اســت. امــا به نظــر می رســد 
کــه خــود مســئلۀ کار، کیفیــت آن و نیــروی کار شــاغل نیــز نیــاز بــه توجــه دارد؛ یعنــی 
توجــه بــه افــرادی کــه در وضعیــت کرونایــی شــغل خــود را از دســت نداده انــد، ولــی 
در خــارج از محــل کار ســابق خــود مشــغول بــه کار هســتند.٣ به عبــارت دیگــر، در 
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٣. مفهوم پریکاریا را باید در نسبت با مفهوم پرولتاریا فهمید. پرولتاریا به کارگران کارخانۀ صنعتی اطالق می شود 
که دارای انسجام طبقاتی و سازمان یافتگی هستند. اعضای این طبقه وضعیت شغلی مشخص و آینده ای معین 
دارند. اما، در مقابل، پریکاریا نیروی کار شهری است که شکل خاصی از آرایش طبقاتی را دارد: بخش بخش، دارای 
اهداف چندگانه، سیار و سازمان نیافته. این افراد عمدتاً ثبات شغلی ندارند، پاره وقت کار می کنند و دستمزد ناچیزی 
می گیرند. آنها دچار نوعی پادرهوایی و آیندۀ نامشخص اند.(بنگرید به: هاروی، دیوید، از حق به شهر تا شهرهای 
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ــا آنچــه  ــه ی ــه کیفیــت و مختصــات کار در خان ــم کــرد ب ــن جســتار ســعی خواهی ای
ــه  ــوع به خصــوص ب ــن موض ــیم.١ ای ــود، بیندیش ــناخته می ش ــوان دورکاری ش به عن
ایــن دلیــل اهمیــت دارد کــه طوالنی شــدن دورۀ کرونــا می توانــد بــه فربه ترشــدن ایــن 
نــوِع خــاص از مناســبات شــغلی در جهــان پســاکرونا دامــن بزنــد و بــه  همیــن دلیــل، 

توجــه بــه پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی آن ضــروری اســت.
گرچــه به ظاهــر چنیــن به نظــر می رســد کــه دورکاری بــرای فــرد راحت تــر، 
منعطف تــر و انســانی تر از فعالیــت در محــل کار اســت، در ایــن نوشــتار کوتــاه 
ســعی خواهیــم کــرد از منظــری اجتماعــی و البتــه انتقــادی تعمــداً بــر وجــوه دیگــری 

ــن شــکل از اشــتغال در ســه محــور اشــاره هایی داشــته باشــیم: از ای
ــه چشــم می خــورد، از بیــن  ١. نخســتین مؤلفــه ای کــه در ایــن فــرم از اشــتغال ب
رفتــن مــرز بیــن محــل کار و محــل زندگــی اســت. ایــن ویژگــی می توانــد تبعاتــی از 
قبیــل نامناســب بودن محیــط خانــه بــرای انجــام کار و مشــکالت خانوادگــی ناشــی از 
ــا جمعیــت بیشــتر و مســکن  آن را به دنبــال داشــته باشــد، به خصــوص خانوار هــای ب
کوچک تــر بیشــتر در معــرض ایــن مشــکالت هســتند. امــا مســئله فقــط مــکان، یعنــی 
بعــد مــادی ماجــرا، نیســت کــه کار در آن محیــط فیزیکی انجــام می گیــرد. عالوه براین، 
در دورکاری نوعــی فضــا تولیــد می شــود. در دورکاری شــخصی ترین ســاحات زندگــی 
ــه  ــه ای ک ــود و در خان ــه ای می ش ــل ارزش مبادل ــا، محم ــای م ــی خانه ه ــم، یعن ــا ه م
ــود و دســت نخورده  ــی و انســانی ب ــی، کیف ــق ارزش  مصرف ــش ازآن بســتر تحق ــا پی ت
ــز  ــی نی ــاظ زمان ــود. در دورکاری به لح ــد می ش ــی تولی ــود ارزش اضاف ــده ب ــی مان باق
مــرز بیــن اوقــات کار و اوقــات فراغــت مخــدوش می شــود. بــرای مثــال، نیــروی کاری 
کــه پیش ازایــن و در محــل کار صرفــاً حــدود هشــت ســاعت کار می کــرد و بعــد از آن 
بــه راحتــی دســت می یافــت، اکنــون ایــن هشــت ســاعتِ کاری در تک تــک لحظــات 
شورشی، ترجمۀ خسرو کالنتری و پرویز صداقت، تهران: آگاه، ١٣٩٩: ١۶‑ ١٧) طیف وسیعی از مشاغل را 
می توان جزء پریکاریای شهری محسوب کرد. اما ما در اینجا با توجه به موضوع بحث، صرفاً از پریکاریایی سخن 
خدماتِ  بخش  هم  بیشتر  است،  مدنظرمان  خدمات  بخش  عمدتاً  یعنی  است؛  دورکاری  به  مربوط  می گوییم که 
خصوصی تا دولتی. ( البته پاره ای از مشاغل بخش تولیدی که نیاز به ابزار تولید خاصی ندارد نیز می تواند به صورت 

دورکاری و در منزل انجام  گیرد که آن ها را هم نباید فراموش کرد.)
1. Speculate
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زندگــی او پخــش می شــود و نیــروی کار نمی توانــد مــرز مشــخصی را بیــن کار و زندگی 
ــه دورکاری هســتند مکــرر  ــن روزهــا مشــغول ب ــرادی کــه در ای ــد. از اف مشــخص کن
می شــنویم کــه نمی تواننــد زمــان خــود را مدیریــت کننــد و احســاس می کننــد کــه در 
تمــام مــدت شــبانه روز، حتــی لحظاتــی کــه به لحــاظ بدنــی فعالیــت شــغلی ندارنــد، 
ذهنشــان به طــور مرتــب درگیــر کار اســت. ایــن مســئله بــرای زنــان کــه در مقایســه بــا 
ــه و کارهــای مراقبتــی را نیــز انجــام می دهنــد بغرنج تــر اســت؛  مــردان، کارهــای خان
به خصــوص کــه تعطیلــی مــدارس نیــز قــدری از بــار آمــوزش را بــر دوش آنهــا انداختــه 
اســت. بــرای زنــان ســه زمــان در هــم  تنیــده شــده اســت: زمــان انجــام کار حرفــه ای، 
ــا، آمــار  ــزل و زمــان فراغــت. پــس از شــیوع ویــروس کرون زمــان انجــام کارهــای من
ــد  ــان بیــش از مــردان گــزارش شــده اســت کــه یکــی از دالیــل آن می توان ــکاری زن بی
همیــن درهم تنیدگــی زمان هــا و عــدم امــکان تفکیــک و رســیدگی  بــه همــۀ آنهــا باشــد.
آنچــه در ایــن محورشــایان تأمــل و بازاندیشــی  اســت، مربــوط اســت بــه نحــوۀ 
درک از مســئلۀ کار در ســرمایه داری اولیــه کــه مبتنــی بــود بــر دو مفــروض جدایــی 
ــع،  ــات فراغــت. درواق ــات کار از اوق ــی اوق ــکونت و جدای محــل کار از محــل س
چنیــن صورت بنــدی کالســیکی از مســئلۀ کار معطــوف بــر جامعــۀ صنعتــی و تولیــد 
ــد بخــش  ــی رش ــد، از طرف ــهری جدی ــۀ ش ــا در جامع ــوده اســت. ام ــه ای ب کارخان
خدمــات و از طــرف دیگــر گســترش تکنولوژی هــای ارتباطاتــی ایــن امــکان را 
ــوردد و وارد  فراهــم کــرده اســت کــه مناســبات ســرمایه داری زمــان و مــکان را درن
خصوصی تریــن ســاحات زندگــی فــرد شــود و مســئلۀ کرونــا از ایــن جنبــه می توانــد 

ــوع از مناســبات کاری شــود. ــن ن باعــث تشــدید و فربه ترشــدن ای
٢. مولفــۀ دیگــر دورکاری جدایــی نیــروی کار از همــکاران اســت. ایــن مســئله از 

دو جنبــه اهمیــت دارد. 
از ســویی آنچــه بــه کار وجهــه ای انســانی می بخشــد، عنصــر اجتماعــی آن اســت؛ 
ــی از  ــری و آگاه ــا دیگ ــل ب ــان، تعام ــا هم نوع ــاط ب ــه ارتب ــی ک ــان لحظات ــی هم یعن
وضعیــت یکدیگــر در محــل کار به  وقــوع مــی پیونــدد.  امــا مــا در دورکاری بــا انســانی 
ــردازد.   ــه فعالیــت می پ ــاده و منفــرد ب ــه رو هســتیم کــه یکه افت ــده از اجتمــاع روب بری
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ــا  ــا ب ــۀ کارفرم ــئلۀ رابط ــت، مس ــل اس ــور تأم ــری درخ ــه ام ــرا ک ــر ماج ــوی دیگ س
نیــروی کار اســت. وقتــی نیــروی کار در محــل کار مشــغول فعالیــت اســت، کارفرمــا 
ــی در  ــی جمع ــد در کنش ــع می توان ــن جم ــان روبه روســت و ای ــی از کارکن ــا جمع ب
برابــر کارفرمــا اعتــراض، مطالبه گــری و چانه زنــی داشــته باشــد. از ایــن رو کارفرمــا 
بــرای اتخــاذ هــر تصمیمــی دربــارۀ نیــروی کار ناچــار اســت همــۀ کارکنــان را در نظــر 
داشــته باشــد. امــا وقتــی کارفرمــا فقــط بــا نیــروی کارِ تک افتــاده ای مواجــه می شــود، 
ــد. به خصــوص ایــن مســئله را  ــر می کن ــا تغیی ــا کارفرم ــروی کار ب ــن نی مناســبات بی
بایــد در کنــار مســئلۀ لشــکر بیــکارانِ ناشــی از کرونــا قــرار دهیــم کــه وضعیــت نیروی 
کار را بی ثبات تــر می کنــد و هرگونــه قــدرت چانه زنــی و اعتراضــی را از وی ســلب 

ــه کارفرمــا می بخشــد. ــدار خاصــی را ب ــل، اقت ــد و در مقاب می کن
ــه  ــوط اســت ب ــاز اندیشــی اســت، مرب ــن محــور شایســتۀ تأمــل و ب آنچــه در ای
نحــوۀ تلقــی طرفــداران بــازار آزاد از مفهــوم انســان و به تبــع آن نحــوۀ تعامــل کارفرمــا 
ــردِ منفــرد  ــد ایــن تعامــل بایــد به صــورت آزاد بیــن دو ف ــروی کار کــه معتقدن ــا نی ب
انجــام گیــرد و بــا تشــکیل هرگونــه تشــکل یــا اتحادیــه بــرای حمایــت از نیــروی کار 
ــن   ــه از بی ــد ب ــدگاه می توان ــن دی ــا از ای ــئلۀ کرون ــن، مس ــد. بنابرای ــت می کنن مخالف
بــردن هــر نــوع تشــکل یابی و کنــش جمعــی نیــروی کار کمــک کنــد و از ایــن حیــث 
نیــز امکانــی بــرای تشــدید مناســبات ســرمایه دارانه فراهــم آورد. لــذا ممکــن اســت 
بــا طوالنی شــدن وضعیــت کرونــا مــا شــاهد ایــن امــر باشــیم کــه پــس از رخت بســتن 
ــه  ــد؛ به خصــوص ک ــن مناســبات کاری پابرجــا بمان ــان ای ــز همچن ــروس نی ــن وی ای
ادامــۀ ایــن وضعیــت کامــال منافــع کارفرمــا را در پــی دارد؛ زیــرا عــالوه بــر اقتــدار 
خاصــی کــه در رابطــه بــا نیــروی کار بــه دســت مــی آورد، دورکاری، به لحــاظ 
اقتصــادی نیــز به ســود اوســت، چــرا کــه دیگــر لزومــی نــدارد کــه کارفرمــا هزینه هــای 

حضــور فیزیکــی نیــروی کار در محــل کار را بپــردازد.
٣. در دورکاری مــا شــاهد حــذف فــرد از مناســبات زندگــی شــهری نیــز هســتیم و 
نوعــی سیاســت زدایی در دل آن پنهــان اســت، درحالی که، نفس حضــور فیزیکی نیروی 
کار در شــهر اهمیــت سیاســی دارد. بــرای مثــال، اینکــه نیــروی کار از یــک نقطــۀ شــهر 
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بــه مناطــق دیگــر مــی رود و در ایــن مســیر وارد فضاهــای عمومــی و تجــاری می شــود، 
فضاهــا را مشــاهده می کنــد و بــا دیگــران ارتبــاط می گیــرد یــا وقتــی کــه نیــروی کار از 
مناطــق پایین شــهر بــه مناطــق باالشــهر مــی رود و تبعیض هــا و نابرابری هــا را می بینــد، 
همــۀ ایــن مــوارد بــار سیاســی دارد. امــا دورکاری ایــن حــق بــه شــهر را از شــهروند دریــغ 
می کنــد؛ همیــن حــق کوچــک ولــی مهــِم حضــور در شــهر. مــا شــاهدیم کــه چگونــه 
دانشــگاه و دانشــجو کــه یــک وجــه مهــم آن وجــه سیاســی اســت، بــا آمــوزش مجــازی 
کــه نوعــی دورکاری اســت، سیاســت زدایی شــده اســت و دانشــجویان غیرمرکزنشــین 
بــه شــهرها و شهرســتان های خــود بازگشــته اند، امــا فراینــد کنکــور، جــذب دانشــجو 
و گــردش پولــی کــه از ِقَبــل آن صــورت می گیــرد همچنــان به قــوت ادامــه دارد، بــدون 

اینکــه دانشــجو رنگــی از دانشــگاه و رویــی از اســتاد دیــده باشــد. 
ــت  ــرل را افزایــش می دهــد. وضعی ــا خــود کنت ــراه ب ــواره نظــم پزشــکینه هم هم
شــیوع ویــروس کرونــا نیــز مســتثنا از ایــن قاعــده نیســت و مــا شــاهدیم کــه چگونــه 
بخشــی از ایــن کنتــرل ازطریــق فراینــد دورکاری انجــام می گیــرد و از آن مهم تــر اینکــه 
پــس از رخت بســتن ویــروس کرونــا نیــز احتمــاًال بخشــی از ایــن سیاســت ها ســر جــای 
خــود باقــی بماننــد.١ درواقــع، آنچــه امــری غیرطبیعــی و نوعــی رابطۀ اجتماعی اســت، 
ــه  ــر می رســد ک ــه نظ ــن، ب ــد. بنابرای ــی از عادی شــدگی درآی ــی و حالت به شــکل طبیع
برخــالف خوش بینــی برخــی منتقــدان نظــام ســرمایه داری کــه مســائل ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونــا را به منزلــۀ بحرانــی بــرای ســرمایه داری تلقــی می کردنــد و افق هایــی 
رهایی بخــش بــرای جهــان پســاکرونا متصــور بودنــد، ســرمایه داری نشــان داده اســت 

کــه اتفاقــاً می توانــد بحران هــا را بــه فرصتــی بــرای بازســازی خویــش بــدل کنــد.
البتــه در پایــان بایــد متذکــر شــد کــه گرچــه مــا در ایــن یادداشــت کوتــاه عمدتــاً 
بــر وجــوه منفــی دورکاری تمرکــز کردیــم، ایــن بــدان  معنــا نیســت کــه در دورکاری 
ــای  ــد و امکان ه ــای امی ــوان از بارقه ه ــت؛ می ت ــوان عناصــر رهایی بخــش یاف نمی ت
جدیــدی کــه دورکاری بــه نیــروی کار می دهــد نیــز ســخن گفــت و اشــکال بالقــوه ای 

١. البته در اینجا منظور از سیاست نوعی برنامه ریزی از پیش  تعیین شده و دارای مرکزیت هدایت کننده نیست؛ 
بلکه منظور سیاست و قدرتی است که در جریان زندگی روزمره پیش می آید و در سرتاسر تاروپود آن منتشر است.
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از کنــش جمعــی و مقاومــت را در دل آن جســت. درســت اســت کــه در موقــع بحران 
ــروس  ــری وی ــدای همه گی ــز در ابت ــا نی ــروی کار ضعیــف می شــود، کــه م موضــع نی
کرونــا شــاهد ایــن امــر بودیــم کــه چگونــه نیــروی کار تعدیــل شــد و کســانی هــم کــه 
کار خــود را از دســت ندادنــد بــه کنجــی خزیدنــد؛ امــا رفته رفتــه شــاهد ارتباط گیــری 
نیــروی کار خواهیــم بــود. کســانی کــه موقعیــت مشــترکی دارنــد می تواننــد یکدیگــر را 
پیــدا کننــد و شــبکه های اجتماعــی می توانــد چنیــن بســتری را فراهــم کنــد. هرجــا کــه 
قــدرت هســت، مقاومــت نیــز وجــود دارد. تکنولوژی هــای ارتباطاتــی گرچــه امــکان 
ایجــاد دورکاری و آوردن مناســبات ســرمایه داری بــه درون خانه هــا را فراهــم کــرده 

اســت، مقاومــت را نیــز بایــد در همیــن تکنولوژی هــای ارتباطاتــی جســت.



؛      
 

۱  

ــد  ١٩   شــده اند،  ــروس کووی ــر وی ــع درگی ــۀ جوام ــه هم ــک ســال اســت ک ــش از ی بی
بیمــاری ای کــه از ووهــان چیــن آغــاز شــد و بعــد در ســایر کشــورهای جهــان شــیوع 
پیــدا کــرد. ایــن بیمــاری بــا وجــود تغییــر و تحــوالت بســیار در زمینه هــای مختلــف، 
در نــوع کنشــگری مــردم در ســطح جامعــه هم تأثیر گذاشــته اســت. برخــالف  تصور 
عــده ای کــه فکــر می کننــد، کرونــا پدیــده ای دموکراتیــک اســت و در مواجهــه بــا آن، 
ــاری می شــوند،  ــن بیم ــر ای ــه درگی ــدارد و هم ــی وجــود ن ــر و غن ــان فقی ــی می تفاوت
بایــد گفــت اتفاقــاً امــری کامــًال غیردموکراتیــک اســت. غیردموکراتیک بــودن کرونــا 
را هــم در نــوع مواجهــۀ افــراد بــا بیمــاری و هــم در درمــان آن می تــوان مشــاهده کــرد. 
می تــوان گفــت آشــکارترین نــوع رفتارهــای افــراد بــا ایــن همه گیــری بــا عامــل طبقــه 

و وضعیــت اقتصــادی  اجتماعــی و فرهنگــی آن هــا مرتبــط بــوده اســت.

١. دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه الزهرا (س)



٧۶ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

ــه را مجموعــه ای از کنشــگران تعریــف  ــو (جامعه شــناس فرانســوی) طبق بوردی
می کنــد کــه پایگاه هــای یکســانی را اشــغال می کننــد، در شــرایط یکســانی قــرار دارنــد 
و محتمــل اســت کــه تمایــالت و عالیــق یکســانی نیــز داشــته باشــند. به ســخنی دیگــر، 
بوردیــو طبقــه را به معنــای فضایــی اجتماعــی می دانــد کــه ایــن فضــای اجتماعــی بــر 
اســاس دو ُبعــد اصلــی و اساســی، یعنــی میــزان کلی ســرمایه و ســاختار ســرمایه شــکل 
می گیــرد. بنــا بــه تعبیــر بوردیــو، افــرادی کــه در یــک طبقــه زندگــی می کننــد، عمومــاً 
شــرایط ذهنــی و عینــی مشــابهی نیــز دارنــد و به واســطه تجربــۀ زیســت تقریبــاً مشــابه، 
نگرش هــای هم ســویی پیــدا می کننــد کــه ایــن نگرش هــا در نــوع رفتارهــا و کنشــگری 
آن هــا در ســطح جامعــه تأثیــر می گــذارد. آشــکار اســت کــه طبقــات اجتماعــی از طریق 
ــبک های  ــی س ــا و به عبارت ــا و کنش ه ــوع خاصــی از رفتاره ــا، ن ــا و نگرش ه منش ه
خاصــی از زندگــی را بــه وجــود می آورنــد کــه در نحــوۀ مواجهــه افــراد بــا امــور مختلف 
ــر اســت. وی در کتــاب تمایــز خــود از ســه ســبک زندگــی متفــاوت در جامعــۀ  مؤث
ــر  ــۀ مســلط ب ــه عــادت وارۀ اعضــای طبق ــن صــورت ک ــه ای ــرد؛ ب ــی ب ــام م فرانســه ن
انــگارۀ تمایــز اســتوار اســت و هــدف آن متمایزشــدن بــر اســاس عــادت پایــه (آســایش 
جســمانی) و نیــز زبــان خــاص خــود، انتخــاب وســایل خانــه یــا مکان هــای ییالقــی 
اســت؛ امــا ایــن طبقــه به واســطۀ ســاختار ســرمایه شــکاف درونــی دارنــد. در این راســتا 
ــرد: کســانی کــه ســرمایۀ  در ایــن طبقــه دو ســبک زندگــی در مقابــل هــم قــرار می گی
اقتصــادی دارنــد، رفــاه خــود را از طریــق دراختیارگرفتــن نشــانه های فرهنگــی مشــروع 
ــد.  ــان می دهن ــای لوکــس نش ــین ه ــا ماش ــری ی ــار هن ــت آث ــافرت، مالکی ــد مس مانن
دارنــدگان ســرمایۀ فرهنگــی نیــز تمایــز خــود را از طریــق مطالعــه، تمایــل بــه موســیقی 
ــروه نخســت در  ــی گ ــای متجل ــن رو ذائقه ه ــد. ازای ــر نشــان می دهن کالســیک و تئات
مقابــل اشــرافیت گری زاهدانــۀ گــروه دوم قــرار می گیــرد. وجــه مشــخصۀ عــادت وارۀ 
اعضــای خرده بــورژوازی اراده گرایــی قــوی اســت کــه بــا خواســت ارتقــای اجتماعــی 
یــا خویشــتن داری متظاهرانــه مرتبــط اســت. بوردیــو در کتــاب تمایــز می گویــد 
عــادت وارۀ خرده بــورژوا دارای شــیب خــط ســیر اجتماعــی، فــردی و جمعــی اســت 
کــه میــل شــدیدی دارد تــا ایــن خــط ســیر صعــودی را تــداوم و تحقــق بخشــد. وجــه 
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مشــخصۀ عــادت وارۀ طبقــات پاییــن نیــز بــه میــزان زیــادی درک ضرورت هــا و انطباق 
بــا آن هاســت. در ایــن راســتا توجــه بــه فوریت هــای زندگــی، آن هــا را به ســمت ذائقه هــا 
یــا گزینه هایــی ســوق مــی دهــد کــه نســبت بــه اعمــال زیبایی شــناختی بی توجهشــان 
می کنــد. وجــه دیگــر عــادت وارۀ آن هــا ارزش قائل شــدن بــرای نیــروی بدنــی به عنــوان 
ــی  ــواد غذای ــد انتخــاب م ــه ای از مردانگــی اســت. مجموعــه ای از نشــانه ها مانن جنب
ــر ایــن مدعاســت. همچنیــن ایــن  ــه ورزش هــای قدرتــی گواهــی ب ــه ب ــا عالق قــوی ی
کردارهــا را بایــد بــا وضعیــت آن هــا، یعنــی مزدبگیــری مرتبــط کــرد. در واقــع آن هــا 

ــروی کار خــود را می فروشــند. نی
مشــابه ایــن تقســیم بندی در جامعــۀ ایــران نیــز وجــود دارد؛ هرچنــد نقــش و جایگاه 
طبقــۀ متوســط به دلیــل شــرایط سیاســی و اقتصــادی کم رنــگ شــده اســت و جامعــه بــه 
دو قطــب طبقــۀ بــاال و پاییــن تقســیم شــده اســت. بااین حــال می تــوان مطابــق بــا نظریــۀ 
بوردیــو شــرایط جامعــۀ ایــران، نحــوۀ مواجهــه طبقــات مختلــف بــا ویــروس کرونــا و 

برگزیــدن راه هــای درمانــی بــرای آن را بــر اســاس منش هــا تحلیــل کــرد.
ادراک فــردی تحصیل کــرده و متعلــق بــه طبقــۀ بــاالی جامعــه از بیمــاری 
کوویــد  ١٩   و عالیــم و نشــانه های آن بــا فــردی متعلــق بــه طبقــات پاییــن بــا ســطح 
ــرد  ــاوت اســت. ف ــیار متف ــامان بس ــت اقتصــادی نابس ــدک و وضعی ــالت ان تحصی
ــم آن  ــه عالئ ــه، ب ــاری را جــدی گرفت ــن بیم ــاال ای ــۀ ب ــه طبق ــق ب ــردۀ متعل تحصیل ک
حســاس اســت و درصــدد تمایزگــذاری میــان عالئــم ایــن بیمــاری بــا ســایر بیماری ها، 
نظیــر ســرماخوردگی و آنفوالنــزا بــا عالئــم مشــابه اســت. حــال آنکــه فــردی متعلــق 
بــه طبقــۀ پاییــن بــا تحصیــالت انــدک، بیمــاری کرونــا را نیــز نظیــر ســایر بیماری هــا 
می پنــدارد و آن را جــدی نمی گیــرد و همــواره بــا آن به عنــوان امــری طبیعــی برخــورد 
ــداد  ــای وزارت بهداشــت، تع ــه گزارش ه ــا ب ــه بن ــر اســت ک ــن خاط ــد. به همی می کن
مرگ ومیــر افــراد مبتــال بــه کرونــا در طبقــات پاییــن بیشــتر از ســایر طبقــات اســت.
ــور از  ــذارد. منظ ــر می گ ــان تأثی ــیوه های درم ــر ش ــاری ب ــوع ادراک از بیم ــن ن ای
درمان جویــی شــیوه ها و رویکردهایــی اســت کــه افــراد به منظــور درمــان بیمــاری اتخاذ 
می کننــد. به طــور کلــی در دانــش پزشــکی دو شــیوۀ درمان جویــی مطــرح اســت: ســنتی 
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و مــدرن. در شــیوۀ مــدرن افــراد بــرای درمــان بیمــاری خــود بــه ســازمان ها و نهادهــای 
مــدرن مرتبــط بــا ســالمت و پزشــکی (بیمارســتان ها، مراکــز بهداشــت و...) مراجعــه 
ــال طــب ســنتی، گیاهــی  ــد؛ درحالی کــه در رویکــرد ســنتی افــراد بیشــتر به دنب می کنن
و محلــی بــرای درمــان بیمــاری هســتند. لــذا بــا توجــه بــه موقعیــت افــراد در فضــای 
اجتماعــی بایــد گفــت آن هایــی کــه از ســرمایۀ کلــی و خصوصــاً ســرمایۀ اقتصــادی 
ــی خــود،  ــه موقعیــت طبقات و فرهنگــی نســبتاً مطلوبــی برخــوردار هســتند، باتوجه ب
ــد.  ــز برمی گزینن ــان را نی ــوع خاصــی از درم ــا، ن ــان از بیماری ه ــا و ادارکش نگرش ه
ــه بیمارســتان های دولتــی ترجیــح  ایــن افــراد اغلــب بیمارســتان های خصوصــی را ب
می دهنــد و از امکانــات و درمان هــای مؤثرتــر (واکســن ها و داروهــا) بهره منــد 
می شــوند؛ حــال آنکــه طبقــات پاییــن جامعــه کســانی هســتند کــه به دلیــل برخــورداری 
ــام و ســرمایۀ اقتصــادی و فرهنگــی به طــور خــاص،  ــی به طــور ع کــم از ســرمایۀ کل
بیشــتر بــه طــب ســنتی، محلــی و گیاهــی روی می آورنــد و از طرفــی چــون بیمــاری را 

مهــم و جــدی نپنداشــته اند، در درمــان آن نیــز اهمــال کاری بســیاری می کننــد.
جایــگاه طبقاتــی و تأثیــر منش هــای مرتبــط بــا جایگاه هــای طبقاتــی را می تــوان 
حتــی در رفتارهــای پیشــگیرانۀ افــراد نیــز مشــاهده کــرد. می تــوان چنیــن شــرح داد 
کــه افــراد طبقــات بــاال بیشــتر بــه پروتکل هــای بهداشــتی پایبنــد هســتند، قرنطینــه 
را بیشــتر رعایــت کــرده و بــه نــکات و مســائل بهداشــتی بــا حساســیت بســیار توجــه 
می کننــد و از طریــق شــبکه های اجتماعــی اخبــار مربــوط را پیگیــری می کننــد. 
ــا ســریع تر هماهنــگ کــرده  ــا برنامه هــای کنتــرل کرون ایــن گــروه معمــوًال خــود را ب
ــده  ــی نش ــر چندان ــتخوش تغیی ــا دس ــی آن ه ــبک زندگ ــاً س ــراً اساس ــد؛ زی و می کنن
اســت و از قبــل از کرونــا هــم ســبک زندگــی خانه محــوری بــرای ایــن اقشــار وجــود 
داشــت. بهداشــت، غــذا، دکوراســیون، اســتفاده از فضــای مجــازی و حتــی معماری 
خانه هایشــان نشــان از ســبک زندگــی خانه محــور ایــن دســته از افــراد دارد. بســیاری 
از افــراد ایــن طبقــات در مجتمع هــای آپارتمانــی ســکونت دارنــد؛ امــا بایــد گفــت 
ســبک زندگــی خاصــی در ایــن خانه هــا وجــود دارد کــه همگــی حاکــی از اهمیــت 
خانــه بــرای آن هاســت. حتــی وقتــی ایــن گــروه از افــراد در دوران کرونــا بــه مســافرت 
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ــد و زمانــی طوالنــی را در  ــاز از ترددهــای بی دلیــل خــودداری می کنن ــد، ب هــم برون
ویــال یــا خانــۀ مســکونی خــود اســتراحت می کننــد.

در طبقــات پایین تــر به دلیــل نــوع منــش و عــادت وارۀ خاصــی کــه در بیــن اعضــای 
ایــن طبقــه وجــود دارد، نه تنهــا بیمــاری مهــم شــناخته نمی شــود، بلکــه نوعــی بی توجهی 
ــه مســافرت و  ــده می شــود. ب ــز دی ــای بهداشــتی نی ــه مســائل بهداشــتی و پروتکل ه ب
ــر و مشــیت الهــی از رعایــت  ــه تقدی ــا واگذارکــردن مــرگ ب ــد و ب ــد می رون دیدوبازدی
دســتورالعمل هــای بهداشــتی ســر بــاز مــی زننــد. همچنیــن ســطح معیشــتی ضعیف تــر 
ــدان مطلــوب ایــن طبقــه ســبب می شــود کــه اعضــای ایــن  و شــرایط اقتصــادی نه چن
طبقــه نیــاز مبرمــی بــه کار و دســتمزد روزانــه داشــته باشــند و لــذا عمــًال در خانه مانــدن یا 
قرنطینــۀ خانگــی بــرای آن هــا ممکــن نباشــد. عــالوه بر ایــن، اعضــای این طبقــه معموًال 
ــرای رعایــت  ــد و از امکانــات کمتــری ب در محــالت شــلوغ و پرتراکــم ســکونت دارن
فاصله گــذاری برخــودار می شــوند. اعضــای ایــن طبقــه بــه دلیــل برخــورداری کمتــر از 
وســایل نقلیــۀ شــخصی، عمومــاً از وســایل نقلیــۀ عمومــی بــرای جابه جایــی اســتفاده 

می کننــد کــه ایــن خــود خطــر ابتــالی آن هــا بــه بیمــاری را افزایــش می دهــد.
بنابرایــن بــه یــک ســخن بایــد گفــت عضویــت در طبقــه ای اجتماعــی به معنــای 
برخــورداری از انگاره هــا، دیدگاه هــا و جهان بینی هــای مشــترک و در نهایــت رفتارهــا، 
برخوردهــا و ســبک های زندگــی تقریبــاً مشــابه اســت و بــا افــرادی کــه در موقعیت هــا 
و فضاهــای اجتماعــی دیگــری قــرار گرفته انــد، متفــاوت اســت. ایــن مســئله، یعنــی 
جایــگاه اجتماعــی و شــکل گیری منش هــای مرتبــط بــا آن در خصــوص مســئلۀ کرونــا 
ســبب شــده اســت آنانــی کــه در جایگاه هــا و مراتــب باالتــری هســتند، رویکردهــای 
مشــابه و موفقــی اتخــاذ کننــد؛ درحالی کــه طبقــات پاییــن جامعــه به دلیــل وضعیــت 
معیشــتی نامناســب و عادت واره هایــی کــه بــر اســاس جایگاه طبقاتــی در آن هــا نهادینه 
شــده، بیشــتر بــا بیمــاری و مرگ ومیــر دســت و پنجه نــرم کننــد. ایــن مــوارد همــه مؤیــد 
ایــن هســتند کــه کرونــا پدیــده ای غیردموکراتیــک اســت. مضاعــف بــر ایــن باتوجه بــه 
ــری  ــان جامعه پذی ــی جری ــراد در ط ــتند و در اف ــوری تاریخــی هس ــا ام ــه منش ه اینک
ــر آن هــا به آســانی و در مدت زمانــی انــدک صــورت نمی گیــرد. درونــی شــده اند، تغیی
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ــی  ــای اجتماع ــب حوزه ه ــدن در اغل ــای جهانی ش ــه رونده ــه اســت ک ــن ده چندی
و اقتصــادی و حتــی سیاســی در جریــان بــوده و سال هاســت کــه بســیاری از 
ــارۀ پساجهانی شــدن را  ــا فرض گرفتــن ایــن رونــد، نظریه پــردازی درب اندیشــمندان ب
نیــز آغــاز کرده انــد کــه الجــرم بخــش مهمــی از آن، فروپاشــی مفهــوم «دولت  ملــت» 
اســت. بــرای مثــال، کنیچــی اومئــی٢، بــا اشــاره بــه جهانی شــدن در همــۀ حوزه هــا، 
به خصــوص اقتصــاد کــه وی آن را «اقتصــاد بــدون مــرز» می نامــد، از پایــان دولــت 
ـ ملــت ســخن می گویــد. از نظــر وی، در اقتصــاد جهانــی امــروزی کــه به ســمت 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــش اصل ــری نق ــی رود، بازیگ ــش م ــی پی ــجام و یکپارچگ انس
بــه «ملت هــا» تعلــق داشــت، در حــال انتقــال بــه بازیگــران دیگــر اســت. ایــن امــر 
ــاق  ــز اتف ــی شــخصی نی ــی و حت ــه در ســطوح محل ــی، بلک ــا در عرصــۀ جهان نه تنه

١. عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
2. Kenichi Ohmae
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می افتــد. همچنیــن، عوامــل دیگــری نظیــر منطقه گرایــی و بین الملل گرایــی اقتصــادی، 
ــزل در قــدرت  ــل اقتصــادی باعــث تزل ــازار، وابســتگی های متقاب پیشــرفت و رشــد ب
ســنتی «دولت  ملت هــا» می شــوند، چــرا کــه دیگــر واحدهــای مناســبی بــرای فعالیــت 
ــردازان، در ســال ها و دهه هــای آتــی،  اقتصــادی نیســتند. از نظــر ایــن دســته از نظریه پ
ــود؛  ــم ب ــت خواهی ــش دولت  مل ــده ای در نق ــی عم ــاختار و دگرگون ــد س ــاهد تجدی ش
به طــوری کــه دولت  شــهرها١ یــا دولت هــای منطقــه ای٢ جایگزیــن دولت  ملت هــا 
خواهنــد شــد (Ohmae, 2008). در ایــن نگــرش، ملی گرایــی در واقعــی پوششــی بــرای 
گســترش دیوان ســاالری و حمایــت از صنایــع ناکارآمــد اســت کــه بــه مطالبــۀ عدالــت 
ــر «مناطــق  ــوان مانعــی در براب ــاً به عن از «مناطــق سیاســی» منجــر شــده اســت و نهایت
اقتصــادی» پویــا عمــل می کنــد. بــا ایــن وصــف، ملی گرایــی، اگــر هــم نابــود نشــود، 
دســت کم بایــد تضعیــف شــود تــا بتــوان کیفیــت زندگــی افــراد در جهــان٣ را بهبــود داد. 
افــراد دیگــری، هماننــد کریســتوا، قــرن حاضــر را دورۀ گــذار از ملت هــا بــه اتحادیه هــای 
بین المللــی و چندملیتــی نامیده انــد (کریســتوا، ١٣٩۵). البتــه دراین میــان، برخــی 
نظریه پــردازان یــا سیاســت مداران بــر دوری جســتن از مشــکالت ســایر ملت هــا تأکیــد 
داشــته اند. ایــن موضــوع به ویــژه در ایــاالت متحــده ســابقۀ دیرینــه ای داشــته اســت و این 
کشــور در اغلــب دوره هــای پســابحرانی جهانــی، هماننــد جنگ هــای جهانــی، از مزایای 
فاصله گیــری از نقــاط بحرانــی جهــان بهره منــد شــده اســت. در ســال های اخیــر نیــز ایــن 
دونالــد ترامــپ بــود (Trump, Donald, 2016/03/27) کــه از همــان نخســتین روزهــای 
فعالیــت انتخاباتــی اش، سیاســت خارجــی مطلــوب خــود را در دو کلمه بیان کــرد: «اول 
آمریــکا»،۴ شــعاری کــه ســابقه اش بــه دهــۀ ١٩٣٠ بازمی گشــت. طبــق ایــن سیاســت، 
امنیــت هــر ملتــی صرفــاً در گــروی توانمنــدی نظامــی و داشــته های شــهروندانش اســت.

شــیوع ویــروس کرونــا، وضعیتــی پارادوکســیکال در مقابــل موافقــان و مخالفــان 
ــی و  ــات دولت ــع مقام ــیوع، مواض ــتین ش ــای نخس ــرار داد. در روزه ــدن ق جهانی ش

1. city states
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3. world’s individuals
4. America First



کرونا؛ خونی تازه در رگ «دولت   ملت» | ٨٣

رفتــار شــهروندان در همــۀ کشــورها حاکــی از لــزوم بســیج جهانــی بــرای مقابلــه بــا این 
تهدیــد بــود؛ امــا پــس از گذشــت چنــد مــاه از شــیوع گســترده ویــروس و آغــاز مقابلــۀ 
عملــی بــا ویــروس، معلــوم شــد کــه بســیاری از ایــن مواضــع در حــد لفاظــی خواهــد 
مانــد. بــا بسته شــدن مرزهــا، همــه متوجــه شــدند کــه هــر ملتــی در مقابلــه عملــی بــا 
ایــن ویــروس، چــاره ای جــز اتــکا بــه توانمندی هــای مالــی و علمــی خــود نــدارد. حتــی 
در کشــورهایی مثــل ایتالیــا و اســپانیا، در روزهــای اوج شــیوع ویــروس، تعــدادی از 
شــهروندان به دلیــل نرســیدن کمــک  از ســایر کشــورهای اروپایــی، از اتحادیــۀ اروپــا 

به شــدت انتقــاد کردنــد و به صــورت نمادیــن پرچــم اتحادیــه را پاییــن آوردنــد.
ــته  ــِی برخاس ــتردۀ بین الملل ــل گس ــدن و تعام ــه جهانی ش ــدارد ک ــکار ن ــای ان ج
از آن، مهم تریــن علــت شــیوع ســریع ویــروس بــود و دراین میــان، اقتصادهــای 
ــاً از ســپتامبر  ــه تقریب ــه ای ک ــد؛ به گون ــه کردن ــری بیشــتری را تجرب پیشــرفته، اثرپذی
٢٠١٩، همــۀ ایــن اقتصادهــا درجاتــی از کســادی یــا رکــود را از ســر گذراندند؛ حال 
آنکــه اقتصادهــای در حــال توســعه نیــز همگــی در رکــود بودنــد. بااین حــال، هنــگام 
مقابلــه بــا شــیوع ویــروس، اندیشــه های جهانی شــدن بــه ســایه رفــت؛ به ویــژه آنکــه 
همــۀ ملت هــا مشــاهده کردنــد کــه یــک کشــور (در ایــن مــورد چیــن) ممکــن اســت 
بــا حفاظــت از داده هــا و اطالعــات حیاتــی، امــکان برنامه ریــزی و مواجهــۀ مناســب 

بــا ریســک های ناشــناخته را از دیگــر کشــورها ســلب کنــد.
رونــد مذکــور موضــع مخالفــان جهانی شــدن را تقویــت کــرده اســت؛ اگرچــه در 
مقایســه بــا امــواج جهانی شــدن در پــی گشــایش اقتصــادی چیــن در ١٩٧٩ یــا فــرو 
ریختــن دیــوار برلیــن در ١٩٨٩، رونــد جهانی شــدن پیشــاپیش رو بــه افــول بــوده و 
ــا انتخــاب رئیس جمهــور ضدبین الملل گــرای١ ایــاالت متحــده و  از ســال ٢٠١۶، ب
نیــز رأی بریتانیایی هــا بــه خــروج از اتحادیــۀ اروپــا شــدت گرفتــه بــود. بااین حــال، 
ــه شــمار آورد کــه  ــزی ب ــن عامــل صلح آمی ــا را بزرگ تری ــروس کرون ــد شــیوع وی بای
امــر جهانی شــدن را بــا تردیــد مواجــه ســاخته و جهانی زدایــی٢ را تقویــت می کنــد.

1. anti-internationalist
2. deglobalization
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ــا، جایــی بــرای  تأملــی در رفتــار دولت هــا در قبــال تهیــه و توزیــع واکســن کرون
Ran-) مفهــوم جهانی شــدن نگذاشــته اســت. بــرای مثــال، طبــق گــزارش تــام رنــدل

از  درصــد   ١١ فقــط  ثروتمندتریــن کشــورها،  درحالی کــه   ،(dall, 2021/04/21
جمعیــت دنیــا را دارنــد، ۴٠ درصــد از کل واکســن های کوویــد  ١٩   را تهیــه و مصــرف 
کرده انــد و ســرعت واکسیناســیون در ایــن کشــورها ٢۵ برابــر ســرعت واکسیناســیون 
در جهــان بــوده اســت. ایــن امــر دربــارۀ ایــاالت متحــده تأمل برانگیزتــر بــود؛ به طــوری 
کــه ایــن کشــور بــا برخــورداری از ۴ درصــد جمعیــت دنیــا، ٢۵ درصــد از واکســن های 
دنیــا را در اختیــار گرفتــه بــود. درحالی کــه بســیاری از ناظــران، دولــت ترامپ را اســتثنا 
قلمــداد می کردنــد، دولــت جدیــد ایــاالت متحــده، همــان سیاســت «اول آمریــکا» را 
کــه در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ بــه اوج رســیده بــود، در پیــش گرفــت 
و به محــض اســتقرار، قانــون تولیــدات دفاعــی ایــن کشــور را بــرای سیاســت گذاری 
در امــر تولیــد واکســن بــه  کار گرفــت و از صــادارت مــواد اولیــۀ واکســن کوویــد  ١٩   
بــه هنــد جلوگیــری کــرد (Financial Times, 2021/05/01). ســخن گوی وزارت 
امــور خارجــۀ ایــاالت متحــده در دفــاع از ایــن امــر تأکیــد کــرد کــه وظیفــۀ نخســت 
 Republic World,) آمریکاســت  مــردم  نیازمندی هــای  تأمیــن  بایــدن،  دولــت 
2021/04/23). ایــن امــر در حالــی رخ داد کــه هنــد بــا مــوج دوم ایــن بیمــاری 
مواجــه شــده بــود و تعــداد تســت های مثبــت در ایــن کشــور هــر روز رکــورد تــازه ای 
ــا  ــارۀ ایــران رخ داد و ب ــور، به شــکلی معکــوس درب ــر جــای می گذاشــت. رونــد مزب ب
ــن  ــران در فرودگاه هــای ای ــه ای ــد، واکســن های ارســالی ب صــدور حکــم دادســتان هن
کشــور توقیــف شــد. اتحادیــۀ اروپــا نیــز به دلیــل اختــالف بــا دو تولیدکننــدۀ واکســن 
ــل از ارســال دوزهــای  ــور کــرد قب ــود آن، شــرکت های دارویــی را مجب ــل کمب و به دلی
ــدروس  ــود کــه ت ــده ب ــدازه ای نگران کنن ــن رخدادهــا به ان ــد. ای واکســن، مجــوز بگیرن
ــوردن  ــوان «برهم خ ــی بهداشــت از آن تحــت عن ــازمان جهان ــر کل س ــوم، مدی آدهان
تعــادل شــوک آور» و «آپارتایــد واکســن» یــاد کــرده (Adhanom, 2021/05/17) و 
اصطالحاتــی نظیــر واکسیناسیونالیســم١ را بــرای توصیــف شــرایط مزبــور بــه کار بــرد، 

1. vaxinationalism
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شــرایطی کــه در آن، جوانــان و شــهروندان تندرســت در کشــورهای ثروتمنــد واکســینه 
می شــدند، حــال اینکــه بســیاری از ســالمندان و افــراد آســیب پذیر در کشــورهای فقیــر 

ــد. چشــم به راه واکســن بودن
شــاید برخــی افــراد، ایــن وضعیــت را گــذرا تصــور کننــد و بــر ایــن نظــر باشــند 
کــه «دولت  ملت هــای»  برخــوردار پــس از واکســینه کردن شــهروندان خــود، بــه ســراغ 
کشــورهای فقیــر خواهنــد رفــت. باتوجه بــه تجربــۀ دنیــا در مقابلــه بــا ایدز، ایــن فرض 
بــا تردیدهایــی جــدی همــراه اســت. از نیمه هــای دهــۀ ١٩٩٠، درمــان مؤثــری بــرای 
مقابلــه بــا ایــدز در دســترس بــوده اســت، به طــوری کــه مبتالیــان می تواننــد بــا مصــرف 
روزانــه یــک قــرص کــه تقریبــاً هیچ عوارضی هــم ندارد، میــزان ویروس را در خونشــان 
بــه حــدی کــم کننــد کــه حتــی انتقــال آن هــم منتفــی بشــود. بــه ایــن ترتیــب، در صورت 
تشــخیص بهنــگام و دسترســی بــه دارو، بیمــار ایــدزی می توانــد به انــدازه و هماننــد هــر 
فــرد دیگــری زندگــی بکنــد. علی رغــم کشــف درمــان ایــن بیمــاری، اوج کشــتار آن در 
ســال های ٢٠٠۴ و ٢٠٠۵ بــود و در ســال ٢٠١٩ نیــز بالــغ بــر ١/٧ میلیــون نفــر مبتــال 
شــدند کــه حــدود ١ میلیــون نفــر از آن هــا در آفریقــا زندگــی می کردنــد؛ در حالــی کــه 
در اروپــا و ایــاالت متحــده مجموعــاً فقــط ۶۵ هــزار ابتــال ثبــت شــد. بااین اوصــاف، 
ــا  ــوان همه گیری ه ــد (Yip, 2021/01/08)، می ت ــاره می کن ــپ اش ــه یی ــور ک ــان ط هم
را نیــز به عنــوان موانعــی در مقابــل جهانی شــدن محســوب کــرد و انتظــار داشــت کــه 
ــای  ــد و دروازه ه ــاب کنن ــی اجتن ــا، از چندجانبه گرای ــۀ آن ه ــه بهان ــا ب برخــی دولت ه

خــود را بــه روی دیگــر ملت هــا ببندنــد.
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کرونــا بــا زندگــی روزمــرۀ مــا چــه کــرده اســت؟ کــدام بخــش از زندگــی مــا بیــش از 
ســایر ابعــاد از کرونــا متأثــر شــده اســت؟ آیــا بیــن ارزیابــی مــردم عــادی و دولتمردان 
از آثــار کرونــا تفــاوت وجــود دارد؟ اساســاً زندگــی را چگونــه می تــوان معنــا کــرد تــا 

بتوانیــم بررســی کنیــم کرونــا بــر کــدام بخش هــای آن چــه آثــاری داشــته اســت؟
دقــت در ایــن ســؤال ها و پاســخ بــه آن هــا نشــان می دهــد کــه تلقــی جامعــه در 
ــی مشــکالت  ــا برداشــت حکومــت نیســت. به عبارت ــاً هم راســتا ب ــه لزوم ــن زمین ای
آن گونــه کــه بــه نظــر می رســند، ممکــن اســت تبدیــل بــه مســئلۀ اجتماعــی نشــوند. 
ــای صاحــب  ــی، نیروه ــائل اجتماع ــن مس ــاخت گرایی در تبیی ــۀ برس ــق نظری مطاب
قــدرت و رســانه تــوان آن را دارنــد مشــکل یــا ابعــادی از مشــکل را تبدیــل بــه مســئلۀ 
اجتماعــی کننــد؛ در حالــی کــه در ایــن برســاخت  گرایی از مســئلۀ آنانــی کــه صدایــی یا 
رســانه ای در اختیــار ندارنــد، مغفــول می ماننــد. از ایــن زاویــه توجــه بــه پدیــدۀ کرونــا 
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و زندگــی روزمــرۀ مــا حــاوی نــکات ناگفتــۀ فراوانــی اســت. پرداختــن بــه گروه هــای 
در حاشــیه، اعــم از حاشیه نشــینان اقتصــادی و حاشــیه های اجتماعــی و فرهنگــی و 
بی صدایــی جامعــه از ایــن منظــر، ســبب می شــود عــالوه بــر برجسته ســازی زوایــای 
مشــهود کرونــا همچــون آثــار منفــی  ای کــه بر اقتصــاد، ســالمت، حکمرانــی، آموزش 
ــر زندگــی روزمــرۀ گروه هــای  و... دارد، نقــاط دیگــری از تأثیرگــذاری ایــن پدیــده ب
ــا  ــا و نابرابری ه ــن بی صدایی ه ــب ای ــه ترکی ــی ک ــا جای ــیه آشــکار شــود؛ ت در حاش
ــن  ــرا ای ــری مضاعــف می شــود؛ زی ــروز تبعیــض و نابراب ــا ســبب ب ــا مســئلۀ کرون ب
نابرابری هــای جدیــد کمتــر بــه چشــم می آیــد. البتــه در ایــن ُجســتار  قصــد بررســی 
ایــن مــوارد را نداریــم؛ امــا در همیــن راســتا می خواهیــم از نوعــی تقلیل گرایــی 
دیگــر در مواجهــه بــا مســئلۀ کرونــا پــرده  برداریــم. ایــن تقلیل گرایــی بــه کم توجهــی 
ــاد  ــان ها ایج ــن انس ــی بی ــط اجتماع ــر رواب ــا ب ــه کرون ــد ک ــاره می کن ــاری اش ــه آث ب
کــرده اســت. بنــای هــر جامعــه ای بــر روابــط اجتماعــی مســتحکم و ویژگی هــای ایــن 
روابــط قــرار گرفتــه اســت. در جایــی کــه آثــار کرونــا بــر اقتصــاد، اشــتغال، آمــوزش، 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــد و بررســی های علمــی ق ــون تأکی سیاســت، بهداشــت و... کان
کمتــر بــه موضــوع تعامــل کرونــا و روابــط اجتماعــی توجــه نشــان داده شــده اســت؛ 
یعنــی درســت همــان جایــی کــه ســرمایۀ اجتماعــی مــا در معــرض تهدیــد و تحدیــد 
ــط اجتماعــی  ــۀ اول توســط رواب ــن منظــر، زندگــی کــه در وهل ــرد. از ای ــرار می گی ق
ــه  ــا ب ــر از کرون ــن روابــط متأث ــا درهم شکســتن و فروکاســتن ای ســاخته می شــود، ب
حالــت تعلیــق درمی آیــد. نگاهــی بــه نتایــج نظرســنجی ها و مشــاهدۀ زندگــی روزمــره 
ــای ایــن واقعیــت اســت. نتایــج نظرســنجی مــوج ســوم پژوهشــگاه فرهنــگ،  گوی
هنــر و ارتباطــات (مهــر ١٣٩٩) نشــان می دهــد مهم تریــن پیامــد آزاردهنــدۀ کرونــا 
بــرای مــردم، محدودیــت در روابــط اجتماعــی بــا دیگــران بــوده اســت و بعــد از آن 
مشــکالت اقتصــادی، مرگ ومیــر ناشــی از کرونــا و تــرس از ابتــال بــه کرونــا و مــوارد 
دیگــر قــرار گرفتــه اســت؛ یعنــی بــرای مــردم محدودیــت در روابط اجتماعــی از خطر 
ــدان  ــن ب ــه ای ــوده اســت. البت ــر ب ــا آزاردهنده ت و ریســک اقتصــادی و ســالمتی کرون
معنــا نیســت کــه بخواهیــم موضــوع ســالمت و اقتصــاد و دیگــر جوانــب عالم گیــری 
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کوویــد ١٩   را کم اهمیــت جلــوه دهیــم؛ بلکــه برعکــس می خواهیــم  بگوییــم ضمــن 
ضــرورت پرداختــن بــه آن جوانــب، الزم اســت بــه آثــاری کــه ایــن پدیــده بــر روابــط 
اجتماعــی بــر جــای گذاشــته اســت نیــز به همــان  انــدازه توجــه نشــان دهیــم. در ایــن 
ــا چــه  ــرای نهــاد سیاســت گذاری مهــم می نمایــد: ت راســتا ســؤاالتی از ایــن قبیــل ب
ــتثنایی  ــرایط اس ــه در ش ــد ک ــا کســب کرده ان ــد ی ــی را دارن ــن آمادگ ــراد ای ــزان اف می
ــرای  ــکان و فرصــت ب ــزان ام ــد؟ اساســاً تا چــه می ــد ١٩   زندگــی کنن ــی کووی و بحران
زندگــی در شــرایط بحرانــی را نهادهــای سیاســت گذار و مســئول تمهیــد کرده انــد؟ 
ــر اثربخشــی سیاســت های  ــد ب ــزان می توان ــه می ــا چ ــن بخــش ت ــدن در ای موفق نش
مقابلــه ای و کنترلــی دیگــر، نظیــر رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی، ممنوعیــت 

ــر بگــذارد؟ ــه تأثی رفت وآمــد و قرنطین
ــه ایــن ســؤاالت در گــروی دریافــت درســتی از مســئله اســت. اجــازه   پاســخ ب
بدهیــد مســئله مدنظــر را قــدری شــفاف تر بیــان کنــم. مســئله در اینجــا جریــان زندگی 
روزمــرۀ مــردم اســت کــه در ُبعــد اجتماعــی دچــار اختــالل شــده اســت. عقــل حکــم 
می کنــد تــا بــرای تأمیــن ســالمت خــود و دیگــران و برون رفــت ســریع تر از مشــکل، 
ــد؛ امــا نادیده گرفتــن قــدرت هنجــاری و  ــه حالــت تعلیــق درآی روابــط اجتماعــی ب
فرهنگــی مســتتر در بافتــار روابــط اجتماعــی، به ویــژه آنجایــی کــه بــا نوعــی ســاختار 
ــج  ــن وضــع را بغرن ــر از نظــر ســنت مواجــه هســتیم، ای اجتماعــی    فرهنگــی قوی ت
می ســازد. مثال هایــی از ایــن شــرایط مســئله را روشــن تر می ســازد: برگــزاری مراســم 
و تشــریفات مربــوط بــه مــرگ یــا ازدواج در برخــی از مناطــق و خرده فرهنگ هــای 
ــد  ــل عی ــی، مث ــی و مذهب ــبات مل ــی در مناس ــای خانوادگ ــا دیدوبازدیده ــور ی کش
نــوروز کــه کنتــرل بیمــاری و سیاســت های رســمی را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، از 
جملــه ایــن مصادیــق اســت. از ایــن منظــر مســئله چندالیــه و پیچیده تــر از آن چیــزی 
اســت کــه بــه نظــر مــی رســد. مادامــی کــه قــدرت ســرمایۀ اجتماعــی خاص گرایانــه، 
ــرام و  ــه احت ــاز ب ــزام آور، نی ــد،  آداب و رســوم ال ــژۀ قدرتمن ــی وی هنجارهــای موقعیت
انتظارهــای اجتماعــی مشــخصه کننده های رفتــاری غالــب باشــند، ســبب می شــود 
حتــی  یــا  حســابگر  عقــل  حکــم  علی رغــم  موقعیت هــا،  ایــن  در  انســان ها  تــا 
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ممنوعیت هــا و مجازات هــای رســمی، کار عــادی خودشــان را بکننــد. بنابرایــن در 
ــن هنجارهــای رســمی و غیررســمی اســت. در  اینجــا ریشــۀ مســئله در تناقــض بی
جایــی کــه ضمانــت اجرایــی دســتۀ اول، مجازات هــا و تنبیهــات قانونی مثــل جریمه، 
محرومیت،حبــس و... اســت، ضمانــت اجرایــی دســتۀ دوم موضــوع حیثیــت و آبــرو 
ــۀ  ــه هزین ــد ب ــرایط حاضرن ــی از ش ــردم در خیل ــمی اســت. م ــای غیررس و توبیخ ه
جریمــه و محرومیــت پــای انتظــارات اجتماعــی بایســتند. ایــن وضــع آن زمــان کــه 
بیــن تعیین کننــدگان ایــن دو دســته از هنجارهــا، شــکاف و بــی اعتمــادی نیــز وجــود 
داشــته باشــد، رادیکال تــر می شــود. در حالــی کــه هنجارهــای دســتۀ نخســت را 
نهادهــای قانون گــذار رســمی و حکومتــی تعییــن می کننــد، دســتۀ دوم را نیروهــای 
اجتماعــی می ســازند و حمایــت می کننــد. آنجایــی کــه بیــن ایــن دو نهــاد قانون گــذار 
نوعــی بی اعتمــادی وجــود داشــته باشــد، بایســتی منتظــر شــکاف رفتــاری هــم بــود 
کــه همیــن مســئله کار را بــرای کنتــرل کرونــا در برخــی از جوامــع، از جملــه جامعــۀ 
ــه نهادهــای  ــد. از طرفــی اســتانداردها و رفتارهــای دوگان خودمــان ســخت تر می کن
ــی  ــی دین ــن مقام ــییع و تدفی ــم تش ــر مراس ــه، نظی ــن زمین ــذار در ای رســمی قانون گ
ــا حمایــت تلویحــی نهادهــای رســمی،  ــا و ب ــدون رعایــت پروتکل ه ــی ب و حکومت

ــازد. ــترده تر می س ــت را گس ــردم و حکوم ــش م ــادی و شــکاف در کن بی اعتم
 حــال بایــد بپرســیم چگونــه می تــوان از ایــن تعــارض عبــور کــرد؟ پیــش از 
پرداختــن بــه آنچــه به عنــوان راه  حــل در اینجــا ذکــر می شــود، الزم می دانــم بگویــم 
چنیــن مســئله و مشــکلی فقــط خــاص جوامــع ســنتی نیســت و در جوامــع مــدرن هــم 
مصادیــق چنیــن رفتارهایــی مشــاهده می شــود. البتــه آنجایــی کــه اعتمــاد بیــن مــردم 
و حکومــت بیشــتر باشــد و بیــن قوانیــن و قواعــد رســمی و هنجارهــای غیررســمی 
ــرل آن  ــا و کنت ــا کرون ــاق داده می شــود، در مواجهــه ب ــز به نوعــی انطب و اجتماعــی نی
نیــز توفیــق بیشــتری دیــده می شــود؛ یعنــی بــرای عبــور از ایــن شــرایط بحرانــی هــم 
بــه دولتــی باظرفیــت و قــوی احتیــاج اســت و هــم بــه جامعــه ای همــراه و قــوی کــه 
پذیــرای سیاســت های درســت کرونایــی باشــد. بنابرایــن راه حــل عبــور از این شــرایط 
بحرانــی، تقویــت روابــط اجتماعــی از طریــق خلــق فضاهــای عمومــی جایگزیــن و 
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ــۀ  ــی، حلق ــق و بســط فضــای عموم بســط فضاهــای موجــود اســت. سیاســت خل
ــه  ــه چگون ــل در اینک ــت اســت. تأم ــردم و دول ــن م ــاز بی ــای هم س ــودۀ کنش ه مفق
می تــوان در ایــن شــرایط برنامه هایــی را بــرای ایجــاد فضاهــای عمومی امــن و منطبق 
بــا پروتکل هــای بهداشــتی فراهــم آورد کــه هــم مــردم بتواننــد از آن بهــره ببرنــد و هــم 
دربرگیرندگــی بســیاری داشــته باشــد و هــم تــا جــای ممکــن از طریــق گفت وگــو بــا 
شــهروندان بــرای انطبــاق بــا هنجارهــای غیررســمی باشــد، از ضروریات ایــن راه حل 
اســت. بــرای نمونــه بســط فضــای عمومــی ســایبری می توانــد یکــی از ایــن راهکارهــا 
ــم از بخــش  ــایبری اع ــای س ــعه دهندگان فرصت ه ــب توس ــویق و ترغی ــد، تش باش
دولتــی و غیردولتــی بــرای گســترش ایــن خدمــات، دسترســی پذیرترکردن بیشــتر آن، 
ــردن  ــگ و ارزان ترک ــای فیلترین ــری در سیاســت ه ــر، بازنگ ــات متنوع ت ــۀ خدم ارائ
هزینه هــای اســتفاده از فضــای ســایبر می توانــد از جملــه ایــن برنامه هــا باشــد. آمارهــا 
نیــز حاکــی از آن اســت کــه در شــرایط کرونایــی ســبک زندگــی مــردم تــا حــدودی 
ــق نظرســنجی گــذران اوقــات فراغــت  ــن ســمت شــده اســت، مطاب ــه ای ــل ب متمای
در زمــان کرونــا کــه توســط پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات (بهمــن ١٣٩٩) 
انجــام شــده اســت، حضــور در شســبکه های اجتماعــی در رأس فعالیت هــای فراغتی 
قــرار دارد. همچنیــن می تــوان بــه فکــر خلــق فضاهــای عمومــی جدیــد یــا تغییــر در 
نحــوۀ حضــور در فضاهــای موجــود تــوأم بــا سیاســت های جایگزیــن و نــه سیاســت 
ــا  ــت پروتکل ه ــا رعای ــر و ب ــش خاط ــایش و آرام ــا آس ــردم ب ــا م ــود ت ــت ب ممنوعی
بتواننــد بــرای حفــظ و تأمیــن نشــاط اجتماعــی از فرصــت درکنارهم بــودن بهره منــد 
شــوند. تأمیــن ایــن خواســته ها مشــروط بــه ایــن اســت کــه حتــی در سیاســت گذاری 
ــن)  ــه پایی ــاال ب ــه صــورت اورژانســی و عمــودی (ب ــد ب ــی کــه می طلب شــرایط بحران
عمــل کــرد، تــا جــای ممکــن به ســراغ مــردم رفــت و خواســت و اولویت هــای آنــان 
نیــز مهــم انگاشــته شــود تــا از ایــن طریــق، ضریــب اعتمــاد اجتماعــی و مشــارکت و 

همراهــی شــهروندان نیــز ارتقــا پیــدا کنــد.  
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مقدمه
خانــواده در طــی فاجعــۀ اخیــر عالم گیــری کوویــد  ١٩   بــا نوعــی اختــالل در نقش هــا، 
حــوزۀ وظیفــه و عملکــرد افــرادش مواجــه شــد. در واقــع، زن و مــرد در مواجهه شــان 
ــا  ــا نوعــی ســردرگمی مواجــه شــده اند ی ــواده داشــتند، ب ــه در خان ــی ک ــا نقش های ب
شــیوه های متفاوتــی را بــرای انجــام نقش هایشــان اتخــاذ کردنــد؛ زیــرا تفاســیر آن هــا 
از موقعیــت جدیــد، متفــاوت بــود و همیــن تفاســیر متفــاوت، پایــۀ رفتــار و کنــش 
ایشــان در وضعیــت کنونــی شــد. درســت همــان  گونــه کــه بلومــر (١٩۶٩) می گویــد: 
«انســان ها بــر مبنــای معناهایــی کــه چیزهــا بــرای آن هــا دارنــد، عمــل می کننــد. ایــن 
ــد.».٢  ــد می آین ــد و در جامعــه پدی معناهــا، محصولــی از کنــش متقابــل اجتماعی ان
ایــن تغییــر و درهم ریختگــی، ناشــی از بحــران کروناســت. آثــار بحران هــا در 

H.dabaghi@atu.ac.ir  ١. استادیار و عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه عالمه طباطبائی

٢. کرایب، یان(١٣٨٩). نظریه های اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس. ترجمۀ عباس مخبر، تهران: آگه، ص ١٠٩.
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ــار،  ــع فاجعه ب ــیار پــس از وقای ــای انســانی و اقتصــادی طــی ســال های بس بخش ه
ــد.١ ــان باقــی می مان همچن

فرزنــدآوری یــا تصمیــم بــرای بــارداری کــه بــا مفهــوم طــرح بــاروری،٢ به عنــوان 
ــی  ــران کنون ــرایط بح ــود. در ش ــف می ش ــواده  تعری ــم خان ــای مه ــی از کارکرده یک
ــارداری در  ــارۀ قصــد ب ــا تغییراتــی مواجــه شــده اســت. در تحقیــق خارجــی، درب ب
دوران کرونــا بــر روی ١۴٨٢ پاســخ گو، نتایــج نشــان داده اســت کــه از ١٨٫١ 
ــارداری داشــتند، ٣٧٫٣  ــا قصــد ب ــری کرون ــل از همه گی درصــد پاســخگویان کــه قب
ــه تعویــق انداخته انــد کــه اغلــب به دلیــل  ــارداری ب درصــد تصمیــم خــود را بــرای ب
مشــکالت اقتصــادی در آینــده (۵٨ درصــد) و عواقــب ناشــی از بیمــاری کرونــا بــر 
بــارداری (۵٨ درصــد) بــوده اســت. از کل جمعیــت موردمطالعــه در ایــن تحقیــق، 
ــه متخصصــان  ــال  آنک ــد.٣  ح ــارداری کرده ان ــه ب ــدام ب ــاً اق ــط ۴٫٣  درصــد واقع فق
جمعیت شناســی در ایــران۴ هــم، دربــارۀ فرزنــدآوری و رونــد کاهشــی آن طــی 
بیمــاری کرونــا ابــراز نگرانــی کرده انــد.۵ در حــال حاضــر هیــچ اطالعاتــی مبنــی بــر 
درمعرض خطربــودن بیشــتر زنــان بــاردار، در مواجهــه بــا کوویــد  ١٩  در دســترس 
نیســت؛ امــا مشــاهدات مبنــی بــر بــارداری و اقــدام بــارداری در زنــان نشــان می دهــد 
کــه ایــن میــزان در حــال کاهــش اســت. داده هــای میدانــی از چیــن نشــان می دهــد 
ــاردار، ٨ درصــد دچــار بیمــاری شــدید و ١  درصــد دچــار  ــان ١۴٧ زن ب کــه در می
بیمــاری بحرانــی بودنــد و ایــن میــزان نســبت بــه جمعیــت غیربــاردار (١۴  درصــد بــا 
1. Raheem A. Usman, F.B. Olorunfemi, G.P. Awotayo, A.M. Tunde and B.A. Usman (2013), Disas-
ter Risk Management and Social Impact Assessment: Understanding Preparedness, Response and 
Recovery in Community Projects. Accessed in: https://www.intechopen.com/books/environmen-
tal-change-and-sustainability/disaster-risk-management-and-social-impact-assessment-understand-
ing-preparedness-response-and-recove
2.  Reproductive Life Plan
3. E, Micellie. G Cito. A Cocci. G Polloni. (2020).Desire for parenthood at the time of COVID-19 pan-
demic: an insight into the Italian situation.Journal of Psychosomatics Obstetric & Genecology. Vol. 41. 
Issue 3. Is available in: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0167482X.2020.1759545 

۴. به نقل از شوازی، رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران: « در دوران کرونا و پساکرونا (امسال و سال بعد) میزان 
مقطعی  دوران کاهش  است.  قبل  سال های  از  جهان کمتر  کشورهای  از  بسیاری  در  بلکه  ایران،  در  نه تنها  موالید 
فرزندآوری بستگی به شدت و طول مدت دوران شیوع کرونا و فشارهای ناشی از رکود اقتصادی و تورم و زمان 

بازگشت مردم به زندگی عادی و رونق دوبارۀ بازار کار دارد.»
5. yun.ir/uf2e67
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بیمــاری شــدید و ۶  درصــد بــا بیمــاری حیاتــی)، حتــی کمتــر اســت. گــزارش دیگــر 
ــاردار در دو بیمارســتان  ــارۀ ایاالت متحــدۀ آمریــکا نشــان می دهــد کــه ۴٣ زن ب درب
ــا  ــا ب ــاری در آن ه ــبت و شــدت بیم ــا نس ــد؛ ام ــا بوده ان ــه کرون ــورک مبتالب در نیوی
گــروه کنتــرل غیربــاردار مشــابه بــوده اســت. همچنیــن دربــارۀ آثــار کرونــا در دوران 
بــارداری بــر نــوزاد هــم هنــوز شــواهد محکمــی در دســت نیســت. برخــی از نــوزادان 
تازه متولدشــده از مــادران مبتــال بــه کرونــا، زودرس یــا بــا وزن کــم بــه دنیــا می آینــد؛ 
ــوز مشــخص  ــر، هن ــا خی ــاری کروناســت ی ــه بیم ــوط ب ــج مرب ــن نتای ــه ای ــا اینک ام
نیســت.١ شــاید بتــوان از وجــود متغیرهــای اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ســخن 
ــر  ــدآوری اث ــن فرزن ــا به تعویق انداخت ــارداری ی ــزان ب ــن کاهــش می ــر ای ــه ب گفــت ک
می گــذارد. یکــی از مهم تریــن متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی، اعتمادنداشــتن بــه 
اطالعــات و آگاهــی کافــی دربــارۀ وضعیــت بــارداری در دوران کروناســت. امــا چــه 
ــا  ــه ب ــاروری و مقابل ــزان ب ــد در راســتای تثبیــت می توصیه هــای سیاســتی ای می توان

رشــد منفــی آن از منظــر اجتماعــی و فرهنگــی اثرگــذار  باشــد؟

مروری بر وضعیت باروری زنان در دوران کرونا
از نظــر تاریخــی، بحران هــای اقتصــادی و بهداشــتی هرگز دوره هــای خوبی بــرای خانواده 
نبوده انــد و مطالعــات محققانــی ماننــد مارتلتــو و همکارانــش (٢٠٢٠)،٢ ترینیتاپولــی 
و یتمــن (٢٠١١)،٣ ســوبوتکا و همکارانــش (٢٠١١)،۴ نشــان می دهــد کــه در طــی 
بحران هــای بهداشــتی و پــس از عالم گیری هــا، عمدتــاً بــاروری به شــدت کاهــش می یابد. 
انتظــار نمــی رود کــه اثرگــذاری بحــران کرونــا بــر بــاروری در همــۀ کشــورها بــه یــک انــدازه 
باشــد؛ امــا به هرحــال، ایــن عالم گیــری بــرای مثــال از نظــر زمان بنــدی بــاروری، بــر میــزان 

1. Sonja A. Rasmussen.  Denise J. Jamieson, (2020). Caring for Women Who Are Planning a Pregnancy, 
Pregnant, or Postpartum During the COVID-19 Pandemic. Is available in: https://jamanetwork.com/
journals/jama/fullarticle/2767060
2. Marteleto, L.J., Guedes, G., Coutinho, R.Z., and Weitzman, A. (2020). Live births and fertility amid 
the Zika epidemic in Brazil. Demography 57: 843–872. Doi: 10.1007/ s13524-020-00871-x.
3. Trinitapoli, J. and Yeatman, S. (2011). Uncertainty and fertility in a generalized AIDS epidemic. 
American Sociological Review 76: 935–954. Doi: 10.1177/00031224 11427672.
4. Sobotka, T., Skirbekk, V., and Philipov, D. (2011). Economic recession and fertility in the developed 
world. Population and Development Review 37(2): 267–306. doi:10.1111/j.1728-4457.2011.00411.x.
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بــاروری اثــر گذاشــته اســت. در بعضــی از کشــورهای اروپایــی، بحران هــای اقتصــادی، 
اثــر عالم گیــری کرونــا بــر بــاروری را تقویــت کــرده اســت، به طــور مثــال نداشــتن اطمینــان 
ناشــی از عالم گیــری کرونــا حتــی به واســطۀ اثــر باقی مانــده از بحــران اقتصــادی ٢٠٠٨، 
تقویــت هــم شــده اســت؛ به ویــژه در جنــوب اروپــا، یعنــی جایــی کــه اشــتغال و بــاروری 

زنــان و خانواده هــا در کمتریــن حــد ممکــن اســت.١
مــروری بــر برنامــۀ بــاروری در چندیــن کشــور در ســال های اخیــر، نشــان می دهــد 
ــه  ــتند ک ــانی  هس ــر از کس ــدآوری منصــرف شــده اند، کمت ــی از فرزن ــه به کل ــانی ک کس
تصمیــم بــارداری را بــه تعویــق انداخته انــد. ایــن گــروه به طــور مثــال در ایتالیــا، در گــروه 
ســنی کمتــر از ســی ســال قــرار دارنــد و  تحصیــالت عالــی هــم ندارنــد. در آلمــان، تعداد 
افــرادی کــه انصــراف از فرزنــدآوری منصــرف شــده اند، بیشــترند و معمــوًال در مناطقــی 
زندگــی می کننــد کــه بیشــتر متأثــر از شــیوع کرونــا هســتند. در انگلســتان، افــرادی کــه 
ــه  ــد ک ــرح کرده ان ــده اند، مط ــود منصــرف ش ــاروری خ ــای ب ــا از برنامه ه ــب آن ه اغل
انتظــار شــروع بحــران اقتصــادی و کاهــش ســطح درآمدهایشــان را دارند. اما در فرانســه 

و اســپانیا، الگــوی روشــنی از تجدیدنظــر در برنامه هــای بــاروری مشــاهده نشــد.
ایــران نیــز طــی دو ســال اخیــر، در حــوزۀ اقتصــادی    اجتماعــی از ایــن بیمــاری 
همه گیــر، متأثــر شــده اســت. برآوردهــا نشــان می دهــد کــه  ایــن بیمــاری در ســال 
٢٠٢٠، بــر ازدســت دادن مشــاغل در مقیاســی وســیع و کاهــش درآمدهــای مــردم، 
ــه ١١٫۵  ــر گذاشــته اســت. همچنیــن، پیش بینی هــا نشــان می دهــد کــه نزدیــک ب اث
میلیــون خانــوار نزدیــک بــه خــط فقــر به طــور درخــور توجهــی از ایــن بحــران 
ــزان  ــا می ــران  ب ــا، در ای ــاری کرون ــای اقتصــادی بیم ــن پیامده ــده اند.٢ ای ــر ش متأث
ــته و در  ــود داش ــان، وج ــرای زن ــژه ب ــری، به وی ــل از عالم گی ــه قب ــکاری ک ــیار بی بس
ــان و  ــرای زن ــا تحریم هــای اقتصــادی موجــود، چالش هــای بیشــتری را ب ترکیــب ب
ــی شــغلی و  ــان، ناامن ــن جوان ــاد در بی ــکاری زی ــرده اســت. بی ــم ک ــا فراه خانواده ه

1. Luppi, F. Arpino,B. Rosina,A.(2020). The impact of COVID-19 on fertility plans in Italy, Germany, 
France, Spain, and the United Kingdom.  DEMOGRAPHIC RESEARCH VOLUME 43, ARTICLE 47, 
PAGES 1399–1412.  https://www.demographic-research.org/Volumes/Vol43/47/ DOI: 10.4054/Dem-
Res.2020.43.47  

٢. جمهوری اسالمی ایران، سازمان ملل، ٢٠٢٠.
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کاهــش درآمــد واقعــی، احتمــاًال می توانــد منجــر بــه کاهــش بــاروری در کوتاه مــدت 
یــا به تعویق انداختــن آن شــود. عــالوه بــر ایــن، داده هــای اولیــه بــرای دو مــاه اســفند 
١٣٩٨ تــا فروردیــن ١٣٩٩، کاهــش تعــداد ازدواج هــای ثبت شــده را در ایــران 
نشــان می دهــد. ایــن میــزان حاکــی از ۴۴ درصــد کاهــش در ازدواج هــا در مقایســه 
ــران،  ــدآوری در ای ــه فرزن ــه اینک ــان مشــابه در ســال ١٣٩٨  اســت.١ با توجه ب ــا زم ب
فقــط در قالــب ازدواج پذیرفتــه  شــده اســت، ایــن کاهــش ازدواج ممکــن اســت در 
کوتاه مــدت اثــر نزولــی غیرمســتقیمی بــر بــاروری زنــان داشــته باشــد. حــال  آنکــه 
ــۀ ۶٠)، در ســن  ــی ده ــان (در نتیجــۀ رشــد جمعیت ــی از جوان ــداد شــایان  توجه تع
بــاروری قــرار دارنــد و در صــورت تثبیــت اوضــاع اقتصــادی ایــران، ممکــن اســت 
ــارۀ  ــرای اظهارنظــر درب ــوز ب ــا هن ــا مواجــه بشــویم؛ ام ــداد والدت ه ــا افزایــش تع ب
ــد  ــا رون ــی زود اســت و الزم اســت ت ــران، خیل ــاروری در ای ــر ب ــا ب ــر کامــل کرون اث
بــاروری در ماه هــای آتــی تحــت نظــر قــرار گیــرد.٢ به هرحــال، فــارغ از متغیرهــای 
اقتصــادی و شــرایط بیــکاری، بــه نظــر می رســد متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی، 
ماننــد ترس هــای غیرواقعــی از کرونــا و اثرگــذاری آن بــر جنیــن و نــوزاد هــم در ایــن 
میــان دخیــل هســتند. در ایــن راســتا، چنــد توصیــۀ اجتماعــی و فرهنگــی می توانــد تــا 

ــه آن هــا توجــه شــود! ــه درصورتی کــه ب حــدی راهگشــا باشــد؛ البت

مروری بر چند راهبرد و توصیۀ سیاستی دربارۀ ازدواج و فرزندآوری
یکــی از مهم تریــن دغدغه هــا، به ویــژه بــرای زنانــی کــه قصــد بــارداری دارنــد، 
ــچ  ــد هی ــد اســت. بی تردی ــس از تول ــوزاد پ ــن و ن ــر جنی ــاری ب ــن بیم ــذاری ای اثرگ
مــادری تمایــل نــدارد کــه در دورانــی فرزنــدش را بــه دنیــا آورد کــه احتمــال آســیب 
بــر او، زیــاد باشــد. نتایــج تحقیقــات دربــارۀ فرزنــدآوری در زمــان کرونــا را می تــوان 
ــردم  ــالع م ــه اط ــی ب ــای تلویزیون ــار و برنامه ه ــوم، در اخب ــاده و مفه به صــورت س
رســاند. می تــوان از کارشناســان بــرای انتقــال ایــن یافته هــا بــه مــردم اســتفاده کــرد. 

.NOCR ، 2020 ١. ایران
2.  Wilkins, E. (2020). The Impact of COVID-19 on Human Fertility in the Asia-Pacific Region, Uni-
versité de
Picardie Jules Verne, Amiens, France © UNFPA Asia-Pacific Regional Office.
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نکتــۀ مهــم، داشــتن منبــع موثقــی بــرای ارائــۀ یافته هاســت؛ زیــرا بایــد توجــه داشــت 
زنــان یــک گــروه همســان و یک شــکل نیســتند؛ بلکــه از منظــر ســطح تحصیــالت، 
ــه  ــردم ب ــاد م ــزان اعتم ــوع هســتند. از ســویی می ــان بســیار متن ــت و زب ســن، قومی
مشــاغل، دولــت و نهادهــای متولــی، بــا توجه بــه یافتــۀ پیمایش های متعــدد (امیری، 
ــی  ــاد کاالی ــران، ٢١٣٩٨)، در حــال کاهــش اســت. اعتم ١٣٨٧؛١ مرشــدی و دیگ
ــد؛  ــد ش ــد خواه ــر به ســختی بازتولی ــمند اســت و در صــورت انحــالل، دیگ ارزش
بنابرایــن الزم اســت کــه بــرای تقویــت آن تــالش کــرد. تقویــت اعتمــاد و اســتفاده از 
ــق  ــد از طری ــارداری، می توان ــارۀ ب ــن درب آن در راســتای اصــالح نگرش هــای زوجی
اطالع رســانی موثــق در خصــوص کرونــا، در قالــب برنامه هــای تلویزیونــی، نمایشــی 
یــا کارشناســی، اســتفاده از ظرفیــت خانه هــای بهداشــت شــهری و روســتایی در کل 

کشــور و مســاجد بــه انجــام رســد.
موجــب  بحــران کرونــا کــه  دوران  در  خانــواده  مهــم  دغدغه هــای  از  یکــی 
به تأخیرانداختــن زمــان بــاروری شــده، تــرس از حضــور در مراکــز بهداشــتی و 
درمانــی اســت؛ به ویــژه بــا ورود بــه زمان هــا و پیک هــای بحرانــی متعــدد در ابتــال بــه 
کرونــا، بخش هــای متعــددی در بیمارســتان ها فقــط بــه بیمــاران کرونایــی خدمــات 
ارائــه می دهنــد. حتــی بیمارســتان های زنــان و زایمــان هــم بخش هایــی را بــه ارائــۀ 
ــه بیمــاران کرونایــی اختصــاص داده انــد. همیــن امــر موجــب شــده کــه  خدمــات ب
زوج هــا، زمــان حاضــر را زمــان مناســبی بــرای بــاروری نداننــد. بایــد مراکــز درمانــی 
ویــژه ای را بــرای مــادر و کــودک بــه دوراز بیمــاری کرونــا اختصــاص دهنــد و حائــز 
اهمیــت اســت کــه بــه زوج هــا اطمینــان داده شــود برخــی مراکــز وجــود دارنــد کــه 
بیمــاران کرونایــی در آن هــا بســتری نمی شــوند؛ حتــی اگــر تعــداد آن هــا کــم باشــد!
ــازمان های  ــکاری س ــا هم ــت ب ــان دول ــور هم زم ــه به ط ــن الزم اســت ک همچنی

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  پژوهشکدۀ  اجتماعی،  اعتماد   .(١٣٨٧) دیگران  و  رضا  سید  امیری،  صالحی   .١
تشخیص مصلحت نظام، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، قابل دسترس در:

 https://finance.guilan.ac.ir/documents/827133/cb26bb56-f205-4790-9461-b07cfe1c771d

مطالعات  مجلۀ  تهران»،   شهر  ساکنان  اجتماعی  سرمایۀ  مؤلفه های  «بررسی   .(١٣٩٨) دیگران  و  مرشدی   .٢
جامعه شناسی، ١٢ (۴٢).
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ــرۀ  ــر تقویــت زنجی ــره ب ــد وزارت بهداشــت، خانه هــای بهداشــت و غی ــی مانن متول
ــا تأکیــد کنــد. ایــن  ــواده، حتــی در طــی عالم گیــری کرون تأمیــن برنامــه تنظیــم خان
ــواده  ــم خان ــا تنظی ــارداری ی ــۀ مشــاوره های ب ــد در راســتای ارائ ــا می توان همکاری ه
و  بیمارســتان ها  بــارداری، کلینیک هــا،  مشــاورۀ  مراکــز  راســتا  ایــن  در  باشــد. 
به ویــژه راه انــدازی خدمــات نوینــی ماننــد پزشــکی ازراه دور بــر پایــۀ ظرفیــت فضــای 
مجــازی و در قالــب راه انــدازی ســامانه ها و خطــوط تلفنــی مشــورتی، می توانــد 
ــه زوج هــا بدهــد، آن هــا را از وجــود مراکــز تخصصــی و  ــاز را ب اطالعــات موردنی
بــه دوراز پذیــرش بیمــاران کرونایــی آگاه کنــد و دربــارۀ واقعیــت آثــار ایــن پاندمــی بــر 

ــارداری، اطالعاتــی درســت و شایســتۀ  اعتمــاد فراهــم آورد. ب
ــار درســت  کالم آخــر: اطالع رســانی موثــق، شبکه ســازی به منظــور پخــش اخب
و علمــی کــه خانواده هــا بتواننــد بــا توجــه بــه آن، وضعیــت کنونــی را ارزیابــی کننــد 
و دربــارۀ  آینــدۀ خــود تصمیــم بگیرنــد؛ در همــۀ حوزه هــا اهمیــت دارد و پایــۀ 
اعتمادســازی و یکــی از ارکان مهــم جامعــه اســت. راهکارهــای فــوق چــه از ســوی 
دولــت، چــه از ســوی ســازمان های متولــی و غیردولتــی، درصورتی کــه اصــول 
عملکــرد قــرار گیــرد، می توانــد تــرس بیمارگونــه و شایعه ســازی های غیرواقعــی 

ــاروری را کاهــش دهــد.  ــر ب ــا ب ــارۀ پیامدهــای کرون درب
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از نخســتین روزی کــه رســانه ها انتشــار ویــروس کوویــد١٩   را ابتــدا در چیــن و 
ــارۀ  ــا و تفســیر های بســیاری درب ــد، تحلیل ه ــر دادن ــان خب ــاط جه ســپس ســایر نق
ــان، روان شناســان، فیلســوفان  ایــن همه گیــری نوشــته شــد. دانشــمندان، اقتصاددان
و جامعه شناســان در زمینه هــای مطالعاتــی خویــش و از منظرهــای متفــاوت تــالش 
ــا و  ــد. حجــم تأمل ه ــت کنن ــا هدای ــر ی ــده را درک پذی ــت پیش آم ــا وضعی ــد ت کردن
اظهارنظرهــا در ایــن بــاب چنــان زیــاد اســت کــه بــه نظــر نمی رســد ایــده ای بکــر و 
ناگفتــه باقــی مانــده باشــد. با این همــه و به رغــم گذشــت بیــش از یــک ســال از آغــاز 
بیمــاری، افزایــش شــناخت بشــر از نحــوۀ عملکــرد ویروس، آشکارشــدن شکســت و 

١. دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی 

٢. از شعر شبانۀ احمد شاملو.
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موفقیــت برخــی سیاســت گذاری ها و شــروع نســبتاً گســتردۀ واکسیناســیون، هنــوز 
می تــوان در ســویه های فرهنگــی و اجتماعــی وضعیــت عمیــق شــد. نوشــتار پیــِش 
 رو داعیــه ای در پرده انــدازی از وجــوه نامکشــوف فراگیــری کرونــا نــدارد؛ بلکــه تنهــا 
بــر آن اســت کــه بــه میانجــی واکاوی واکنش هــای عمومــی در ایــران بــه وضعیــت 
همه گیــری، برخــی ســویه های ایدئولوژیــک مســتتر در ایــن نــوع مواجهــات را 
برجسته ســازی و داوری کنــد. بدیهی ســت کــه رویارویــی بــا گســترش ویروســی 
ــره و انضمامــی در  ــراد را به طــور روزم ــق درآورده، اف ــه حالــت تعلی ــان را ب کــه جه
برابــر امــکان مــرگ قــرار داده و بــا توصیــۀ قرنطینــه و فاصله گــذاری شــکل زندگــی 
ــن وضعیــت پیش فرض هــا و جهت گیری هــای مختلفــی را  ــر داده اســت. ای را تغیی
هویــدا می کنــد کــه در شــرایط به اصطــالح عــادیِ پیشــین بــه زبــان آورده نمی شــدند 
تئوریــک  مشــاطه های  و  نوع دوســتی  نقاب هــای  بــا  بــروز،  صــورت  در  یــا 
ــی  ــق در بخــش کوچک ــرای تعم ــتار تالشــی  اســت ب ــن جس ــدند. ای ــیده می ش پوش
ــا  ــد ب ــان شــده و بی تردی ــا عی ــی کرون ــه در روزگار آخرالزمان ــا ک از آن جهت گیری ه

ــد اســت. ــده در پیون ــی و اقتصــادی و سیاســی  پذیرفته ش ــاختار های اجتماع س
مدت هاســت کــه دیگــر آمــار کشته شــدگان روزانــۀ کرونــا حساســیت خاصــی را 
بر نمی انگیــزد. بــه ارقــام چندصدنفــری خــو گرفته ایــم و بــا آن عــدد گوشــۀ تصویــر 
ــن  ــزاره چنی ــن گ ــم. ای ــار آمده ای ــر کن ــی مرگ و می ــت طبیع ــۀ حقیق ــون به مثاب تلویزی
ــی  ــی بزرگ ــوکِ اجتماع ــا، ش ــان کرون ــداد قربانی ــر، تع ــی پیش ت ــه گوی ــد ک می نمای
ــدا وجــود نداشــت  ــده چنیــن شــوکی از ابت ــه نظــر نگارن ــه همــراه داشــته اســت. ب ب
یــا چنــدان فراگیــر نبــود. البتــه شــیوع ویــروس موجــب غافلگیــری افــکار عمومــی 
شــد؛ امــا تلفــات، هرگــز بــرای تمــام اقشــار جامعــه مســئله ای «غیرطبیعــی» قلمــداد 
نمی شــد. شــاید عــده ای بکوشــند تــا شــیوۀ مواجهــۀ جمعــی مــا را متضمــن نوعــی 
ــارۀ مرضــی  ــد. به هرحــال درب ــی کنن ــت معرف ــاوری مثب ــی علم ب ــا حت ــی ی تقدیرگرای
صحبــت می کنیــم کــه حداقــل ١ درصــد از مبتالیــان را بــه کام مــرگ می کشــد؛ پــس 
ــر؟! واضــح اســت کــه بایــد شــاهد قربانی شــدن بخشــی از جمعیــت  چه جــای تحی
باشــیم! امــا اگــر بــا نگــرش جامعه شناســی به همیــن مواجهه دقــت کنیــم، در خواهیم 
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یافــت کــه هیچ چیــز آن قدرهــا هــم ســاده و بدیهــی نیســت. پذیــرش مرگ و میــر بــا این 
گســتردگی و ســهولت، تنهــا به واســطۀ مکانیســم های دفاعــی روان مــا ممکــن نشــده؛ 
بلکــه به همــان میــزان یــا بیشــتر، ایدئولوژی هایــی در ایــن پذیــرش دخیــل بوده انــد که 
مدت هاســت بــه اســتمرار نظام هــای ســلطۀ اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی یــاری 
ــات»،  ــا «تلف ــا ب ــۀ م ــۀ به لحــاظ وجــودی فاصله گذاران ــار مواجه می رســانند. در کن
واکنش هایــی را بــه یــاد آوریــد کــه به شــکل غیرمســتقیم و گاه مســتقیم، از کم شــدن 
جمعیــت ابــراز شــادی می کننــد. در خلــوت، در جمع هــای خصوصــی و صمیمــی، 
ــن  ــا ای ــی، ســخنانی ب ــۀ منطق گرای ــه صراحــت و در لفاف نیمه شــوخی نیمه جــدی، ب
مضمــون مشــترک را شــنیده ایم کــه «بگــذار یــک عــده بمیرنــد». می گوینــد جمعیــت 
کــرۀ زمیــن زیــاد شــده، طبیعــت بایــد نفســی تــازه کنــد. می گوینــد جامعــۀ مــا تــوان 
ــار  ــی از ب ــا کم ــا کرون ــم نشــد ب ــد ه ــدارد، ب ــنه را ن ــان گرس ــه ده ســیرکردن این هم
اقتصــاد مملکــت ســبک می شــود. همتــای ایــن ســخنان را از دهــان سیاســت مداران 
نامحتــاط هــم شــنیده ایم. اینکــه دولت هــا به طــور پنهانــی خواهــان کاهــش جمعیــت 
غیرفعالشــان باشــند، چیــز تــازه ای نیســت (توجــه کنید کــه قربانیان اصلــی کووید١٩   
دســت کم تــا پیــش از جهش هــای اخیــر بیمــاری، ســالمندان و افــراد بــا مشــکالت 
ــا شــنیدن همــان حرف هــا از مــردم عــادی نشــان از رســوخ  ــد)؛ ام ــه ای بوده ان زمین
ــه  ــی ب ــگاه اخالق ــا را از ن ــه روز م ــه روزب ــد ک ــده ای می ده ــای درهم تنی ایدئولوژی ه

مســائل عمومــی دورتــر می کنــد.
 بی اعتنایــان و مشــعوفان پنهانــی از کاهــش جمعیــت را شــاید بیشــتر در طبقــۀ 
ــازۀ  ــه جن ــدن ب ــه خندی ــرا ک ــم، چ ــۀ متوســط بیابی ــی طبق ــای باالی ــه و بخش ه مرف
ــرد  ــن حداقل هــای معیشــتی ف ــری، تأمی ــد آن اســت کــه ایــن همه گی دیگــران نیازمن
ــن  ــن حــال تحلیل طبقاتی داشــتن از ای ــا ای ــرده باشــد. ب ــه رو نک ــا دشــواری رو ب را ب
جریــان گمراه کننــده اســت. در اینجــا منافــع طبقاتــی یــا اقتصــادی نیســت کــه موضــع 
ــد، بلکــه دســتگاه های معرفتــی و  ــان بیمــاری تعییــن می کن ــر قربانی ــراد را در براب اف
ــه شــده،  ــه کار گرفت ــط اقتصــادی موجــود ب ــرای حفــظ رواب ــه ب ــی ک جهان بینی های
بــر نگــرش باورمندانــش دربــارۀ هرچیــز از جملــه تلفــات بیمــاری تأثیــر می گــذارد. 
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ــان آســیب پذیرترین  ــردان را از زب ــای دولتم ــه گاه حرف ه ــن جهــت اســت ک به همی
اقشــار جامعــه نیــز می شــنویم: «بگــذار یــک عــده بمیرنــد».

آن ایدئولوژی هــای هم داســتان بــرای حــذف نگــرش اخالقــی بــه جامعــه کدام انــد 
و چگونــه بــر بــاور مــا بــه مرگ و میــر کرونــا اثــر گذاشــته اند؟ پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــرای  ــی را ب ــه راه های ــم ک ــالش می کنی ــا ت ــد؛ ام ــتار حاضــر نمی گنج ــال جس در مج
اندیشــیدن در ایــن خصــوص پیــش روی مخاطــب بگذاریــم. یکــی از پیش فرض هــای 
اساســی در پیدایــش چنیــن دیدگاه هایــی از نگــرش غالــب در علــم اقتصــاد برخاســته 
ــد از  ــم، «کارشناســان» دارن ــگاه کنی ــه ن ــی ک ــر رســانه و محفل ــه ه ــروزه ب اســت.١ ام
نابرابــری میــان منابــع و نیازهــا ســخن می گوینــد. اینکــه امکانــات و منابــع مــا (اعــم 
ــه اصلــی  ــرای آن نامحــدود، ب از طبیعــی و اجتماعــی) محــدود اســت، امــا تقاضــا ب
ــه  ــرای رســیدن ب ــدل شــده و متعاقــب آن ایــن فــرض مطــرح می شــود کــه ب مســلم ب
«تعــادل» بایــد یکــی از ایــن دو، یعنــی تقاضامنــدی را تنظیــم کــرد. دیدگاه هــای رایــج 
در جمعیت شناســی، جامعه شناســی توســعه و مدیریــت نیــز در همیــن خــط منطقــی 
ــا افزایــش  ــال کاهــش ی ــۀ نظریــات جمعیت شــناختی کــه به دنب ــد. قاطب ــرار می گیرن ق
ــا  ــز ب ــش از هرچی ــه بی ــد ک ــروی می کنن ــی  پی ــی معرفت ــد، از مبنای ــت می گردن جمعی
جریــان اصلــی اقتصــاد همــراه اســت.٢ ایــن دیدگاه هــا پیشــاپیش جمعیــت را بــه ارقــام 
ریاضــی و افــراد را بــه «انســان های قابــل بهره بــرداری» یــا «انســان های غیرقابــل 
ــا  ــد کاهــش ی ــه بای ــارۀ اینک ــی درب ــد. اختالف هــای نهای ــل داده ان ــرداری» تقلی بهره ب
ــا تمایزهــای معرفت شناســانۀ  ــم، معمــوًال ب افزایــش جمعیــت را ســرلوحه قــرار دهی
ــرای برخــی، راهــکار کاســتن از مخــارج  جــدی همــراه نیســت. کاهــش جمعیــت ب
عمومــی، هزینه هــای بهداشــت و درمــان و نظایــر آن اســت و نیــز افزایــش جمعیــت 
بــرای برخــی، مســیری به ســمت گســترش نیــروی کار و افزایــش ســطح تولیــد و رشــد 
اقتصــادی  اســت. «ســن گرایی» نهادینــه در عمــدۀ رویکردهــای جمعیت شناســی، نــه 
باعــث تبعیــض، بلکــه مولــودِ پذیــرش منطــق علــم اقتصــاد اســت. درســت از همیــن 

١. برای درک روند تبدیل اقتصاد از حیطه ای مجاور با اخالق و سیاست به علم مجزا با پیش فرض های خاص ن. ک: 
تاریخچه ای از علم اقتصاد در جایگاه علمی اخالقی، علی نعمتی، نشریۀ اقتصاد اسالمی، سال پنجم، شمارۀ ١٩.

٢. ن.ک: مباحث مالتوس دربارۀ مسئلۀ جمعیت.



نقد ایدئولوژی مواجهۀ طبیعی انگار با کشتگان کرونا | ١٠۵

جاســت کــه نقــد بایــد آغــاز شــود. به همین ســیاق اکثریــت جامعه شناســان توســعه گرا 
نیــز منشــأ توســعه نیافتگی را در امــور اصطالحــاً طبیعــی ـ در برابــر مناســبات اجتماعــی  
جســت وجو می کننــد. عــالوه بــر ایــن غلبــۀ عقــل ابــزاری کــه در روزگار ما بــه حقانیت 
ترجیــح منافــع شــخصی اســتحاله یافتــه، زمینه ســاز نوعــی «بیگانگــی اخالقــی» شــده 
اســت کــه دخالــت هــر شــکلی از مقوالت عــام اخالقــی از جمله عدالت، مشــروعیت، 
ــد.  ــرد می کن ــه ط ــا غیرواقع بینان ــی ی ــگاه غیرعلم ــام ن ــا اته ــی را ب ــر جمع حــق و خی
واقع نگــران ســرافراز و مشــعوفان پنهانــی، همــان  گونــه کــه بــه کارکنــان وظیفه شــناس 
ــا  ــا را ب ــدان کشــتگان کرون ــام تبریــک و تشــکر می فرســتند، دغدغه من قبرســتان ها پی
نســبت هایی چــون رمانتیسیســم بشردوســتانه، ذهنی گرایــی و پایبندنبــودن بــه منطــق 
ــطۀ  ــت به واس ــه عینی ــال آنک ــد. ح ــاکت می کنن ــاالت س ــار و احتم ــه ناپذیر آم خدش
بحران هــای پی در پــی زیســت محیطی، اقتصــادی و اجتماعــی، ورشکســتگی نــگاه و 

ــد.  ــاد می زن ــان را فری ــادۀ ایش روش جا افت
پذیــرش  سیاســی،  و  اخالقــی  مضامیــن  ســپهر  از  اقتصــاد  جداســازی 
ــی، به حاشــیه راندن جامعه شناســی  ــور وحیان ــن آن همچــون ام بی چون وچــرای قوانی
و دیدگاه هــای انتقــادی، اتخــاذ نــگاه به لحــاظ معرفتــی مهندســانه و پرو بــال دادن بــه 
ــرگ  ــه م ــی ب ــه در آن بی تفاوت ــد ک ــم آوردن ــتری را فراه ــرا بس ــای فردگ ایدئولوژی ه
دیگــران، به ویــژه اگــر در اثــر بیمــاری رخ دهــد، معقــول و پذیرفتــه بنمایــد. مســرت 
ــا  ــاز ی ــۀ متعادل س ــا به مثاب ــاری، از کرون ــعۀ آم ــوداییون توس ــارات س ــتتر در اظه مس
کنترل کننــدۀ طبیعــی جمعیت آشــکار اســت. همچنین اســتقبال محافظه کارانــۀ دولت 
ــوه دادن تلفــات و شــانه خالی کردن  ــن قســم ایدئولوژی هــا در راســتای ناگزیرجل از ای
از مســئولیت های اجتماعــی، خــودش امــر نامنتظــری نبــوده و نیســت. آنچــه در ایــن 
میــان مایــۀ افســوس اســت، کــم کاری و ناتوانــی جامعه شناســان در تغییــر رویکــرد تودۀ 
مــردم اســت. هنگامــی کــه راننــدۀ تاکســِی نوعــی به مــزاح اظهــار امیــدواری می کنــد 
کــه در اثــر مرگ ومیــر حاصــل از کرونــا ترافیــک خیابان هــای پایتخــت کمتــر شــده و 
درآمــدش بیشــتر شــود، هنگامــی کــه متصــدی بهشــت  زهــرا به رغــم خطــری کــه روزانه 
ســالمتی اش را تهدیــد می کنــد، در دل بــرای لقمــۀ نــان فزون تــری کــه بــه دســت آورده ، 
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ــم، چــرا کــه  ــد، مشــکل را بایــد در عملکــرد خودمــان بیابی احســاس رضایــت می کن
واکنــش آن هــا برآمــده از اســتیصالی به غایــت عینــی و پیــروزی ایدئولوژی هــای در بوق 
و کرنــا شــده اســت. بــر ماســت کــه نشــان دهیــم بــا تغییــر مناســبات مســلط اقتصــادی 
ــت  ــاز باشــد از جمعی ــه نی ــی هســت؛ بی آنک ــا، نان ــام دهان ه ــرای تم ــی، ب و اجتماع
ــد کــم کنیــم. بــه دیگــر ســخن بایــد نشــان داده شــود کــه مهندســی جمعیــت ـ بــه  نامولّ
هــر سمت وســویی کــه باشــد و بــه هــر طریــق طبیعــی و غیرطبیعــی ای کــه رخ دهــد  
راهــکار مناســبی بــرای رهایــی از فقــر و نابرابــری و تیــره روزی نیســت و کرونــا، نــه 
شــر ضــروری برآمــده از هوشــیاری طبیعــت، کــه مســئله ای مرتبط بــا رفتــار اجتماعات 

بشــری  اســت و مســئولیت کنتــرل و مهــار آن نیــز بــا ماســت.



   ۱۹   
 ۱،  
۲  

ماننـد  بحران هـای گذشـته  تاریخچـۀ  اگـر  اسـت.٣  اجتماعـی  کرونـا  بوردیـو  به تعبیـر 
عالم گیری های۴ چندین قرن اخیر را مرور کنیم که در سطح جهانی بروز و گسترش پیدا 
کرده انـد، متوجـه می شـویم ایـن عالم گیری هـا را نبایـد فقط در حـد بیماری یا ویـروس یا 
موضوعی پزشـکی و زیست شـناختی تقلیل داد؛ بلکه این عالم گیری ها ابعاد و پیامدهای 
متعـدد دیگـری نیـز داشـته اند، اعـم از ابعـاد انسـانی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی در 
مقیـاس محلـی و جهانـی. در نوشـتار پیـش رو تالش می کنیم با بهره گیـری از نظریه های 

جامعه شناسـی، ابعـاد انسـانی و اجتماعی و فرهنگی دنیاگیـری کرونـا را واکاوی کنیم.

١. دانش آموختۀ دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه های اردبیل
 Abdollahi.d@gmail.com

msr.ranjbar@gmail.com  .٢. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

٣. اشاره به تعبیر بوردیویی همه چیز اجتماعی است.
4. Pandemic
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عالم گیــری کرونــا جــدا از اینکــه امــری زیست شــناختی (پزشــکی) اســت، 
به دلیــل نــوع و کیفیــت پیامدهــا و ســویه های انســانی اجتماعــی، واجــد مختصــات 
واقعیــت اجتماعــی نیــز هســت. ویــروس کرونــا واقعیتی زیست شــناختی اســت و فرد 
و جامعــه ای را نمی تــوان یافــت کــه از امــواج کشــنده و بیمــاری زای آن در امــان بــوده 
باشــد. همــان طــور کــه دورکیــم در بررســی میــزان خودکشــی در جوامــع مختلــف 
ــد،  ــد و ایــن تفــاوت را متأثــر از شــرایط اجتماعــی آن جوامــع می دان تحلیــل می کن
تفــاوت میــزان کشــندگی ایــن ویــروس و پیامدهــای اجتماعــی آن، همچنیــن تفــاوت 
در کیفیــت و کمیــت مواجهــه افــراد، اقشــار و طبقــات مختلــف در جوامــع بــا ایــن 

پاندمــی از حیــث تحلیــل نظــری در جامعه شناســی درخــور توجــه و دقــت اســت.
از مبانــی نظــری متعــددی  می تــوان بــرای تبییــن و تحلیــل ایــن تفــاوت در 
مواجهــه بهــره جســت. در جســتار حاضــر از دیدگاه هــای نظــری جامعه شناســی 
و آرای صاحب نظرانــی چــون اولریــش بــک١ و جامعــۀ مخاطره آمیــز یــا جامعــۀ 
ریســک٢ وی بهــره می گیریــم. منظــور از جامعــۀ ریســک، جامعــه ای اســت کــه در آن 
نگرانــی افــراد از آفــات و بالیــای طبیعی(قحطــی و زلزلــه) به ســمت خطرهــای ناشــی 
از فعالیت هــای انســانی کــه اغلــب شــکل جهانــی و عالم گیــر دارنــد، تغییــر جهــت 
می دهــد. به تعبیــر بـــک، اگـــر قـــوۀ محرکــۀ جامعـــۀ طبقـــاتی و صنعتــی در این شــعار 

1.  Ulrich Beck
2.  .Risk Society
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خالصــه می شــد: «گرســنه ام»، شــعار جامعــۀ جدید این اســت: «می ترســـم یـــا نگرانم». 
در جامعۀ ریسک، به طور خالصـــه، ایـــدۀ محـوری و مرکـزی، ایمنـی اسـت و هـرکـسی 
می کوشــد از خطرهــا ایمــن بمانــد (قاســمی، ١٣٨٨،ص. ٣۴). بــه ایــن تعبیــر می تــوان 
وضعیــت کرونایــی را بــا مفهــوم نبــود اطمینــان توضیــح داد که در نظریۀ جامعه شناســی 
ــه فرهنــگ اضطــراب  ــوان ب ــم می ت ــۀ آن مفاهی ــی دارد. از جمل ســابقه ای نســبتاً طوالن
ــناختی»  ــی هستی ش ــن،٢ ١٩٩٩) ، «ناامن ــی» (باوم ــورد،١ ٢٠٠۴)، «دوران ناامن (کراف
(گیدنــز،٣ ١٩٩٠) و «اضطــراب وجــودی» (گیدنــز، ١٩٩١) اشــاره کــرد. کیفیــت 
ــود  ــه تــرس، وحشــت و نب واکنــش افــراد و طبقــات اجتماعــی در جوامــع مختلــف ب
ــه  ــه اســت. با عنایــت ب ــل مطالع ــری آن قاب ــروس و همه گی ــن وی ــان ناشــی از ای اطمین
ماهیــت «نامرئی بــودن» ویــروس، ایده هــای باومــن دربــارۀ «تــرس ســیال» مفیــد بــه نظــر 
می رســد. به زعــم باومــن تــرس ممکــن اســت تــراوش کنــد، وارد زندگــی مــا شــود یــا 
اینکــه در گوشــه ای منتظــر بمانــد. در خصــوص اینکــه چه زمانــی این تراژدی دهشــتناک 
ــه حالــت عــادی «بازگردیــم» و این«حالــت  ــان می رســد، چه زمانــی می توانیــم ب ــه پای ب

عــادی جدیــد» چگونــه خواهــد بــود (وارد،۴ ٢٠٢٠، ص. ٧٣١). 
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــا را می ت ــئلۀ کرون ــا مس ــام ســالمت ب ــۀ نظ ــت مواجه کیفی
نظریــۀ ســاختی   کارکردی تالکــوت پارســونز تحلیــل کــرد. پارســونز بــا طراحــی 
چهارچــوب تحلیــل خــود موســوم بــه «آجیــل»، معتقــد اســت کارکــرد مجموعــه ای 
از فعالیت هاســت کــه بــرای بــرآوردن نیــازی یــا نیازهــای اجتماعــی انجــام می گیــرد. 
ــد: ــرای همــۀ نظام هــا ضــروری می دان ــر اســاس ایــن تعریــف چهــار تکلیــف را ب ب

١. تطبیــق: هــر نظامــی بایــد بــا محیطــش ســازگاری ایجــاد کنــد و محیــط را بــا 
نیازهایــش ســازگار کنــد.

٢. دســتیابی بــه هــدف: هــر نظامــی بایــد هدف هــای اصیــل خــود را تعییــن کنــد 
و بــه آن هــا دســت یابــد.

1. Crawford  
2. Bauman
3. Giddens
4. Ward
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٣.  یکپارچگی: هر نظامی باید روابط متقابل اجزایش را تنظیم کند.
۴.  ســکون یــا نگه داشــت الگــو: هــر نظامــی بایــد انگیزش هــای افــراد و الگوهــای 

فرهنگــی آفریننــده و نگهدارنــدۀ ایــن انگیزش هــا را ایجــاد، نگهــداری و تجدیــد کند.
نظــام ســالمت بخشــی از خرده نظــام اقتصــادی اســت کــه بــه رونــد ســازگاری 
جامعــه بــا محیــط از طریــق مواجهــه بــا مخاطــرات و تهدیــدات جانبــی می پــردازد. 
ــن سیســتم اســت: ناکارآمــدی نظــام ســالمت  ــر فروپاشــی ای ــن رویدادهــا دال ب ای
ــه ایــن رونــد تاکنــون ادامــه دارد)،  ــا ایــن ویــروس (البت در روزهــای اول مواجهــه ب
ضعــف در اطالع رســانی، کاســتی در بســیج منابــع پزشــکی بــرای تســریع و گســترش 
مراقبت هــای پزشــکی، کتمــان حقیقــت مســئلۀ ویــروس و ورود آن به کشــور و ســعی 
در اتخــاذ رویکردهــای سیاســی پوپولیســتی مبنــی بــر عادی جلوه دادن شــرایط کشــور 
در اوج عالم گیــری و همچنیــن اهمــال جــدی در مدیریــت شــوک روانــی و تــرس و 
ــدۀ شــهروندان و... عواقــب ایــن فروپاشــی سیســتم، طوالنی شــدن  اضطــراب فزاین
ــگان و  ــهروندان، نخب ــر تأســف بار ش ــاران و مرگ ومی ــودی بیم ــان و بهب ــد درم رون
ــن در  ــه شــده اســت. ای ــم روحــی جامع ــات تأل ــه اســت کــه موجب ــدان جامع هنرمن
حالــی اســت کــه در کشــورهای منطقــه کــه سیســتم بهداشــتی چنــدان قوی تــری هــم 
ندارنــد، میــزان مهــار ایــن عالم گیــری و تلفــات جانــی آن و نیــز اقدامــات حمایتــی 
نظــام ســالمت بســیار چشــمگیرتر و کارآمدتــر از اقــدام سیســتم بهداشــتی و مراقبتــی 
مــا بــوده اســت. بدیهــی اســت تتمــۀ ایــن ضعــف و تعلــل و ناکارآمــدی، فرســایش و 

افــول ســرمایۀ اجتماعــی نهــادی و اساســاً ســرمایۀ اجتماعــی نظــام اســت.
پارســونز معتقــد اســت بیمــاری تنهــا وضعیتــی زیست شــناختی نیســت؛ بلکــه 
مســئله ای اســت کــه به لحــاظ اجتماعــی نیــز حائــز اهمیــت اســت. فــرد، مســتقل از 
ــر شــخص به لحــاظ اجتماعــی  ــان دقیق ت ــار نمی شــود؛ به بی سیســتم اجتماعــی بیم
به عنــوان فــردی بیمــار معرفــی و مشــخص می شــود. در نظــر وی تعریــف بیمــاری 
به لحــاظ اجتماعــی توضیــح ایــن مطلــب اســت: بیمــاری نقشــی اجتماعــی اســت کــه 
مجموعــۀ خاصــی از ویژگی هــا را دارد و فــرد بیمــار مســئول اســت کــه بهبــود یابــد 
ــای  ــا و هنجاره ــازی ارزش ه ــد درونی س ــر فراین ــتونز، ١٣٧٩، ص. ١۶٠). اگ (اس
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از  زیــادی  بخــش  مــی داد،  صــورت  به درســتی  فرهنگــی  خرده نظــام  را  جامعــه 
کنش هــای ضدســالمت جامعــه، خواســته یــا ناخواســته بــه اعتبار زدایــی از مرجعیت 
علمی سیســتم پزشــکی کشــور و در نتیجه آشــفتگی اجتماعی دامن نمی زد. از جملۀ 
ایــن کنش هــای ضدســالمت جامعــه ایــن مــوارد را می تــوان نــام برد:رعایت نکــردن 
پروتکل هــای بهداشــتی چــون اســتفاده از ماســک در مجامع عمومــی، رعایت نکردن 
قرنطینــۀ خانگــی، رفتــن بــه مســافرت ها و برگــزاری جشــن ها و مراســم عروســی و 
تعزیــه و...، رعایت نکــردن فاصلــۀ اجتماعــی، مدیریت نکــردن پســماندهای کرونــا، 
مدیریــت قاطعانــۀ مدعیــان طــب اســالمی در تجویــز داروهــای گیاهــی بی خاصیــت 
کــه تأثیــر آن هــا بــر درمــان کرونــا در هیــچ مجمــع علمــی معتبــری بــه اثبــات نرســیده 
اســت، نبــود برخــورد حقوقــی بــا مرتکبــان هتــک حرمــت بــه پزشــکی مــدرن و... 
وضعیــت جامعــه حاکــی از مــرگ اخــالق و فقــدان حــس مســئولیت اجتماعــی و 
ــام  ــری نظ ــی و جهت پذی ــام فرهنگ ــازی نظ ــا و بازس ــه اســت. احی ــی در جامع مدن
ســالمت از آن، راهــکار بســیار مهمــی اســت کــه نبایــد از آن غفلــت کرد. بــدون تردید 
در شــرایط وجــود نظــام فرهنگــی ســالم و مترقــی، می تــوان هزینه هــای ســالمت را 
بــه حداقــل رســاند. شــاید ضــرورت شــکل گیری پزشــکی اجتماعــی١ ناظــر بــه همین 

نکتــه اســت و یــادآور اهمیــت متغیرهــای اجتماعــی در بــروز بیماری هاســت.
تأثیـر متغیرهای جمعیت شـناختی چون تعلق مذهبی، پایـگاه اجتماعی    اقتصادی، 
قومیت، تحصیالت و جنسیت افراد در میزان تاب آوری آن ها در برابر این عالم گیری و 
تحمـل مـرگ عزیـزان نیز درخور تأمل اسـت. بروز اضطراب وجودی در بین سـالمندان 
و احسـاس رهاشـدگی در آن هـا ( به دلیـل تـرس فرزنـدان و بسـتگان از انتقـال ویـروس 
بـه آن هـا) به علـت ضـرورت قرنطینـۀ خانگـی و احتمـال آسـیب پذیری آن هـا در ابتـال به 
ویـروس، بـه احسـاس اضطـراب مـرگ در تنهایـی در آن هـا دامـن زده که جبـران آن، اگر 
نگوییم غیرممکن اسـت، دسـت کم سـال ها زمان خواهد برد؛ به گونه ای که ممکن است 
عمـر آن هـا کفـاف ندهـد. کیفیت ارائۀ خدمـات پزشـکی در مطب ها و مراکـز درمانی و 
بیمارسـتانی و در اولویت قراردادن بیماران کرونایی و تعطیلی انجام عمل های پزشـکی 

1. Social Medicine
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دیگـر به دلیـل نگرانـی از شـیوع ویـروس کرونـا در این مراکـز، فرسـودگی کادر درمان در 
مراکـز درمانـی و بیمارسـتانی، مهاجـرت فوج فـوج پرسـتاران و پزشـکان از کشـور بـه 
نگرانی هـای بیشـتری دامـن زد کـه بـدون تردیـد نشـان دهندۀ اختـالل جـدی در کارکـرد 

انطباق و سـازگاری نظام اقتصادی و خاصه نظام سـالمت کشـور اسـت.
در ایــن بیــن ایــن مــوارد مهــم نیــز درخــور تأمــل اســت: ظهــور و نمــود تقدیرگرایــی 
ــن خرده فرهنگ هــای قومــی، فروپاشــی اقتصــاد نحیــف  ــا در بی مــرگ ناشــی از کرون
ــه  ــه می کــرد، بسته شــدن مرزهــا، بی توجهــی ب کــه شــرایط تحریمــی ســختی را تجرب
ــورم لجام گســیختۀ ناشــی از ناکارآمــدی و  ــر عمومــی١ از ســوی آحــاد جامعــه و ت خی

گران فروشــی فزاینــده ناشــی از احســاس ناامنــی اقتصــادی در کشــور.
ایــن وضعیــت نشــان داد کــه جوامــع عمــًال وارد دورۀ ناامنــی باومــن شــده اند. 
دورۀ ناامنــی هستی شــناختی و روانــی واقعیتــی اجتناب ناپذیــر اســت که هر آن هســتی 
ــان  ــاد و اطمین ــع اعتم ــر جوام ــد. اگ ــد می کن ــع را تهدی اجتماعــی و سیاســی جوام
ــی  ــی حتم ــم اجتماع ــی نظ ــد، فروپاش ــاد نکنن ــهروندان ایج ــن ش ــی را در بی حداقل
اســت. خیزش هــای عمومــی به خاطــر احســاس ناامنــی (و نــه لزومــاً خــود ناامنــی) 
معلــول احســاس ناکارآمــدی و در نتیجــه بــاور بــه فروپاشــی اجتماعــی نهادی اســت.

از منظــر ســرمایه داری فاجعــه هــم می تــوان بــه پدیــدۀ عالم گیــری کرونــا نگریســت. 
گراهــام اســکمبلر٢ و کلــی تامســون٣ معتقدنــد بحــران کوویــد١٩   باعــث شکسته شــدن 
هنجارهــای اجتماعــی در انگلیــس شــد و اختالفــات عمیقــی در ایــن کشــور ثروتمنــد 
آشــکار کــرد. بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی در آمریــکا در حالــی کــه انتظــار می رفــت در 
دوران کرونــا رکــود شــدیدی را تجربــه کننــد، در تاریــخ نظــام ســرمایه داری بــا تدابیــر 
مناســب بــه ســود هنگفــت و بی بدیلی دســت یافتنــد و به رشــد فراوانــی در عرصۀ تولید 
و عرضــۀ محصــوالت خــود دســت پیــدا کردنــد. همیــن پدیــده بــه شــکاف درآمــدی و 
ــه ســود  ــار ایــن مســئله ب توســعۀ کشــورهای شــمال و جنــوب بیشــتر دامــن زد. در کن
نجومــی شــرکت های دارویــی تولیدکننــده واکســن ضدویــروس کرونا مانند اســترا زنکا، 

1. The Public Good
2. Graham Scambler
3. Kelly thomson
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مدرنــا، فایــزر و... اشــاره کــرد کــه میــزان ســود برگشــتی در تاریــخ فعالیت این شــرکت ها 
از زمــان تأســیس تــا االن بی نظیــر اســت. ایــن موضــوع نشــان دهندۀ نقــش مهــم صنعت 
دارو و صنعــت پزشــکی در حیــات اقتصــادی ایــن کشورهاســت. انحصــار تولیــد دارو و 
اســتانداردهای دارویــی در کشــورهای صنعتــی شــمال اروپــا و آمریــکا در همیــن راســتا 
ــه اســت. محــدود و محروم کــردن کشــورهای جهــان ســوم از دسترســی  ــل مطالع قاب
بــه پیشــرفت های پزشــکی و صنعــت دارویــی و نیــز انحصــار صــادرات ایــن داروهــا، 
هــر روز بــر دامنــه و حجــم ایــن شــکاف می افزایــد. ایــن امــر حاکــی از انعطاف پذیــری 
بســیار اقتصــاد ایــن جوامــع و قــدرت انطباق پذیــری آن هــا با هر شــرایط طاقت فرســایی 
ــرای  ــی از آن ب ــی ناش ــراب و ناامن ــوک اضط ــا و ش ــری کرون ــن رو عالم گی ــت؛ ازای اس
ســرمایه داران فاجعــه١ ســودهای کالنــی بــه ارمغــان آورد (به نوعــی کاســبان کرونــا). ایــن 
در حالــی اســت کــه در کشــورهای دیگــر شــاهد انقبــاض اقتصــادی و ضعیف ترشــدن 
هرچــه بیشــتر اقتصــاد آن هــا بوده ایــم. اساســاً تفــاوت جوامــع پیشــرفته و عقب مانــده 
ــرس ناشــی از آن  ــا و ت ــری کرون ــیال بودن زیرســاخت اقتصــادی اســت. عالم گی در س
در بخشــی از جهــان میــزان بیــکاری ای را کــه طــی چنــد دهــه شــاهدش بودیــم، بســیار 
افزایــش داد، زنجیــرۀ عرضــه را در ســطح جهــان مختــل کــرد، دانشــکده ها، مــدارس و 
کســب و کار را تعطیــل کــرد و بــر زندگــی میلیون هــا انســان تأثیــر گذاشــت. در عین حال 
در  بخشــی دیگــر از جهــان موجــب شــکوفایی و رونــق اقتصادی و تعمیق هرچه بیشــتر 
هژمونــی اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی آن هــا شــد. ظهــور اقتصادهایــی شــکننده، امــا 
نویــن همچــون روســیه در تولیــد واکســن ضدکرونــا نمونــه ای از ایــن شکوفایی هاســت. 
در واقــع دولت هــا ســعی کردنــد بــا تدابیــر بســیار مناســب از فرصــت به وجود آمــده در 
پیش رانــدن ماشــین اقتصــادی خــود اســتفاده کننــد و بــا توجــه بــه رقابــت به وجودآمــده 
بــرای تولیــد واکســن کرونــا در مدت زمــان کمتــر، جــدا از درآمــد سرشــار اقتصــادی کــه 
از فــروش ایــن واکســن بــه دســت آوردنــد، اعتبــار و اقتــدار علمــی مناســبی کســب کنند.

جمع بندی
آنچــه از کیفیــت مواجهــه جامعــه بــا ویــروس کرونــا دیدیــم، نشــان داد کــه در 
1. Disaster Capitalists
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ــود دارد.  ــتی هایی جــدی وج ــور کاس ــنتی کش ــام ســالمت و سیاســت گذاری س نظ
ــه حــوزۀ ســالمت و تداخــل کارکــردی (تداخــل نظــام سیاســی در  ــگاه سیاســی ب ن
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــول س ــع آن، اف ــدی و به تب ــروز ناکارآم ــه ب ــا) ب ــایر خرده نظام ه س
ــه اعتبارزدایــی از هنجارهــا  ــه ای کــه در کوتاه مــدت ب ــد؛ به گون نهــادی دامــن می زن
و پروتکل هــای بهداشــتی منجــر می شــود و هنجارشــکنی بهداشــتی را رقــم خواهــد 
زد. دولت هــا بایــد متوجــه ایــن نکتــه باشــند کــه نابرابری هــای اجتماعی   اقتصــادی 
جامعــه دســت کم بــر کیفیــت واکنــش بــدن بــه ایــن ویــروس و عواقــب آن تأثیرگــذار 
اســت. بدیــن ترتیــب طبــق رویکــرد سیســتمی عالم گیــری کوویــد١٩   نه تنهــا بحرانــی 
ســالمتی (بهداشــتی) اســت، بلکــه بحرانــی اجتماعــی و سیاســی نیــز هســت و لــذا 
ــه  ــذارد، ب ــان ها می گ ــات انس ــر حی ــه ب ــدی ای ک ــرات ج ــر تغیی ــت به خاط الزم اس
ــا  ــد؛ ام ــرار دارن ــروس ق ــا وی ــر کرون ــرض خط ــراد در مع ــۀ اف ــود. هم ــه ش آن توج
تفــاوت در واکنــش حکومت هــای ملــی بــه کنتــرل ایــن عالم گیــری، همــراه بــا 
ــای  ــت از گروه ه ــف در حمای ــادی و اقتصــادی و اجتماعــی مختل ــای نه ظرفیت ه
آســیب پذیر، موفقیــت متفاوتــی را در مدیریــت عالم گیــری و آثــار اجتماعــی آن 
رقــم زده اســت.١ در صــورت احســاس تبعیــض و نابرابــری و همچنیــن ناکارامــدی 
نظــام ســالمت در ارائــۀ خدمــات بهداشــتی مناســب و واکسیناســیون، تــداوم حیــات 
کرونــا حتمــی اســت؛ در ایــن صــورت بی اعتمــادی عمیق تــر و نارضایتــی اجتماعــی 
ــهروندان و  ــه ش ــی ب ــفاف و آگاهی بخش ــات ش ــۀ اطالع ــد. ارائ ــش می یاب ــز افزای نی
ــارغ از  ــه، ف ــه اعضــای جامع ــی ب ــتی و درمان ــۀ بهداش ــات عادالن ــص خدم تخصی
ــژادی از راهکارهــای  جایــگاه اقتصادی  اجتماعــی، سیاســی، قومیتــی، جنســیتی و ن
ــا بحــران مواجــه  ــی را ب ــم، حکمران ــن مه ــت از ای ــی اســت غفل ــم اســت. بدیه مه

خواهــد ســاخت.

1. Full article: Special section on ‘Sociology and the Coronavirus (COVID-19) Pandemic’ (tandfonline.com)
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اگــر بــه ماه هــای اولــی نــگاه بکنیــم کــه ویــروس کرونــا یــا کوویــد ١٩   بــه کشــور وارد 
شــد، مالحظــه می کنیــم کــه در آن یکــی دو مــاه اول مــردم در مواجهــه بــا چنین معضلی 
به شــدت حســاس بودنــد و عکس العمــل نشــان دادنــد و به صورتی عمومی حساســیت 
و نگرانــی همه جانبــه  ای بــه ایــن معضــل در میــان مــردم پیــدا شــد. در پــی آن همــگان 
درصــدد برآمدنــد تــا پروتکل هــای مربوطــه را رعایــت کننــد. ایــن در حالــی بــود کــه 
در نقطــۀ مقابــل، مســئوالن کشــور تــالش می کردنــد تــا بــرای ایــن معضــل، نگاهــی 
ســاده انگارانه و عــادی را ترویــج دهنــد و مــردم را از نگرانــی بیــرون بیاورنــد. متأســفانه 
ــه مســئلۀ اجتماعــی از  ــن معضــل ب ــل ای ــا تبدی ــی را کــه می شــد ب فرصت هــای خوب
ــۀ  ــردن از ایــن تجرب ــرای بهره ب ــرل ایــن معضــل و هــم ب ــرای کنت ــرد، هــم ب آن بهــره ب
موفــق در مواجهــه بــا ســایر مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی و حــل آن هــا از دســت 
دادیــم. االن متأســفانه در شــرایطی قــرار گرفته ایــم کــه آن حساســیت در جامعــه و مردم 

١. دانشیار بازنشستۀ جامعه شناسی دانشگاه تهران



١١٨ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

در مواجهــه بــا معضــل به تدریــج کمتــر و کمتــر شــده و ماننــد بســیاری از مشــکالت 
اقتصــادی، اجتماعــی مــردم دارنــد بــا ایــن معضــل کنــار می آینــد. 

ــی  ــردم را در مدت زمان ــاً نمی شــود م ــم هســت. قطع ــی ه ــر بدیه ــن ام ــه ای البت
ــا در میــدان نگــه داشــت و  ــان آمــاده و مهی ــا معضلــی همچن طوالنــی در مواجهــه ب
از آن هــا انتظــار داشــت کــه زندگــی عــادی خــود را تعطیــل کننــد و همچنــان نگــران 
مســئله ای باشــند. به عبــارت دیگــر اگــر مــا در ارتبــاط بــا هــر معضــل و مســئله ای، 
زمــان را در نظــر نگیریــم و فرصت هــای طالیــی و مناســب را از دســت بدهیــم و در 
آن فرصــت طالیــی، نتوانیــم همــۀ نیروهــا، منابــع و امکانــات الزم را بســیج کنیــم، 
ــه رو  ــا آن معضــل روب ــر، ب ــم پــس از آن و در زمان هــای دیگ ــه بتوانی ــد اســت ک بعی

شــویم و مــردم را نیــز بــا خــود همــراه کنیــم. 
متأســفانه بســیاری از آســیب های اجتماعــی کــه امــروز تعمیــق یافته انــد و تقریبــاً 
مواجهــه بــا آن هــا ســخت و تــا حــدی غیرممکــن شــده اســت، بــا چنیــن رویکــردی 
ــن وصــف، در  ــا ای ــوده اســت. ب ــه رو ب ــران کشــور روب ــزان و مدی از ســوی برنامه ری
حــال حاضــر، معضــل ویــروس کوویــد ١٩   نیــز ماننــد بســیاری از معضــالت دیگــر 
اجتماعــی، اقتصــادی بــه الیه هــای ســخت رســیده و بــر ســایر معضــالت مشــمول 
مــرور زمــان، تلنبــار شــده و امیــد بــرای حــل آن هــا را در جامعــه از میــان بــرده اســت. 
حساســیت مــردم بــه آن هــا از دســت رفتــه و هم زیســت زندگــی روزمــره افــراد شــده 
ــن آســیب ها  ــی جــدی در هریــک از ای ــا بحران ــا ب ــی کــه م ــن در زمان اســت. بنابرای
ــراد  ــه کمــک و همــت تمامــی اف ــرای حــل اساســی مســئله ب ــه رو می شــویم و ب روب
ــنجی  ــنجی و موقعیت س ــتن زمان س ــل نداش ــم، به دلی ــاز داری ــگان نی ــه و نخب جامع
ــرای حــل  ــی ب ــزم مل ــن ع ــم از ای ــه و نمی توانی ــکان از دســت رفت ــن ام مناســب، ای
ــه  ــرایطی اســت ک ــن ش ــم. در چنی ــام دهی ــرداری الزم را انج ــران بهره ب اساســی بح
علی رغــم اختصــاص منابــع و صــرف هزینه هــای هنگفــت، بــرون داد و نتیجــۀ 
ــوع  ــن موض ــود و ای ــد ب ــز خواه ــیار ناچی ــع، بس ــالت بی موق ــوع مداخ ــن ن کار ای
ــرد.  ــد ک ــی وارد خواه ــرمایه های اجتماع ــه اقتصــاد و س ــی ب ــارت های فراوان خس

درعین حــال، وقتــی مــا بــا معضلــی جهانــی، ماننــد اشــاعۀ ویــروس کوویــد ١٩   
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روبــه رو می شــویم و کشــورها و جوامــع دیگــر در مدیریــت و مهــار بموقــع آن توفیــق 
یافتــه و شــرایط را بــه حالــت عــادی برمی گرداننــد، مــردم در مقایســه وضــع و حــال 
خــود بــا مــردم آن جوامــع و کشــورها مغبــون می شــوند و اعتماد به نفــس ملــی 
خــود را از دســت می دهنــد و امیدشــان بــرای بهبــود اوضــاع بــر بــاد مــی رود. چنیــن 
شــرایطی نیــز اعتبــار مداخــالت بعــدی و مدیریــت بحــران بــا تردیــد مواجــه می شــود 

ــه وخامــت می گــذارد.  و اوضــاع بیش ازپیــش رو ب
آنچــه امــروز بــا آن مواجــه هســتیم، خصوصــاً در ارتبــاط بــا ویــروس کوویــد ١٩   
ــور و  ــت کش ــه در مدیری ــدن اســت ک ــبوق و عادی ش ــد مس ــۀ رون ــان ادام ــاً هم دقیق
برنامه ریــزی در مواجهــه بــا ســایر مشــکالت اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی 
ــد عادی ســازی و بی حســی جامعــه  ــد را می شــود رون ــوده اســت. ایــن رون مرســوم ب
ــر و  ــر مرگ ومی ــواج جدیدت ــا ام ــا ب ــا م ــن روزه ــه ای ــرد. در حالی ک ــذاری ک ــم نام گ ه
مبتالشــدن بــه ایــن ویــروس مواجــه هســتیم و بــه همــکاری مــردم و نخبــگان بــرای 
پیشــگیری از خطــری جــدی بــرای آینــدۀ جامعــه و اقتصــاد نیــاز جــدی داریــم، دقیقــاً 
روی  نمی توانیــم  بموقــع،  و  مناســب  اســتراتژی  و  زمان ســنجی  فقــدان  به دلیــل 
همــکاری مــردم و نخبــگان حســاب کنیــم و بــا ازدســت دادن ایــن امــکان فوق العــاده، 
متأســفانه شــرایط خوبــی را نمی تــوان بــرای کشــور در نظــر گرفــت. تــا کــی می تــوان 
مــردم را در صحنــه نگــه داشــت و از آن هــا خواســت کــه حســاس باشــند، نگران باشــند 
و رونــد عــادی زندگــی خــود را تعطیــل کننــد و نقــش اصلــی را در کنتــرل ایــن معضــل 
ــا سیاســت های یکــی  بــزرگ ایفــا کننــد؟ درحالی کــه در زمــان مناســب، متأســفانه ب
بــه نعــل و یکــی بــه میــخ زدن، تمــام فرصت هــای مناســب را بــرای جلــب همــکاری و 

همدلــی مــردم در مواجهــه بــا ایــن مســئله و مســائل دیگــر از دســت داده ایــم. 
ایــن مســئله ای اصلــی اســت کــه امــروز و آینــدۀ جامعــه و کشــور ایــران را بــا خــود 
مواجــه ســاخته اســت. بــا ایــن وصــف، ایــن معضــل در ابتــدا می توانســت تبدیــل بــه 
مســئله ای اجتماعــی شــود و همــۀ مــردم و نخبــگان را در کنــار یکدیگــر متحــد ســازد 
و کارنامــۀ مناســبی را بــرای حــل مســئله ای اجتماعــی رقــم بزنــد و در عیــن حــال، 
فرصتــی شــود بــرای حــل گام بــه گام ســایر معضــالت اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی 
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و سیاســی کشــور؛ چــون از آن بهــره الزم بــرده شــد. به جــای آن، امــروزه تبدیــل بــه 
تهدیــدی جــدی شــده اســت، تهدیــدی کــه همــگان درگیــر آن هســتند؛ بــدون آنکــه 

قــادر باشــند بــرای بهبــود اوضــاع و حــل ایــن معضــل گامــی بردارنــد. 
ــای  ــود، مرگ ه ــار خ ــردم در کن ــه م ــده اســت ک ــه ای ش ــرایط به گون ــروزه ش ام
فــراوان ناشــی از ایــن معضــل و ایــن ویــروس را می بیننــد؛ امــا درعین حــال، علی رغــم 
نگرانــی فــردی دربــارۀ خــود و خانواده شــان، نگرانــی اجتماعــی و تعمیم یافتــه ای را 
کــه بتوانــد مبــدأ و منشــأ اثــر باشــد، از دســت داده انــد. آن هــا بــا ناامیــدی از بهبــود 
شــرایط در آینــده، بدون توجه بــه هشــدارها و رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی، 
به اســتقبال مــرگ تدریجــی خــود و عزیزانشــان می رونــد، گویــا خــود را مهیــای 

ــد.  ــودی و نیســتی کرده ان ناب
ــن شــرایط  ــز در تشــدید ای ــروس نی ــه وی از ســوی دیگــر، ســویه های جهش یافت
ــز  ــراد را نی ــوی اف ــی از س ــای قبل ــل پروتکل ه ــت آن حداق ــذارد و رعای ــر می گ تأثی
ــادر نیســتند  ــا کســانی کــه ق ــز ب ــدازد. مالحظــه می شــود کــه طبیعــت نی از کار می ان
از فرصت هــای طالیــی بهره بــرداری کننــد و بــا مداخــالت درســت، مناســب، 

ــازگاری دارد. ــر ناس ــد، س ــتفاده کنن ــع اس ــه و بموق همه جانب
ــام ســازه گرایی اجتماعــی١  ــه ن در جامعه شناســی مســائل اجتماعــی، دیدگاهــی ب
وجــود دارد کــه مدعــی اســت بــرای حل مســائل اجتماعــی باید عزمی عمومــی در میان 
مــردم و نخبــگان وجــود داشــته باشــد. در ایــن دیــدگاه نظــر بــر ایــن اســت کــه مســئلۀ 
اجتماعــی ازایــن رو طــرح می شــود کــه حــل شــود و در صورتــی مســئلۀ اجتماعــی حــل 
می شــود کــه بــرای آن، عــزم عمومــی وجــود داشــته باشــد (لوزیــک، ١٣٨٣). وقتــی 
هیــچ عزمــی بــرای حــل مســئله در جامعــه وجــود نداشــته باشــد، طــرح مســائلی از 
جملــه اینکــه میــزان اعتیــاد، طــالق، ســرقت و خشــونت، تــورم، فقــر و بی عدالتــی و 

ماننــد آن هــا افزایــش یافتــه اســت و اوضــاع بحرانــی اســت، چــه فایــده ای دارد؟ 
در نظــر دورکیــم نیــز بیــن وجــدان جمعــی و مســئله اجتماعــی رابطــه ای متقابــل 
وجــود دارد. از نظــر او رابطــه ای وثیقــی بیــن مســئله و وجــدان جمعــی برقــرار 

1. Social constructionist
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اســت. زمانــی کــه وجــدان جمعــی در مواجهــه بــا مشــکلی عکس العمــل قــوی نشــان 
ــه  ــج ک ــا به تدری ــود؛ ام ــی می ش ــئلۀ اجتماع ــن ســطح از آن مشــکل، مس ــد، ای می ده
جامعــه حساســیت خــود را دربــارۀ آن مشــکل از دســت داد، وجــدان جمعــی تقلیــل 
ــت خــود را از دســت  ــر آن مشــکل اهمی ــه، دیگ ــراد جامع ــد و از نظــر اف ــدا می کن پی
می دهــد و موجــب بی توجهــی افــراد نســبت بــه آن می شــود. بنابرایــن اگــر پدیــده ای 
به عنــوان مســئلۀ اجتماعــی تعریــف شــود، بایــد پشــتش وجــدان جمعــی قــوی وجــود 
داشــته باشــد. اگــر پشــت پدیــده ای وجــدان جمعــی وجــود نداشــته باشــد و آن پدیــده 
مســئلۀ اجتماعــی نامیــده شــود و دربــارۀ آن بــه مــردم هشــدار داده شــود، هیــچ تغییــری 
بــه وجــود نمی آیــد و هیــچ اتفاقــی هــم نمی افتــد. امــا اگــر پدیــده ای به عنــوان مســئلۀ 
اجتماعــی تعریــف شــود کــه پشــتش وجــدان جمعــی قــوی ای وجــود داشــته باشــد، 
مســئلۀ اجتماعــی در واقــع تحقــق پیــدا کرده اســت؛ چون وجــدان جمعی منتظــر اقدام 
اســت و بــرای حــل مســئله عــزم کــرده اســت. در چنیــن مــواردی ورود سیاســت گذار 
اجتماعــی و مدیــر اجرایــی بــرای مواجهــه بــا مســئله مؤثــر اســت و بــا اقدامــات ســاده 
می تــوان بــه بهبــود و حــل مســئله امیــدوار بــود؛ زیــرا وجــدان جمعــی مؤثــری پشــت 
ــد. امــا اگــر ایــن  ــر اجرایــی وجــود دارد و حمایتــش می کن ســر سیاســت گذار و مدی
وجــدان جمعــی پشــت مشــکلی نباشــد و به عبــارت دیگــر، عزمــی بــرای حــل آن در 
جامعــه وجــود نداشــته باشــد، مواجهــه بــا مشــکل بســیار پیچیــده و الینحــل می شــود 
و هرچــه سیاســت گذار اجتماعــی و مدیــر اجرایــی تــالش کننــد و هرچنــد بودجــه و 

امکانــات صــرف آن کننــد، هیــچ اتفاقــی نمی افتــد (معیدفــر، ١٣٨٩). 
جامعــه ممکــن اســت بــه ناهنجــاری عــادت کــرده باشــد و به عبــارت دیگــر آن 
ــاری  ــن صــورت آن ناهنج ــزد. در ای ــی را برنینگی ــدان جمع ــر وج ــاری، دیگ ناهنج
ــری  ــن وصــف، ناهنجــاری ام ــا ای ــی نمی شــود. ب ــوار تلق ــه ناگ ــًال در آن جامع عم
نســبی اســت و با توجه بــه ارزش هــا و افــق اخالقــی جامعــه و به ویــژه عکس العمــل 
وجــدان جمعــی تعریــف می شــود. در واقــع، آنچــه پدیــده ای را بــه مســئلۀ اجتماعــی 
مبــدل می ســازد، میــزان یــا شــیوع آن پدیــده در جامعــه نیســت، بلکــه عکس العمــل 
ــده ای  ــن وصــف، پدی ــا ای ــده اســت. ب ــر آن پدی ــردم در براب ــه و حساســیت م جامع
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ممکــن اســت در جامعــه ای نســبت بــه جامعــۀ دیگــر شــیوع بیشــتری داشــته باشــد؛ 
امــا عکس العملــی را برنینگیــزد و وجــدان جمعــی را تحریــک نکنــد و بالعکــس در 
ــده  ــه آن پدی ــدام علی ــه اق ــردم را برآشــوبد و ب ــری دارد، م ــه ای کــه شــیوع کمت جامع
ــده در ایــن جامعــه مســئله ای اجتماعــی اســت و در  وادارد. بدیهــی اســت ایــن پدی

جامعــۀ اول مســئلۀ اجتماعــی نیســت (معیدفــر، ١٣٨٩).
اگــر ایــن تحلیــل دورکیــم از مســئلۀ اجتماعــی را در نظــر بگیریــم، بایــد گفت نفس 
تعییــن پدیــده ای ماننــد فقــر، بیــکاری و اعتیــاد مســئله ای اجتماعــی نیســت، بلکــه مهــم 
آن پدیــدۀ ناهنجــاری اســت کــه عکس العمــل عمــوم مــردم را برانگیــزد و آنــان را بــرای 
اقدامــی علیــه آن بــه حرکــت وادارد. ایــن همــان تعریف دیــدگاه ســازه گرایی اجتماعی از 

مســئلۀ اجتماعــی اســت کــه بــا تحلیــل دورکیمی از مســئله نیــز ســازگاری دارد.
ــا در  ــاد و ایضــاً شــیوع کرون ــکاری و اعتی ــر، بی ــد فق ــی مانن ــا پدیده های ــر م اگ
شــرایط فعلــی را به عنــوان مســئلۀ اجتماعــی تعریــف کنیــم و دربــارۀ آن هــا بــه مــردم 
ــا  ــا در همه ج ــن پدیده ه ــه ای ــرا ک ــم، چ ــام نداده ای ــًال کاری انج ــم، عم ــدار دهی هش
هســتند. اگرچــه مــردم آن هــا را امــری ناهنجــار می دانند، پدیده هایی مســتمر هســتند، 
ــا چیــز جدیــدی کــه وجــدان جمعــی آن هــا را برانگیــزد، مواجــه نشــده اند و  ــا ب گوی
بــه آن هــا عــادت کرده انــد. امــا اگــر بــا امــر جدیــدی مواجــه شــویم کــه بــرای عمــوم 
مــردم ناآشــنا و نامعمــول اســت و بــا اخالقیــات فعلــی آنــان در تضــاد قــرار می گیــرد، 
قطعــاً عکس العمــل آنــان را برخواهــد انگیخــت و در پــی آن بــا ایجــاد چنیــن نگرانــی 
ــود و در  ــی زده ش ــدام عموم ــه اق ــه دســت ب ــار داشــت ک ــوان انتظ رخ داده ای می ت
ــد.  ــرای حــل مشــکل کمــک کنن ــز ب ــگان، همــه نی صــورت ورود دولتمــردان و نخب
ــا تعریــف جدیــد از مســئله می تــوان وجــدان اخالقــی جامعــه را فعــال  بدین ســان ب
کــرد و نگذاشــت کــه ایــن امــر جدیــد نیــز بــا غفلــت عمومــی نادیــده انگاشــته شــده 
و ماننــد پدیده هــای معمــول فقــر، بیــکاری و اعتیــاد، غامض تــر و پیچیده تــر از 
گذشــته شــود. در هــر حــال، پدیده هایــی کــه بــرای وجــدان جمعــی جدیــد نیســت و 
عــادی اســت، قطعــاً بــرای مسئله شــدن و دعــوت عمومــی بــرای مواجهــه بــا آن بــا 

دشــواری روبه روســت و پرداختــن بــه آن هــا فایــده نــدارد.
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مقدمه
ویــروس کرونــا در مدت زمــان کوتاهــی نظــم موجــود را، به ویــژه در ابعــاد اجتماعــی 
و اقتصــادی، بــه چالــش کشــید و دســتورکارهای سیاســتی و اولویت هــای دولت هــا 
را تغییــر داد، تــا جایی کــه حتــی صحبــت از انتخــاب بیــن دوگانــۀ نــان و جــان شــد. 
ــۀ راهکارهــای ابداعــی و  ــش در نظــم موجــود، ضــرورت ارائ ــر و چال ســرعت تغیی
ــدی  ــم جدی ــور نظ ــدۀ ظه ــا تداعی کنن ــر اولویت ه ــریع و تغیی ــش س ــه، واکن خالقان
متمایــز از قبــل بــرای زندگــی بشــر، ادارۀ جامعــه، تعامــل دولت هــا بــا مــردم و نهادهای 
مدنــی و نیــز تعامــالت و تبــادالت بین المللــی اســت. ایــن نظــم بایــد بــا اراده و 
مشــارکت مــردم و تکیــه بــر آنهــا ســاخته شــود، سیاســت اجتماعــی شــکل دهندۀ آن 
باشــد و ســرمایۀ اجتماعــی بــه همــان اندازۀ ســایر ســرمایه ها در آن نقش داشــته باشــد. 

١.  استادیار گروه برنامه ریزی و توسعۀ اجتماعی دانشگاه تهران
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در مرحلــۀ بحــران تمرکــز نظام هــای حکمرانــی و دولت هــا معطــوف بــه مدیریــت 
بحــران و جلوگیــری از فروپاشــی نظــم موجــود اســت کــه البتــه درســت و بجاســت؛ 
ولــی ایــن موضــوع عمدتــاً آنهــا را از ماهیــت نظــم پســابحران و چگونگــی بازســازی 
ــای  ــد و صحبت ه ــرار ش ــو تک ــن الگ ــم ای ــا ه ــران کرون ــد. در بح ــل می کن آن غاف
مســئوالن هــم اغلــب متوجــه وضعیــت موجــود و مدیریــت آن اســت و کمتــر بحثــی 
از جانــب مســئوالن دربــارۀ ماهیــت نظــم پســاکرونا و چگونگــی بازســازی آن مطــرح 
می شــود؛ مســئله ای کــه به نظــر می رســد دســت کم نظــام حکمرانــی در کشــور مــا را 
درگیــر خــود نکــرده اســت. تأکیــد بیشــتر بــر نظــم موجــود در زمــان بحــران، ســوای 
ــد؛  ــم کن ــان فراه ــرای حکمران ــای سیاســی را ب ــد فرصت ه از ضــرورت آن، می توان
چه بســا دولت هــا بــا ایــن اقــدام هــم مشــروعیت بیشــتری کســب کننــد و هــم اینکــه 
دســتاورد آنهــا بیشــتر بــه چشــم بیایــد. امــا ایــن موضــوع پتانســیلی بــرای بــه تعویــق 
انداختــن، بزرگ ترشــدن و انباشــتگی اثــرات ســوء بحــران اســت. بنابرایــن، موفقیت 
در مقابلــه بــا ویــروس کویــد١٩   زمانــی نیســت کــه تعــداد مبتالیــان جدیــد بــه حداقــل 
ممکــن برســد؛ بلکــه موفقیــت زمانــی حاصــل می شــود کــه نظــم پســاکرونایی 
به درســتی بازســازی شــود، آســیب ها بــه گروه هــای حاشــیه ای جبــران و درس هــای 
ــل  ــازمان مل ــزارش س ــه گ ــبب اســت ک ــن س ــه همی ــود. ب ــه ش ــران گرفت الزم از بح
اثــرات دنیاگیــری ایــن ویــروس را بی ســابقه توصیــف کــرده کــه بازیابــی اقتصــادی 
ــه طــول بکشــد.  ــان ممکــن اســت بیــش از یــک ده و اجتماعــی آن در ســطح جه

ازایــن رو، بازســازی نظــم پســاکرونا چالشــی اساســی بــرای دولت هاســت.

کرونا و گروه های آسیب پذیر
ــالل در  ــوده و اخت ــان نب ــف یکس ــای مختل ــر گروه ه ــد١٩   ب ــری کوی ــرات همه گی اث
کارکردهــای اجتماعی  اقتصــادی جامعــه دهک هــای پاییــن درآمــدی و گروه هــای 
ــه  ــی ک ــان گروه های ــی هم ــرده اســت؛ یعن ــر ک ــران متأث ــش از دیگ آســیب پذیر را بی
محصــول نابرابری هــای ســاختاری مربــوط بــه ســالیان و دهه هــای گذشــته هســتند 
و بایــد در مرکــز توجــه سیاســت های اجتماعــی قــرار می گرفتنــد. کرونــا درس 
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ــه  ــرای همیش ــوان ب ــه نمی ت ــر اینک ــی ب ــرد، مبن ــادآوری ک ــا ی ــه دولت ه ــی را ب خوب
ــدید  ــا را تش ــرات بحران ه ــا اث ــق انداخــت و آنه ــه تعوی ــری را ب ــئلۀ نابراب حــل مس
و  نابرابــری  و  آســیب دیده  آن  اقتصــاد  ایــران کــه  مثــل  کشــوری  در  می کننــد. 
ــر ســر  ــرآن ب ــاد اســت، و عالوه ب گروه هــای آســیب پذیر و آســیب دیده از بحــران زی
نظــم موجــود و مطلــوب تنــش وجــود دارد، موضــوع مطالبه گــری پــس از بحــران 
جــدی اســت و ایــن چالشــی مهــم بــرای نظــام حکمرانــی خواهــد بــود. بــه عبــارت 
دیگــر، نابرابری هــای به جای مانــده از گذشــته در وضعیــت کرونــا زندگــی اقتصــادی 
گروه هــای آســیب پذیر را تــا مــرز فروپاشــی پیــش بــرده و فشــارها را انباشــته کــرده 
اســت کــه بــا از میــان رفتــن کرونــا بــا کوچک تریــن تلنگــری ســر بــاز خواهنــد کــرد.

در ایــران کرونــا هم زمــان شــد بــا تــورم فزاینــده و بیــکاریِ گروه هــای آســیب پذیر. 
ــا افزایــش  ــد، ب اقشــار آســیب پذیر درعین حــال کــه درآمــد خــود را از دســت داده ان
هزینه هــای زندگــی نیــز مواجــه شــده اند. ایــن مثلــث کرونــا، تــورم و بیــکاری نظــم 
اجتماعــی را بیــش از گذشــته شــکننده و گروه هــای مختلــف را آمــادۀ مطالبه گــری 
ــی را در  ــۀ اصل ــا دو دغدغ ــرده اســت. بحــران کرون ــا ک ــرای روزگار پــس از کرون ب
جامعــه برجســته کــرده اســت؛ جــان (ســالمت) و نــان (اقتصــاد). البتــه به تناســب 
دهک هــا و الیه هــای مختلــف جامعــه، ایــن دغدغه هــا متفــاوت اســت. مشــکالت 
اقتصــادی فشــار بی امانــی بــه گروه هــای آســیب پذیر وارد و زخم هــای آنهــا را عمیــق 
ــده ای  ــام در آین ــه التی ــد ب ــا حداقــل امی ــام ی ــد التی ــن زخم هــا نیازمن کــرده اســت. ای
ــه  ــد، تبعــات ســنگینی ب ــدان دور هســتند. اگــر پاســخ مناســب دریافــت نکنن نه چن
ــه حــال  همــراه خواهنــد داشــت. نبایــد ایــن برداشــت در مــردم شــکل بگیــرد کــه ب
خــود رهــا شــده اند؛ مــردم بایــد احســاس کننــد کــه کل حاکمیــت (نه فقــط دولــت)، 
تمــام تــوان خــود را بــرای عبــور مؤثــر از ایــن مرحلــه و بازســازی نظــم اجتماعــی و 

اقتصــادی پــس از آن بــه کار بســته اســت.
شــواهد گویــای آســیب پذیری بیشــتر گروه هــای محــروم از بحــران کروناســت. 
ــه  ــا از چ ــای کرون ــه فوتی ه ــارۀ اینک ــًال درب ــن مث ــای متق ــود داده ه ــدم وج ــه ع البت
طبقــه ای بوده انــد، کــدام الیه هــا بیشــتر بیمــاری شــده اند و الگــوی بیمــاری در 
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ــتدالل  ــن اس ــود ای ــث می ش ــت، باع ــوده اس ــه ب ــه چگون ــف جامع ــای مختل الیه ه
ــا در  ــتدالل م ــت از اس ــددی در حمای ــواهد متع ــا ش ــد. ام ــراه باش ــاط هم ــا احتی ب
ــن درآمــدی  ــاً دهک هــای پایی ــی مشــاغلی کــه عمدت ــل تعطیل دســترس هســتند؛ مث
نابرابری هــای  کــه  داد  نشــان  به وجودآمــده  وضعیــت  دارنــد.  فعالیــت  آنهــا  در 
اجتماعــی مقابلــه بــا بحــران را دشــوارتر می کننــد. دولت هــا نمی تواننــد از زیــر بــار 
ــری دســتور  ــد و اینکــه کاهــش نابراب ــی کنن ــن قشــرهای آســیب پذیر شــانه خال تأمی
کاری سیاســتی اســت کــه هیچ وقــت نبایــد از اولویــت خــارج شــود. بنابرایــن، نظــم 
پســاکرونایی بایــد دربردارنــدۀ اقداماتــی بــرای کاهــش نابرابری هــای مختلــف باشــد. 
ایجــاد تورهــای ایمنــی و چترهــای حمایتــی بــرای پوشــش گروه هــای محروم تــر نیــز 

بایــد از الزامــات بازســازی نظــم جدیــد باشــد.

کرونا و سیاست گذاری اجتماعی
نحــوۀ مواجهــه بــا مســئله و بحــران و میــزان توانمنــدی در مدیریــت آن نه فقــط نتیجــۀ 
ــز هســت.  ــر از سیاســت های گذشــته نی ــه به شــدت متأث ــی، بلک سیاســت های کنون
تجربــۀ کرونــا نشــان داد کــه بایــد عنصــر آینده نگری و جلوگیــری از انباشــت و موکول 
کــردن مســائل اجتماعــی رفاهــی بــه آینــده در کانــون سیاســت گذاری اجتماعــی قــرار 
بگیــرد و بازاندیشــی در سیاســت گذاری ها را ضــروری ســاخته اســت. عالوه برایــن، 
ــای دولــت را  ــوان پ ــده اســت کــه نمی ت ــن ای ــرای ای ــه و آزمــون قابل اتکایــی ب تجرب
از تأمیــن نیازهــای رفاهــی و سیاســت گذاری اجتماعــی بیــرون کشــید؛ بلکــه در 
ــه سیاســت گذاری اجتماعــی در اســتقرار و بازســازی نظــم  هــر وضعیتــی توســل ب

اجتماعــی ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.
بــرای بازســازی و اســتقرار نظــم پســاکرونایی گفتمــان رفاهــی نیازمنــد تقویت و 
بازاندیشــی اســت کــه ایــن اصــل بــا اتــکا بــه نیروهــای اجتماعــی و محلــی تحقق پذیر 
اســت. دولت هــا بــدون همــکاری و همراهــی مــردم نتوانســته اند برنامه هــای مقابلــه 
ــا خــود  ــا و پروتکل ه ــی مجــری برنامه ه ــد. در بحــران کنون ــا را پیــش ببرن ــا کرون ب
ــد و هیچ وقــت صــدای  ــی بودن ــه در الیه هــای پایین ــی کســانی ک ــردم هســتند. حت م
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بلنــدی در سیاســت گذاری ها نداشــته اند، امــروزه در کانــون اجــرای تصمیم هــا 
ــز هســتند. یعنــی  قــرار گرفته انــد کــه نه تنهــا هــدف سیاســت ها بلکــه مجــری آن نی
آن  عامــالن  می شــود،  اتخــاذ  متمرکــز  به صــورت  تصمیمــات  درعین حــال کــه 
متکثرنــد.  مســئلۀ کرونــا درس خوبــی بــرای حکومت  هاســت کــه نمی تواننــد بــدون 
توجــه بــه ظرفیت هــای مردمــی و مدنــی و اتــکا بــه آنهــا بــر موانــع غلبــه کــرد و اجــرای 
هــر طــرح ملــی نیازمنــد تعامــل بــا عناصر جامعــۀ مدنــی، از رســانه ها تا ســازمان های 
مردم نهــاد اســت. پرداختــن بــه ایــن بیمــاری، عــالوه بــر بعــد فنــی آن، نمایــش تــوان 
مدیریتــی و سیاســت گذاری هــم هســت و ســاختارهای تولیدشــدۀ ماقبــل آن نیــز در 
اینجــا انعــکاس می یابنــد. ایــن شــرایط نیــز اثراتــش را بــه دورۀ بعــد منتقــل می کنــد. 
ــر ســر ارزش هــای مربــوط ســاخت نظــم جدیــد  ــا مــردم ب ــد ب دولت هــا بایــد بتوانن

توافــق کننــد و نمی تــوان ارزش هــا را یک جانبــه تحمیــل و تعریــف کــرد.

پتانسیل های مردمی و بازسازی نظم پساکرونا
بایــد  می کننــد  تهدیــد  را  اجتماعــی  نظــم  بحران هایــی کــه  بــا  مقابلــه  بــرای 
ریزه کاری هــا و الیه هــای نظــم موجــود را از قبــل شــناخت تــا در مواقــع الزم بهتــر 
ــا و  ــه در الیه ه ــد شــناخت جامع ــن کار نیازمن ــرای ای ــرد. ب ــت ک ــوان آن را مدیری بت
ــی،  ــا و ســازمان های محل ــت نهاده ــا تقوی ــر ب ــن ام ــف هســتیم و ای ســطوح مختل
ــی  ــیل های مردم ــود. پتانس ــر می ش ــی میس ــی محل ــری از حکمران ــی بهره گی به عبارت
تــوان خلــق ظرفیت هــای بزرگــی بــرای دفــاع از خویــش در اوضــاع حســاس و 
بحرانــی دارد. هــر ســناریو و چشــم اندازی کــه بــرای پایــان کرونــا تصــور کنیــم بــدون 
تمایــل، اراده و اقــدام گروه هــای مدنــی احتمــال موفقیــت آن ضعیــف خواهــد بــود و 

ــد. ــم بزن ــرای انســان ها رق ــت و آرامــش را ب ــا رضای ــوأم ب ــی ت ــد زندگ نمی توان
ــته  ــران داش ــه بح ــی ب ــش مناســب و به موقع ــد واکن ــی ای می توان ــم اجتماع نظ
باشــد کــه «تــاب آوری» در آن تقویــت شــده باشــد. تــاب آوری هــم فراینــدی زمان بــر 
اســت، دولت هــا درهرحــال و همیشــه بایــد تــاب آوری در جامعــه را تقویــت کننــد و 
ایــن نشــان دهندۀ مقابلــه بــا بحران هــا قبــل از وقــوع اســت. دولت هایــی در مقابلــه 
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بــا بحــران می تواننــد عملکــرد بهتــری داشــته باشــند کــه در کنــار زیرســاخت های فنی 
و تــوان اقتصــادی، تــاب آوری را نیــز از قبــل تقویــت کــرده باشــند؛ یعنــی ابــزار اصلــی 
ــر سیاســتی اجتماعــی اســت  ــی تمرکــز ب ــرای مدیریــت مشــکالت کنون دولت هــا ب
کــه پیونــد بــا نهادهــا و نیروهــای مردمــی را تقویــت کنــد و بــا محوریــت ســالمت 
اجتماعــی نظــم پســاکرونا را بازســازی کنــد. اگــر ســالمت اجتماعــی تقویــت شــود، 
ــت  ــریع می شــود. تقوی ــی تس ــد بازیاب ــد و رون ــش می یاب ــز افزای ــه نی ــی جامع پویای
ســالمت و ســرمایۀ اجتماعــی می توانــد مانعــی بــر ســر راه برخــی گرایش هــای 
افراطــی و پوپولیســتی باشــد کــه در شــرایط این چنینــی ممکــن اســت دولت هــا بــه 
آن متوســل شــوند. داشــتن جامعــه ای ســالم و برخــوردار از ســالمت اجتماعــی ابــزار 

مهمــی بــرای گــذار در شــرایط بحرانــی و بازســازی نظــم پــس از آن اســت.



 ِ
۱  

ــان کــدام؟ امــروز بســیاری از  ــود و ایرانی ــران پســاکرونا کــدام خواهــد ب ١ای
اهالــی فضــل و دانــش مــا،  به جــای تقریــر تاریــخ اکنــون خــود، بــا جهشــی دیالکتیکی 
بــه آینــده پرتــاب شــده اند و هــر یــک از ورای نــگاه خیــرۀ خــود، تصویــری از ایــرانِ 
پســاکرونایی نقاشــی کــرده و تــالش دارد آن را بــر در و دیــوار ذهــن و روان و فهــم 
ـــ ایــن اســت کــه «آینــده»  ـــ همچــون همیشــهـ  جامعــه نصــب کنــد. طنــز تلــخ داســتانـ 
ــه دور از ارادۀ انســان فــرض می شــود کــه آن نقــش کــه  امــری متمایــز از «حــال» و ب
ــه  ــل از اینکــه، ب ــا؛ غاف ــه نقــش م ــم، نقــش خــود آن  اســت، ن از آن نقاشــی می کنی
تعبیــر موالنــا، «نقــش می بینــی کــه در آینه ای ســت، نقــش توســت آن، نقــش آن آیینــه 
ــه در  ــانه هایش ک ــار و نش ــری آث ــذر ردگی ــز از رهگ ــده را ج ــد، آین نیســت». بی تردی
ســرزمین «گذشــته» و «حــال» باقــی گــذارده، نمی تــوان شــناخت. «آینــده» در زمــان 
«گذشــته» و «حــال» مخفــی اســت، بایــد آن را یافــت و ســپس آن را متحقــق کــرد؛ 

١.  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
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یعنــی تــالش کــرد به جــای پیش بینــی تجریــدی، تحلیلــی و ذهنــی آن چــه در آینــده رخ 
خواهــد داد، بدیل هــای مناســبی ارائــه داد و مناســبت ترین آنهــا را بــه  مــورد اجــرا گــذارد. 
شــعار ایــن آزمــون ایــن گفتــۀ بوداســت کــه: «مــا همــان چیــزی هســتیم کــه انجــام داده ایم 
و آن چیــزی خواهیــم بــود کــه اکنــون انجــام می دهیــم». در فراینــد ایــن آزمون نبایــد صرفاً 
بــه ادراک چیزهایــی همــت گماشــت کــه انتظــار ادراکشــان را داریــم. بایــد بدانیــم کــه 
گاه، مــا را هدایــت می کنــد کــه جســت وجوگر چــه  کلیشــۀ انتظــارات به طــور ناخــودآ
باشــیم، چه چیــزی مهــم اســت و آنچــه مشــاهده می شــود، چگونــه تفســیر شــود. ایــن 
ــا را مســتعد می ســازند به شــکل  ــه م ــد ک ــی را تشــکیل می دهن ــی ذهن کلیشــه ها نظام
معینــی فکــر کنیــم، تصمیــم بگیریــم و تدبیــر کنیــم. بایــد بدانیــم که نظــم ذهنی ما شــبیه 

عدســی یــا پــرده ای اســت کــه ازطریــق آن، مــا بــه جهــان می نگریــم.  

٢دریــدا بــه  مــا می گویــد آینــده اکنونــی اســت کــه در خــودش آینــده اســت. 
ــی  ــوره  دررفتگ ــا دوران از ک ــونِ م ــال روی دادن اســت. اکن ــون در ح ــده هم اکن آین
ــته  ــردن و از گذش ــه در آن تجربه ک ــت ک ــه ای اس ــت، و زمان ــان همل ــه بی ــان، ب جه
ـــ توأمــان منســوخ و در همــان حــال  ـــ گذشــته را چــراغ راه آینــده قــرار دادنـ  آموختــنـ 
ــاً امتــدادی از  جزئــی از آینــدۀ مــا شــده اســت. البتــه، آینــده، آینــده اســت، نــه صرف
گذشــته. ازایــن رو، فیلســوفانی نظیــر برگســون و هایدگــر تــالش کردنــد زمانمنــدی ای 
غیــر از زمــان خطــی تدویــن کننــد. در تفکــرِ برگســون هــر لحظــه از زمــان نهفتگــی ای 
ــای  ــه بی نهایــت صــورت گشــوده شــود. از نظــر هایدگــر معن ــد ب اســت کــه می توان
بــودن بــا زیســتن تعییــن می شــود. هیچ چیــز از پیــش معیــن نیســت. آینــده موضــوع 
عــدم تعیــن اســت. دریــدا یکــی از معاصرانــی اســت کــه وجــه زمانــِی تفکــر او آینــده 
ــون  ــده هم چ ــی اســت. آین ــن نگرش ــِی چنی ــه اساس ــازه وج ــق ت ــکان خل اســت. ام
گذشــتۀ آشــنا و شناخته شــده نیســت. تفکــری کــه قــرار اســت تفکــرِ آینــده باشــد بایــد 
ــد کــه  ــه جاهایــی می برن ــا ناشــناخته ها ســروکار داشــته باشــد. پرســش ها مــا را ب ب
سرشــار از شــگفتی اند. آینــده همــواره در حــال آمــدن اســت. وجــود آن  «شــبح وار» 
(spectral) اســت. آینــده اکنونــی نیســت کــه هنــوز نیامــده باشــد؛ اکنــون در خودش 



ایرانِ پساکرونایی | ١٣۵

آینــده اســت. آینــده هم اکنــون در حــال روی دادن اســت. در اینجــا آینــده بــا تفــاوت 
ــاوت  ــه تف ــور ک ــت دارد؛ همان ط ــون اولوی ــر اکن ــده ب ــد. آین ــی می یاب ــت معنای قراب
ــد کــه  ــن می کن ــدا ســاختار زمــان را طــوری تدوی ــی اســت. دری ــر این همان مقــدم ب
ــده به خــود  ــوی آین ــدادی از گذشــته باشــد، رنگ وب ــون  به جــای اینکــه امت در آن اکن
می گیــرد. پــس، اگــر می خواهیــم تصویــر و ترســیمی از آینــده داشــته باشــیم، 
ضرورتــاً می بایــد تصویــر و تعریفــی از اکنــون داشــته باشــیم و در بطــن متــن اکنــون، 

آینــده را مامایــی (بــه تعبیــر ســقراط) کنیــم.

ــم  ــن ســطور ه ــندۀ ای ــاه نظــری نویس ــد کوت ــن تمهی ــو ای ــد در پرت ٣بگذاری
ایــرانِ  دربــارۀ  پیش بینــی  نوعــی  خودنفی کننــده ای  و  پارادوکســیکال  به گونــۀ 
پســاکرونایی داشــته باشــد و ســپس تــالش کنــد در مســیر گریــز از آن، بــاز دوبــاره 
بــه ســاحت نظــری فــوق برگــردد. در نــگاه معطــوف بــه آینــدۀ ایــن نویســنده، ایــرانِ 
پســاکرونایی به طــور عجیبــی شــکل پیشــاکرونایی خــودش اســت: بــا همــان 
ــار. فردایــش شــبیه امــروز و  ــار و رفت ــگان و منــش و گفت صــورت و ســیرت و خوی
ــا  ــدان ب ــردا و پســین فردایش چن ــردا و پس ف ــت ف ــن رو، حوال ــروزش اســت؛ ازای دی
ــا می آیــد  حوالــت امــروز و دیــروز و پس پریــروزش تفــاوت نخواهــد داشــت. کرون
ــکار  ــزد، انبوهــی را بی ــد، می کشــد، اقتصــاد را به هــم می ری و مــی رود، بیمــار می کن
می کنــد، بحران هــای اجتماعــی و سیاســی موضعــی و متوالــی و متراکــم بســیاری را 
ایجــاد می کنــد و متعاقبــاً ســبک های زندگــی، منــش و خویــگان و شــخصیت آدمیــان 
را و شــیوه های مدیریتــی آنــان را تغییــر می دهــد؛ امــا دربــارۀ ایــران و ایرانیــان ایــن 
» دفعتــاً غیبــش می زنــد و دولــت و ملــت ایرانــی همچنــان کپــی برابــر اصــل  «متعاقبــاً
و دســت نخورده باقــی خواهنــد مانــد. انســانِ ایرانــی ممکــن اســت بــا کرونــا بــه جهان 
دیگــر پرتــاب شــود، امــا از زیســت جهان ایرانی اش هرگــز. کرونا ممکن اســت زورش 
بــه جســم او برســد، امــا چــون بــه فرهنــگ و عادت واره هــا و حــال و احــوال و ... او 
ــه بــر زمیــن می نهــد و دو پــا دارد، دو پــا هــم قــرض می کنــد و فــرار را بــر  برســد، ُکلَ
قــرار ترجیــح می دهــد. در فــردای بعــد از رفتــن کرونــا بســیاری از ایرانیــان، کمــاکان 
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هرکــدام یــک رســانه بــرای انتقــال شــایعه باقــی خواهنــد مانــد؛ کمــاکان عاشــق ســفر 
درون شــهری و برون شــهری خواهنــد بــود؛ کمــاکان رغبتــی بــه کتاب خوانــدن نخواهنــد 
ــاکان  ــد؛ کم ــد مان ــی خواهن ــان باق ــرق اول جه ــاکان در مصــرف آب و ب داشــت؛ کم
ــه  ــیدن ب ــل و سرک کش ــل فامی ــتان و اه ــا دوس ــردن ب موبایل به دســت در حــال چت ک
ایــن ســایت و آن ســایت و گاهــی هــم ترول بــازی خواهنــد بــود؛  کمــاکان آخــرِ تحلیــل و 
تخمیــن و تجویــز خواهنــد مانــد و از هیچ چیــز چیــزی خواهند ســاخت و رنگ خواهند 
کــرد و به جــای واقعیــت و حقیقــت بــه خورد دیگــران و خودشــان خواهنــد داد؛ کماکان 
میــان زن هــا و مردهــا ی  خانواده شــان دوری و دوســتی برقــرار خواهــد بــود؛ کمــاکان از 
یــک بحــران از ماللــش بیش تــر نصیــب خواهنــد بــرد تــا از پنــدش. سیاستشــان همیــن 
سیاســت، حکومتشــان همین حکومت، سیاست پیشگانشــان همین سیاست پیشــگان، 
مدیریــت  جامعه شــان همیــن مدیریــت، باقــی خواهــد مانــد؛ کمــاکان بســیاری از آنــان 
دســت دولــت خواهنــد نالیــد و دولــت از دســت ایــن بســیاران؛ دولــت بــه حــرف آنــان 
گــوش نخواهــد کــرد و آنــان بــه حــرف دولــت. کمــاکان تدبیرگــران منزلشــان وقتــی بــه 
ــس از ویران شــدن  ــاکان پ ــرده؛ کم ــه را آب ب ــر شــده و خان ــًال دی ــد، قب ــزل درمی آین من
منــزل همــه انگشــت اشــاره را به طــرف دیگــری خواهنــد گرفــت و در ایــن «ویرانــه»، 
عمارت هــای سیاســی و جناحــی خــود را برپــا خواهنــد کــرد؛ کمــاکان برخــی از مدیــران 
و نهادهــا و شــخصیت ها خواهنــد گفــت: «گفتیــم، گــوش ندادنــد» و دیگرانــی خواهند 
گفــت: «کســی نگفــت و مــا بی اطــالع بودیم»؛ کمــاکان امــر اجتماعی تابع امر سیاســی 
(بــا ســویۀ زیست سیاســت) باقــی خواهــد مانــد؛ کمــاکان بســیاری از مــردم بادســت (با 
زبــان) دولــت را بــه عقــب و بــا پــا (در عمــل) آن را بــه پیــش خواهنــد کشــید و مدیریت 
مشــکالت و تقاضاهــا و نیازهــای ریــز و درشتشــان را از آن طلــب خواهند کرد؛ کماکان 
مثــل کیســۀ  گــردو نــق خواهنــد زد و همه چیــز را اســیر رنــگ سیاســی خواهنــد کــرد و 
ــارۀ آنهــا «آخــر تحلیل هــا و تجویزهــا» ــــ البتــه بــدون «داده» و اســتدالل عقلــی و  درب
ـــ را ارائــه خواهنــد داد و در یــک کالم، جامعــۀ ایرانــی، کمــاکان یــک مــوزه باقــی  علمــیـ 
خواهــد مانــد کــه در آن مومیایی شــدۀ همه چیــز و همه کــس بــه نمایــش گــذارده شــده 

اســت؛ حتــی تماشــاگران مومیایــی.  
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۴بی تردیــد، ایــن نــوع رویکــرد نیــز (حتــی اگــر تمامــی مــوارد پیش بینی شــده 
ــت آن  ــای ازپیش موجــود اســت: واقعی ــه الگوه ــاد ب ــر اعتم ــی ب ــد)، مبتن راســت آی
بیــرون برقــرار اســت و مــا صرفــاً بایــد آن را بشناســیم. شــناختن مثــل عکس گرفتن از 
چیــزی ثابــت و برقــرار و تشــکیل تصویــری از آن در پــردۀ ذهــن اســت. چــه بپذیریــم 
و چــه نپذیریــم، نوعــی تاریخی گــری و نوعــی دترمنیســم تاریخــی در پــس و پشــتِ 
ایــن نــوع رویکــرد نهفتــه اســت. همیــن ســویۀ تاریخیگــری اســت کــه بــه قلــم ایــن 
ــده هجــوم آورد و آن را اســیر  ــه تابلــوی آین ــا ب رویکــرد اجــازه می دهــد کــه بی محاب
نقــش و رنــگ خــود کنــد. ایــن رویکــرد، همچنیــن مبتنــی بــر نوعــی «هستی شناســی 
شــدنِ ازپیش متعین/مقــرر» اســت، کــه روی دیگــر «هستی شناســی بــودن» اســت. در 
اینجــا، نویســنده ممکــن اســت بــرای فــرار از اتهــام تاریخیگــری، ادامــۀ بحــث بدهــد 
و بیفزایــد: «... البتــه بــا ایــن بیــان نمی خواهــم بگویــم کــه انســان و جامعــۀ ایرانــی 
ــم کــه اوًال،  ــد؛ بلکــه می خواهــم بگوی ــه نکــرده  و نمی کنن ــری را تجرب هیــچ گاه تغیی
ایــن تغییــرات بســیار بطــیء و مــوردی بوده انــد و ثانیــاً، این تغییــرات لزومــاً در نتیجۀ 
یــک بحــران حــادث نشــده اند. انســان ایرانــی، به گونــه ای پارادوکســیکال، آنــگاه کــه 
بــا بحــران بن شــکن و شــالوده براندازی مواجــه شــده اســت، بیشــتر بــه خــود برگشــته 
و بــه خــود پنــاه بــرده یــا خــود و خودبودگــی برایــش مســئله شــده اســت.» شــاید ایــن 
گفتــۀ هابرمــاس دربــارۀ ایرانیــان صــادق باشــد کــه «هویــت زمانــی مســئله می شــود 
کــه در بحــران اســت». از ایــن رو، آنــگاه کــه ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک در 
ــد، خســته و  ــان ایجــاد کنن کار شــده اند کــه تغییــری ژرف در حــال و احــوال ایرانی
درمانــده ایــن وظیفــه را بــه مــاه و نســیم و نم نــم بــاران واگــذار کرده انــد. تاریــخ ایــران 
به مــا می گویــد ایرانیــان مردمانــی هســتند کــه در مواجهــه بــا بحران هــا سرســخت تر 
می شــوند و به جــای آن کــه امیدواری هــای ازدست رفته شــان را بــه شــالودۀ نقــدِ 
شــکل های زندگــی اجتماعــی جدیــد تبدیــل کننــد، بــه  نوعــی بیــزاری شــبه عارفانه از 
ــی  ــد. حت ــس زده ان ــر را پ ــار شــده اند و تغیی ــش دچ ــا و بحران های ــان و پدیده ه جه
اگــر رخــدادی (اعــم از انســانی و غیرانســانی) او را ناگزیــر از تغییــر حــال و احــوال 
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ــن  ــی از طبیعــت و هویــت ای ــز جزئ ــری تاکتیکــی نی ــر و تغییرپذی ــن تغیی کــرده، ای
انســان بــوده اســت. و نهایتــاً بــه  ســخن آخــر (نتیجــه) تصریــح کنــد: در پرتــو ایــن 
نــگاه می خواهــم بگویــم، تردیــدی نــدارم کــه ایرانیــان «کرونا  را  شکســت  خواهند 
داد؛ امــا بــا ثبــات در آنچــه هســتند.» کرونــا بایــد بســیار جان ســخت و پرحوصلــه و 
شــکیبا باشــد تــا بتوانــد در دژ مســتحکم شــخصیتی، فرهنگــی، روانــی و... انســانِ 
ایرانــی رســوخ کنــد و موجــد و موجــب تغییــری شــود. در ایــن افــزوده نیــز، نوعــی 
احــکام اســتعالیی نهفتــه  اســت کــه بــا نخســتین حکــم خــود خــط بطالنــی بــر اوضاع 
درون مانــدگار و اقتضائــات و اســتلزمات آن می کشــند. در اینجــا، پرســش از آینــده 
کمــاکان پرسشــی بازنمایانــه و ناظــر بــر پاســخ و فهــم یــا عدم فهــم درســت از ایــرانِ 
پســاکرونایی اســت. ایــن رویکــرد مــا را بــه فرارفتــن از آشــوب کثــرات و احتمــاالت 
ــرۀ  ــا را در چنب ــاً، م ــد و نهایت ــه» فرامی خوان ــی و منطــق «تعین چندجانب ــۀ ایران جامع

نوعــی فراروایــت  و فرانظریــه  و پیش بینــی پوزیتیوســتی گرفتــار می کنــد.

ــده و  ــه آین ــیدن ب ــم، اندیش ــه گفت ــه در آنچ ــم ک ــر بگوی ــوان ســخن آخ ۵به عن
ایــران پســاکرونایی (یــا بــه بیــان دریدایــی: «ایــرانِ در راه») امــری کامــًال ضــروری و 
اجتناب ناپذیــر فــرض شــده اســت؛ امــا بــه ســه شــرط: نخســت، پرهیــز از موضــع و 
مقــام «دانــای کل» و نص گــون ســخن گفتن راجــع بــه ایــران پســاکرونایی؛ دو دیگــر، 
اندیشــیدن بــه اکنــون و تقریــر اکنونیــت خــود؛ ســه دیگــر، تــالش بــرای ســاختن و 
پرداختــِن آینــده در اکنــون خــود. بنابرایــن، فرزانــگان کشــورم را دعــوت می کنــم کــه در 
ایــن روزگار از کــوره  دررفتگــی اوضــاع، مقــدم بــر پرســش «ایران پســاکرونایی چگونه 
ایرانــی اســت؟» بــه ایــن پرســش بیندیشــند (و پاســخ دهنــد) کــه «ایــران پســاکرونایی 

بایــد چگونــه ایرانــی باشــد؟» و «مســئولیتِ مــِن پرســش کننده چیســت؟»   
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ــه  ــی» (ب ــاکرونایی نوعــی «رقــص در تاریک ــان پس ــی جه ١اگرچــه پیش بین
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تعبیــر فــون تریــه) اســت، بگذاریــد بــه ایــن رقــص بــا آینــدۀ پیش بینــی و تعین پذیــر 
ـــ خطــر کنیــم و بگوییــم جهــان  ــــ کــه خصلتــی احتمالــی و پیشــامدی و حادثــی داردـ 
ــد  ــتعماری» خواه ــتعماری» و «پیشا  پسااس ــی «پسا  پسااس ــاً جهان ــاکرونایی توام پس
ــو و دو گام به عقــب  ــک گام به جل ــر، ی ــار دیگ ــک  ب ــخ ی ــر، تاری ــان دیگ ــه بی ــود. ب ب
ــه گذشــته   ــدرت و ســلطه، ب ــال ق ــن اعم ــای نوی ــق تکنولوژی ه ــا خل ــی دارد و ب برم
نیــز نظــر می کنــد و در حرکتــی رتروتوپیایــی، مناســبات و روابــط دوران اســتعماری 
و امپراتوریایــی را بازتولیــد خواهــد کــرد. در دنیــای پســاکرونایی، اگرچــه آن گونــه 
کــه نگــری و هــارت به مــا می گوینــد، «قــدرت شــبکه ای» و حاکمیــت مبتنــی و 
متکــی بــر دولت  ملت هــای فرادســت به همــراه نهادهــای فراملیتــی، شــرکت های 
بــزرگ ســرمایه داری و قدرت هــای دیگــر، بیشــتر تقویــت خواهــد شــد، برخــالف 
دیــدگاه نگــری و هــارت، حاکمیــت دولت  ملت هــا رو بــه زوال نخواهــد رفــت و 
حاکمیــت جهانــی یــا «امپراتــوری» تــازه ای کــه نــه متمرکــز و نــه ســرزمینی و نــه حتــی 
سلســله مراتبی اســت و مرکــب از مجموعــه ای از ارگانیســم های ملــی و فراملی شــده 
ــن نخواهــد شــد؛  ــی اداره می شــود، جایگزی و تحــت یــک منطــق واحــد فرمانروای
ــام ســیال و گســترش طلب  ــا نظ ــی ی ــه دوران امپراتوریای اگرچــه نوعــی بازگشــت ب
را کــه به صورتــی ســازمان یافته، کل جهــان را فضــای حیاتــی و منفعتــی خــود 
ــچ  ــوری هی ــا نیســت کــه در امپرات ــدان معن ــن ب ــود. ای ــم ب ــگارد، شــاهد خواهی می ن
شــخص، شــرکت یــا دولــت ملــی واحــدی کنتــرل نظــام را در دســت نخواهــد 
داشــت و امپراتــوری دســتگاه فرمانروایــی غیرمتمرکــز و غیرســرزمینی ای اســت 
ــوده  ــیع و گش ــرحدات وس ــی را در س ــه جهان ــرو یکپارچ ــده، قلم ــور فزاین ــه به ط ک
خویــش به هــم می آمیــزد. نظام هــای امپراتوریایــی پســاکرونا قاصــر از ایجــاد چنیــن 
ــاره،  ــای چندتب ــازمان دهی هویت ه ــود؛ قاصــر از س ــد ب ــه ای خواهن ــرو یکپارچ قلم
سلســله مراتب های انعطاف پذیــر و مبــادالت چندگانــه ازطریــق تنظیــم و تعدیــل 
ــال  ــوان اعم ــه ت ــادی ک ــران اقتص ــت بح ــاً به عل ــتند (عمدت ــلطه هس ــبکه های س ش
قــدرت امپراتوریایــی را از آنــان ســلب کــرده اســت)؛ ناتــوان از درهم آمیختــن و 
ادغــام رنگ هــای ملــی متمایــز نقشــۀ امپریالیســتی جهــان، در رنگین کمــان جهانــی 
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امپراتــوری خواهنــد بــود؛ قاصــر از آن خواهنــد بــود کــه زیســتِ اجتماعــی جهانیان را 
ــــ از رهگــذر اعمــال قــدرت مشــرف بــر حیــات یــا زیســت قدرت ــــ ابــژۀ حاکمیــت 
خــود کنــد و ناتــوان از آن خواهنــد بــود  کــه کــردار سراســر درخون شــناور خــود را 
ــن  ــد و ای ــح بنامن ــد و صل ــام  کنن ــد و قتل ع ــان کنن ــح پنه ــر آســتر و روکــش صل زی
یعنــی بازگشــت قــدرت بــه حیــات برهنــۀ (غیرمدنــی) خــود، از یک ســو، و گشــت از 

صــورت و ســیرت پسااســتعماری خــود، از ســوی دیگــر. 

ــتقیم  ــۀ غیرمس ــاکان وظیف ــر کم ــاکرونایی، کشــورهای فقی ــان پس ٢در جه
مدیریــت بحــران اقتصــادی و اجتماعــی کشــورهای غنــی را بــر عهــده خواهنــد 
داشــت. جیســن هایــکل در مطلبــی بــا عنــوان «کمــک وارونــه: چطــور کشــورهای 

فقیــر کشــورهای غنــی را توســعه می دهنــد؟»١ می نویســد:
ــی و  ــارۀ رابطــۀ کشــورهای غن ــده درب ــر اســت از داســتانی قانع کنن «گوشــمان پ
ــدِ ســازمان همــکاری و توســعۀ  ــن داســتان کشــورهای ثروتمن ــر اســاس ای ــر. ب فقی
ــان  ــه کشــورهای پایین دســت جه اقتصــادی به شــکلی ســخاوتمندانه ثروتشــان را ب
می بخشــند تــا بــه آنهــا بــرای ریشــه کنی فقــر و بــاال رفتــن از نردبــان توســعه کمــک 
کننــد. بلــه، درســت اســت کــه دورانــی اســتعماری را ســپری کردیــم کــه قدرت هــای 
ــروت  ــه ث ــردگان مستعمره هایشــان ب ــروی کار ب ــع و نی ــری از مناب ــا بهره گی ــی ب غرب
ــش از  ــاله بی ــا هرس ــن قدرت ه ــروزه، ای ــته. ام ــته ها گذش ــا گذش ــد؛ ام ــود افزودن خ
١٢۵ میلیــارد دالر (١٠٢ میلیــارد پونــد) صــرف کمــک می کننــد ــــ شــاهدی معتبــر 
ــدر به شــکلی  ــن داســتان آن ق ــا دارد. ای ــۀ آنه ــت نیک خواهان ــه نشــان از حســن نی ک
ــا  ــه م ــده ک ــر ش ــد تکثی ــورهای ثروتمن ــای کش ــع و دولت ه ــط صنای ــترده توس گس
ــه  ــم ک ــادگی ها ه ــن س ــه ای ــتان ب ــن داس ــاید ای ــا ش ــم. ام ــدا می دانی ــه پی آن را ناگفت
ــه در  ــی (جــی. اف. آی) ک ــی جهان ــۀ انســجام مال ــد، نباشــد. مؤسس ــر می رس به نظ
ایــاالت متحــده واقــع شــده و مرکــز پژوهــش کاربــردی در مدرســۀ اقتصــاد نــروژ، 
ــه  ــی ای را ک ــع مال ــۀ مناب ــا هم ــد. آنه ــر کرده ان ــاب آور منتش ــی اعج ــراً داده های اخی

1.  http://tarjomaan.com/vdci.vavct1aqwbc2t.html
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ــد:  ــی جابه جاشــده، بررســی کردن ــر و کشــورهای غن ــان کشــورهای فقی ســالیانه می
نه فقــط کمک هــا، ســرمایه گذاری های خارجــی و جریانــات تجــاری (چیزهایــی 
ــد  ــه بودنــد)، بلکــه انتقــاالت غیرمالــی مانن ــه آن پرداخت ــز ب کــه مطالعــات قبلــی نی
الغــای بدهــی، انتقــاالت درخواست نشــده ماننــد حواله هــای کارگــران و فــرار 
ســرمایۀ ثبت نشــده. آن قــدری کــه مــن می دانــم، ایــن جامع تریــن ارزیابــی انتقــاالت 
منابعــی اســت کــه تابه حــال انجــام شــده اســت. آنچــه آنهــا دریافتنــد، ایــن اســت کــه 
جریــان پــول از کشــورهای غنــی به ســوی کشــورهای فقیــر در برابــر جریــان عکــس 
ــورهای  ــده، کش ــای ثبت ش ــال داده ه ــن س ــال ٢٠١٢، آخری ــز اســت. در س آن ناچی
درحال توســعه در مجمــوع ١٫٣ تریلیــون دالر دریافــت کــرده بودنــد کــه شــامل 
تمــام کمک هــا، ســرمایه گذاری ها و درآمدهــای خارجــی می شــد. امــا در همــان 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــن کشــورها خــارج شــده اســت. ب ــون دالر از ای ســال ٣٫٣ تریلی
ــه  ــد، ب ــون دالر بیــش از آنچــه دریافــت کرده ان کشــورهای در حــال توســعه ٢ تریلی
ــن  ــم، خالــص ای ــن ســو را بنگری ــه ای ــر از ســال ١٩٨٠ ب ــد. اگ ــان داده ان ــۀ جه بقی
ــد:  ــره می کن جریانــات خروجــی عــددی را نشــان می دهــد کــه چشــم انســان را خی
١۶٫٣ تریلیــون دالر – ایــن مقــدار پولــی اســت کــه از قســمت پایین دســت جهــان در 
چنــد دهــۀ گذشــته بیــرون کشــیده شــده اســت. بــرای درک بهتــر مقیــاس ایــن پــول، 
بــد نیســت بدانیــد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــاالت متحــده تقریبــاً همیــن ١۶٫٣ 
تریلیــون دالر اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه روایــت معمــول از توســعه ماجــرا 
ــان دارد.  ــه جری ــت عکــس اســت ک ــک در جه ــوه داده اســت. کم را برعکــس جل
ایــن کشــورهای غنــی نیســتند کــه کشــورهای فقیــر را توســعه می دهنــد؛ کشــورهای 

ــد». ــی را توســعه می دهن ــد کــه کشــورهای غن فقیرن

٣بــا ایــن بیــان می خواهــم بگویــم، جهــان پســاکرونایی ادامــۀ جهــان 
پیشــاکرونایی اســت، بــا بیــان دیگــر. یــا بــه بیــان فوکویــی، در جهــان پســاکرونایی، 
سیاســت ادامــۀ جنــگ خواهــد بــود بــا ابزارهــای دیگــر. واضح تــر بگویــم در جهــان 
پســاکرونایی مــا شــاهد تشــدید و تعمیــق نابرابــری جهانــی، اســتثمار و اســتحمار و 
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اســتعمار بیــش  از گذشــتۀ جوامــع فاقــد قــدرت و پیرامونــی، خواهیــم بــود: کمــاکان 
ــج و جــور  ــود کــه رن ــد ب ــر (توســعه نیافته) خواهن ــن کشــورهای حاشــیه ای و فقی ای
ــد  ــعۀافته) را خواهن ــی (توس ــی امپراتوریای ــای فرامل ــوس وار واحده ــتِن ققن برخاس
ــتِ کرونایــی باقــی  ــا خواهــد رفــت؛ امــا وضعی کشــید. در جهــان پســاکرونا، کرون
می مانــد. یــا واقعیــتِ کرونــا محــو خواهــد شــد؛ امــا تصاویــر آن بــر ســر هــر کــوی 
ــی جهان گســتری  ــش کرونای ــۀ نمای ــا وارد جامع ــد: م ــد مان ــزان خواه ــی آوی و برزن
خواهیــم شــد کــه همــواره یکــی از اشــباح کرونــا بــا ماســت. ایــن جهــان، بی تردیــد، 
ــراز  ــود؛ چــون ت ــد ب ــژک آرزوی آن را دارد، نخواه ــه ژی ــتی ک ــان کمونیس ــۀ جه ادام
ــراز  ــی و ت ــد کنون ــراز تهدی ــورها از ت ــیاری از کش ــی در بس ــد سیاســی و اخالق تعه
ــد و  ــر خواهــد مان ــی بســیار پایین ت ــد مل ــراز تعه ــی (تمام انســانی) از ت ــد جهان تعه
آنچــه او از قــول ویــل هاِتــن، اقتصــاددان سیاســی بریتانیایــی، در تعریــف کمونیســم 
ــی  ــد کــه «هم اینــک، یــک شــکل از جهانی شــدنِ مبتن مــورد نظــر خــود نقــل می کن
ــد بحــران و  ــه تولی ــارغ از نظــارت دولــت کــه گرایــش ســاختاری ب ــازار آزادِ ف ــر ب ب
ــاً در حــال احتضــار اســت؛ امــا صــورت دیگــری  ــر دارد، قطع بیماری هــای همه گی
از جهان گســتری کــه وابســتگی متقابــل و اولویــت کنــش جمعــِی متکــی بــر شــواهد 
محکــم و ادلــه قــوی را به رســمیت می شناســد دارد بــه دنیــا می آیــد.»، هرگــز به دنیــا 
ــل  ــن وابســتگی متقاب ــا ای ــد ی ــا خواهــد آم ــا ناقــص و نارســا به دنی ــد ی نخواهــد آم
صرفــاً در میــان امپراتورهــا و امپراتوری هــا خواهــد بــود. ویــروس کرونــا آن خدایــی 
نخواهــد شــد کــه در ایــن اوضــاع بتوانــد جهانیــان را وادار بــه بازآفرینــی کمونیســمی 
بــر پایــۀ اعتمــاد بــه مــردم و نیــز اعتمــاد بــه علــم کنــد. ویــروس کرونــا همــان ویــروس 
ایدئولوژیکــی نخواهــد شــد کــه مــا را بــه اندیشــیدن بــه جامعــه ای جایگزیــن آلــوده 
کنــد؛ جامعــه ای ورای دولت  ملــت. جامعــه ای کــه خــود را در اشــکال همبســتگی و 

ــد. ــه واقعیــت بــدل می کن مشــارکت جهانــی ب

۴جهــان پســاکرونایی همچنیــن ادامــۀ وضعیــتِ استثناســت، بــه بیــان دیگــر. 
وضعیــتِ بحــران همــان وضعیتــی اســت کــه بــه قدرت هــا امــکان اعــالم وضعیــتِ 
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اســتثنا را می دهــد: وضعیتــی بــرای تحدید و تعطیل قانون، وضــع قوانین و مقررارت 
ــا و  ــه هنجاره ــول ب ــرِض مقب ــای اجتماعــی و سیاســی، تع ــد، حصــر آزادی ه جدی
حریــم خصوصــی افــراد، اعمــال نوعــی زیســت قدرت و قــدرت نظارتی  کنترلــی یــا 
کنتــرل بیومتریــک، فربه ترشــدن قــدرت مرکــزی و مرکزیــت قــدرت، تقویــت پلیــس 
ــوس  ــر محس ــۀ ام ــع مقتدران ــر و توزی ــیر)، تغیی ــان رانس ــر سیاســت (در بی در براب
ــاوس١  ــام ه ــکدۀ چته ــق اندیش ــتری، محق ــی شاس ــک. وازوک ــوع غیردموکراتی از ن
ــا  ــه ب ــد ک ــی بمان ــن مردم ــوق حریم خصوصــی در ذه ــد اســت حق ــد: «بعی می گوی
چیــزی مثــل یــک بیمــاری عالم گیــر دســت وپنجه نــرم می کننــد. وقتــی مقیــاس کار 
یــک سیســتم بــزرگ شــود، کوچک کردنــش تــا رســیدن بــه مقیــاس ســابق می توانــد 
بســیار دشــوار شــود و آن گاه شــاید بــرای کاربردهــای دیگــری اســتفاده شــود.» کویــن 
ــر حــق اعتــراض در انگلســتان اســت نیــز  ــو، عضــو نتپــل کــه گروهــی متمرکــز ب بل
ــن  ــود. ای ــه می ش ــم چ ــم می دانی ــال می کنی ــس را دنب ــه کار پلی ــی ک ــد: «مای می گوی
ــد  ــه  نظــر می آین ــام خــاص خــود هــم معقــول ب ــه می شــوند و در ای قدرت هــا نهادین
ــه  ــرای اهــداف دیگــری اســتفاده می شــوند کــه هیــچ ربطــی ب و بعــد، به ســرعت، ب
ــم عمــق  ــد می خواهــم بگوی ــن تمهی ــا ای ــد.» ب ــی عمومــی ندارن ــا ایمن دموکراســی ی
جهــان  پســاکرونایی همــان چین خوردگــی ســطحی اســت کــه در شــرایط اضطــرار 
و اســتثنا شــکل گرفتــه اســت. یــوال نــوح هــراری، ایــن واقعیــت را بــا بیانــی دیگــر 
ــالم  ــال ١٩۴٨ اع ــگ س ــی جن ــرائیل، ط ــن اس ــد: «... زادگاه م ــر می کش ــه تصوی ب
وضعیــت اضطــراری کــرد کــه طــی آن امــوری مثــل سانســور مطبوعــات و مصــادرۀ 
زمین هــا را موقتــاً توجیــه و بعضــاً قانونــی اعــالم شــد. امــا تاکنــون، بــا وجــود اتمــام 
ــه اعــالم و  آن جنــگ، اســرائیل هیچ وقــت وضعیــت اضطــراری را کامــال خاتمۀافت
ایــن امــور موقتــی را اغلــب لغــو نکــرد... .» حتــی زمانــی کــه اپیدمــی کرونــا پایــان 
ــۀ  ــۀ برگشــت مــوج ثانوی ــه بهان ــد، ب ــد، برخــی کشــورهای تشــنۀ اطالعاتمی توانن یاب

ویــروس، نظــارت بیومتریــک خــود را ادامــه دهنــد.

1.  Chatham House
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۵در تحلیــل نهایــی، اگرچــه به لحــاظ نظــری بــر ایــن نظــرم کــه در هــر 
تهدیــدی، فرصتــی و در هــر انســدادی، گشایشــی و در هــر بحرانــی، مواهبــی 
ــده  ــتِ بناش ــولنیت در کتاب بهش ــتدالل س ــن اس ــا ای ــی ب ــاظ منطق ــت و به لح هس
ــاً ُبرهــه ای نیســت کــه  در جهنــم (٢٠٠٩)  موافقــم کــه «وضعیــت اضطــراری صرف
هرچــه بــد بــود بدتــر شــود یــا مــردم الجــرم هراســان تر و شــّکاک تر و خودمحورتــر 
ســران و درد، بــاب ذخایــر ابتــکار  ــۀ خُ شــوند... فاجعه هــا به طریقــی، حتــی در میان
و همبســتگی و ارادۀ موجــود در نهــاد انســان و همیان هــای عــزم و مســّرت را 
می گشــایند»؛ امــا بعیــد می دانــم کــه روح جهــان پســاکرونایی ایــن انــدازه زیبــا 
ــن١  ــی کالی ــر از نائوم ــرد، بی تأثی ــگاه و رویک ــن ن ــد. در ای ــانی باش ــف و انس و لطی
ــم  ــک داری ــمارۀ ی ــۀ ش ــدا فاجع ــه ابت ــد: «همیش ــح می کن ــه تصری ــا ک ــتم، آنج نیس
(زلزلــه، طوفــان، مناقشــۀ نظامــی، رکــود اقتصــادی)، و بعــد نوبــت فاجعــۀ شــمارۀ 
دو می رســد: کارهــای بــدی کــه متعاقبــاً صاحبــان قــدرت سراغشــان می رونــد؛ 
ــدن فرصت هــای  ــا بلعی ــز اقتصــادی ی ــاریِ اصالحــات تند وتی ــردن اجب ــًال پیش ُب مث
ــردم  ــرای ُپرکــردن جیــب خــود، درحالی کــه مابقــی م فراهم شــده پــس از بحــران ب
ــۀ  ــراد در حقیقــت گاهــی فاجع ــن اف ــد کــه متوجــه شــوند... .»٢ ای آشــفته تر از آن ان
ــن بســیاری  ــد آغــاز شــود. همچنی ــا ایــن فرآین ــد ت شــمارۀ یــک را مهندســی می کنن
ــن  ــی در صــورت زیری ــل و درنگ ــه تأم ــد ک ــر از آن ان ــان تر و گرفتارت ــردم پریش از م
ــروس  ــون: «وی ــانی همچ ــی و انس ــول و علم ــر معق ــای  به ظاه ــا و پنداره ه انگاره ه
کرونــا، ویــروس دموکراتیکــی اســت»، «وضعیــت کرونایــی، وضعیــت تمام بشــری 
اســت»، «تهدیــد مشــترک»، «مقابلــه بــا کرونــا تنهــا از رهگــذر همبســتگی و 
مشــارکت جهانــی ممکــن اســت»، «دنیــای امــروز دنیایــی پیوســته اســت و روابــط 
متقابــل اقتصادهــا را می چرخانــد»، ... داشــته باشــند و یــک  بــار دیگــر اســیر تدلیــس 
و فریــب اربابــان قــدرت و ثــروت جهانــی نشــوند. ایــن اربابــان قــدرت جهانــی از 
ــا آن را در  ــه و مذاکــره شــده اند ت ــروس وارد معامل ــن وی ــا ای ــه ای ب ــون به گون هم اکن

1.  Naomi Klein
2.  https://tarjomaan.com/neveshtar/9704/
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ــداری و محافظــت از  ــن آن را در «پاس ــد و تضمی ــت کنن ــود هدای ــع خ ــیر مناف مس
اصــول نظــم جهانــی لیبــرال» (به تصریــح کســینجر)، و ورود ســرمایه داری بــه مرحلــۀ 
نویــن (لــوری گــرت) در جهــان پســاکرونایی اخــذ کننــد. ازایــن رو، به نظــر می رســد 
ــر  ــا تقری ــان همچــون همیشــه توســط قدرت ه ــخ دوران پســاکرونایِی جه کــه تاری
می شــود. بــه بیــان دیگــر، تاریــخ جهــانِ پســاکرونا «تاریــخ ســکوت» خواهــد بــود و 
ــر خاطــرات آن نشــانی از صــدای محذوفــان و رؤیت ناپذیرهــا و بی صداهــا  در دفت
(کســانی کــه قــدرت دیربــازی اســت کــه بــا زبــان خــودش به جــای آنــان و بــرای آنــان 
ســخن می گویــد، می اندیشــد و می نویســد) نخواهــد بــود. بــا ایــن بیــان نمی خواهــم 
خــود را در چنبــرۀ نوعــی جزمیت گرایــی یــا تقدیرگرایــی تاریخــی گرفتــار کنــم و از 
ــردازد) ســلب  ــه طــرح آن می پ ــدا ب ــه کــه دری ــدۀ در راه» (آن گون ــر «آین خــود در براب
ــا دوران  ــم کــه جهــان ی ــم. بلکــه به طریقــی دریدایــی می خواهــم بگوی مســئولیت کن
ــی  ــده اکنون ــن آین ــدارد. ای ــه ای ن ــه رابط ــار صــرف و منفعالن ــا انتظ ــاکرونایی ب پس
نیســت کــه هنــوز نیامــده باشــد؛ اکنــون در خــودش آینــده اســت. اگــر همــواره در راه 
بــودن چیــزی را پــس ذهــن خــود داشــته باشــیم و زمــان را بــه آینــده امتــداد دهیــم، 
در هــر لحظــه بی نهایــت امــکان نهفتــه اســت و هــر لحظــه می توانــد بــه بی نهایــت 
ــدادی از گذشــته نیســت؛ بلکــه رنگ وبــوی  ــون دیگــر امت شــکل گشــوده شــود. اکن
آینــده بــه خــود می گیــرد. آینــده هم اکنــون در حــال روی دادن اســت. آینــده همچــون 
رســالتی اســت کــه بایــد بــر دوش کشــید. بنابرایــن، تمــام کســانی کــه از تدبیــر و تقریر 
جهــان پســاکرونایی خــود حــذف شــده اند امــروز بایــد ســنگ آینــدۀ خــود را بــر دوش 
بکشــند و در برابــر تاریــخ اکنــون کــه حامــل آینــده  اســت، مســئولیت پذیر باشــند. لــذا 
تکلیــف اکنــونِ همــۀ مــا («مــا»ی فاقــد قــدرت) تنهــا ایــن نیســت کــه بدانیــم دیگــران 
ــن اســت  ــه ای ــد؛ بلک ــه می کنن ــاکرونایی ارائ ــان پس ــر و ترســیمی از جه ــه تصوی چ
کــه خودمــان و آینده مــان را بیافرینیــم. صرف نظــر از اینکــه چــه بــوده  و هســتیم ــــ 
به گفتــۀ ژان پــل ســارتر ــــ اکنــون بایــد تصمیــم بگیریــم چیــز کامــًال ــــ یــا دســت کم 
ــی  ــی و انســانی ــــ متفاوت ــی و اخالق ــاره ای ســطوح و الیه هــای نظــری و عمل در پ

شــویم و جهــان پســاکرونایی خــود را خــود اراده و تدبیــر کنیــم. 





        
۱     

ــم کــه  ــا بگذری ــی کرون ــری جهان ــی، اجتماعــی و اقتصــادی همه گی از عــوارض روان
ــه می کننــد.  ــا پوســت و اســتخوان تجرب مثنــوی هــزار خرمــن اســت و همــه آن را ب
کرونــا پدیــده ای طبی  اجتماعــی اســت کــه بالقــوه و خواه ناخــواه سیاســی هــم هســت. 
تمامــی منابــع انســانی، فرهنگــی و اقتصــادی بســیج شــده اند بــرای پاســخ گویی بــه 
ــا در عرصــۀ مجــازی هــم از ســوی  ــادل نظــر و نشــر نســخه های ضدکرون آن: از تب
پزشــکان و هــم از ســوی عــوام، از دعانویســی و داروهــای گیاهــی گرفته تــا داروهایی 
چــون رمدســیویر، فاویپیراویــر و غیــره کــه به رغــم نامشــخص بودن تأثیــرات آن وارد 
و تولیــد می شــوند و بــا قیمــت گــزاف بــه فــروش می رســند. بــاری تمــام جامعــه اشــباع 
ــای  ــه آماره ــا آن اســت. بااین حــال نگاهــی ب ــارزه ب ــا و مب ــارۀ کرون ــان درب از گفتم
ــن ســالمت عمــوم  ــا و تأمی ــا کرون ــارزه ب ــران در مب مختلــف نشــان می دهــد کــه ای
ــا ادعاهایــی اســت کــه  در ردیــف کشــورهای ناموفــق قــرار دارد و ایــن در تضــاد ب
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دولت مــردان مــا راجــع بــه مدیریــت بحــران کرونــا و پیشــرفت علمــی ایــران در تهیــۀ 
ــد. ــای خارجــی می کنن ــم تحریم ه واکســن به رغ

ایــن تفــاوت بیــن ادعــا و عمــل محصــول دالیــل فراوانــی اســت کــه بررســی آنهــا 
در محــدودۀ بحــث مــا نمی گنجــد. نوشــتۀ حاضــر تنهــا بــه دو عامــل، یکــی پدیــدۀ 
سیاســت زدگی در ایــران کــه متأســفانه دامــن بهداشــت عمومــی و حفظ الصحــه 
ــزی  ــی مشــکالت برنامه ری ــا آن یعن ــط ب ــل مرتب ــری عام ــه اســت و دیگ ــم گرفت را ه
ارگان هــای دولتــی و عــدم هماهنگــی آنهــا بــرای جلوگیــری از پیشــرفت کرونــا به لحــاظ 
جناح بندی هــای سیاســی اســت و درســی کــه بایــد بــرای تجربه هــای آتــی گرفتــه شــود 

ایــن اســت کــه ایــن همه گیــری مســلما آخریــن همه گیــری نخواهــد بــود. 
البتــه نــه سیاســی بودن یــا سیاســی کردن مســائلی کــه به ظاهــر ربطــی بــه سیاســت 
ندارنــد مخصــوص بــه ایــران اســت و نــه شــرایط و مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی 
نشــئت  گرفته از همه گیــری جهانــی کوویــد١٩  . امــا آنچــه شــاید ایــران را در بیــن ســایر 
ــی و  ــن ارگان هــای دولت ــود هماهنگــی بی ــد، اوًال نب ــدری اســتثنا می کن ــا ق کشــورها ت
حکومتــی در مدیریــت بحــران و ثانیــاً متأثربــودن برنامــۀ مبــارزه بــا کرونــا از سیاســت 
خارجــی اســت کــه بعضــاً حاصــل شــرایط تحریم هــای اقتصــادی کشــورهای غربــی 
اســت. از ســوی دیگــر بحرانــی بــودن روابــط ایــران و غــرب کــه پــس از چهــار دهــه 
بــه یــک اصــل در سیاســت خارجــی تبدیــل شــده و در علــم روابــط بین الملــل بــه آن 
ئالیســم تهاجمــی گفتــه می شــود (در مقابل رئالیســم تدافعــی) در بزنگاه بحــران کرونا  رِ
ایــران را در تأمیــن واکســن بیش ازپیــش بــه قدرت هــای چیــن و روســیه وابســته کــرده 
اســت کــه می توانــد تأثیــرات منفــی در برنامه هــای پیش گیرانــه علیــه کوویــد١٩   داشــته 
باشــد، ضمــن اینکــه در درازمــدت مانــع پیشــرفت بایســتۀ ایــران در حوزه هــای علمــی، 
پزشــکی و بهداشــت عمومــی خواهــد شــد. ایــن حدیــث از پیامبــر اکرم(ص) اســت که 
«اطلبــوا العلــم ولــو بالصیــن» و پیــام نهفتــۀ آن هــم ایــن اســت کــه «نه تنهــا در چیــن»!

 آمــار اســتفاده و توزیــع واکســن ها هــر روز تغییــر می کننــد و داده هــای ارگان هــای 
مختلــف همــه یکســان نیســتند. بــرای مثــال بنــا بــر آمــار نیویــورک تایمــز١ در ۵ تیــر 

1. https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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١۴٠٠ فقــط ١/۶ درصــد جمعیــت ایــران واکســینۀ کامــل شــده اند، درحالی کــه مطابــق 
ســایت  فارماســوتیکال تکنولــوژی١ در ۶ تیــر ١۴٠٠ ایــن آمــار ٠/٨ درصــد اســت. امــا 
در مجمــوع ایــران در پاییــن جــدول جهانــی قــرار دارد و نشــانه ای در تغییــر ایــن رونــد 
ــده نمی شــود. ایــن هــم درخــور توجــه اســت کــه  ــه ایــن ســوی دی از چندمــاه پیــش ب
اســپوتنیک روســیه و ســینوفارم چیــن کــه بیشــترین تعــداد دوزهــای موجــود در ایــران 
ــد  ــری دارن ــی کمت ــی ســطح پوشــش جهان ــد از واکســن های غرب ــکیل می دهن را تش
ــی واکســن باشــد.  ــد کاف ــن کشــورها در تولی ــی ای ــد نشــانگر ناتوان کــه خــود می توان
ــوند،  ــع می ش ــور توزی ــترازنکا٣ در ١١١ کش ــور و اس ــزر٢ در ١۶۵ کش ــه فای درحالی ک
ــد،  ــالروس، هن ــران، ب ــدوراس، ای ــر، هون ــر، الجزای ــور (مص ــپاتنیک۴ در ١٢ کش اس
مجارســتان، آرژانتیــن، برزیــل، بولیــوی، بوســنی  هرزگووین و ایتالیــا) و ســینوفارم در 
۶٠ کشــور  مــورد اســتفاده هســتند.۵ عــالوه بــر آن چــون ســینوفارم کــه واکســن غالــب 
در ایــران اســت، مراحــل آزمایشــات بالینــی را به درســتی طــی نکــرده اســت، هیج معلوم 
نیســت کــه بتوانــد در برابــر انــواع جدیــد ویــروس ماننــد دلتــای هنــدی مقــاوم باشــد.

کویــد١٩   در مقایســه بــا همه گیری هــای پیشــین از چنــد جنبــه اســتثنایی ا ســت. 
ــه  ــته ب ــد و بس ــر می کن ــی را درگی ــتگاه تنفس ــه دس ــروس ک ــوع وی ــاظ ن ــی به لح یک
زمینه هــای ســالمتی افــراد، اگــر منجــر بــه مــرگ نشــود، می توانــد اثــرات درازمــدت 
و مخربــی داشــته باشــد. دوم گســتره و ســرعت فراگیــری آن کــه به مراتــب بیشــتر از 
فراگیــری همه گیــری جهانی هــای وبــا، طاعــون و آنفلوانــزا در قــرون گذشــته اســت 
و به ســبب اجتناب ناپذیربــودن ارتباطــات گســتردۀ جهانــی و ســرعت ایــن ارتباطــات 
و حیاتی بــودن آنهــا بــرای اقتصــاد کشــورها. ایــن خــود موجــب جهش هــای مســتمر 
ویــروس می شــود و انــواع جدیــدی را بــه بــازار مــی آورد و چنانچــه جمعیــت کشــور 

به ســرعت واکســینه نشــود، کنتــرل انــواع جدیــد را دشــوار می کنــد.

1. https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
2. https://www.healtheuropa.eu/international-vaccine-distribution-pfizer/107584/
3. https://www.japantimes.co.jp/news/2021/04/09/world/astrazeneca-setbacks-continue/
4. https://www.statista.com/statistics/1123927/sputnik-v-exports-from-russia-by-country/

۵. البته این آمارها نهایی نیستند و تقریبی هستند و روزانه تغییر می کنند؛ اما نمایانگر کلی وضعیت موجوداند.
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ــر  ــه س ــی ب ــای سیاس ــته از تنش ه ــب انباش ــی به مرات ــا در دنیای ــه م ــر اینک  دیگ
می بریــم کــه نتیجــۀ تحــوالت پسااســتعماری و پســامدرن اســت. مبــارزه بــا کرونــا از 
یــک ســو کشــورها را به لحــاظ درد مشــترک بــه هــم نزدیــک می کنــد؛ امــا از دیگــر 
ــن رقابت هــا و تشــنجات  ــًال ای ــد و متقاب ــه رقابت هــای سیاســی دامــن می زن ســو ب
موجــب پیچیدگــی شــرایط می شــود و موانــع بیشــتری بــرای مهــار همه گیــری جهانــی 
ایجــاد می کنــد. برخــالف ادعــای حقــوق بشــری و ضــرورت حفظ ســالمت عمومی 
توســط بســیاری از کشــورها، روابــط قــدرت، منافــع اقتصــادی و تبعیــض متأســفانه 
ــد:  ــر اندازن ــه خط ــی را ب ــالمت و بهداشــت جهان ــد س ــد و می توانن ــوز در کارن هن
امتنــاع از توزیــع واکســن بــه تمــام مــردم (آپارتایــد اعمال شــده توســط اســراییل علیــه 
ــد ســاخته  ــه در کشــورهای معان فلســطینی ها)، مانع شــدن از ورود واکســن هایی ک
ــه ســبز و نارنجــی و قرمــز کــه خالــی از در نظــر  ــا رنگ بنــدی کشــورها ب شــده اند ی
گرفتــن منافــع تجــاری، توریســتی، اقتصــادی یــا سیاســی نیســت، همــه در تعــارض 

بــا صیانــت از حقــوق شــهروندی در مقابلــه بــا کوویــد١٩   اســت.  
ــزون  ــه افزایــش روزاف ــا توجــه ب ــروس کشــنده نیســت و ب ــن وی ــد١٩   آخری کوی
فعالیت هــای صنعتــی، تحقیقــات آزمایشــگاهی و  پیدایش انواع جدیــد ویروس های 
چه بســا کشــنده تر از کوویــد١٩   کــه بعضــاً می تواننــد ســاختۀ دســت بشــر بــرای 
اهــداف شــوم باشــند، دور نیســت کــه ایــن ویروس هــا پیــش از یــک جنــگ اتمــی 
یــا برخــورد زمیــن بــا کــرات دیگــر موجــب نابــودی بشــر شــوند. در ایــن شــرایط کــه 
بشــریت هســتی خــود را در خطــر می بینــد، کشــورها بایــد یک صــدا و همــگام شــوند 
ــن در مناســبات  ــو درانداخت ــرای طرحــی ن ــه ای باشــد ب ــد زمین ــن خــود می توان و ای
ــر  ــوده اســت. تغیی ــر خودمحــوری و زورمــداری اســتوار ب بین الملــل کــه تابه حــال ب
ــه نظــر می رســد؛ امــا آنچــه  ــه و غیرواقعــی ب ایــن روابــط در کوتاه مــدت خوش بینان
ــک  ــد، تفکی ــرار می ده ــد آن را در دســتور روز ق ــۀ کووی ــد و فاجع ــر می نمای عملی ت
ــه  ــوط ب ــردم از یــک ســو و مســائل مرب ــه ســالمتی و بهداشــت م ــوط ب مســائل مرب
سیاســت بین الملــل از ســوی دیگــر اســت. آنــگاه کــه ســالمت و هســتی یــک جامعــه 
و کشــور در خطــر اســت بهداشــت عمومــی را بایــد بــر کنــار از تنش هــای سیاســی 



بحران کرونا در ایران و راه مقابله با آن | ١۵١

داشــت. اســتقالل سیاســی کــه از کلیدواژه هــای انقــالب ١٣۵٧ بــود، بایــد هوشــمند 
و هدفمنــد باشــد. مــا دیگــر در قــرن نوزدهــم نیســتیم کــه کشــورها بــر اســاس منافــع 
ــا همه گیــری  ــارزه ب تجــاری و سیاســی خــود سیاســت های بهداشــت عمومــی و مب
جهانی هــای وبــا و طاعــون را طــرح می ریختنــد. بــرای مثــال دولــت قاجــار بــر 
حســب روابــط خــود بــا روســیه و فرانســه و انگلیــس و غیــره قرنطینــۀ نواحــی 
مختلــف و حفظ الصحــه را برنامــه می ریخــت. از آن ســو دخالت هــای کشــورهای 
ــا  ــه در اپیدمی هــای طاعــون و وب ــا قرنطین ــۀ واکسیناســیون ی مختلــف هــم در زمین
بســته بــه منافــع اقتصــادی و درجــۀ اعمــال نفــوذ آنهــا در ایــران  بــود. وقتــی در اوان 
انقــالب مشــروطیت طاعــون در سیســتان از راه تجــارت و به خصــوص واردکــردن 
لباس هــای کهنــه از شــبه قــارۀ هنــد منتشــر شــد، ایــن مأمــوران انگلیــس و روســیه در 
سیســتان بودنــد کــه تصمیــم می گرفتنــد چــه واکســن یــا دارویــی را اســتفاده کننــد 
ــه  ــر شــنایدر فرانســوی در ژانوی ــی دکت در مســیر تحقــق اهــداف سیاسی شــان. وقت
ــرای  ــۀ ١٩٠۶ هــزار دوز ســرم ضدطاعــون را کــه انســتیتو پاســتور فرانســه ب و فوری
ایــران فرســتاده بــود، بــه سیســتان ارســال کــرد تا از گســترش طاعــون جلوگیــری کند، 
ــن ســرم ها شــدند و دوزهــای  ــع از اســتفادۀ ای مأمــوران انگلســتان در سیســتان مان
ــی  ــر کل ــون دکت ــترش طاع ــس از گس ــاه پ ــار م ــد و چه ــتفاده مان ــوی بالاس فرانس
انگلیســی ســرم های خــود را از هنــد وارد کــرد و ایــن تأخیــر البتــه بــه قیمــت جــان 

بســیاری از مــردم تمــام شــد. 
ــرای اعمــال قــدرت  ــزاری ب گرایــش دولت هــا در ایــن اســت کــه هــر چیــزی را اب
قــرار دهنــد؛ ازجملــه همه گیــری جهانــی کوویــد١٩  . از ایــن دیــدگاه جامعه شــناختی کار 
مــا تنهــا شــناخت مســائل و نظاره گــری منفعــل بیشــتر نمی توانــد باشــد. امــا ارادۀ تغییــر 
بــرای فردایــی بهتــر نیــز جزئــی از پدیده هــای اجتماعــی و واقعیتــی تاریخــی اســت. بــه 
قــول مرحــوم شــریعتی پیامبــران هــم پیامشــان بــرای تغییــر شــرایط بــود. در عصــر مدرن 
فیلســوفانی چــون جــان الک، بیکــن، روســو، جفرســون و دیگــران بــر مبنای مشــاهدات 
عینــی روابــط اجتماعــی را تجزیه وتحلیــل کردنــد و بــا آناتومــی بدنــۀ اجتمــاع و قــدرت 
سیاســی بــه شــناخت نســبی بیماری هــای اجتماعــی پی بردنــد و ســپس اصولــی را برای 
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درمــان و تحــول پیشــنهاد کردنــد کــه بنیــاد قانــون اساســی بســیاری از کشــورها شــد، 
ــری انســان ها و شــناخت حقــوق  ــا اصــل براب ــوز راه درازی هســت ت ــا در عمــل هن ام
شــهروندی بــه معنــای واقعــی عملــی شــود. تجربــۀ کوویــد١٩   نشــان می دهــد کــه در 
ــوری  ــد، دولت مح ــازی کن ــی را ب ــش اساس ــد نق ــاً بای ــت لزوم ــه دول ــا ک همه گیری ه
همچنــان منافــع بیمــار را تحت الشــعاع قــرار می دهــد و برنامه هــای بهداشــت عمومــی 
ــه  ــا مختــص ب ــن تنه ــن می شــوند و ای ــا تعیی ــر اســاس برنامه هــای سیاســی دولت ه ب
ــه شــد، شایســته اســت کــه ایــران  ایــران هــم نیســت. امــا همان طــور کــه پیش تــر گفت
انعطاف پذیــری بیشــتری از خــود نشــان دهــد و در مبــارزه بــا کرونــا هماهنگــی بیشــتری 

بیــن جناح هــای مختلــف سیاســی صــورت پذیــرد.
دولت مــردان ایــران در دو جبهــه بایــد نبــرد کننــد و طرحــی نــو دراندازنــد. چه بســا 
ــه  ــا شــاید ب ــار دولــت گذاشــته باشــد ت ــون فرصتــی را در اختی ــا هم اکن فاجعــۀ کرون
تغییــرات اساســی در روابــط بــا دیگــر کشــورها روی آورد. اول اینکــه در جبهــۀ 
بین الملــل رابطه هــا چندســویه اســت و بایــد هــر وجــه را جداگانــه و بــدون دخالــت 
دادن وجــوه دیگــر بررســی کــرد. تبــادالت غذایــی و دارویــی نبایــد تابعــی باشــد از 
معــادالت سیاســی و اختالفــات ایدئولوژیکــی. مــدل چیــن شــاید بتوانــد مفیــد واقــع 
شــود. ضمــن نبــرد همه جانبــۀ اقتصــادی و حتــی نظامــی در اقیانــوس آرام و آســیای 
دور بــا آمریــکا، ارتباطــات دیپلماتیــک چیــن بــا آمریــکا همــواره راهــی بــوده اســت 
بــرای حــل مســائل دوجانبــه. ایــن در حالــی اســت که چیــن کمونیســت بــه ایدئولوژی 
خــود ســخت پایبنــد اســت، امــا منافــع اقتصــادی و بین المللــی اش ایجــاب می کنــد 
ــا تمــام کشــورها مــراوده و گفت وگــو کنــد. یــک  تــا بــرای حفــظ منافــع مردمــش ب
علــت پیشــرفت خارق العــادۀ علمــی و تکنولوژیکــی چیــن در ایــن اســت کــه بــا تمــام 
کشــورها روابــط سیاســی اقتصــادی و تجــاری دارد و خــود را محــدود بــه متحــدان 
کمونیســتش، روســیه و کوبــا، نمی کنــد و چه بســا ازطریــق ایــن روابــط بــا غــرب بــه 
ــردازد.  ــال اســرار علمــی دیگــر کشــورها در جهــت تقویــت علمــی خــود می پ انتق
ــط  ــر در رواب ــا ســوی دیگ ــواره در یــک ســو ی ــاز دوران قاجــار هم ــا از آغ ــران ام ای
بین الملــل بــوده اســت و ایــن یک ســویی یــا انعطاف ناپذیــری سیاســی کــه مــوروث 
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ــا  ــه ب ــرای مقابل ــران اســت برنامه  هــای دولــت را ب ســاختار درازمــدت قــدرت در ای
ــرار داده.  ــر ق ــد١٩   تحت تأثی کووی

تأمیــن مؤثــر بهداشــت عمومــی یکــی از زیرســاخت های مهــم اقتصــاد کشــور 
اســت، چــرا کــه جامعــۀ بیمــار نمی توانــد مولــد باشــد. پیشــرفته ترین کشــورها از نظــر 
اقتصــادی بیشــترین ســرمایه گذاری ها را بــرای تأمیــن بیمه هــای ســالمت می کننــد. 
ــه و  ــرای حفظ الصح ــد ب ــدا بای ــز ابت ــر چی ــش از ه ــد بی ــوری قدرتمن ــن کش بنابرای
ــن  ــۀ تأمی ــبختانه بیم ــران خوش ــد. در ای ــرمایه گذاری کن ــهروندانش س ــتی ش تندرس
ــی  ــا کاف ــن راســتا هســتند، ام اجتماعــی و بیمه هــای مکمــل گام هــای مهمــی در ای
نیســتند، بــه ایــن لحــاظ کــه اوًال ســقف محــدودی دارنــد و ثانیــاً تنهــا افــراد شــاغل 
و بازنشســته ها از ایــن بیمه هــا برخوردارنــد؛ حــال آنکــه خیــل وســیعی از شــهروندان 
بیــکار از ایــن حــق شــهروندی محروم انــد. امــا ســرمایه گذاری در بخــش ســالمت 
ــۀ  ــی نیســت و هزین ــۀ مال ــا شــامل هزین ــروز تنه ــده و پرتنــش ام ــای درهم تنی در دنی
سیاســی هــم دارد و آن تعامــل بــا دیگــر کشورهاســت. مــا دیگــر در قرون وســطا کــه 
ــم و همــه بایــد قوانیــن  ــود، زندگــی نمی کنی ــای فتــح و فتوحــات ب ــر مبن رابطه هــا ب
بین الملــل را در نظــر بگیریــم؛ گــو اینکــه متأســفانه هنــوز ایــن قوانیــن ناعادالنه انــد 
و بــه زورمنــدان اختیــارات بیشــتری می دهــد؛ امــا در حــال حاضــر چــاره ای نداریــم 
تــا در همیــن چارچــوب بــا ترکیبــی از مبــارزه و تعامــل هوشــمندانه کســب قــدرت 
کنیــم، به جــای اینکــه در مبــارزه ای نابرابــر بــا دیگــران خــود را بیشــتر تضعیــف کنیــم.

ــری و انتشــار ویــروس کشــنده نیســت. ایــن  ــه همه گی ــا محــدود ب بحــران کرون
بحــران دامنه هــای اجتماعــی و اقتصــادی وســیعی دارد کــه چــون دچــار روزمرگــی 
شــده ایم، ابعــاد آن را به درســتی نمی بینیــم یــا نمی خواهیــم ببینیــم؛ چــون دیــدن 
فاجعــه مــا را وامــی دارد تــا خــود را و شــیوۀ حکومتــی خــود را تغییــر دهیــم و تغییــر 
خــود کاری اســت دشــوار. کرونــا نظــام پزشــکی و درمانــی کشــور را بــه هــم ریختــه 
ــوع حکومــت و دســتگاه اجرایــی  ــوان کــرده اســت. بیــن ن و اقتصــاد را ســخت نات
رابطــۀ ارگانیــک برقــرار اســت و اصــوًال سیاســت های دســتگاه اجرایــی از ســاختار 
ــد تصمیم گیری هــای فــوری  قــدرت نشــئت می گیرنــد. دســتگاه اجرایــی مــا نیازمن
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و مؤثــر اســت کــه شــاید بــا ســاختار قــدرت همخوانــی نداشــته باشــد. هماهنگــی 
ــاز  ــاً آنچــه مــا نی ــا بحــران فعلــی عجالت ــه ب ــر اســت، امــا بــرای مقابل ایــن دو زمان ب
داریــم، ســپردن اختیــارات بیشــتر بــه دســتگاه اجرایــی اســت تــا بتوانــد کنشــگرانه 
برنامه هــای داخلــی (اقتصــادی، بهداشــتی، فرهنگــی، و ...) را بــا سیاســت های 
ــا ایــن  خارجــی هماهنــگ کنــد و برنامــه ای مــدون و بــدون تناقــض بــرای مقابلــه ب

بحــران سالمت  اقتصاد  سیاســت پیــدا کنــد. 
اگــر دایــرۀ بحــث را تنهــا بــه بخــش ســالمت محــدود کنیــم کــه موضــوع ایــن 
نوشــته اســت، می بینیــم کــه دســتگاه اجرایــی دچــار تناقضــات و ســردرگمی اســت؛ 
لــذا به رغــم ســرمایه گذاری و تــالش فــراوان کارنامــۀ مســئوالن دولــت در مقابلــه بــا 
کرونــا درخشــان نبــوده اســت. شــواهد نشــانگر آن اســت کــه مــردم ایــران در مقابلــه 
ــده را  ــگیری کنن ــای پیش ــد و پروتکل ه ــروز می دهن ــارزی ب ــی ب گاه ــا خودآ ــا کرون ب
ــد.   ــت می کنن ــواره رعای ــروس، هم ــات ضدوی ــتفاده از ماســک و مایع ــه اس ازجمل
البتــه جامعه شناســان بهتــر می تواننــد تشــخیص دهنــد آیــا ایــن رفتــار نتیجــۀ شــعور 
اجتماعــی جمعــی و در جهــت تأمیــن منافــع اجتماعــی اســت یــا مجموعــه ای اســت 
ازعکس العمل هــای فــردی بــرای حفــظ ســالمت فــردی و لــذا حرکتــی بیشــتر 
ــا  ــارزه ب ــا افــراد وظیفــۀ خــود را در مب ــه اســت. هرچــه هســت، جامعــه ی فردگرایان
ــه بخــش  ــت اســت و ن ــۀ دول ــا وظیف ــن واکســن ام ــد. تأمی ــام می دهن ــد انج کووی
ــن  ــن خــالف اخــالق پزشــکی و حقــوق شــهروندی اســت. تأمی خصوصــی کــه ای
بهداشــت عمومــی از وظایــف دولــت اســت و ایــن مایــۀ تعجــب اســت کــه رییــس 
جمهــوری از بخــش خصوصــی می خواهــد تــا واکســن را وارد کننــد و در بــازار آزاد 
بــه فــروش برســانند. ضمــن اینکــه ارجــاع دادن بــه بخــش خصوصــی نابرابری هــای 
اجتماعــی را بیــش از آنچــه هســت، تشــدید می کنــد و بــه فســاد هــم دامــن می زنــد، 
می توانــد جــان خریــداران واکســن شــرکت های خصوصــی را هــم بــه خطــر انــدازد. 
متأســفانه دولــت تابه حــال بــرای تأمیــن واکســن منفعالنــه یــا سیاســی برخــورد کــرده 
اســت و تحریم هــا را عامــل تأخیــر در واکسیناســیون می دانــد. اگــر هــم تحریم هــا 
مانــع خریــد واکســن هســتند، بنــا بــر اصــل حقــوق شــهروندی و منافــع بیمــار کــه 



بحران کرونا در ایران و راه مقابله با آن | ١۵۵

نیــروی بالقــوۀ تولیــدی اقتصــاد کشــور را تشــکیل می دهــد، بــه هــر ترتیبــی که هســت، 
ــردن  ــوازات واردک ــد. به م ــدا کن ــا پی ــور از آنه ــرای عب ــی را ب ــد راهکارهای ــت بای دول
واکســن از راه کنسرســیوم بین المللــی کوواکــس، دولــت بایــد بــا تزریــق بودجــۀ الزم 
از اوان انتشــار ویــروس، انســتیتوهای پاســتور و رازی را کــه در ســاخت واکســن های 
گوناگــون مجــرب هســتند قــادر می ســاخت تــا واکســن وطنــی را تولیــد کننــد. بنیــاد 
ایــن مؤسســات تولیــد واکســن بــا وقــف زمیــن و پــول بــوده اســت و ســازمان اوقاف و 
امــور خیریــه می توانــد بــا تشــویق واقفــان و خیریــن بــه اختصــاص ســرمایه های خــود 

بــرای تولیــد واکســن کمــک مؤثــری بــه انســتیتوهای پاســتور و رازی بکنــد. 
ایــران هم جــوار شــبه قــارۀ هنــد اســت کــه اخیــراً به لحــاظ سیاســت های 
نژادپرســتانۀ دولــت مــودی شــاهد پیدایــش نــوع بســیار مســری کوویــد١٩   بــه نــام 
دلتــا (١٫۶١٧٫٢.ب) هســتیم کــه می توانــد به راحتــی ایــران را درنــوردد. دولت مــردان 
ایــران بــر خــالف سیاســت های مــودی در هنــد درایــت بــه خــرج دادنــد و در شــرایط 
ــا از گســترش  ــی شــدند ت ــای مذهب ــع از گردهم آیی ه ــا مان ــی گســترش کرون بحران
بیشــتر ویــروس جلوگیــری کننــد. بــرای مقابلــه بــا دلتــا و چــه بســا انــواع جدیدتــر و 
خطرناک تــری در آینــدۀ نزدیــک بایــد واکسیناســیون تمــام دهه هــای ســنی در اســرع 
وقــت را در دســتور روز قــرار دهنــد. امــا متأســفانه هیــچ نشــانی نیســت کــه ایــن کار 
به درســتی انجــام می گیــرد و شــاهد امــر اینکــه مطابــق آمــار جهانــی واکسیناســیون 
کرونــا، ایــران در رده هــای پاییــن جــدول قــرار دارد. برابــر آمــار فارماســوتیکال 
ــی  ــت ٨۵ میلیون ــر از ١ درصــد جمعی ــا کمت ــران تنه ــه در ای ــوژی١، درحالی ک تکنول
واکســینۀ کامــل شــده اند، در ترکیــۀ ٨۵ میلیونــی ١٨ درصــد جمعیــت واکسیناســیون 
ــی  ــران در جــدول جهان ــودن ای ــل پایین ب ــی از دالی ــد. یک ــت کرده ان ــل را دریاف کام
محدودکــردن خریــد واکســن بــه چیــن، روســیه و هنــد اســت که بــرای تأمین واکســن 
مــورد نیــاز خودشــان دچــار مشــکالت اند. امــا دلیــل دیگــر آن نبــود مدیریــت درســت 
اســت. در مبــارزه بــا کرونــا تمــام کشــورها دچــار مشــکالت اند و ایــن مختــص بــه 
ایــران نیســت؛ امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا در مقایســه بــا کشــورهای هم جوارمــان 

1.  https://www.pharmaceutical-technology.com/covid-19-vaccination-tracker/
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کــه توانایــی مالــی و علمــی آنهــا از مــا بیشــتر نیســت، ایــران در ایــن کارزار ناموفــق 
ــد واکســن؟  ــت در خری ــه محدودی ــوط می شــود ب ــا مرب ــن تنه ــا ای ــوده اســت؟ آی ب
پاکســتان هــم بیشــتر وابســته بــه واکســن چینــی اســت، امــا به رغــم اینکــه از لحــاظ 
مالــی از ایــران ضعیف تــر اســت، در واکسیناســیون از ایــران جلوتــر اســت. وقــت آن 

رســیده اســت کــه دولــت بــه جــان شــهروندان اهمیــت بیشــتری بدهــد.



 :    
  

۱  

بــا آغــاز بحــران کرونــا به ســرعت مشــخص شــد ایــن بیمــاری ایمنــی طبیعــی بلندمــدت 
ــا  ــی جمعــی (ی ــر ایمن ــی ب ــن تمامــی طرح هــا و ایده هــای مبن ــد؛ بنابرای ایجــاد نمی کن
ایمنــی گلــه ای) اعتبــار خــود را از دســت داد. ازایــن رو تنهــا امیــد خاتمــه دادن بــه ایــن 
بحــران جهانــی، تولیــد واکســن آن بــود. گروه هــای بســیاری رقابــت تنگاتنگــی را در ایــن 
زمینــه شــروع کردنــد؛ بااین حــال، برخی اخبــار ناامیدکننده تولید واکســن این بیمــاری را 
در آینــده نزدیــک نویــد نمی دادنــد. امــا بــا گذشــت کمتــر از یــک ســال از تبدیل شــدن این 
بیمــاری بــه همه گیــری جهانــی، اولیــن واکســن کرونــا توانســت مجوزهــای اضطــراری 
خــود را دریافــت کنــد و بــه بــازار راه بیابــد. بــا اعــالم ایــن خبــر مســرت بخش جهانــی، 
نــد کــردن هشــتگ #واکســن_بخرید در توییتــر، مطالبــه ای عمومــی  ایرانیــان نیــز بــا ِترِ

بــرای خریــد واکســن بــه راه انداختنــد کــه البتــه مشکل ســاز شــد.
١.  دانشجوی دکترای سیاستگذاری سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
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درحالی کــه دولــت اکثــر کشــورها بــا ترفندهــای گوناگــون همچــون مانورهــای 
رســانه های مثــل واکســن زدن مســئوالن بلندپایــه در جلــوی دوربیــن، در تــالش بــرای 
ایجــاد مقبولیــت واکســن کرونــا بــرای مــردم بودنــد، ایــن مطالبــۀ بحــق عمومــی در 
ــه  ــن ســالمت خــود و جامع ــاب تأمی ــا در ب ــل کنشــگری مثبــت آنه ــران کــه به دلی ای
بایــد بــه فــال نیــک گرفتــه می شــد، واکنش هــا و پیامدهــای مثبــت و منفــی مختلفــی 
داشــت. ازجملــه واکنش هــای مثبــت ایجادشــدن تحرکــی در بیــن مســئوالن بــرای 
پاســخ گویی بــه ایــن مطالبــه بــود تــا رونــد تأمیــن واکســن تســریع شــود. بااین حــال 
واکنش هــای منفــی قوی تــر بودنــد. تقابــل بــا ایــن مطالبــۀ عمومــی جنبــه ای منطقــی 
و عقالیــی داشــت کــه شــامل برخــی نگرانی هــا دربــارۀ کارکــرد واکســن های جدیــد 
بودنــد. ســرعت تولیــد و انجــام مطالعــات دربــارۀ آنهــا نگرانی هایــی دربــارۀ عوارض 
احتمالــی واکســن ایجــاد می کــرد. بااین حــال ایــن نگرانی هــا بــه میــزان غیرمنطقــی 
رشــد یافــت، تــا حــدی کــه به نظــر رســید ممکــن اســت ایــن دالیــل بهانــه باشــند. 
بــرای مثــال در کشــورهای غربــی بــا وجود همیــن احتمــاالت از عوارض ناخواســته، 
ــا رعایــت اولویــت آغــاز شــد.  به دلیــل وجــود شــرایط اضطــراری، واکسیناســیون ب
ــم اشــغالگر قــدس واکسیناســیون را  ــارات و رژی ــکا، ام کشــورهایی همچــون امری
بــا ســرعت چندصدهــزار دز در روز پیــش بردنــد؛ هرچنــد کشــورهایی ماننــد کــرۀ 
ــب  ــه عق ــیون را ب ــا، واکسیناس ــران کرون ــیار خــوب بح ــار بس ــل مه ــی به دلی  جنوب

انداختــه بودنــد و نیــازی بــه تســریع در ایــن امــر نداشــتند.
امــا در ایــران کار بــه جایــی رســید کــه تفکــرات غلطــی در مهم تریــن تریبون هــای 
تصمیم گیــری کشــور ارائــه شــد؛ ماننــد آنکــه امریــکا واکسیناســیون را در کشــور خــود 
آغــاز نکــرده، بلکــه در حــال آزمایــش واکســن خــود در کشــورهای توســعه نیافته اســت؛ 
درحالی که آمارهای واکسیناســیون نشــان می داد امریکا و چین بیشــترین دز واکســن را 
مصــرف کرده انــد و نیــز نگرانی هــای گســترده ای دربــاره بی عدالتــی در توزیع واکســن در 
جهــان وجــود دارد، به طوری کــه کشــورهای توســعه نیافته بــه ایــن واکســن ها دسترســی 
ندارنــد. یــا در اظهارنظرهــای دیگــری بیــان شــد کــه وجــود آمــار ابتــالی بــاالی کرونــا در 
امریــکا نشــانگر اثربخش نبــودن واکســن آنهاســت؛ در صورتــی کــه تــا درصــد عمــده ای 
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از یــک جمعیــت واکســینه نشــوند، میــزان بــروز و شــیوع بیمــاری کاهــش نمی یابــد و 
دسترســی بــه ایــن ســطح از واکسیناســیون در کشــور چندصــد میلیونــی امریــکا زمان بــر 
ــا در  ــد مــاه از آغــاز واکسیناســیون کرون ــود. دیدیــم کــه پــس از گذشــت چن خواهــد ب

امریــکا، آمارهــا در ایــن کشــورها تنــزل و اثربخشــی واکســن تجلــی یافــت.
ایــن وضعیــت در ایــران بــه تعویــق واکسیناســیون و تشــویش اذهــان عمومــی و 
گســترش بیش ازپیــش تفکــرات غیرواقعــی منفــی دربــارۀ موضوعــی چنیــن تخصصی 
منجــر شــد، تــا حــدی کــه واکنــش رئیــس ســازمان جهانــی بهداشــت را برانگیخــت. 
فــارغ از آنچــه گذشــته، چیــزی کــه اهمیــت دارد بررســی دقیــق وقایــع رخ داده به منظــور 
ــد تصمیم ســازی کــه باعــث  ــی موشــکالفی فراین ــده اســت؛ یعن ــن در آین عبرت گرفت
ــی و تجربــی به شــکلی کامــًال  ــن اطالعــات غلطــی در حــوزه ای کامــًال عین شــد چنی
ذهنــی و در اذهــان مســئوالن بلندپایــۀ کشــور نقــش بنــدد. به طــور خالصــه چــه 
ذی نفعــان و قدرتمندانــی و بــا چــه اهدافــی چنیــن تصمیم ســازی ای را رقــم زده انــد؟ 
ــا گرایش هــای متمایــل بــه طــب ســنتی و طــب  گروه هــای مخالــف واکسیناســیون ب
اســالمی یکــی از ایــن ذی نفعــان هســتند کــه دشــمنی دیرینــه ای بــا امــر واکسیناســیون 
دارنــد و بــا تبلیغــات گســتردۀ ضدعلمــی در ایــن تصمیم ســازی نقش داشــته اند. برخی 
از تصمیم ســازان ممکــن اســت به دلیــل منافــع تجــاری خــود، چــه در تولیــد واکســن، 
ــدۀ  ــن پدی ــال ای ــند. بااین ح ــته باش ــورها نقــش داش ــایر کش ــه در واردات آن از س چ
تصمیم ســازی نیازمنــد مطالعــۀ دقیق تــر اســت و نمی تــوان بــه چنیــن ذهنیاتــی 
بــرای نتیجه گیــری اکتفــا کــرد. در ایــن مجــال تنهــا بــه طــرح پرســش دربــارۀ چنیــن 
رخدادهــای عجیبــی بســنده می شــود. طــرح چنین پرســش هایی قطعاً آســان نیســت؛ 
بااین حــال، ســختی آن نبایــد پژوهشــگران و اندیشــمندان راســتین کشــور را بی توجــه 
گردانــد؛ زیــرا چنیــن فرایندهــای تصمیم ســازی می تواننــد تمامــی تصمیمــات 
ــاده ای  ــئلۀ س ــه مس ــور ک ــد، همان ط ــرار دهن ــعاع ق ــور را تحت الش ریزودرشــت کش
چــون واکسیناســیون را بــه چالــش کشــیده اند. در ســایر مســائل مربــوط بــه بحــران 
کرونــا نیــز ایــن فرایندهــای مخــرب تصمیم ســازی قــدرت خــود را نشــان داده انــد؛ 
ماننــد مــواردی در حــوزۀ ایجــاد قرنطینــه، تعطیلی هــا، محدودیــت در برگــزاری 
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ــی از  ــز ذی نفعان ــا نی ــن زمینه ه ــا. در ای ــت در تردده ــاص و محدودی ــات خ تجمع
ســطوح مختلــف بــا منافــع و اهــداف مخصــوص بــه خــود تصمیمــات حاکمیــت 
ــرار  ــرار داده و اثربخشــی سیاســت های عمومــی را تحت الشــعاع ق ــر ق را تحت تأثی
ــی در فرایندهــای  ــدون ایجــاد شــفافیت کاف ــل ب ــه نظــر نمی رســد حداق ــد. ب داده ان
تصمیم ســازی و پاســخ گویی الزم در میــان تصمیم ســازان بتــوان سیاســت های 
ــن  ــت. ای ــار داش ــردم در اختی ــوم م ــع عم ــن مناف ــیر تأمی ــبی در مس ــی مناس عموم
ــوند و  ــر می ش ــا حیاتی ت ــان بحران ه ــازی به خصــوص در زم ــای تصمیم س چالش ه
همچــون مــورد واکسیناســیون می تواننــد مســتقیماً جــان عــده ای از مردم را بســتانند. 
به خصــوص در زمــان بحران هــا کــه نیــاز بــه همدلــی و یکپارچگــی بیــن آحــاد مــردم 
ــن بحران هایــی در تصمیم ســازی  و مســئوالن بیش ازپیــش ضــروری می شــود، چنی
نه تنهــا بــه مدیریــت بحــران کمــک نمی کننــد، بلکــه خــود بحران ســاز نیــز می شــوند.
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ــا  ــه ب ــا و مقابل از منظــر حقوقــی، مســائل متعــددی در مواجهــه و مهــار ویــروس کرون
آســیب های وارده در ایــن  خصــوص درخــور شناســایی و بحــث اســت. ســازوکارهای 
نظــام حقوقــی موجــود بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس نه تنهــا کافــی نیســت و نقایــص 
فراوانــی دارد، بلکــه بــه تدویــن قوانیــن و ایجــاد ســازوکار مناســب بــرای گــذر از بحــران 
و وضعیــت اضطــراری ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا بیــش از پیــش احســاس نیــاز 
می شــود، چــرا کــه تأمیــن رفــاه و آســایش جــز در پرتــو قانــون نصیــب انســان نمی شــود.

ــری  ــد فضــای امن ت ــه بتوانن ــرفته محســوب می شــوند ک ــی پیش ــروزه جوامع ام
ــی از شــهروندان خصوصــاً  ــۀ حمایت ــد و جنب ــم کنن ــرای شــهروندان خــود فراه را ب
اقشــار ضعیــف مهم تریــن فلســفۀ وضــع قوانیــن و مقــررات اســت. به رغــم اهمیــت 
ایــن موضــوع، بــه اکثــر اقشــار جامعــه خصوصــاً بــه اقشــار ضعیــف جامعــه به دلیــل 

١. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
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نبــود قوانیــن مصــوب و راهکارهــای قانونــی و همچنیــن نبــود همــت و ارادۀ جمعــی 
صاحب نظــران و متخصصــان امــر در دوران شــیوع جهانــی ویــروس کرونــا ضربــات 
شــدید و جبران ناپذیــری وارد آمــد. قوانیــن کــه باید در جهت بهبود وضعیت و تســهیل 
زندگــی شــهروندان باشــد، آمادگــی و پیش بینــی الزم بــرای مواجهــه بــا چنیــن بحرانی را 
نداشــته اند یــا اصــوًال پاســخی بــرای ایــن وضعیت هــا ندارنــد و در ناکارآمــدی مطلــق 
قــرار دارنــد. بــرای مثــال می تــوان از بســیاری از کارگاه هــا و کســب وکارهای موجــود 
گفــت کــه تحت تأثیــر شــیوع ایــن ویــروس تعطیــل یــا کوچک تــر شــدند کــه منجــر بــه 
بیــکاری عــدۀ فراوانــی از نیروهــای کار و مزدبگیــر روزانــه شــد. علی القاعــده نیروهــای 
بیکارشــدۀ ناشــی از ایــن وضعیــت اضطــراری بایــد موردتوجــه و حمایــت قانون گــذار 
باشــند تــا بــرای ادامــۀ بقــا بــا مشــکل مواجــه نشــوند؛ امــا در ادامــه شــاهد بودیــم کــه 
ــه جرگــۀ  ــا تعطیلــی کارگاه هــا و کســب وکارهای کوچــک، خیــل عظیمــی از افــراد ب ب
بیــکاران پیوســتند و هنــگام مراجعــه بــه ســازمان تأمین اجتماعــی برای مســئلۀ بیکاری 
و دریافــت بیمــۀ بیــکاری، عمــًال بــا کاغذبــازی و ناکارآمــدی قوانیــن مواجــه شــدند، 
چــرا کــه قانــون بیمــۀ بیــکاری فعلــی در ســال ١٣۶۶ تدویــن و تصویــب شــده اســت 
و اصالحاتــی کــه در ســال ١٣۶٩ بــر آن اعمــال شــد، ضعف هایــی دارد کــه موجــب 
شــده محدودیت هایــی در اســتفاده از مزایــای ایــن قانــون بــرای افــراد تحــت پوشــش 
آن و قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی بــه وجــود آیــد و بــه همیــن دلیــل، نیازمنــد اصــالح 
ــون  ــن قان ــای ای ــه  منظــور اســتفاده از مزای ــن، ب و بازنگــری جــدی اســت. عالوه برای

محدودیت هــای زمانــی اشــتغال نیــز وجــود دارد.
یکــی از حمایت هــای مؤثــر تأمیــن اجتماعــی از نیــروی کار حــوزۀ بیمــه بیــکاری 
ــژه ای تدویــن شــده  ــران خســارت ناشــی از اضطــرار و شــرایط وی ــرای جب اســت و ب
اســت و غالبــاً فلســفۀ وضــع آن به صــورت ابــزاری کاربــردی در وضعیت هــای 
ــد  ــران می توانن ــزار کارگ ــن اب ــطۀ ای ــه به واس ــده ک ــده ش ــون کار گنجان خــاص در قان
کمتــر در معــرض آســیب های ناشــی از بحــران بیــکاری قــرار بگیرنــد و فرصتــی 
بــرای جســت وجوی کار داشــته باشــند؛ لیکــن عــدۀ بســیار زیــادی در صــف دریافــت 
مقــرری بیمــۀ بیــکاری هســتند و بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از وقوع ایــن وضعیت، 
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همچنــان موفــق بــه دریافــت مقــرری اتخاذشــده طبــق قوانین نشــده اند و عمًال فلســفۀ 
ــن  ــه ای ــده اســت. البت ــم مان ــد شــده و مزیت هــای آن عقی ــون ناکارآم ــن قان وضــع ای
وضعیــت کارگــران و مزدبگیرانــی اســت کــه بخــت و اقبــال قرارگرفتــن تحــت  پوشــش 
بیمــه را داشــته اند و چه بســا افــراد زیــادی ازجملــه کارگــران فصلــی و اقشــار زیــادی از 
ایــن مزیــت محــروم هســتند و اساســاً مشــمول دریافــت هیــچ مبلــغ و حمایتــی قــرار 
ــورد  ــتند، م ــکاری نیس ــۀ بی ــت بیم ــمول دریاف ــه مش ــرادی ک ــن اف ــد. بنابرای نمی گیرن
غفلــت قانون گــذاران و متولیــان امــر قــرار گرفته انــد و نیــاز ضــروری بــرای اصــالح 
ــراد کــه خــارج از حیطــۀ  ــرای ایــن اف سیســتم و ســازوکار قانون گــذاری در کشــور ب

ــکاری هســتند، بیش ازپیــش احســاس می شــود. رســمی دریافــت مقــرری بیمــه بی
ــن  ــدی از ای ــه و کارآم ــور توج ــت درخ ــًال حمای ــد، عم ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
قانــون نصیــب اقشــار ضعیــف نمی شــود و بایســته اســت کــه اصالحــات و تغییــرات 
اساســی در ایــن قانــون صــورت پذیــرد. در فضایــی کــه خــأل قانونــی وجــود دارد، 
تأســیس صنــدوق بیمــۀ بیــکاری ملــی کــه هــم محدودیــت خاصــی در اســتفاده از آن 
و برخــورداری از مزایــای آن وجــود نداشــته باشــد و هــم خــارج از ســازوکار پیچیــدۀ 
اداری و ســاختار تأمیــن اجتماعــی باشــد، می توانــد راهــکار مؤثــری بــرای کمترشــدن 

آســیب های ناشــی از اوضــاع بحرانــی و اضطــراری باشــد.
از دیگــر مســائل مهمــی کــه بایســته اســت در زمــان بحران ناشــی از ایــن وضعیت 
بــدان توجــه شــود امــر آموزش وپــرورش اســت. همان گونــه کــه به صراحــت در اصــل 
ســی ام قانــون اساســی ذکــر شــده، دولــت موظــف اســت وســایل آموزش وپــرورش 
رایــگان را بــرای همــۀ ملــت تــا پایان دورۀ متوســطه فراهــم کند و وســایل تحصیالت 
ــن حــق  ــی ای ــگان گســترش دهــد. ول ــی کشــور به رای ــا ســرحد خودکفای ــی را ت عال
آمــوزش رایــگان و همگانــی بــرای شــهروندان هنــگام تعطیلــی مراکــز آموزشــی 
ــث  ــد، باع ــهروندان ش ــر ش ــروس دامن گی ــن وی ــیوع ای ــه در دوران ش ــدارس ک و م
ــا  محروم مانــدن بســیاری از کــودکان و محصــالن از امــر آمــوزش شــد، چــرا کــه ب
برگــزاری کالس هــا و آموزش هــای اینترنتــی، بســیاری از شــهروندان خصوصــاً افــراد 
ســاکن مناطــق محــروم نه تنهــا هیــچ دسترســی ای بــه ابــزار اینترنتــی ندارنــد، بلکــه 
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هزینــۀ گــزاف اینترنــت نیــز خــارج از تــوان پرداخــت آنهاســت. ایــن محدودیــت بایــد 
ــریع در  ــد. تس ــه باش ــورد توج ــواره م ــررات هم در سیاســت گذاری ها و وضــع مق
تدویــن قوانیــن در ایــن خصــوص و امــکان بهره منــدی همــۀ اقشــار جامعــه، به ویــژه 

اقشــار ضعیــف، از ضروریــات اســت.
ــه جامعــه  ــا و کمترکــردن آســیب آن ب ــا ویــروس کرون ــه ب از دیگــر عوامــل مقابل
می تــوان بــه ایجــاد بســتری بــرای رونــق کســب وکارها و مشــاغل خصوصــی 
ازطریــق خریدوفــروش اینترنتــی و فضــای مجــازی اشــاره کــرد. قوانیــن و مقــررات 
دراین بــاره نیــز کافــی نیســت و نواقصــی جــدی دارد. نگاهــی بــه آمــار پرونده هــای 
گاهــی اقشــار جامعــه و نبــود  مطروحــه در دادســرای جرایــم رایانــه ای کــه ناشــی از ناآ
فرهنگ ســازی در ایــن خصــوص اســت، خــود بــه تنهایــی گویــای ایــن امــر اســت.

نبــود قوانیــن مــدون و بــه روز و شــفاف نکردن همیــن انــدک قوانیــن موجــود در این 
زمینــه بــه اقشــار مختلــف جامعــه، خصوصــاً اقشــار نامطلــع، ضربــات متعــددی وارد 
آورده اســت. مســائلی از قبیــل عــدم ارســال کاال بعــد از اتمــام خریــد و پرداخــت هزینۀ 
آن، ارســال کاالی متفــاوت از تصویــری کــه قــرار بــر ارســال آن بــوده، نبــود قوانیــن و 
ــداران متضــرر و در مــوارد بســیاری کاله برداری هــای  ســازوکارهای حمایتــی از خری
اینترنتــی و خالی کــردن موجــودی صاحبــان حســاب و غیــره منجــر بــه بی اعتمــادی بــه 
کســب وکارهای اینترنتــی و مجــازی شــده اســت کــه در دوران شــیوع ایــن ویــروس و 

مــوارد مشــابه می توانســت راه حــل از بیــن بــردن بســیاری از مشــکالت باشــد.
اصــوًال به روزنبــودن قوانیــن موجــود و رونــد کنــد تدویــن قوانین و ســازوکارهای 
اداری پیچیــده موانــع جــدی در راه از بیــن بــردن مســائل و مشــکالت موجود هســتند 
ــه اقشــار مختلــف خصوصــاً اقشــار ضعیــف و آســیب پذیر  و آســیب هایی جــدی ب
جمعــی  همــت  بــا  جــز  مهــم  ایــن  برطرف کــردن  کــه  می آورنــد  وارد  جامعــه 
متخصصــان و صاحب نظــران و مدیــران و متولیــان امــر امکان پذیــر نیســت، چــرا کــه 
قوانیــن علی القاعــده هنــگام وضعیت هــای اســتثنایی نبایــد در محــاق قــرار بگیرنــد 
ــود.  ــع موج ــدۀ وض ــه توجیه کنن ــد، ن ــده باش ــد پیش بینی کنن ــن بای ــرد قوانی و رویک
ــد،  ــرار دارن ــان ق ــی انس ــهیل زندگ ــت تس ــه در جه ــن به واســطۀ اینک ــع قوانی در واق
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ــا دغدغه هــای انســانی پیــش برونــد و مســائل و  ــه روز، کارآمــد و متناســب ب بایــد ب
مشــکالت نبایــد فراتــر از حقــوق و قوانیــن موجــود باشــد. در نتیجــه بایســته اســت 
کــه حقوق دانــان و متخصصــان امــر بــا توجــه بــه کارکــرد قانــون و تجــارب پیشــین، 

درصــدد رفــع خألهــای قانونــی برآینــد.





     
  ۱۹    HIV 
۱  

بیــش از یــک ســال از شــروع عالم گیــری کوویــد  ١٩   کــه بــر سراســر جهــان اثــر گذاشــته 
اســت، می گــذرد. در عیــن حــال، چهــار دهــه از زمــان اولیــن مــوارد گزارش شــدۀ ایــدز 
می گــذرد. در ایــن مــدت بشــر بــه دســتاوردهای شــایان توجهــی در زمینــۀ کنتــرل ایــدز 
دســت یافتــه اســت. تعــدادی از کشــورها بــه اهــداف جهانــی کنتــرل ایــدز تــا ســال ٢٠٢٠ 
دســت یافتــه یــا از آن فراتــر رفته انــد. در مجمــوع در جهــان، تعــداد افــرادی کــه تحــت 
درمــان HIV قــرار دارنــد، نســبت به ســال ٢٠١٠ ســه برابر شــده اســت. در ســال ٢٠٢٠، 
٢٧/۴ میلیــون نفــر از ٣٧/۶ میلیــون نفــری کــه بــا HIV زندگــی می کننــد، تحــت درمــان 
بوده انــد. بــرآورد می شــود برقــراری ایــن طــرح درمانــی از وقــوع ١۶/٢ میلیــون مرگ ناشــی 
ــۀ پیشــگیری  ــری کــرده اســت. به عــالوه در زمین ــون جلوگی ــدز از ســال ٢٠٠١ تاکن از ای

شــاهد ٣٠ درصــد کاهــش در بــروز مــوارد جدیــد HIV از ســال ٢٠١٠ بوده ایــم.

١. مدیر کشوری برنامۀ مشترک سازمان ملل متحد در زمینۀ ایدز در جمهوری اسالمی ایران.
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ــا چــه حــد دســتاوردهای توســعه  ــد  ١٩   نشــان داد ت ــری کووی ــه عالم گی بااین هم
و ســالمت شــکننده هســتند. در عیــن حــال تجربــه جهانــی پاســخ بــه HIV نقشــی 
مهــم در عرصه هــای مختلــف مربــوط بــه پاســخ بــه کوویــد  ١٩   داشــته اســت. لــزوم 
همــکاری بین بخشــی در ســطح کشــورها، تعهــد ســطح بــاالی سیاســی دربــارۀ کنتــرل 
ــۀ شــناخت  ــق و توســعه در زمین ــرای تحقی ــی ب ــی، تــالش بین الملل ــری جهان همه گی
عامــل بیمــاری زا، مکانیســم بیماری زایــی، روش هــای تشــخیصی و درمانــی و نهایتــاً 
تولیــد واکســن تجربــه زیســته ای در عرصــۀ ســالمت عمومــی در ســطح جهانی اســت.

از طــرف دیگــر بــروز کوویــد  ١٩   بــر بســیاری از اقدامــات در زمینــۀ کنتــرل 
ــدز و وجــود لشــکری  ــا ای ــی مواجــه ب ــا ســابقۀ طوالن ــر گذاشــت؛ ام ــا اث بیماری ه
ــده از فعــاالن حــوزۀ ســالمت، دانشــوران و متخصصــان بهداشــتی کمــک  تعلیم دی
کــرد تــا بشــر بالفاصلــه بــه ایــن بحــران جهانــی پاســخ دهــد. جــای تعجــب نیســت 
کــه تعــداد زیــادی از کســانی کــه بالفاصلــه بــه مواجــه بــا کوویــد‑١٩ برخاســتند، 
کســانی بودنــد کــه ســابقۀ کار در زمینــۀ HIV را داشــتند. این هــا کســانی بودنــد کــه 
تجربــۀ کار روی بیمــاری واگیــردار نوپدیــدی را داشــتند کــه موجــب مــرگ انســان ها 

ــود. ــی برایــش شــناخته نب می شــد و درمان
تجربــۀ گران ســنگ مواجهــه بــا کوویــد ١٩   و تولیــد واکســن های مؤثــر بــا 
 HIV اســتفاده از روش هــای علمــی، بارقــۀ امیــد بــرای تولیــد واکســن مؤثــر در برابر

ــده کــرده اســت. ــاره زن را دوب
ناگفتــه نمانــد کــه ســرعت توســعۀ واکســن های مؤثــر در برابــر کوویــد  ١٩   تــا حــد 
زیــادی مدیــون تالش هــای علمــی قبلــی بــرای تولیــد واکســن HIV بــود. روش هایــی 
کــه پیــش از ایــن بــرای تولیــد واکســن HIV امتحــان شــده یــا بــه کار گرفته شــده بود، 
کمــک کــرد تــا ترکیــب دقیــق پروتئیــن شــاخک  SARS-COV-2 مشــخص شــود کــه 

بیشــترین میــزان ایمنی زایــی را در واکســن ایجــاد می کنــد.
تجربــۀ علمــی مواجــه بــا HIV محــدود بــه ایــن حــوزه نیســت. تجربــۀ وســیع 
شــیوه های تشــخیصی آزمایشــگاهی، تجربــۀ توســعۀ وســیع پادتن هــای خنثی کننــدۀ 
HIV و ســمت دهی آن به ســوی تولیــد آنتی بادی هــای مونوکلونــال کــه بــه ویــروس 
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SARS-COV-2 حملــه می کننــد، تجربــۀ تحقیــق در میــان گروه هــای بزرگــی از 

ــراوان  ــیار ف ــت بس ــتفاده از ظرفی ــز اس ــی و نی ــای بالین ــرای کارآزمایی ه ــان ب همتای
بخــش غیردولتــی در مواجهــه بــا ایــدز چنــد مثــال بــارز در ایــن زمینــه هســتند.

ــوارد  ــدز در برخــی م ــا ای ــه ب ــه مواجه ــی از آن اســت ک ــات حاک ــار و اطالع آم
ــات و پیشــگیری در برخــی  ــا اقدام ــی ی ــر شــده و پوشــش درمان ــد  ١٩   متأث از کووی
کشــورها کاهــش پیــدا کــرده اســت. ایــن نکتــه لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن بیمــاری و 

ــد. ــادآوری می کن ــد  ١٩   ی ــری کووی ــان عالم گی ــا را در زم ــایر بیماری ه س
در مجمــوع، پاســخ بــه ایــدز و کوویــد  ١٩   تجربه هــای مهــم و ســودمندی را 
به طــور متقابــل در اختیــار بشــر قــرار داده اســت. همــان  طــور کــه مســاعی مشــترک 
ــی  ــری جهان ــردن تدریجــی همه گی ــاهد فروکش ک ــان ها باعــث شــده اســت ش انس
کوویــد  ١٩   در جهــان باشــیم، بعیــد نیســت کــه انتظــار تولیــد واکســن و داروهــای 
مؤثرتــر بــرای HIV بــا اســتفاده از روش هــا و فنــاوری جدیــد به کارگرفته شــده بــرای 
ــی محقــق می شــود کــه  ــا زمان ــن هــدف تنه ــد  ١٩   را داشــته باشــیم. ای ــرل کووی کنت

نابرابری هــا    مانــع مشــترک در کنتــرل هــر دو بیمــاری    در جهــان کاهــش یابــد.





   
۱  

مقدمه
ــاً  ــر شــد و تقریب ــه ای ظاه ــه به شــکل غیرمترقب ــر اســت ک ــده ای عالم گی ــا پدی کرون
بــر همــۀ کشــورهای جهــان اثــر گذاشــت. پیامدهــای آن به لحــاظ مریضــی و مــرگ 
موجــب شــد تــا اختــالل جــدی در فعالیت هــای اقتصــادی ایجــاد شــود و با توجــه 
ــر تعامــالت اقتصــادی در ســطح  ــار آن به ســرعت ب ــن مســئله، آث ــری ای ــه همه گی  ب
جهــان ظاهــر شــد. اگــر چــه ســطح فعالیت هــای جهانی اقتصــاد ایــران به دلیــل 
تحریــم کاســته شــده بــود؛ امــا از ایــن امــر بی تأثیــر نمانــد. مضــاف بــر آنکــه پدیــدۀ 
کرونــا آثــار نســبتاً شــدیدی در اقتصــاد ایــران گذاشــت. در تحلیلــی می تــوان گفــت 
کــه اقتصــاد ایــران در پایــان ســال ١٣٩٨ در حــال تعدیــل و تطبیــق کامــل بــا تکانــۀ 
تحریــم بــود و انتظــار می رفــت کــه در ســال ١٣٩٩ افــت رشــد اقتصــادی متوقــف 
شــود و اقتصــاد ایــران بتوانــد رشــد صفــر یــا مثبــت را تجربــه کنــد؛ امــا تکانــۀ کرونــا 

١. استادیار دانشکدۀ بیمۀ اکو دانشگاه عالمه طباطبائی
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ــد و  ــی بمان ــاکان منف ــه ماهۀ اول کم ــن رشــد اقتصــادی س ــا میانگی موجــب شــد ت
احتمــاًال میانگیــن رشــد اقتصــادی ســال ١٣٩٩ کمــاکان منفــی باشــد.

سازوکارهای اثرگذاری کرونا بر متغیرهای اقتصادی
کرونــا در ســطح کالن به شــکل تکانــۀ منفــی بــه بخــش عرضــه و همچنیــن بخــش 
تقاضــا ظاهــر شــد. کرونــا تکانــۀ منفــی بــه بخــش عرضه بــود؛ زیــرا پرهیز از ســرایت 
آن موجــب شــد تــا برخــی کســب وکارها به اجبــار دولــت یــا اختیــار صاحبــان به شــکل 
تعطیــل یــا نیمه وقــت فعالیــت کننــد. معنــای مشــخص ایــن امــر، افــت عرضــۀ برخــی 
ــه مســئوالن  ــا به توصی ــا و خدمــات در اقتصــاد اســت. درعین حــال خانواره کااله
نظــام ســالمت خانه نشــینی را در پیــش گرفتنــد و ایــن امــر موجــب شــد تــا تقاضــای 
خانــوار بــرای بســیاری از کاالهــا و خدمــات در اقتصــاد کاهــش یابــد. نمونــۀ روشــن 
ایــن مســئله کاهــش تقاضــای ســفر توســط خانوارهــا بــود. کاهــش تقاضــا برای ســفر 
موجــب کاهــش عرضــۀ خدمــات مرتبــط شــد. به همیــن ســیاق افــت تقاضــا موجــب 
شــد تــا افــت عرضــه تشــدید شــده و اقتصــاد بــه تعــادل جدیــدی رهنمون شــود. یکی 
از شــاخص هایی کــه به خوبــی افــت فعالیت هــای اقتصــادی را نشــان می دهــد، 
شــاخص تراکنش هــای الکترونیکــی مالــی اســت کــه توســط ســامانۀ شــاپرک تدبیــر 
می شــود. ایــن شــاخص نشــان می دهــد کــه میــزان معامــالت در ســطح خردفروشــی 

در اســفندماه و فروردیــن مــاه بــا افــت شــدیدی روبــه رو بــوده اســت.
افــت فعالیــت اقتصــادی موجــب شــد تــا تقاضــا بــرای وام نیــز بــا کاهــش جــدی 
روبــه رو شــود کــه پیامــد ایــن امــر، ایجــاد مــازاد منابــع در بــازار بانکــی و افــت شــدید 

نــرخ بهــره در بــازار بیــن بانکــی بــود کــه بــه کمتــر از ١٠درصــد نیــز رســید. 
بایــد توجــه داشــت بــر اســاس طبقه بنــدی مرکــز آمــار حــدود ۴۵ درصــد از اقتصاد 
ایــران را خدمــات تشــکیل می  دهــد و طبیعتــاً تعامــالت انســانی در عرضــۀ خدمــات 
ــه  ــادی ب ــران کــه اتــکای زی ــد. به همین دلیــل اثرپذیــری اقتصــاد ای نقشــی جــدی دارن
بخــش خدمــات دارد، آســیب شــدیدی را متحمــل شــده اســت. این امر به طــور طبیعی 
روی وضعیــت رفاهــی اقشــار ضعیــف کــه عمدتــاً در بخــش خدمــات مشــغول بــه کار 
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هســتند، آثــار منفــی دارد. هنــوز آمــار دقیــق بیــکاری به طــور رســمی منتشــر نشــده؛ امــا 
آمــار مبتنــی بــر نمونه گیــری مرکــز آمــار از افــت یک ونیــم میلیون نفــری شــاغالن در 
ســه ماهۀ اول ســال حکایــت دارد. روشــن اســت کــه بــا توجــه بــه اشــتغال حــدود هفت 
میلیــون نفــری در بخــش غیررســمی اقتصــاد، آســیب آن هــا از پدیــدۀ کرونــا شــدیدتر 
ــتند. ســازمان  ــره هس ــکاری بی به ــۀ بی ــر بیم ــی نظی ــای حمایت ــا از چتره باشــد. آن ه
تأمیــن اجتماعــی از پرداخــت بیمــۀ بیــکاری بــه حــدود نهصــد هــزار نفــر از ابتــدای 
وقــوع کرونــا تــا بــه امــروز خبــر داده اســت کــه نشــان می دهــد میــزان تقاضــا بیشــتر 

بــوده و بــا پرداخــت بیمــۀ بیــکاری بــه ایــن تعــداد موافقــت شــده اســت. 
کرونــا پدیــده ای از جنــس عدم قطعیــت١ اســت؛ یعنــی هیچ کــس تصــور درســتی 
دربــارۀ طــول دورۀ آن و میــزان مانــدگاری آن نــدارد. به همین دلیــل به صــورت طبیعــی 
بــا خــود تردیــد زیــادی را بــه اقتصــاد تزریــق کــرد. خانوارهــا کــه چشــم اندازی دربــارۀ 
روشــنی یــا تاریکــی وضعیــت آتــی نداشــتند، در خصــوص تــداوم جریــان درآمــدی 
ــالش  ــی به منظــور هموارســازی مصــرف، ت ــد و به طــور طبیع ــران بودن خــود دل نگ
ــده حفــظ کننــد. در  ــا کاهــش مصــرف، پس انــداز بیشــتری را بــرای آین ــا ب کردنــد ت
شــرایط تورمــی، خانــوار پیوســته نگــران حفــظ قــدرت خریــد پس انــداز خــود اســت. 
ــه  ــون نگ ــورم مص ــا را از ت ــه آن ه ــردد ک ــی می گ ــال دارایی های ــل به دنب به همین دلی
ــازار  ــازار مســکن و ب ــورس، ب ــازار ب ــه ب ــود کــه هجــوم ب ــر آن ب ــن ام ــد ای دارد. پیام
ارز شــدت گرفــت و بــازار ســهام جهــش عجیبــی را تجربــه کــرد. همچنیــن قیمــت 
مســکن در بهــار ١٣٩٩ بــا رشــد شــدیدی همــراه شــد کــه هیــچ تطابقــی بــا روندهای 
قبلــی قیمــت مســکن نداشــت؛ زیــرا قیمــت مســکن معمــوًال هــر چهــار ســال یــک بار 
بــا جهــش روبــه رو می شــد؛ امــا اینــک از جهــش قبلــی کمتــر از دو ســال گذشــته بــود. 
ــر گذاشــت و آن، افــت درآمــد  ــران اث ــر اقتصــاد ای ــز ب ــال دیگــری نی ــا از کان کرون
ارزی ایــران بــود. بــا توجــه بــه تحریــم فــروش نفــت ایــران توســط آمریــکا، مهم تریــن 
درآمــد ارزی ایــران از محــل صــادرات فراورده هــای غیرنفتــی، مثــل محصــوالت 
پتروشــیمی و کاالهــای معدنــی اساســی مثــل ذغال ســنگ، فــوالد و مــس تأمین می شــد. 

1.  uncertainty
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کرونــا موجــب افــت شــدید فعالیــت اقتصــادی در جهــان شــد و همیــن امــر تقاضــا 
بــرای فراورده هــای غیرنفتــی و همچنیــن کاالهــای معدنــی اساســی را کاهــش داد و در 
نتیجــه قیمــت ایــن اقــالم در بــازار جهانــی بــا افت  درخــور  توجهــی روبه رو شــد. کاهش 
درآمــد ارزی ایــران از ایــن محــل به طــور طبیعــی عرضــۀ ارز بــه بــازار ارز را محــدود کرد. 
ــوار از یــک ســو و کاهــش  ــداز خان ــل افزایــش پس ان ــی افزایــش تقاضــا به دلی هم زمان
عرضــۀ ارز از ســوی دیگــر، موجــب جهــش قیمــت ارز بــه بیــش از بیســت هــزار تومــان 

شــد و نــرخ ارز توانســت ارقامــی چــون ســی هــزار تومــان را نیــز تجربــه کنــد. 
ــا کاهــش درآمــد ارزی و همچنیــن کاهــش درآمــد مالیاتــی  دولــت از یــک ســو ب
روبــه رو بــود؛ زیــرا برخــی کســب وکارها بــرای پرداخــت مالیــات فرجه هایــی دریافــت 
ــه  ــاد مداخل ــال در اقتص ــکل فع ــا به ش ــود ت ــر ب ــر ناگزی ــوی دیگ ــد. از س ــرده بودن ک
کنــد و دســت کم بــرای حمایــت از اقشــار ضعیــف، هزینــۀ رفاهــی را افزایــش دهــد. 
با توجه بــه رشــد شــدید بــازار ســهام از یــک ســو و افــت نــرخ بهــره از ســوی دیگــر، 
فرصتــی بــرای جبــران کســری بودجــۀ دولــت ایجــاد شــد؛ زیــرا دولــت می توانســت 
از یــک ســو بــا فــروش ســهام بنگاه هــای دولتــی در بــازار بــورس و همچنیــن فــروش 
ــه دســت آورد. دولــت حــدود ٢۵ هــزار  ــازار بدهــی منابــع مالــی الزم را ب اوراق در ب
میلیــارد تومــان ســهام واگــذار کــرد و حــدود ۶۵ هــزار میلیــارد تومــان اوراق بــه فروش 
رســاند؛ امــا دولــت بــه دو برابــر ایــن میــزان منابــع احتیــاج دارد تــا نیــاز مالی خــود را تا 
پایــان ســال تأمیــن کنــد. فشــار کســری بودجــه بــرای تأمیــن از محــل پایــۀ پولــی از یک 
ســو و آثــار افزایــش نــرخ ارز از ســوی دیگــر، موجبــات رشــد تــورم را در ســال ١٣٩٩ 

فراهــم کــرد. پیش بینــی می شــود کــه نــرخ تــورم امســال بیــش از ۴٠درصــد شــود.

جمع بندی
پدیـدۀ کرونـا اگرچه مقوله ای مرتبط با سـالمت اسـت؛ ولی چـون بر رفتارهای اقتصادی 
به شـدت تأثیـر گذاشـت، آثـار اقتصادی مهمی به شـکل افت رشـد، حباب بازار سـرمایه، 
جهش قیمت مسـکن، افت اشـتغال و احتماًال رشـد فقر به دنبال داشـت. در این نوشـته 

به اختصار سـازوکارهای اثرگذاری کرونا بر متغیرهای کالن اقتصادی تشـریح شـد.



    
     

 ۱  

ــه حــوزۀ پیشــران حکمرانــی  ــا،  حــوزۀ سیاســت گذاری اجتماعــی را ب ــا کرون مواجهــه ب
کشــورها بــدل کــرده اســت. ایــن موضــوع در غالــب کشــورهای جهــان صــادق اســت و 
حتــی نهادهــای اقتصــادی مهمــی همچــون صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانی نیز 
در ایــن زمینــه همــراه و هم قــدم بــا ســایر ســازمان های اجتماعــی، بــر نیــاز بــه «مداخلــۀ 
اجتماعــی» تأکیــد کرده انــد. شــاید از ١٩٨٠ بــه ایــن ســو، ایــن نخســتین بار باشــد کــه 
سیاســت اجتماعــی بــر سیاســت اقتصــادی مقــدم تلقــی می شــود. در ایــن ســال ها غالبــاً 
بــرآوردن نیازهــای اجتماعــی وابســته به موفقیت سیاســت های اقتصادی تلقی شــده و در 
رأس آن، کاهــش فقــر و نابرابــری اجتماعــی قربانــی تأکید بر رشــد اقتصادی شــده اســت. 

از آغــاز ســال ٢٠٢٠ و ســومین دهــۀ هــزارۀ ســوم بــا نوعــی چرخــش روبــه رو هســتیم.

١. عضو هیئت علمی گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 Yaser.Bagheri@ut.ac.ir
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ــرای  ــی ب ــاً تاکتیک ــی نیســت و صرف ــن چرخــش، چرخشــی گفتمان ــاًال ای احتم
عبــور از شــرایط دشــواری اســت کــه پیــش آمــده اســت؛ بااین حــال، مطالعــه 
ــرایط  ــع ش ــه تب ــگاه ب ــن بزن ــع در ای ــه اســت. در واق ــور توج ــه آن، درخ ــه ب و توج
ــه ِاعمــال و اجــرای  ــک، نجــات اقتصــاد ب ــی از ســوی ویروســی بســیار مهل تحمیل
سیاســت های اجتماعــی گــره خــورده اســت. ایــن بــار اقتصــاد پشــت صــف اقدامــات 
اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه دســت نامرئــی بــازار ایــن 
بــار به ســمت دســتان مرئــی دولــت دراز شــده اســت. ایــن اقــدام در بحــران ٢٠٠٨ 
نیــز اتفــاق افتــاده بــود؛ امــا گســتردگی و فراگیــری ایــن موضــوع بــا رویــداد جدیــد 
ــی و  ــا سیاســت های مال ــزرگ ب ــرکت های ب ــام، ش ــدنی نیســت. در آن ای مقایسه ش
ــه سیاســت های  ــاً ب ــروزه موضــوع صرف ــد. ام ــا نجــات می یافتن ــه ای دولت ه مداخل
مالــی محــدود نیســت و عــالوه بــر اینکــه موضــوع تأمــل بــه ســطح همــۀ بنگاه هــا 
و نیــروی کار آن هــا جدی تــر شــده، پــای تأمیــن اجتماعــی و پرداخت هــای انتقالــی 

فراگیــر نیــز بــه میــان آمــده اســت.

چالش های زمینه ای مقابله با کرونا در ایران
هم زمــان بــا رخدادهــای فــوق در جهــان، در ایــران نیــز اقدامــات اجتماعــی متعــددی 
صــورت گرفتــه اســت کــه اگــر در ایــن مجــال کوتــاه، صرفــاً بــه حمایت هــای 
اجتماعــی مرتبــط بــا نیــروی کار بســنده شــود، می تــوان در ادامــه بــه برخــی از 
اقدامــات در ایــن حــوزه اشــاره کــرد. بــا ایــن حــال، قبــل از طــرح اقدامــات مذکــور، 
الزم اســت بــر شــرایط خــاص حاکــم بــر کشــور، پیــش از ورود بــه همه گیــری کرونــا 
تأمــل شــود تــا بتــوان اقدامــات اجتماعــی دولــت را در زمــان همه گیــری، بهتــر درک 

ــران قابــل بحــث اســت: ــارۀ ای کــرد. ســه موضــوع مهــم و به هم وابســته درب
١. تحریم؛

٢. مشکالت گستردۀ اقتصادی؛
٣. کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی عمودی.

دور جدیــد تحریم هــا کــه در زمــان زمامــداری دونالــد ترامپ در ایاالت متحــده و با خروج 
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وی از برجــام آغــاز شــد، شــرایط اقتصــادی ایــران را بســیار متأثــر کرد؛ به نحوی کــه از یک 
 ســو، فــروش نفــت ایــران کاهــش یافــت و از ســوی دیگــر به دالیــل دشوارشــدن ارتباطات 
تجــاری، بازرگانــی و بانکــی، هزینه های کاالهای وارداتی و مواد اولیۀ ســاخت بســیاری از 
کاالهــا در ایــران افزایــش یافــت. ایــن موضــوع افزایــش تــورم و کاهــش پول ملــی را در پی 
داشــت. هم زمــان در عرصــۀ اجتماعــی کشــور نیــز شــاهد گســترش اعتراضــات بوده ایــم. 
اعتراضــات کارگــری کــه در ســال های گذشــته نیز مشــاهده می شــد، با تشــدید مشــکالت 
اقتصــادی چنــد برابــر شــد. کارگــران از یــک   ســو بــا تورم هــای بســیار زیــاد، به ویــژه در 
مــواد خوراکــی و هزینه هــای معمــول زندگــی روبــه رو شــدند و از ســوی دیگــر، برخــی از 
فشــارهای اقتصــادی وارد بــر صاحبــان ســرمایه نیــز از طریــق تعدیــل یــا تعویــق دســتمزد 
کارگــران بــه آنــان انتقــال یافــت. ایــن موضــوع ســبب افزایــش بی ســابقۀ اعتراض   هــا در 
اســتان های مختلــف کشــور شــد. در برخــی از مــوارد، کار تــا آنجــا پیــش رفت کــه کارگران 
ــا  ــت کارخانه ه ــر مالکی ــژه در شــرکت های خصوصی سازی شــده) خواســتار تغیی (به وی
بــه مالکیــت دولتــی شــدند. باتوجه بــه مشــکالت معیشــتی بازنشســتگان و نیــز وجــود 
نابرابــری در مســتمری دریافتــی بــر گســترۀ اعتراض هــای بازنشســتگان افــزوده شــد؛ امــا 
مهم تریــن موضــوع در ایــن زمینــه، اعتراض هــای ناگهانــی دی مــاه ١٣٩۶ و اعتراضــات 
گســترده و بی ســابقه آبــان ١٣٩٨ بــود. مــورد اول در غفلــت سیاســت مداران رخ داد؛ امــا 
در رخــداد دوم، قصــور سیاســت گذاران را نیــز نمی تــوان نادیــده گرفــت: افزایــش ناگهانی 
قیمــت بنزیــن (درحالی کــه تــا چنــد روز قبــل از آن، احتمــال ایــن موضــوع تکذیــب شــده 
بــود)، تأکیــد بی محابــای برخــی از مشــاوران سیاســت گذاری بــر لــزوم آزادســازی قیمــت 
بنزیــن و خلــق مفاهیمــی همچــون یارانــۀ پنهــان و یارانــۀ ســیاه و...؛ و در نهایــت خــروج 
تصمیم گیــری از رویه هــای معمــول و انتقــال ســازوکار تصمیــم بــه شــورای ســران ســه 
قــوه، امــکان دریافــت ســیگنال های مخالفــت مردمــی را کاهــش داد و بــه رخــداد تلخــی 

دامــن زد کــه بــه تخریــب ســرمایۀ اجتماعــی عمــودی منتهی شــد.

اقدامات اجتماعی در مواجهه با همه گیری 
ــری  ــا همه گی ــی ب ــۀ متفــاوت سیاســت گذاران ایران ــوق، مواجه ــه شــرایط ف باتوجه ب
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کرونــا چنــدان دور از انتظــار نبــوده اســت. طبیعتــاً شــرایط ویــژۀ اقتصــادی و 
اجتماعــی کشــور بــا کشــورهای توســعۀافته فاصلــۀ چشــمگیری داشــته اســت. 
ــی و  ــۀ احتیاط ــاره، مواجه ــورد اش ــه ای م ــرایط زمین ــم در ش ــای مه ــی از پیامده یک
محافظه کارانــه بــا گزینه هــای سیاســتی موجــود بــوده اســت. انــکار و تکذیــب 
ــادت وارۀ سیاســی    سیاســتی  ــک ع ــه ی ــتر ب ــوار بیش ــای ناگ ــا پدیده ه ــه ب در مواجه
ــا در موضــوع  ــی اســت؛ ام ــر از شــرایط خــاص کنون ــران شــباهت دارد و فرات در ای
موردبحــث، شــرایط مذکــور نیــز بــر شــدت آن افــزوده اســت. از انــکار ورود ویــروس 
بــه کشــور کــه بگذریــم، اولیــن چالــش تصمیم گیــری و اقــدام اجتماعــی، موضــوع 
قرنطینــه بــود. اقدامــات ابتدایــی دولــت بســیار ســهل انگارانه بــود. صداوســیما بــر 
نمایــش «عادی بــودن» شــرایط کشــور و حضــور بــدون ماســک خبرنگارانــش در بیــن 
ــد. از آن ســو،  ــی کن ــودن شــرایط کشــور را بازنمای ــا عادی ب ــردم اصــرار داشــت ت م
ــا  ــه» در دنی ــدن قرنطین ــر «منسوخ ش ــز ب ــالمت نی ــوزۀ س ــئوالن در ح ــی از مس برخ
تأکیــد می کردنــد. بــا ایــن حــال انتقــال ســریع ایــن ویــروس و میــزان ُکشــندگی بســیار 

ــرد. ــر ک ــده را گریزناپذی ــی و بازدارن ــاذ سیاســت گذاری ایجاب آن، اتخ
پــس از پذیــرش قــدرت ویرانگــر ویــروس در کشــور، اقدامــات سیاســتی رونــد 
معقولــی بــه خــود گرفــت. سیاســت گذاری اجتماعــی دســت بــاال را یافــت و حتــی 
مراجــع دینــی نیــز بــا سیاســت گذاری اجتماعــی همراهــی کردنــد. مهم تریــن تجلــی 
همراهــی سیاســی و دینــی بــا حــوزۀ سیاســت های ســالمت در تعطیلــی نمــاز جمعــه 
و محــدود و تعطیل شــدن نســبی حرم هــای مطهــر ذکر شــدنی اســت. ایــن موضــوع 
ــا  ــم ب ــرم در ق ــی ح ــان تعطیل ــه مخالف ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــاوری ت ــن ناب در عی

برخــورد قانونــی مواجــه شــدند. 
دولــت به تدریــج و بــا احتیــاط بــه ایجــاد محدودیت هــای اجتماعــی گســترده تر 
روی آورد؛ به نحــوی کــه ســفرهای نــوروزی ١٣٩٩ را به شــدت محــدود کــرد و 
بســیاری از بنگاه هــا را مجبــور بــه تعطیلــی موقــت فعالیت هایشــان کــرد. بااین حــال، 
ــه چالش هــای مطرح شــده  ــا افزایــش دشــواری های معیشــتی، باتوجه ب در ادامــه و ب
ــواردی  ــد و در م ــا را کاهــش ده ــار شــد ســطح محدودیت ه ــل، ناچ در بخــش قب
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ــا نظــارت جــدی و برخــورد  ــی سیاســت های رســمی اعالم شــده را در عمــل ب حت
قانونــی مواجــه نکنــد. ایــن موضــوع بیــش از آنکــه برآمــده از هزینه هــای نظــارت یــا 
ناتوانــی دولــت باشــد، ناشــی از درک شــرایط خــاص بســتر اجتماعــی و ممانعــت 
از فشــار بیشــتر بــر مردمــی بــود کــه بــا چالش هــای معیشــتی فراوانــی روبــه رو بودنــد 
ــا و  ــی خانواره ــران مال ــکان جب ــعۀافته ام ــورهای توس ــز برخــالف کش ــت نی و دول
بنگاه هــا را نداشــت؛ بنابرایــن منطقــاً در چنیــن شــرایطی امــکان محدودیت گــذاری 
بیشــتر مقــدور نبــوده اســت. بــه نظــر می رســد یکــی از دالیــل مواجهــۀ ســهل گیرانه 
بــا ســفرهای نــوروزی ســال ١۴٠٠ نیــز همیــن معذوریت هــای دولــت و نگرانــی از 
انباشــت فشــارهای اقتصــادی و روانــی مــردم و پیامدهــای احتمالــی آن بــوده اســت. 
ــا کمک هــای مالــی  فرامــوش نکنیــم کــه در نــوروز ســال قبــل، دولــت تعطیلــی را ب

همــراه کــرده بــود و در شــرایط جدیــد چنیــن توانــی نداشــت.
اقدامــات اجتماعــی دولــت در حــوزۀ اشــتغال و کســب وکار نیــز دو ســویه داشــته 
اســت: از یــک ســو محدودیت هایــی بــرای ممانعــت از ســرایت بیمــاری بــه ســایر 
افــراد ایجــاد کــرده اســت و ازســوی دیگــر، بــا ارائــۀ وام هــا و تســهیالت ویــژه و نیــز 
تنفــس و تعویــق مالیاتــی کوشــیده اســت تــا بــه تــاب آوری بنگاه هــای اقتصــادی در 
بخــش رســمی کمــک کنــد. مطابــق انتظــار، باتوجه بــه وضعیــت نامناســب اقتصــادی 

کشــور، تســهیالت مذکــور چنــدان چشــمگیر نبــوده اســت.
نیــروی کار هــدف سیاســت های اجتماعــی در بســیاری از کشــورها بــوده اســت 
ــد آن، ســطح اقدامــات  ــاد بیکار شــدگان و مشــکالت پی آین ــداد زی ــی از تع و  نگران
اجتماعــی دولت هــا را افزایــش داده اســت. ایــن موضــوع را از آغــاز ســازمان 
ــرای کاهــش  ــی ب ــات اجتماع ــه اقدام ــد ک ــه ش ــدار داد و توصی ــی کار هش بین الملل
فشــار بــه نیــروی کار تدویــن شــود. در ایــران، کارکنــان بخــش رســمی و دولتــی، بــا 
ــش  ــف کاه ــیوه های مختل ــف ش ــا تعری ــده اند و ب ــه رو ش ــری روب ــای کمت چالش ه
کارکنــان در ادار ه هــا همچــون دورکاری (کــه بعضــاً بــه کاهــش شــدید فعالیت هــای 
آن هــا و نوعــی مرخصــی مشــابه بــوده) هــم ســطح ارتباطــات و خطــر ســرایت کاهش 
ــه، آن  هــا از منظــر  ــه اســت و هــم به دلیــل برخــورداری از دســتمزد ثابــت ماهان یافت
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مالــی چنــدان متضــرر نشــدند. ایــن گــروه صرفــاً بــا کاهــش مزایــای جانبــی همچــون 
اضافــه کار و حــذف برخــی از پاداش هــای اجرایــی خــاص روبــه رو شــده اند؛ بنابرایــن 
خلــل چندانــی در گــذران زندگــی معمــول آن هــا صــورت نگرفتــه اســت. امــا ســایر 
گروه هــای شــغلی، به ویــژه گروه هــای فاقــد دســتمزد ثابــت، بــا مشــکالت متعــددی 
ــرارداد  ــا ق ــران، ی ــروی کار در ای ــم نی ــه بخــش اعظ ــه اینک ــه رو شــدند. باتوجه ب روب
موقــت و ســاعتی دارنــد یــا کارفرمــای ثابــت و حقــوق مســتمر ندارنــد، زیــان درخــور 
توجهــی بــه نیــروی کار کشــور وارد شــد و همیــن موضــوع بــه تنــزل ســطح زندگــی 

اکثــر مــردم منجــر شــده اســت. 
دولت در برابر این فشارها به چند اقدام حمایتی روی آورد:

کمک مقــرری بیمــۀ بیــکاری: ایــن کمک مقــرری اوًال تنهــا شــامل کارگــران 
ــغ و مــدت کمــک بســیار  ــاً مبل بیکارشــدۀ عضــو کارگاه هــای رســمی می شــد، ثانی
انــدک بــود و در واقــع در ایــن دوره به نوعــی قانــون بیمــۀ بیــکاری در کشــور تعلیــق 
شــد و ضمــن افزایــش گســترۀ خدمات گیرنــدگان، مبلــغ کمک مقــرری اندکــی 

پرداخــت شــد. 
١. اعطای وام محدود به برخی از بنگاه ها؛

٢. تنفس مالیاتی؛
٣. اعطای وام یک میلیون تومانی به گروه های با درآمد کم و متوسط.

اگــر بخواهیــم در پایــان بــه نقــد و بررســی سیاســت های دولــت بپردازیــم، بایــد 
ــوده  ــان معطــوف ب ــه بخــش درم ــت در حــوزۀ ســالمت، ب ــز دول ــه تمرک ــم ک بگویی
اســت و بــه بخــش پیشــگیری، مطابــق پارادایــم معمــول سیاســت گذاری ســالمت 
ــیاری از  ــران برخــالف بس ــت ای ــه دول ــرای نمون ــده اســت. ب ــه نش ــور، توج در کش
کشــورها بودجــه ای بــرای کاهــش هزینه هــای تســت های تشــخیصی ویــروس کرونــا، 
ــن کیت هــای تشــخیص ســریع روی  ــوه و ارزان ای ــد انب ــه تولی ــداد و ب اختصــاص ن
ــۀ تســت ها  ــد. هزین ــاورد. تســت های موجــود هــم گــران و هــم دیرپاســخ بوده ان نی
حــدود یک  چهــارم تــا یک ســوم حداقــل دســتمزد بــوده اســت و گروه هــای حداقــل 
ــد دســتمزد یک مــاه  ــواده بای ــار تســت وضعیــت خــود و اعضــای خان ــرای یــک ب ب
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خــود را می پرداختنــد. چنیــن هزینــه ای هیــچ ضمانتــی بــرای مبتالنشــدن در روزهــای 
ــن بســیاری از خانوارهــای فرودســت و  ــراه نداشــت؛ بنابرای ــه هم ــا ب ــی خانواره آت
ــودداری  ــود در صــورت مشــکوک بودن خ ــت خ ــه وضعی ــی از تســت داوطلبان میان
کردنــد؛ درحالی کــه ایــن موضــوع می توانســت در کاهــش ســرایت بیمــاری بســیار 

مؤثــر باشــد. متأســفانه دولــت در ایــن زمینــه مداخلــۀ چندانــی نکــرده اســت.
نکتــۀ دیگــر آنکــه یکــی از نقدهــای جــدی وارد بــر سیاســت های حمایــت 
از نیــروی کار (کــه در بــاال اشــاره شــد) نیــز ایــن اســت کــه گروه هــای شــغلی 
غیررســمی کــه اتفاقــاً بســیار آســیب پذیر بوده انــد (به ویــژه کارگــران شــاغل در 
ــاً حمایــت از بخــش  مشــاغل خدماتــی) مشــمول کمک هــای دولــت نشــده اند، ثانی
رســمی نیــز بــه دورۀ پــس از تعدیــل نیــروی کار موکــول بــوده اســت؛ یعنــی کارگــر تــا 
ــور نمی شــد و در  ــت مذک ــرد، مشــمول حمای ــا اخراجــش نمی ک ــه کارفرم ــی ک زمان
نهایــت اینکــه، همیــن کمک هــا نیــز موقــت و محــدود بــه ماه هــای نخســت شــیوع 
ویــروس بــوده و در ادامــه تکــرار نشــده اســت. از طرفــی شــرایط خــاص مالــی دولــت 
نیــز برخــی از ایــن کم کاری هــا را تــا حــدی قابــل فهــم می کنــد. کوتــاه آنکــه دولــت 
در ایــام همه گیــری با توجه بــه نگرانــی از فشــارهای اقتصــادی و اعتراض هــای 
احتمالــی به نــوع خاصــی از سیاســت های اجتماعــی روی آورده اســت کــه می تــوان 
آن را «سیاســت های اجتماعــی    احتیاطــی» و محــدود بــه «ترمیــم حداقلــی» نامیــد. 
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ــد تبعیــت  ــا آن نیازمن ــوع برخــورد ب ــی اســت و ن ــده ای جهان ــا پدی ــری کرون عالم گی
ــورهای  ــز کش ــرفته و نی ــان پیش ــورهای جه ــر کش ــی. اکث ــق جهان ــای موف از الگوه
خاورمیانــه، باتوجه بــه وظیفــۀ اصلــی دولت هــا در زمینــۀ تأمیــن ســالمت و امنیــت 
بهداشــتی شــهروندان، از هنگامــی کــه واکســن های کوویــد ١٩   آمــادۀ عرضــۀ عمومــی 
شــد، وارد فراینــد ســفارش دهی و درنوبــت قرارگرفتــن بــرای دریافــت و تزریــق 
واکســن بــه شــهروندان خــود شــدند. تجربــۀ یــک ســال گذشــته نشــان داده اســت در 
جوامعــی کــه از مــردم در قبــال همــکاری بــا دولــت در زمینۀ رعایت مقــررات قرنطینۀ 
کامــل، حمایــت مالــی شــده و بــه ایــن ترتیــب بــا ایجــاد فاصلــۀ کامــل اجتماعــی، 
توانســته اند بــه مهــار بیمــاری بپردازنــد، کم کــم در حــال بازکــردن فضاهــای عمومــی 
به صــورت تدریجــی هســتند. درعین حــال، در جوامعــی کــه ایــن امــر رعایــت نشــده 

١. دانش آموختۀ دکتری علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
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اســت، موج هــای گســترش بیمــاری و در نتیجــه افزایــش تلفــات انســانی به صــورت 
پی درپــی، تجربــه شــده و می شــود. در ایــن زمینــه هنــد اکنــون مثــال عینــی بحــران 

ــر اســت. ــه کثــرت مرگ ومی ــار آن، از جمل ــری و آث همه گی
تجربــۀ کانــادا در زمینــۀ قرنطینــۀ عمومــی و هــم در زمینــۀ تأمیــن واکســن بــرای 
شــهروندان خــود، بســیار شایســتۀ توجــه اســت. دولــت کانــادا در قبــال درخانه مانــدن 
مــردم، بــه سرپرســت خانــواده ماهانــه دو هــزار دالر کانــادا پرداخــت کــرد تــا در دورۀ 
قرنطینــه و بیــکاری از آن اســتفاده کننــد. عــالوه بــر آن، بــا تأییــد اولیــن واکســن های 
تولیدشــده، ایــن کشــور بیشــتر از جمعیــت خــود واکســن خریــد. جــو بایــدن، 
ــه کار خــود تعهــد کــرد در صــد روز اول  ــکا هــم کــه در آغــاز ب ــور آمری رئیس جمه
دولــت جدیــد، صــد میلیــون شــهروند ایــن کشــور را واکســینه کنــد، اکنــون بیشــتر از 
ایــن تعــداد را واکســن زده اســت. اکنــون تقریبــاً همــۀ کشــورهای همســایه ایــن رونــد 
را طــی کــرده و تزریــق واکســن را بــه گروه هــای هــدف خــود آغــاز کرده انــد. برخــی 
از آن هــا همــۀ جمعیــت هــدف خــود را واکســن زده انــد. ایــن در حالــی اســت کــه در 
کشــور مــا نــه قرنطینــۀ عمومــیـ  بــا حمایــت مالــی دولــتـ  بــه انجــام رســیده و نــه در 

زمینــۀ واکسیناســیون، سیاســت مشــخصی در کشــور اعــالم شــده اســت.
تجربــۀ ایــران در ایــن زمینــه بــا موضع گیری هایــی مشــخص می شــود کــه 
ــه  ــی ک ــف اســت. دیدگاه ــای مختل ــود دیدگاه ه ــر و وج ــالف نظ ــان دهندۀ اخت نش
ــد و  ــا واکســن ایرانــی مراحــل خــود را طــی کن ــد منتظــر نشســت ت ــود بای معتقــد ب
بعــد از تأییــد داخلــی بــه مرحلــۀ تولیــد انبــوه برســد و بعــد، تزریــق آن شــروع شــود. 
بــر اســاس ایــن دیــدگاه تــا چنــد مــاه آینــده ممکــن اســت واکســن بــه مرحلــۀ تولیــد 
برســد   واکســن موســوم بــه «برکــت» اکنــون در مرحلــۀ ســوم آزمایــش قــرار دارد و 
ــری را در  ــان طوالنی ت ــد، زم ــد کســب کن ــازۀ تولی ــود و اج ــد ش ــی آن تأیی ــا کارای ت
ــینه  ــای هــدف واکس ــان ١۴٠٠ گروه ه ــا آب ــه ت ــش دارد ـ و به صــورت خوش بینان پی
می شــوند. برخــی دیگــر معتقدنــد بــا وضعیــت کنونــی بــه نظــر نمی رســد تــا شــش 
مــاه اول ١۴٠١ واکسیناســیون در ایــران تمــام شــود. دیــدگاه دیگــر ایــن اســت کــه 
از برخــی کشــورها ماننــد روســیه، هنــد و چیــن واکســن خریــداری شــود و مراحــل 
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بعــدی آن آغــاز شــود. بــه نظــر می رســد در ایــن مرحلــه هــم باتوجه بــه اولویت بنــدی 
کشــورهای یادشــده، به آســانی امــکان تهیــه و تزریــق واکســن در حــد نیاز و پاســخ گویی 
گروه هــای هــدف، مقــدور نخواهــد بــود. هرچنــد به صــورت محــدود، محموله هایــی از 
روســیه و چیــن وارد کشــور شــده اســت، ایــن تعــداد بــرای گروه هــای هدف، ماننــد کادر 
درمــان کــه مســتقیماً بــا ایــن بیمــاری در ارتبــاط هســتند یــا گروه هــای در معــرض خطــر 
کفــاف نمی دهــد. ایــن عوامــل مانــع از آن شــدند کــه تصمیم گیــری ملــی منســجمی 
صــورت گیــرد: اختــالف دیدگاه هــای یادشــده و مقاومــت بخش هــای ســنتی جامعــه 
در برابــر بیمــاری، بــا ایــن اســتدالل کــه روش هــای درمــان ســنتی بــرای مقابلــه بــا ایــن 
بیمــاری کفایــت می کنــد و نیــز  کســانی هــم معتقــد بــه ایجاد ایمنــی اجتماعی بــا ابتالی 
اکثریــت جامعــه بــه بیمــاری بودنــد و در نتیجــه بــا هــر تالشــی در زمینــۀ واکسیناســیون 
ــز  ــی و نی ــد. کارشناســان دســت اندرکار جهان و فاصله گــذاری و... مخالفــت می کردن
صاحب نظــران داخلــی در حــوزۀ ســالمت، بــا ایــدۀ ایمنــی اجتماعــی از طریــق ابتــالی 
ــاری به صــورت  ــه بیم ــرا عوارضــی ک ــتند؛ زی ــوده و هس ــف ب ــه مخال ــت جامع اکثری
کوتاه مــدت و درازمــدت بــر ســالمت انســان بــر جــای می گــذارد، عــالوه بــر افزایــش 
مرگ ومیــر، بســیار گســترده اســت و هزینه هــای انســانی، مــادی و معنــوی زیــادی را بــه 
ــن و اجــرای  ــوان در ضــرورت تأمی ــن، نمی ت ــد. بنابرای ــل می کن ــه تحمی ــراد و جامع اف

واکسیناســیون عمومــی، هیــچ تردیــدی داشــت.
 مطالعــات بــرای تولیــد واکســن مشــترک بــا کشــور کوبــا نیــز ظاهــراً در مرحلــۀ 
اجرایــی اســت و آن نیــز در صــورت گذرانــدن مراحل آزمایشــگاهی و مشخص شــدن 
میــزان کارکــرد مؤثــر آن در پیشــگیری از ایــن بیمــاری، تــا بــه مرحلــۀ تولیــد اولیــه و 
تولیــد انبــوه برســد، زمان بــر اســت، ضمــن اینکــه اطالعــات علمــی دربــارۀ مراحــل 
تحقیقاتــی آن منتشــر نشــده اســت. در ایــن صــورت بــاز هــم جریــان واکسیناســیون 
ــان ازدســت رفته در  ــد. زم ــق می افت ــه تعوی ــور، ب ــای هــدف در کش ــی گروه ه عموم
ایــن میــان، برابــر اســت بــا افزایــش متنــاوب تعــداد مرگ ومیــر از حداقلــی پنجــاه تــا 
چهارصدنفــره (در پیک هــای متوالــی) شــهروندان در هــر روز و مبتالشــدن روزانــۀ 
چنــد هــزار نفــر از مــردم بــه ایــن بیمــاری کــه مســئولیت آن در وهلــۀ اول بــر عهــدۀ 
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دولــت اســت. طبیعــی اســت کــه ایــن میــزان از هزینه هــای انســانی و درمانــی، هــم 
بــر دولــت و هــم بــر جامعــه، مخصوصــاً اقشــار متوســط و پاییــن کشــور ســنگینی 
ــه  ــن ب ــرد. بنابرای ــران می گی ــردم ای ــه و م ــادی را از جامع ــد و فرصت هــای زی می کن
نظــر می رســد فــارغ از دیدگاه هــای مطرح شــده دربــارۀ بیمــاری کوویــد ١٩   اولویــت 
اول کشــور در حــال حاضــر، تــالش بــرای خریــد هرچــه ســریع تر واکســن های 
ــدف در داخــل در  ــای ه ــه گروه ه ــق آن ب ــی و تزری ــدازۀ کاف ــی به ان ــدۀ جهان تأیید ش
ســطح وســیع اســت. واکسیناســیون به صــورت عمومــی و همه جانبــه بایــد صــورت 
ــد.  ــوط را دریافــت کنن ــری گروه هــای هــدف دوزهــای مرب ــان کمت ــا در زم ــرد ت بگی
ــواع  ــه از ان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــب ب ــکا جال ــون آمری ــورهایی چ ــی کش ــۀ عمل تجرب
مشــوق های اقتصــادی و مــادی اســتفاده می کنــد تــا جوانــان و اقشــار دیگــر مــردم، 
در کنــار انگیــزۀ صیانــت نفــس، انگیــزه ای دیگــر نیــز داشــته باشــند کــه آن هــا را بــه 
ــا  ــا نه تنه ــه، در کشــور م ــد. در ایــن زمین ــان واکسیناســیون تشــویق کن ــل جری تکمی
ــا مطرح شــدن اختــالف  از ایــن انگیزش هــای مــادی اســتفاده نشــده اســت، بلکــه ب
نظرهــای موجــود، در هریــک از حوزه هــای ســالمت، اجتماعــی و فرهنگــی، نوعــی 

از بی اعتمــادی عمومــی ایجــاد شــده اســت.
ــراردادن  ــا در اولویت ق ــن مشــکالت، تنه ــه نظــر می رســد راه برون رفــت از ای ب
ســالمتی عمومــی مــردم ایــران از طریــق واکسیناســیون گســترده باشــد، نــه به صــورت 
طبقه بنــدی و زمان بندی شــده. حتــی در صــورت امــکان، اگــر یــک روز زودتــر 
واکسیناســیون در کشــور بــه پایــان برســد، به منزلــۀ حفاظــت از میــزان فوت شــدگان 
روزانــه از یــک ســو و کمــک بــه عادی شــدن اقتصــاد و بــازار کشــور در حوزه هایــی 
اســت کــه از وجــود کوویــد ١٩   بیشــترین آســیب را دیده انــد. کارشناســان امــر 
ــودداری از  ــر از خ ــم، بهت ــی ک ــا کارای ــا ب ــد ی ــد زدن واکســن های موردتردی معتقدن
ــدون دخالــت دادن  ــۀ دولــت اســت کــه ب ــن، وظیف دریافــت واکســن اســت؛ بنابرای
بخــش خصوصــی، از هــر نــوع واکســنی کــه در بــازار یافــت می شــود، تهیــه کنــد و 

ــد. ــرای تزریــق عمومــی اســتفاده کن به صــورت گســترده ب
ــا و  ــایی ها و رفتاره ــر نارس ــد ب ــن تأکی ــی بحــث، ضم ــۀ پایان ــوان نتیج ــه عن ب
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نیســت  تردیــدی  کشــور،  در  موضــوع کرونــا  بــا  نادرســت  تصمیم گیری هــای 
ــر  ــا مرگ ومی ــه ب ــی از جامع ــه اســت. بخش ــادی از دســت رفت ــای زی ــه فرصت ه ک
ــه کوویــد ١٩   به شــدت  ــاد، آســیب های فــردی و اجتماعــی ناشــی از مبتالشــدن ب زی
ــرفته،  ــورهای پیش ــۀ کش ــه اســت. تجرب ــرار گرفت ــتر ق ــیب های بیش ــرض آس در مع
ــی  ــه روز، انجــام تحقیقــات مل ــد کــه شــناخت علمــی ب ــد می کن ــر تأکی ــن ام ــر ای ب
توســط دانشــگاه های معتبــر و تأثیرگــذار کشــور و شــرکت آن هــا در مســیر مطالعــه 
و تولیــد واکســن، بــر تصمیم گیــری عمومــی در مقابلــه بــا کوویــد  ١٩   تأثیــر مســتقیم 
ــه آن توجهــی نشــده اســت.  ــه نظــر می رســد در کشــور مــا ب می گــذارد. امــری کــه ب
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مقدمه
بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از پاندمــی کوویــد  ١٩   اکنــون در میــان پژوهشــگران و 
تحلیلگــران بیــش از هــر زمانــی پذیرفتــه شــده اســت کــه مهم تریــن عامــل تفــاوت در 
کارنامــۀ کشــورها در ایــن بحــران بــزرگ، تفــاوت در الگوهــا و شــیوه های حکمرانــی 
آن هــا بــوده اســت. اکنــون فرضیــات رقیبــی کــه هریــک زمانــی بــرای توضیــح 
ــد، مثال هــای  ــا طــرح شــده بودن ــاوت کشــورها در بحــران واحــد کرون ــج متف نتای
ــۀ شــکل حکومــت  ــد. فرضی ــی یافته ان ــدۀ کاف ــواهد بی اعتبارکنن ــیار و ش نقــض بس
ــۀ  ــع، فرضی ــۀ فرهنــگ عمومــی جوام ــی)، فرضی ــل اقتدارگرای (دموکراســی در مقاب
ســطح ثــروت و فنــاوری، فرضیــۀ توانمندی هــای نظــام ســالمت و بــه طریــق اولــی 
ــد آن،  ــژادی و مانن ــای ن ــه، تفاوت ه ــۀ توطئ ــون فرضی ــت تری چ ــای سس فرضیه ه

mojtaba.gp@gmail.com :١. عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی
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ــورها  ــۀ کش ــای کارنام ــر از تفاوت ه ــر و دفاع پذی ــی معتب ــد تبیین ــک نمی توانن هیچ ی
ــد.١ در مقابــل، ویژگی هــای حکمرانــی کشــورها کارنامه هــای آن هــا را در  ــه دهن ارائ

ــد.  ــم می زن بحــران رق
در ایــران نیــز چنیــن بــود. بحــران کروناویــروس به ســرعت تبدیــل بــه بزرگ تریــن 
آزمــون دســتگاه حکمرانــی کشــور پــس از جنــگ ایــران و عــراق شــد. آزمونــی دشــوار 
کــه در عیــن رقــم زدن صحنه هایــی باشــکوه از همیــاری اجتماعــی و ایثــار، برخــی 
ــی  ــتگاه حکمران ــای دس ــای دیرپ ــیب پذیری ها و بحران ه ــم، آس ــای مه از ضعف ه
کشــور را نیــز آشــکار کــرد. در ایــن نوشــتار اســتدالل می کنیــم کــه نحــوۀ مواجهــۀ 
ــران  ــی در ای ــج بحــران حکمران ــل پن ــا، حداق ــری کرون ــا ابربحــران همه گی کشــور ب
را آشــکار کــرد: بحــران تصمیم گیــری، بحــران انســجام سیاســتی، بحــران اعتمــاد 
ــه  ــا را ب ــک از بحران ه ــتی. هری ــری سیاس ــران یادگی ــوذ و بح ــران نف ــی، بح سیاس
کوتاهــی توضیــح داده و نشــان می دهیــم کــه چگونــه در شــرایطی کــه جامعۀ ایــران در 
معــرض شــرایط بحرانــی همه گیــری خطرنــاک قــرار گرفتــه بــود، ایــن بحران هــای 

ــودار ســاختند. ــم نشــان های خــود را نم ــوازات ه ازپیش موجــود به م

آشکارگی بحران های حکمرانی
ارزیابــی  در  اکنــون  و  داشــت  همه گیــری  بــا  پرفرازونشــیب  مواجهــه ای  ایــران 
ــان بحــران  ــرۀ ناکام ــورمان را در زم ــه کش ــم ک ــز آن نداری ــاره ای ج ــه ای، چ منصفان
عالم گیــری قــرار دهیــم. بحران هــا بــا واردکــردن هم زمــان عناصــر نداشــتن قطعیــت، 
فوریــت و تهدیــد وجــودی بــه دســتگاه حکمرانــی هــر کشــور، پوســته های شــکنندۀ 
کاســتی های بنیادیــن را درهــم می شــکنند و بحران هــای ازپیش موجــود و انباشــته را 
آشــکار می کننــد. دســتگاه حکمرانــی ایــران در مواجهــۀ تقریبــاً یک ونیم ســاله اش بــا 

ابربحــران کرونــا، تــا کنــون حداقــل پنــج بحــران خــود را آشــکار کــرده اســت:
و  نخســتین  مداخلــه،  و  تصمیم  گیــری  ســرعت  تصمیم گیــری:  بحــران   .١
مهم تریــن عامــل ایجــاد تفــاوت بیــن کشــورهای موفــق و ناموفــق در مهــار ویــروس 

١. برای ارزیابی مفصل تر این فرضیه ها ن.ک: قلی پور، ١٣٩٩.
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کرونــا بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه یکــی از ویژگی هــای درازمــدت حکمرانــی 
در جمهــوری اســالمی ایــران، بحــران تصمیم گیــری بــوده اســت؛ بدیــن معنــا کــه دوایــر 
تصمیم گیــری در جمهــوری اســالمی ایــران در کل حیاتــش از اتخــاذ تصمیم هــای مهــم و 
تأثیرگــذار طــی زمانــی منطقــی و معیــن ناتوان بوده اســت. تاریــخ جمهوری اســالمی ایران 
ــوده اســت.  ــادی تاریــخ به تعویق انداختــن تصمیم هــای مهــم و تأثیرگــذار ب ــدازۀ زی ــا ان ت
البتــه ایــن تصمیم هــا در نهایــت به تدریــج گرفتــه شــده اند؛ امــا هنگامــی کــه بســیاری از 
فرصت هــا از دســت رفته انــد و بســیاری از هزینه هــا بــر کشــور تحمیــل شــده اند. از ســوی 
دیگــر، در وضعیت هــای بحــران و اضطــرار، تصمیم هایــی کــه در شــرایط عــادی نیازمنــد 
ماه هــا و گاه ســال ها هم اندیشــی و ژرف اندیشــی هســتند، بایــد فقــط طــی چنــد ســاعت 
ــری  ــای تصمیم گی ــن نظام ه ــی چابک تری ــه حت ــرایطی ک ــن، در ش ــوند. بنابرای ــاذ ش اتخ
دچــار فشــار فزاینــده می شــوند، نظام هــای حکمرانــی ای چــون ایــران بــا چالشــی جــدی 
مواجــه می شــوند. اســتراتژی انــکار و تعویــق دربــارۀ چنیــن بحرانــی به ســرعت ناکارآمــد 
می شــود. در بحــران همه گیــری کرونــا، تصمیــم بــرای لغــو کلیــۀ پروازهــا بــه چیــن و از 
چیــن و در گام هــای بعــدی تصمیــم بــرای قرنطینه ســازی شــهر یــا شــهرهای اصلــی محــل 
انتشــار، تصمیــم بــرای تعطیلــی مراســم دینــی مســتلزم تجمــع و همچنیــن تعطیلــی اماکن 
مذهبــی و تصمیــم بــرای تعطیلــی عمومــی و ایجــاد شــرایط قرنطینــۀ محــدود یــا کامــل از 
جملــه ایــن تصمیم هــا بــود کــه به موقــع اتخــاذ نشــدند. در مــورد اول منافــع و در مــوارد 
بعــدی مصالــح مانــع از اتخــاذ تصمیم هــای درســت و بهنــگام شــد؛ حــال آنکــه منافــع 

جمــع و مصالــح واقعــی در هــر دوی ایــن تصمیم هــا قربانــی شــد. 
٢. بحــران انســجام سیاســتی: طراحــی اســتراتژی واحــد، مشــخص، منســجم 
بحــران کرونــا  در  موفــق  اساســی کشــورهای  ویژگی هــای  از  یکــی  فراگیــر،  و 
بــود. تئــودور آدهانــوم قبریســوس، رئیــس ســازمان بهداشــت جهانــی، در یکــی 
از اعالمیه هایــش ایــن نکتــه را بــه صراحــت بیــان می کنــد: «ایــن همه گیــری را 
ــر، هماهنــگ و  ــی فراگی ــری رهیافت ــا به کارگی ــا ب ــا تنه ــد؛ ام ــه عقــب ران می شــود ب
جمعــی کــه تمــام دســتگاه های دولتــی را درگیــر ســازد.» (بــه نقــل از ژیــژک، ١٣٩٩. 
۵٨) ایــران نه تنهــا پــس از بیرون آمــدن از شــوک روزهــای نخســت بحــران بــه اجمــاع 
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اســتراتژیک نرســید، بلکــه بــا گذشــت بیــش از یــک ســال از بحــران، همچنــان هیــچ 
اســتراتژی مشــخصی نــدارد. بحــران انســجام سیاســتی در حکمرانــی ایرانــی بحــران 
کرونــا تــا انــدازه ای ریشــه در بحــران انســجام درونــی گــروه حاکــم دارد کــه به معنــای 

تداخــل نهــادی و ناهم ســازگاری چرخ دنده هــای حکمرانــی در ایــران اســت. 
٣. بحــران اعتمــاد سیاســی: ایــران در حالــی وارد بحران بســیار بــزرگ همه گیری 
کرونــا شــد کــه نوعــی بحــران اعتمــاد سیاســی تقریبــاً شــدید را تجربــه می کــرد. ایــن 
بحــران در دوران گســترش همه گیــری کرونــا بــه دو شــکل اصلــی خــود را نشــان داد: 
ــگان  ــان و بهبودیافت ــان، قربانی ــای مبتالی ــه آماره ــاوری نســبت ب ــادی و ناب بی اعتم
ــود.  و به طــور کلــی روایــت حکومــت از آنچــه در ســطح کشــور در حــال رخ دادن ب
و  توصیه هــا  دســتورالعمل ها،  خصــوص  در  نابــاوری  و  بی اعتمــادی  همچنیــن 
ــه  ــود ک ــادی به حــدی ب ــن بی اعتم خواســته های حکومــت از شــهروندان. شــدت ای
ــه وجــود داشــت  ــی از حادث ــاری و روایت ــان بحــران نوعــی دوگانگــی آم ــا پای اوًال ت
ــرا  ــد؛ زی ــل کن ــی نمی توانســت اداره هــا را به طــور کامــل تعطی ــاً حکومــت حت و ثانی
ــه تبعیــت از توصیه هــا و مانــدن  ــه بــود کــه بخــش زیــادی از مــردم حاضــر ب دریافت
در خانــه و اجتنــاب از مســافرت نخواهنــد بــود. آمارهــای رســمی تعــداد مبتالیــان 
و تعــداد مرگ ومیــر در اثــر کرونــا در هیــچ کشــوری به انــدازۀ ایــران در معــرض 
ــۀ موفقــی  تردیــد قــرار نگرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه در کشــورهایی کــه تجرب
در مدیریــت کروناویــروس داشــتند، اعتمــاد عمومــی بــه برنامه هــای حکومــت 
به طــرز شــایان توجهــی بیــش از ســایر کشــورها بــود. در حالــی کــه نظرســنجی های 
پراکنــدۀ انجام شــده در ایــران کامــًال خــالف ایــن نکتــه را نشــان می دهنــد. ســه 
مــوج نظرســنجی ایســپا دربــارۀ میــزان بی اعتمــادی بــه آمارهــای رســمی در بحــران 
کرونــا نشــان می دهــد کــه حــدود ٧٠ درصــد مــردم در نیمــۀ اســفند ٩٨، ۵۵ درصــد 
ــای  ــه آماره ــن ٩٩ ب ــۀ فروردی ــا در نیم ــد آن ه ــفند و  ۴٨ درص ــان اس ــا در پای آن ه
رســمی بی اعتمــاد بوده انــد. همچنیــن ۶۵  درصــد در نیمــۀ اســفند، ۵۶  درصــد در 
پایــان اســفند و ۴۶ درصــد در نیمــۀ فروردیــن رضایــت کمــی از عملکــرد دولــت و 
ســایر نهادهــای عمومــی در مدیریــت بحــران داشــته اند. میــزان اعتمــاد بــه آمارهــا، 
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ــان،  ــان جوان ــژه در می ــا به وی ــا کرون ــه ب ــا و سیاســت های حکومــت در مقابل اقدام ه
اقشــار شهرنشــین و افــراد دارای تحصیــالت دانشــگاهی به طــرز معنــاداری کمتــر از 

ســایر افــراد بــوده اســت.١ 
ــا زود و  ــر ی ــا، دی ــه تصمیم ه ــی ک ــی): هنگام ــت اجرای ــوذ (قابلی ۴. بحــران نف
ــا  ــه اجــرا گذاشــته شــوند. بحــران کرون ــا غلــط، اتخــاذ می شــوند، بایــد ب درســت ی
ــرای  ــرای اج ــی ب ــن کاف ــوری تضمی ــچ کش ــی در هی ــاد به تنهای ــه اعتم ــان داد ک نش
تصمیم هــا نیســت. در اینجاســت کــه درجــۀ نفــوذ سیاســی حکومت هــا تفــاوت بیــن 
حکمرانــی کارآمــد و ناکارآمــد را تعییــن می کنــد. منظــور از نفــوذ سیاســی، گســترش 
حــوزۀ اعمــال اقتــدار حکومــت یــک کشــور بــه کل آن کشــور و ظرفیــت اســتخراج و 
بســیج منابــع بــرای اجــرای سیاســت ها و تعقیــب اهــداف اســت. بنابرایــن، بحــران 
نفــوذ دربــارۀ ناتوانــی حکومــت بــرای اســتقرار کامــل حاکمیــت داخلــی (به معنــای 
تفــوق بــر محیــط داخلــی) اســت. مدیریــت بحــران کرونــا در ایــران آشــکارا نشــانگر 
نوعــی بحــران نفــوذ در حکمرانــی کشــور بــود. در هیچ یــک از کشــورهایی کــه 
درگیــر ایــن بحــران شــدند، اعــم از کشــورهای اســالمی و غیراســالمی، حکومــت 
دربــارۀ اتخــاذ تصمیم هــا و جــاری ســاختن آن هــا در ســطح کشــور به انــدازۀ ایــران 
بــا مقاومــت مواجــه نبــود. حکومت هــای عــراق و عربســتان به راحتــی و به ســرعت 
توانســتند دربــارۀ تعطیلــی مراقــد مقــدس و مراســم دینــی بــه تصمیــم برســند و ایــن 
تصمیم هــا بــدون هیــچ مقاومتــی بــه اجــرا گذاشــته شــد. در عــراق مراجــع بــزرگ 
شــیعه نه تنهــا مخالفتــی بــا تصمیم هــای مقامــات دولتــی نداشــتند، بلکــه بــا تأکیــد بر 
ضــرورت پذیــرش نظــر متخصصــان امــر، بــا دولــت ایــن کشــور  هم افزایــی شایســتۀ 
توجهــی داشــتند. ایــن در حالــی اســت کــه اتخــاذ تصمیم هــای مشــابه در ایــران حدود 
دو الــی ســه هفتــه بــه طــول انجامیــد و بــا مخالفــت صریــح برخــی شــخصیت های 
رســمی نیــز مواجــه شــد؛ امــا نمــود تمام عیــار بحــران نفــوذ طــی ایــن دوران، تشــکیل 
ــی  ــتاد مل ــود. س ــده ای واحــد ب ــا پدی ــه ب ــرای مواجه ــتاد و تشــکیالت ب ــن س چندی
مبــارزه بــا کرونــا اوایــل اســفند بــا مصوبــۀ شــورای عالــی امنیــت ملــی و بــه ریاســت 

1.  .http://www.ispa.ir/Default/Details/fa/2210/
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ــر بهداشــت تشــکیل شــد. همیــن شــورا تصویــب کــرد کــه همــۀ دســتگاه های  وزی
کشــور بایــد از تصمیم هــای ایــن ســتاد تبعیــت کننــد. همچنیــن رهبــر عالیــۀ نظــام 
به صراحــت اعــالم کردنــد: «تدابیــر ســتاد ملــی و وزارت بهداشــت بــرای جلوگیــری 
از گســترش بیمــاری بــرای همــه الزم االجراســت.» مصوبــه بســیار شــفاف بــود؛ امــا 
بــاز هــم در حــد مصوبــه باقــی مانــد. نتیجــه ایــن بــود کــه اجــرای مصوبه هــای ســتاد 
ملــی به گونــه ای پیــش رفــت کــه حــدود بیســت روز بعــد، علــی الریجانــی، رئیــس 
مجلــس وقــت از تصمیــم مشــترک مجلــس و ســتاد ملــی بــرای تشــکیل «شــورای 
پشــتیبانی از تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا» خبــر داد تــا همــان طــور کــه 
از نــام آن برمی آیــد، اجــرای تصمیم هــای ســتاد نخســت را تضمیــن کنــد. همچنیــن 
ریاســت ســتاد ملــی در عمــل از وزیــر بهداشــت بــه شــخص رئیس جمهــور منتقــل 
شــد کــه بــاز هــم نشــانی از نیــاز بــه اقتــدار بیشــتر بــرای اجرایی ســاختن تصمیم هــا 
بــود. از ســوی دیگــر در ٢٢ اســفند، رهبــر عالیــۀ نظــام، رئیــس ســتاد کل نیروهــای 
مســلح ایــران را مأمــور تشــکیل «قــرارگاه بهداشــتی و درمانــی مقابلــه بــا کرونــا» کــرد 
ــا نهایــت قــدرت فائقــۀ کشــور بــرای ایــن امــر بســیج شــود. بااین همــه چنــد مــاه  ت
بعــد مشــخص شــد هیچ یــک از ایــن ســتادها و قرارگاه هــا نتوانســته قــدرت اجرایــی 
کافــی بــرای اجــرای تصمیم هــای اتخاذشــده فراهــم کنــد؛ تــا آنجــا کــه در عمــل نــه 
نظارتــی در کار بــود و نــه محدودیت هــای وضع  شــده  حالــت اجرایــی می یافــت. در 
نهایــت بــا انتقــاد شــدید وزیــر بهداشــت و حتــی رئیس جمهــور ایــران از اجرانشــدن 
تصمیم هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، در اوایــل آبــان ٩٩ یــک قــرارگاه عملیاتــی 
ــی  ــتاد مل ــای س ــرای تصمیم ه ــر اج ــارت ب ــاختن و نظ ــرای اجرایی س ــم ب ــر ه دیگ
مبــارزه بــا کرونــا تشــکیل شــد کــه ریاســت آن برعهــدۀ وزیــر کشــور گذاشــته شــد. بــه 
نظــر می رســد از نظــر قانونــی بــا ریاســت رئیــس قــوۀ مجریــه بــر ســتاد ملــی مبــارزه 
بــا کرونــا، دیگــر نبایــد هیــچ محدودیــت اجرایــی ای بــرای ایــن ســتاد باقــی می مانــد. 
بااین همــه از همــان ابتــدا بــر اســاس مصوبــۀ شــورای عالــی امنیــت ملــی و فرمــان 
صریــح رهبــری، تمــام دســتگاه ها و از جملــه نیروهــای مســلح نیــز ملــزم بــه اطاعــت 
ــات  ــرای مصوب ــت اج ــه وضعی ــدند. با این هم ــتاد ش ــن س ــتور های ای ــرای دس و اج
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به نحــوی پیــش رفتــه اســت کــه پــس از بیــش از هشــت مــاه، نیــاز بــه تشــکیل قــرارگاه 
عملیاتــی احســاس می شــود و ایــن قــرارگاه نیــز تشــکیل می شــود. البتــه تمــام ایــن 
ســتادها و قرارگاه هــا نتوانســته اند تصمیم هــا را اجرایــی و بــر کیفیــت اجــرای 

ــد.  سیاســت ها نظــارت کنن
۵. بحــران یادگیــری سیاســتی: یکــی از عوامــل مهــم تقویت کننــده یــا بازدارنــدۀ 
توانایــی کشــورها بــرای طراحــی نوعــی اســتراتژی مشــخص و واحــد، میــزان 
ــات ســایر  ــری از تجربی ــرای یادگی ــزان آمادگــی ب ــم و تخصــص و می ــت عل مرجعی
کشــورها (چیــزی کــه دایمونــد آن را الگوهــای در دســترس می خوانــد) در الگوهــای 
حکمرانــی و مدیریــت آنــان بــود. چیــن و اغلــب کشــورهای شــرق آســیا چنــان 
ــن  ــرای آموخت ــی ب ــۀ پیشــین چندان ــه تجرب ــر شــدند ک ــاری درگی ــا بیم ــگام ب زودهن
ــد  ــۀ مشــابه کــه فقــط چن ــران می توانســت از تجرب ــا کشــوری چــون ای نداشــتند؛ ام
هفتــه و گاه چنــد روز بــا او فاصلــه داشــت، بســیار بیامــوزد. بحــران کرونا آشــکار کرد 
کــه دســتگاه حکمرانــی ایــران، نه تنهــا در شــناخت مســئله و بحــران، تصمیم گیــری 
ابتــکاری و اجــرای مبتکرانــه ضعــف جــدی دارد، بلکــه حتــی در تقلیــد و یادگیــری از 
تجــارب موفــق تاریــخ خــودش و تجــارت موفــق ســایر کشــورها نیــز ناتــوان اســت. 

نتیجه گیری
بحران هــای پنج گانــۀ فــوق یک شــبه ایجــاد نشــده اند؛ بلکــه محصــول عملکــرد 
میان مــدت و بلندمــدت دســتگاه حکمرانــی کشــور در ابعــاد گوناگــون هســتند. 
ــا اقدامــات دفعــی و کوتاه مــدت بیهــوده  ــر ایــن بحران هــا ب ــه ب بنابرایــن انتظــار غلب
و ناســنجیده اســت. بااین همــه تغییــر رویه هــا، ترمیــم ضعف هــا و تناقض هــای 
ســاختاری و اقدام هــای بنیادیــن اعتمادســاز می توانــد وضعیــت را در جهــت بهبــود 
قــرار دهــد. تاریــخ ثابــت کــرده  اســت کــه سیســتم های هوشــمند و خوداصالحگــر 
ــورداری از  ــا برخ ــوند؛ ام ــارج می ش ــش خ ــر از پی ــر و مانات ــران توانمندت ــر بح از ه
ــک  ــا از ی ــا و بحران ه ــانۀ ضعف ه ــناخت آسیب شناس ــتلزم ش ــی مس ــن موهبت چنی
ســو و تــالش بــرای اصــالح و بهبــود آن هــا از ســوی دیگــر اســت. بحران هــای 
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ــه  ــد؛ ب ــه در گذشــته دارن ــد. از ســویی ریش ــره ای ژانوســی دارن ــخ، چه ــزرگ تاری ب
ــا کــه محصــول مجموعــه ای از ناکامی هــا، ناکارآمدی هــا، ناهماهنگی هــا  ــن معن ای
و ناشایســتگی هایی هســتند کــه طــی ســالیان دراز، انباشــته شــده و حل نشــده باقــی  
مانده انــد و از ســوی دیگــر آبســتن تحــوالت بــزرگ آینده انــد. بحران هــای بــزرگ در 
ــزرگ  ــخ، سرمنشــأ تصمیم هــا، تغییرهــا، بازنگری هــا و بازآرایش هــای ب طــول تاری
بوده انــد. فهــم بهتــر بحــران، هــم بــه درک بهتــر گذشــته در بســتر وضعیــت کنونــی 
مــدد می رســاند و هــم می توانــد بــه ســاختن بهتــر آینــده کمــک کنــد. شــاید معنــای 
جملــۀ عجیــب وینســتون چرچیــل همیــن باشــد کــه گفتــه بــود: «هرگــز اجــازه نــده 

یــک بحــران خــوب هــدر بــرود.»
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ــۀ نوعــی بیمــاری وارد معــادالت اجتماعــی و سیاســی شــده اســت. از  ــا به مثاب کرون
ایــن حیــث، آنچــه بایــد تحلیــل شــود، نــه خصلــت بیولوژیــک کرونــا، کــه نســبت آن 
بــا ســایر قلمروهــای حیــات سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی اســت. مســئله 
ایــن نیســت کــه بــر خــالف بســیاری از تحلیل هــای شــتاب زدۀ رایــج بــه کرونــا خصلتی 
ــی بدهیــم و بعــد هــم بــا فهمــی مکانیکــی از رابطــۀ علتـ  معلــول، کرونــا را به علت  علّ
بــدل کنیــم و مجموعــه ای از پیامدهــاـ  معلول هــا را برایــش فهرســت کنیــم. ایــن شــیوۀ 
رایــج بــرای  فهــم پدیده هــای اجتماعــی طــی دو دهــۀ گذشــته بســتر مجموعــۀ بزرگــی 
از سیاســت گذاری های غالبــاً شکســت خورده بــوده اســت، چــرا کــه در چشــم اندازی 
ــی  ــن رو فهم ــرد؛ ازای ــی می نگ ــی و تاریخ ــان اجتماع ــه جه ــتی ب ــر پوزیتیویس یک س

یک ســر مکانیکــی از روابــط و نســبت ها در فضــا ـ زمــان دارد. 

Arash.Heydari83@gmail.com    ١. عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
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پوزیتیویســم چشــم اندازی اســت کــه جــزء را از کل جــدا می کنــد و بــا تمرکــز بــر 
اجــزا و نــه نســبت درونــِی آن هــا، در توهــم دســت کاری اجزاســت. ایــن تصــور غلــط 
وجــود دارد کــه وقتــی از پوزیتیویســم ســخن می گوییــم، مقصــود صرفــاً تحقیقــات 
میدانــی اســت و اگــر دســت بــه تحقیقــی کیفــی زدیــم، عمــًال پوزیتیویســت نیســتیم. 
وقتــی از پوزیتیویســم ســخن می گوییــم، از نوعــی چشــم انداز ســخن می گوییــم، نــه 
مجموعــه ای از تکنیک هــا؛ ازایــن رو پژوهشــی اصطالحــاً کیفــی هــم می توانــد عمیقــاً 
ــی را مکانیکــی می فهمــد و  پوزیتیویســتی باشــد، چــرا کــه اول رابطــۀ علــت ـ معلول
ــزا و  ــردن اج ــر در جداک ــت. دوم درگی ــی اس ــت و معلول ــر عل ــدم و تأخ ــی تق در پ
ــبتِ  ــر نس ــز ب ــای تمرک ــم انداز به ج ــن چش ــه ای١ اســت. ای ــردن کِل منظوم پاره پاره ک
درونــِی اجــزا و شــیوۀ شــکل بندیِ یــک کل، در نتیجــۀ ایــن نســبت ها، درگیــر در 
ــه اســت؛ ازایــن رو زمانــی کــه  ــر دیگــری در پاره هــای جداگان ــی یکــی ب ــرِ علّ فهــم اث
سیاســت گذاری می کنــد یــا به اصطــالح راهــکار می دهــد، تنهــا می توانــد به صــورت 
بخشــی و جزئــی راهــکار بدهــد و نســبت جــزء و کل را درنمی یابــد. ایــن نــوع نــگاه 
به جــای آنکــه ســازوکار بوروکراســی را در نســبت بــا تغییــرات پدیــده وادار بــه تغییــر 
ــتِ بخشــی و ســازمانی درمــی  آورد و  ــه قــوارۀ بورورکراســی و خصل ــم را ب ــد، عل کن
به جــای مواجهــه بــا پدیده هــای اجتماعــی، ســعی می کنــد پدیده هــای اجتماعــی 
را بــه شــکلی درآورد کــه بــه زبــان بوروکراســی دربیاینــد. به همیــن خاطــر اســت کــه 
خصلتــی پاره پــاره و جزءنگــر و بخش نگــر دارد، بــرای مثــال اگــر ســازمانی طــرح یــا 
پــروژه ای علمــی ســفارش می دهــد، بایــد تمرکــزش بــر حــدود اختیــارات آن ســازمان 
ــرار اســت  ــاره دارد و ق ــی پاره پ ــدۀ اجتماعــی وضعیت ــه پدی ــگار ک خــاص باشــد، ان
متناســب بــا میــِل و ارادۀ ســازمان عمــل کنــد. انــکار پدیــده را می تــوان تکه تکــه کــرد 
و تنهــا آن تکــه ای را کــه بــه کار ســازمان می آیــد، برجســته ســاخت. ایــن نــوع نــگاه 
در پــی هرچــه می خواهــد باشــد؛ امــا آنچــه می خواهــد، علــم نیســت؛ یــک کاالســت 
بــه نــام پژوهــش کــه قــرار اســت مصــرف شــود؛ نــه اینکــه تغییــری را موجــب شــود. 
عاِلــم، درگیــر در فهــِم ســازوکار تولیــد، بازتولیــد، تغییــر و حرکتِ پدیــده ای اجتماعی 

1. Constellational 
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اســت. تقــال بــرای قواره کــردنِ تحقیقــی اجتماعــی بــه تــِن ســازمان، یعنــی بریــدن ســر 
علــم. ســازمان بایــد خــود را بــا تغییــرات پدیــده ســازگار کنــد، نــه برعکــس. 

ایــن مقدمــه از ایــن حیــث بیــان شــد کــه مــروری بــر متــون نوشته شــده طــی یــک 
ســال و چندمــاه گذشــته دربــارۀ کرونــا در غالــب اوقــات نشــان از ایــن فهــم پاره پــاره 
دارد. ســازمان ها و نهادهــای مختلــف طــی ایــن مدت زمــان مجموعــه ای از پژوهش ها 
را دراین بــاره تعریــف کرده انــد و درگیــر در نوعــی آینده نــگاری، پیامد شناســی و 
چیزهایــی از ایــن قبیــل بــرای فهــم آثــار کرونا بــر جامعــه، فرهنگ، اقتصاد و سیاســت 
شــده اند. در ایــن بیــن، کرونــا نقــش متغیــر مســتقل و ایــن چهــار پــارۀ معــروف، نقــش 
متغیــر وابســته را بــازی کــرده اســت و مجموعــه ای از پیامدها فهرســت شــده اند؛ غافل 
از اینکــه غایــت علــم ســیاهه برداری در پیامد هــا، علت هــا و زمینه هــا نیســت. وظیفــۀ 
علــم نشــان دادن فراینــد تولیــد و بازتولیــد و چگونگــی نســبت ها و بستگی هاســت، نــه 
صــرف بیــان وجــود هم بســتگی ها. بــرای مثــال مســئله ایــن نیســت کــه کرونــا آثــاری 
اقتصــادی دارد و ســپس فهرســتی از ایــن آثــار تهیــه شــود. مســئله ایــن اســت کــه کرونــا 
چگونــه و طــی چــه فراینــدی بــا اقتصــاد، اجتمــاع، فرهنــگ و سیاســت (کــه در وهلــۀ 

نهایــی یــک کل واحدنــد، نــه چهــار پــارۀ مجــزا) ارتبــاط برقــرار می کنــد. 
ــه قالــب علــت فهــم کــرد و  ــا را نبایــد ب ــه نظــر می رســد کــه کرون از این حیــث ب
ــا نوعــی میانجــی اســت کــه بســیاری از  ــر مســتقل. کرون ــه یــک به اصطــالح متغی ن
بحران هــای ســاختاری را آشــکار و رؤیت پذیــر کــرده اســت. کرونــا در منطــق روابــط 
موجــود وارد شــده اســت و بســیاری از بدکارکردی هــای سیســتمی را آشــکار کــرده 
اســت. بســیار اهمیــت دارد کــه بــه جایــگاه ایــن بیمــاری در دســتگاهی معرفتــی دقت 
کنیــم کــه بنــا اســت تحلیــل کنــد و پروبلماتیــک (یــا نظــام مســئله مندکردن) حاکــم 
بــر فهــم خــود را بشناســیم؛ وگرنــه در دام همــان فهــم متعارفــی١ خواهیــم افتــاد کــه 
ــر در چــه  ــاری همه گی ــه بیم ــم ک ــن مســئله را روشــن کنی ــد ای ذکــرش گذشــت. بای

نقطــه ای از تحلیــل واجــد ارزش تحلیلــی اســت.
است.  اجتماعی  مناسبات  در  مداخله  نوعی  همه گیر  «بیماری 

1. Common sense
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بیماریِ همه گیر به واسطۀ خصلت هایی که دارد، منطِق مناسباتِ 
جاافتاده را هدف می گیرد و می تواند (بالقوه) خصلتی دوران ساز 
داشته باشد. دقیقاً همین خصلتِ درونِی بیماریِ همه گیر است 
که آن را سرتاپا سیاسی می کند. سیاسی از این حیث که با منطِق 
مواجهه  این  شدت  و  شد  خواهد  مواجه  اجتماعی  مناسبات 
بسیار  نیستند)  همه گیر  لزوماً  (که  دیگر  بیماری های  نسبت  به 
عمل  عظیم  نیرویی  همچون  همه گیر  بیماری  است.  متفاوت 
می کند و بسته به نسبتی که با مناسباتِ جاافتادۀ اجتماعی برقرار 
می کند، می تواند در خدمت بازتولید مناسبات پیشین، دگرگونی 
نرم یا برانداختِن سختِ این مناسبات عمل کند. از این رو بیماریِ 
برقرار  فضاها  در  بدن ها  آرایش  با  نسبتی که  به  نظر  با  همه گیر 
می کند، در خدمتِ هندسۀ اجتماعی یا فرم اجتماعی خاصی عمل 
همایند  نیروهایی  چه  با  همه گیر  بیماریِ  اینکه  به  بسته  می کند. 
بیماری  هم ارزشدنِ  شود.  بدل  نوپدید  چیزی  به  می تواند  شود، 
همه گیر با منطقی که آن را همچون بالیی آسمانی مفهوم پردازی 
می کند، با هم ارزشدنش با منطقی که آن را ناشی از ناکارآمدیِ 
به  باید  از این رو  دارد.  متفاوتی  بسیار  نتایج  می پندارد،  حکومت 
خودِ بیماری همه گیر، نه همچون یک ذات، بلکه همچون یک 
نیرو ـ نسبت توجه شود. اینکه همه گیری در چه فضایی رخ می 
را  آن  تحول ساز  منطِق  می شود،  هم ارز  نیروهایی  چه  با  و  دهد 
سخن  همه گیر  بیماری  از  وقتی  وصف  این  با  می کند.  روشن 
می گوییم، صرفاً از نوعی فرایند بیولوژیک و پزشکِی صرف سخن 
مناسبات  تغییر  همه گیر،  بیماری  اصلِی  خصیصۀ  نمی گوییم. 
اجتماعی و دگرگون کردن منطِق روابط اجتماعی است (بسته به 
اینکه با چه نیروهایی و چگونه هم ارز شود). مسئله اینجاست که 
چیزی به نام بیماریِ همه گیر چه نسبتی با حیات اجتماعی برقرار 
چه  مولد  می شود؟  معنا  و  خوانده  روایی  منطِق  چه  در  می کند؟ 
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سیاست هایی شده است یا چه سیاست هایی را از کار می اندازد؟ 
می خورد؟  گره  اجتماع  شکل بندیِ  تاریخِی  فرایند  با  چگونه 
فی نفسه  بیماریِ  نه  تحلیل،  واحد  و  اصلی  مسئلۀ  به این ترتیب، 
است و نه صرفِ شیوه های معنادهی به بیماری؛ مسئله بر سر فهم 
بیماری  همه گیر همچون نیروـ  نسبتی تاریخی است. خودِ بیماری 
و جنس بیماری و خصیصه های آن عاملیتی به آن می بخشند که آن 
را از بیماری های دیگر جدا می کند. بیماریِ همه گیر واجد خصلتی 

خاص است که آن را مستعد نسبت هایی خاص می کند.»١ 
به این معنا کرونا در نسبت های موجود و فرم های جاافتادۀ روابط وارد 
می شود و عاملیت آن در اینجا آشکار می شود. بدون فهِم منطِق روابط 
جاافتاده در قلمروهای سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ (همچون 
یک کِل منظومه ای واحد، نه پاره های مجزا از هم) سخن گفتن از 
نسبت کرونا با این قلمروها تنها به بازتولید شکلی ساده گرایانه از 
سیاهه برداری از پیامد ها فروکاسته خواهد شد. به این ترتیب «کرونا 
نوعی میانجی است که تنش ها، تضاد ها و بحران ها را تشدید می کند، 
بردارها را هم جهت می کند، بسیاری از ایده ها را از کار می اندازد و 

زمین را برای ایده های جدید شخم می زند.»٢ 
«تحلیل های رایج به کرونا خصلتی می دهند که گویی علتی تام و 
مطلق است و همچون عنصری بیرونی وارد جامعه و اقتصاد شده 
است و چیزهایی را ویران می سازد که پیشتر راهشان را به خوبی 
طی می کردند. واقعیت مسئله این است که کرونا چنین خصلتی 
ندارد.»٣ کرونا بیش از هرچیز شبیه به نوعی میانجی عمل می کند. 
برای مثال آن فرایندهای سیاسی ـ اقتصادیِ رایجی که منطِق مرکز 

١. ن.ک آرش حیدری و دیگران، (١٣٩٩). بیماری همه گیر و امر سیاسی: وبای عالم گیر، در تاریخ کرونا، ص ٧٣‑٧٢.

٢. ن.ک آرش حیدری، آرش (١٣٩٩). «فهم پوزیتیویستی از جهان فاجعه آفرین است: دربارۀ بحران کرونا و منطق 
تغییر»، سیاست نامه، شمارۀ ١۴، تابستان ٩٩، ص ۵٧. 
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حاشیه را تعمیق می کنند، در فضایی که کرونا میدان داری می کند، 
با سرعت بیشتری فرایند طرد و بی نواسازی را پیش می برند. «به 
عبارت دقیق تر سازوکارِ اقتصادی و سیاست های رایجی که طی 
دو دهۀ گذشته در جهت تقویت نابرابری عمل کرده بودند، در این 

فضا با سرعت بیشتری به کار می افتند.»١
از ایــن رو آنچــه در ایــن فضــا اهمیتــی بنیادیــن دارد، فهــم نســبت کرونــا بــا وضــع 
موجــود در افقــی تاریخــی اســت. متأســفانه ذیــل عنــوان پژوهــش کاربــردی بخــش 
بزرگــی از خــردِ عالمانــه در قلمــروی علــوم انســانی بــدل بــه نوعــی نگرش ســنجی 
مقطعــی شــده اســت کــه پیامد غلبــۀ فهم متعــارف و پوزیتیویســم بر اقتصــادِ پژوهش 
در ایــران معاصــر اســت. ذیــل ایــدۀ کاربردی بــودن، گویــی بناســت عمــق و پیچیدگــی 
پدیده  هــا ذبــح شــوند و بــه بهانــۀ ارائــۀ راهــکار شــبکه ای کلیشــه ای از راهکار هــا ارائــه 
شــود کــه بناســت همــواره حــول محــور فرهنگ ســازی، آگاهــی بخشــی و آمــوزش 
ــی،  ــودن بناســت چشــم انداز نظــری، نظــم مفهوم ــدۀ کاربردی ب ــد. حــول ای بچرخن
مفروضــات و تمامــی آنچــه مشــاهده را ممکــن می کننــد، کنــار گذاشــته شــوند 
ــه شــود کــه بوروکراســی آن را بفهمــد. گویــی بوروکراســی  ــا به شــکلی ســخن گفت ت
متــر اســت و علــم خــادم آن. ســخن عالمانــه زبانــش، تحلیلــش، جهتــش و تمامــی 
ابعــادش بایــد بــه تــن بوروکراســی انــدازه شــود؛ وگرنــه «کاربــردی» نیســت. امــا ایــن 
پرســش ســر جایــش باقــی اســت کــه کاربــردی بــرای چــه کســانی و چــه سیســتمی؟ 
ــا  ــارۀ پدیده هاســت؛ ام ــه درب ــی عالمان ــد معرفت ــه تولی ــم معطــوف ب ــِل عاِل عم
بــه مســلخ ســازمانی بــرده می شــود و به بهانــۀ کاربردی بــودن ســطوح تحلیلــی و 

چشــم اندازهای بنیادیــن فــدای ســنگینی و ناچابکــی ســازمان ها می شــود. 
ــزی دم دســتی و  ــه چی پرســش «راهــکار شــما چیســت؟» در عمــل می خواهــد ب
ســطحی برســد تــا در ســطوحی فــردی و ســازمانی و بخشــی مجموعــه ای از اقدامــات 
را بــرای یــک بیــالن کاری انجــام دهــد. ایــن پرســش در عمــل خــَرد عالمانــه را خنثــی 

مطالعات  دفتر  اجتماعی،  های  آسیب  و  سیاست گذارانه  راهبردهای  (١٣٩٩). کرونا،  حیدری،  آرش  ن.ک   .١
https://b2n.ir/625897 ،20338 فرهنگی جهاد دانشگاهی، کد
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می کنــد، چــرا کــه راهــکاردادن را از فراینــد فهــم منفــک می کنــد. فهــم پدیــده و 
نســبتش بــا دیگــر اجــزا همــواره مولــد نوعــی راهکار اســت، چــه صریح و چــه ضمنی. 
ــه و  ــه نظــر می رســد کــه بخــش بزرگــی از گفتارهــای عالمان ــا ایــن اوصــاف ب ب
ــج  ــازیِ رای ــان ب ــل در هم ــده اند، در عم ــد ش ــج تولی ــه در فضــای رای ــبه عالمانه ک ش
توصیــف پدیــده و فهرســت بندیِ بــه اصطــالح راهکارهــا حرکــت کرده انــد و بــه 
ــۀ  ــاده در قلمروهــای  چندگان ــا فرم هــای جاافت ــا و نســبتش ب ــردنِ کرون پروبلماتیک ک
حیــات اجتماعــی چنــدان توجــه نشــده اســت. نســبت بیمــاری همه گیــر و امر سیاســی 
ــی  ــد موضوع ــی می توان ــی اجتماع ــای زندگ ــۀ آن در ضرباهنگ ه ــی مداخل و چگونگ
بــرای مطالعــات تاریخــی باشــد.١ فراتررفتــن از چیزهایــی همچــون نگرش ســنجی، 
ــی ـ معلولــی، راهبردگرایــی و راهکارگرایــی،  فردی کــردن فرهنــگ، فهــم مکانیکــِی علّ
نیازمنــد تغییــری در پروبلماتیــک حاکــم بــر فهم امــر اجتماعــی در ایران معاصر اســت 
(خصوصــاً زمانــی کــه از پژوهش هــای کارفرمایــی ســخن می گوییــم). ایــن تغییــر باید 
در جهــت اصالت بخشــی بــه فهــم عالمانــه حرکــت کنــد، نــه اینکــه فهــِم عاِلمانــه را 

وادار کنــد کــه علــم را بــه قامــت بوروکراســی انــدازه کنــد.
بــه ایــن معنــا دوبــاره بایــد بــه ایــن پرســش بازگردیــم کــه کرونــا همچون یــک نیرو 
ـ نســبت چــه رابطــه ای بــا فرم هــای جاافتــاده در قلمــروی سیاســت، فرهنــگ، اقتصاد 
و اجتمــاع (همچــون یــک کل واحــد و منظومــه ای) برقــرار کــرده اســت و طــی چــه 

فراینــدی بحران هــای جاافتــاده در ایــن فرم هــا را تشــدید کــرده اســت؟ 

١. برای دیدن تحلیلی دربارۀ نسبت وبا و امر سیاسی ن.ک حیدری، آرش (١٣٩٩). واژگونه خوانی استبداد ایرانی، 
مانیا هنر.
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پدیــدۀ کوویــد  ١٩   در ایــران نشــان داد ایــن پدیــده صرفــاً نوعــی بیمــاری نیســت کــه تنهــا 
ــر بگــذارد؛ بلکــه به شــکل وســیعی عرصه هــای اقتصــادی،  ــر ســالمت عمومــی تأثی ب
اجتماعــی، مذهبــی، فعالیت هــای مدنــی و بنیادهــای زندگــی را متأثــر کــرده اســت و 
ــق، ضعف هــا، تهدیدهــا و در مواقعــی قوت هــا  ــدک به شــکلی عمی ــی ان در مدت زمان
و فرصت هایــی را بــرای تمامــی بخش هــای نظــام اجتماعــی و سیاســی ایــران آشــکار 
ــه ای مدیریــت می شــد کــه  ــد  ١٩   به گون ــا کووی ــه ب ــوع مواجه ســاخت. ضمــن اینکــه ن
هم زمــان ناتوانــی دولــت و دســتپاچگی آن را نمایــان کــرده و هراســی جــدی  در میــان 
مــردم ایجــاد کــرد. بــا ارجــاع بــه یافته هــای پیشــین در حــوزۀ تحلیــل تماتیــک ویــروس 

١.  دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

٢.  دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
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کوویــد  ١٩   در ایــران، کمــاکان می تــوان بــه درســتی ایــن یافته هــا اذعــان کــرد. یافته هــای 
قبلــی نشــان مــی داد کــه مجمــوع واکنش هــای تحلیلــی از ســوی همــۀ طیف هــا، 
جریان هــا، روشــن فکرها و محقق هــا را می تــوان در دو ســطح مضمــون فراگیــر جــای 

داد: خوانــش پایــداری و خوانــش ناپایــداری از بحــران کوویــد  ١٩   در ایــران. 
در آن یافته هــا منظــور از خوانــش پایــداری، اشــاره بــه قــدرت مانــدگاری و 
ــۀ سیاســت،  ــه  در مناســبات چهارگان ــه اســت ک ــده در جامع ــن پدی ــذاری ای تأثیرگ
ــد گذاشــت.  ــای خواه ــر ج ــود را ب ــر خ ــژه اقتصــاد تأثی ــگ و به وی ــاع، فرهن اجتم
ــت و  ــئلۀ ران ــادی، مس ــادی نه ــی، بی اعتم ــا، ایجــاد فضــای امنیت ــان یافته ه در هم
نارضایتــی عمومــی در مضمــون ســازمان دهندۀ مناســبات سیاســی بــه دســت آمــد. 
مضمــون افزایــش تنش هــای اجتماعــی و زوال ســرمایۀ اجتماعــی مضامیــن مهمــی 
ــون تعارضــات  ــد. در ســطح فرهنگــی دو مضم ــای اجتماعــی بودن در عرصــۀ معن
دینی  علمــی و خوانش هــای افراط گرایانــه از نحــوۀ مبــارزه بــا کوویــد  ١٩   در ایــران بــه 
دســت آمــد. در نهایــت گســترش فقــر، نابرابــری و شــوک های اقتصــادی پی درپــی 
در حــوزۀ اقتصــاد رخ داد. ضمــن اینکــه در مضمــون فراگیــر ناپایــداری کــه به معنــای 
ــده در جامــه تفســیر می شــد، نشــان داد کــه دو برداشــت  ــدگاری ایــن پدی ــود مان نب
شــامل برداشــت نظــام حکمرانــی و برداشــت مدافعــان وضعیــت موجــود مضامیــن 
ــای  مهمــی در ســازمان دهندۀ آن هســتند. در برداشــت های نظــام حکمرانــی در معن
حاکمیتــی آن، ویــروس کرونــا به مثابــۀ فرصتــی بــرای احیــای نهادهــای تعطیل شــده 
از یک ســو و کرونــا به مثابــۀ توطئــه ای غربــی   آمریکایــی تفســیر شــد. در نتایــج 
مهم تریــن مضمــون پایــه در  خوانــش مدافعــان وضعیــت موجــود نیــز بــر باالبــودن 

آســتانۀ تحمــل جامعــه ایرانــی تأکیــد شــده بــود.

بدخیم شــدن وضعیــت جامعــه بــا ورود کوویــد  ١٩   در ترکیــب بــا 
مختصــات پایــدار جامعــۀ ایرانــی

ــه تحلیل هایــی صحــه  ــوان ب بعــد از گذشــت بیــش از یــک ســال، به درســتی مــی ت
گذاشــت کــه معتقــد بــه مانــدگاری پدیــدۀ کرونــا در جامعــه بودنــد. تشــدید بحران هــا 
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در ابعــاد اقتصــادی، بــروز نارضایتی هــا در عرصــۀ سیاســی، شــکل گیری تضادهــای 
جدیــد در برداشــت های رادیکالــی از فرهنــگ دینــی و در نهایــت تــداوم رونــد نزولــی 
ســرمایه اجتماعــی، نشــان می دهــد کــه جامعــۀ ایــران کمــاکان بــا ایــن بحــران درگیــر 
ــۀ مهــم و واقعیــت دیگــر ایــن اســت کــه ایــن وضعیــت کمــاکان  خواهــد بــود. نکت
در ترکیــب ویژگی هــا و مختصــات پایــدار جامعــۀ ایــران، همــواره موجــب تعمیــق 
وضعیتــی  به عنــوان  ویژگی هــا  ایــن  می شــود.  مضاعــف  بحران هــای  و  مســائل 
پایــدار، حیــات اجتماعــی را متأثــر کــرده اســت. ضمــن اینکــه همــۀ ایــن ویژگی هــا 
و مختصــات (اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی) به عنــوان مجموعــه ای از 
ــد؛  ــا و پایدارن متغیرهــا، در افزایــش نگرانی هــای عمومــی و تجمیــع بحران هــا، پای
ــد و در  ــان می دهن ــود را نش ــم خ ــائل ه ــن مس ــی، ای ــران آت ــر بح ــروز ه ــی در ب یعن
ــا تجمیــع مســائل بدخیــم شــکل می گیــرد. به عبارتــی  نهایــت، تجمیــع بحران هــا ی
دیگــر، ایــن مختصــات اعــم از (سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی) به شــکل 
زنجیــره ای و به هم پیوســته اســت و در تولیــد و بازتولیــد مســائل نقــش ایفــا می کنــد. 
ایــن صورت بنــدی از مختصــات مهــم در کشــور، تــا حــدودی زیــادی بازتاب دهنــدۀ 

تصویــر عمومــی از وضعیــت فعلــی در جامعــۀ ایــران امــروز اســت.
 در تصویــری عمومــی و درک شــدنی ایــن مختصــات پایــدار در چهارچوب هــای 
فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی خــود را نشــان می دهنــد. ایــن مختصــات 
پایــدار در حــوزۀ اقتصــادی در ابعــادی  نظیــر بی توجهــی بــه مســئلۀ مالکیــت، فقــدان 
ارتبــاط ارگانیــک و نظام منــد بــا نظــام جهانــی، پایایــی رکــود تورمــی، میــزان انــدک 
ــه اســت. در عرصــۀ  ــاب یافت ســرمایه گذاری و وجــود فســاد سازمان  دهی شــده بازت
اجتماعــی وضعیــت در کشــور به گونــه ای اســت کــه کشــور طــی مدت هــای طوالنــی 
ــرده  ــگان دانشــگاهی و غیردانشــگاهی ضعیــف عمــل ک در اســتفاده از شــبکۀ نخب
اســت. در ایــن زمینــه زوال ســرمایۀ اجتماعــی، به ویــژه در عرصــۀ اعتمــاد نهــادی، 
فقــدان توجــه بــه مطالبــات عمومــی، فهــم نادرســت از انتظارهــای نســل های جدیــد، 
ــه  در شــناخت مســائل  ــم یگان ــدان فه ــدی و فق ــۀ متوســط، ناکارآم تضعیــف طبق

زمــان و شــکنندگی جامعــۀ مدنــی، کامــًال مشــهود اســت. 
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ــا کلیشــه های ســنت و  ــی ب ــۀ ایران ــی  رابطــۀ جامع در حــوزۀ فرهنگــی به طــور کل
ــا ویژگی هــای  ــه تاریــخ باســتانی و نــوع مواجهــه اش ب مذهــب از یک ســو وگرایــش  ب
عصــر مــدرن یــا مدرنیســم، دچــار گسســت اســت. در واقــع فقــدان مراجــع اجتماعــی 
اطمینان بخــش و به دنبــال آن بحــران هویــت در رفتارهــای روزمــره، باعث شــکل گیری 
ارزش هــا و مناســبت های ریاکارانــه، متضــاد، نامشــخص و چندگــون شــده اســت. در 
نهایــت، بخــش گســترده ای از فرهنــگ جامعــۀ ایرانــی بــا دخالت هــای مــداوم نهادهای 
سیاســی، کمــاکان نتوانســته اســت نســبت و رابطــۀ خود را بــا مفاهیم ســنت، مدرنیته، 

مذهــب و تاریــخ ســرزمینی ایــران مشــخص کنــد. 
ویژگی هــای فــوق در زمانــۀ تجربــۀ بحــران، بیــش از پیــش خــود را نمایــان 
می ســازد. بــه طــور مشــخص در پدیــدۀ کوویــد  ١٩   در ایــران، می تــوان آثــار آن را 
مشــاهده کــرد کــه کمــاکان در ابعــاد و روایت هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
روایت هــای اجتماعــی بازتــاب دارد. نخســت اینکــه در رابطــه بــا ورود کوویــد  ١٩   بــه 
ایــران، نخســتین واکنش هــا بــا برخودهــای سیاســی همــراه بــود و می تــوان گفــت کــه 
بنــا بــه هــر دلیلــی، مســئلۀ ســالمت عمومــی ملــت در اولویت تصمیمــات قــرار نگرفته 
بــود؛ در حالــی کــه اکثــر مــردم دربــارۀ پدیــدۀ کرونــا نگرانــی عمیقــی داشــته و دارنــد.

نکتــۀ دوم، تأکیــد بــر ایــن واقعیــت اســت کــه زندگــی عمومــی مــردم ایــران تــا 
پیــش از وضعیــت کرونایــی هــم، به لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی و روانــی حاکــم، 
دشــوار بــود. بــا ورود کوویــد  ١٩   بــر وضعیــت نیــروی کار و صنایــع تولیــدی و 
ــت  ــم ماهی ــوم، فه ــۀ س ــد. نکت ــدیدی وارد آم ــوک ش ــران ش ــی در ای ــای مال بازاره
کنش  واکنــش جهــان ایرانــی تشــیع بــه بیمــاری کرونــا بــود کــه بــر وضعیــت عمومــی 
کرونــا در ایــران تأثیــر گذاشــت. فهــم ایــن موضــوع تــا حــدود زیــادی نیازمنــد فهــم 
ــا «امــر اجتماعــی» اســت. از ایــن حیــث، وضعیــت  ــی» ب ــوع مناســبات «امــر دین ن
کرونایی شــدۀ جامعــۀ ایــران، متأثــر از نــوع موضع گیــری بخــش ایدئولوژیــک 
حکومــت (نفــی شــیوع ویــروس کوویــد  ١٩  ) بــود، به ویــژه پیــش از مراســم ٢٢بهمــن 
١٣٩٨. در واقــع، مخالفــت مقامــات سیاســی و همچنیــن نیروهــای ایدئولوژیــک، 
ــردن  ــا قرنطینه ک ــران و مخالفــت ب ــد  ١٩   در ای ــار شــیوع کووی ــا اطالع رســانی اخب ب
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ــا بخــش نســبتاً  شــهر قــم به خاطــر اهمیــت مذهبی  فقهــی و سیاســی، ســبب شــد ت
غیرایدئولوژیــک حکومــت (بــا محوریــت قــوۀ مجریــه و وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی) اطالع رســانی قطــره ای و ضعیفــی را انجــام دهــد و مســتقیم بــر 

ــر بگــذارد. ــی تأثی شــرایط کرونایی شــدۀ جامعــۀ ایران
نکتــۀ چهــارم و نهایــی اینکــه تصویــر اجتماعــی و عمومــی  از وضعیت کشــاکش 
ــن  ــاکان ای ــه کم ــود ک ــت از ب ــار روای ــر چه ــران، بیانگ ــا در ای آرا در خصــوص کرون
روایت هــا نیــز تــداوم دارد.١ می تــوان ایــن وضعیــت عمومــی را در چهــار روایــت  در 
نظــر گرفــت کــه در ارتبــاط بــا یکدیگــر هســتند: ١. روایــت دینــی؛ ٢. روایــت بــازار؛ 

٣. روایــت دولتــی؛ ۴. روایــت پزشــکی.
١.در روایــت دینــی  کــه اعتبــار خــود را از مرجعیــت دینــی بــه دســت مــی آورد، 
نهادهــای مذهبــی از قــدرت ایدئولوژیــک اســتفاده می کننــد و در مناســبات و 
منازعــات بــا ســایر روایت هــا از تســلط زیــادی برخوردارنــد.٢.در روایــت دولتــی، 
هــدف مجموعــۀ قــوۀ مجریــه و عملکــرد نهادهــای دولتــی در رســاندن جامعــه بــه 
شــرایط عــادی اســت. در ایــن روایــت، درک نهــاد دولــت به گونــه ای عمــل می کنــد 
ــق ممکــن، شــرایط را به ســمت عادی ســازی مناســبات در کشــور  ــه هــر طری کــه ب
ــۀ پزشــکی و  ــت جامع ــر ســر ظرفی ــت پزشــکی، مســئله ب ــد.٣ .در روای ــت کن هدای
تنهایــی وصف ناپذیــر کادر درمــان در ایــران دربــارۀ مســئلۀ بیمــاری و ســالمت 
ــر از همراهــی و اطاعــت از  ــا آگاهــی از ایــن وضعیــت، ناگزی عمومــی اســت کــه ب
دو روایــت ذکــر شــده (روایــت ایدئولوژیــک و روایــت دولتــی) اســت.۴. روایــت 
ــا در جامعــۀ ایــران اســت. شــرایط  ــازار از وضعیــت عمومــی کرون چهارم،روایــت ب
ــی مهمــی بــه شــمار می آیــد. در ایــن روایــت،  اقتصــادی بــد در ایــن زمینــه، متغیــر علّ
بــازار در معنــای اقتصــادی آن، در تــالش و تقالســت تــا کمتریــن آســیب را متحمــل 
شــود. دغدغــۀ روایــت بــازاری، ازَسرگرفته شــدن مناســبات تجــاری اســت. جــدا از 
مناســبات میــان ایــن گفتارهــا و منازعاتــی کــه در آن برقــرار اســت، بــه نظــر می رســد 
و  تعامل هــا  روایت هاســت.  ایــن  ایــران گرفتــار  در  عمومــی  شــرایط کرونایــی 

١. از حسام سالمت بابت راهنمایی در فهم این روایت ها سپاسگزاریم. 
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چانه زنی هــا در هرکــدام از روایت هــای فــوق، بســیار پیچیــده، پرتنــش و ســودگرایانه 
اســت. نکتــۀ شــایان توجــه ایــن اســت کــه اســتمرار وضعیــت فعلــی، در هــر چهــار 

روایــت ممکــن، تشــدید بحــران را در فضــای عمومــی بــه دنبــال دارد.
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۲  

مقدمه
ســازمان همــکاری اســالمی (OIC)،٣ دومیــن ســازمان بیــن دولتــی پــس از ســازمان 
ملــل متحــد اســت کــه از زمــان تأســیس (١٩۶٩) تاکنــون ۵٧ کشــور از چهــار قــاره 
(آســیا، آفریقــا، اروپــا و آمریــکا) را شــامل می شــود. ایــن ســازمان، صــدای جمعــی 
ــان  ــع جه ــت از مناف ــان اســالم شــمرده می شــود و اهدافــش حفاظــت و حمای جه
اســالم، ترویــج صلــح بین المللــی و هماهنگــی میــان افــراد مختلــف جهــان اســت 
(Tadjdini, 2012: 37 به نقــل از میرمحمــدی، ١٣٩۶، ص. ١٧٧). ســازمان در 

.Alihatami@ut.ac.ir ١. عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

.hpnik@yahoo.com ٢. پژوهشگر اجتماعی

٣. در سال ٢٠١١ سازمان کنفرانس اسالمی به سازمان همکاری اسالمی تغییر نام داد.



٢١۴ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

ــف  ــود تعری ــرای خ ــی را ب ــداف گوناگون ــود اه ــات خ ــه حی ــش از پنج ده ــول بی ط
کــرده اســت، ماننــد اتخــاذ سیاســت واحــد در قبــال جنــگ اعــراب و اســرائیل در 
ســال ١٩۶٧ و نیــز همــکاری بــا کشــورهای مســلمان در برابــر بحران هــای گوناگــون 
ــۀ  ــوب برنام ــال ٢٠١٩ در چهارچ ــی در س ــی و مذهب ــادی، فرهنگ ــی، اقتص سیاس
عمــل ده ســاله. به این ترتیــب، بــه نظــر می رســد شــیوع کرونــا و چالش هــای مرتبــط 
ــر  ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــو ب ــور عض ــای ۵٧ کش ــط و همکاری ه ــد در رواب ــا آن، بای ب
١میلیــارد و ٩٣٧ میلیــون نفــر، بــه عبارتــی نزدیــک بــه ٢۵ درصــد از جمعیــت کل 
جهــان، فصــل تــازه ای بگشــاید. ایــن موضــوع به ویــژه دربــارۀ ٧ کشــور بــزرگ 
اســالمی ‑اندونــزی، پاکســتان، نیجریــه، بنــگالدش، مصــر، ترکیــه و ایــران‑ صدق 
ــه ۶٠ درصــد از کل  ــد (نزدیــک ب ــد کــه به ترتیــب بیشــترین جمعیــت را دارن می کن

جمعیــت کشــورهای ســازمان همــکاری اســالمی).
ــارت اســت  ــه عب ــن مقال ــدف ای ــود، ه ــای موج ــه داده ه ــب با توجه ب به این ترتی
ــا، سیاســت گذاری ها و تفاوت هــا در تعــداد کل مــوارد  از برررســی وضعیــت کرون

ــر کشــورهای ســازمان همــکاری اســالمی. کوویــد‑١٩ و مرگ ومی

روش شناسی
ــارۀ آســیا (٢۶  ــۀ پیــش رو ۵٣ کشــور عضــو ســازمان همــکاری اســالمی در ق  مطالع
ــده  ــات جمع آوری ش ــرد.١ اطالع ــر می گی ــور) را در ب ــا (٢٧ کش ــارۀ آفریق ــور) و ق کش
ــداد  ــده، تع ــای انجام ش ــداد تســت های کرون ــت، تع ــامل جمعی ــی ٢٠٢١ ش در ٢۴ م
کل مــوارد کوویــد‑١٩ و مرگ و میــر ناشــی از آن از تارنمــای ٢worldometers اخــذ 
شــده اند. همچنیــن داده هــای تولیــد ناخالــص داخلــی (GDP)، از گــزارش صنــدوق 
بین المللــی پــول بــه دســت آمــده و بــرای داده هــای مربــوط بــه تخــت بیمارســتان و تعداد 
ــر چالــش  پزشــکان از گــزارش توســعۀ انســانی٢٠٢٠ اســتفاده شــده اســت. عــالوه ب

١. گفتنی است با توجه به اینکه داده های مربوط به کرونا برای کشور ترکمنستان موجود نبود، این کشور و کشورهای 
آلبانی، گویان و سورینام به دلیل واقع شدن در قاره ای غیر از آسیا و آفریقا، از داده ها خارج شدند و در نهایت برای 

مقایسه و تحلیل کشورهای مسلمان از ٢٧ کشور آفریقایی و ٢۶ کشور آسیایی استفاده شد.
2.  www.worldometers.info
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ــر، بایــد وضعیــت کوویــد‑١٩ در کشــورها به طــور  گــردآوری داده هــای مرتبــط معتب
بیانگــری ســنجیده می شــد؛ ازایــن رو در اینجــا بــرای مقایســۀ ملموس تــر شــاخص های 
مورد مطالعــه بــا اعمــال ضرایــب وزنــی نســبت بــه ١میلیــون نفر، محاســبه خواهد شــد.

ویژگی های جمعیتی و بهداشتی و وضعیت کرونا
ــکاری  ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــناختی کش ــاخص های جمعیت ش ــر ش ــالوه ب ع
ــورهای  ــت کش ــد، ۶٠٫٢ درصــد از جمعی ــان ش ــه بی ــه در بخــش مقدم اســالمی ک
مورد مطالعــه در قــارۀ آســیا و ٣٩٫٨ درصــد در قــارۀ آفریقــا زندگــی می کننــد. 
ــری  ــت همه گی ــا وضعی ــه ب ــورها ک ــن کش ــم در ای ــاری مه ــای آم برخــی از ویژگی ه
ویــروس کوویــد‑١٩ مرتبط انــد، عبارت انــد از: تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 
کشــورها کــه در مجمــوع بالــغ اســت بــر ١٣٩٫٩٨٨ دالر (آســیا ٢٢٩٫٨٣۵ دالر و 
آفریقــا ۵٣٫۴٧٠ دالر)؛ امــری کــه تــا حــدودی وضعیــت زیرســاخت های مرتبــط و 
تــاب آوری نظام هــای درمانــی و اجتماعــی ایــن کشــورها در برابــر ضربــات موج هــای 
کرونــا را تبییــن می کنــد. در کنــار تولیــد ناخالــص داخلــی نســبتاً کــم، نســبت تعــداد 
ــن کشــورها، وضعیت هــای آســیب پذیر را نشــان می دهــد.  ــه جمعیــت ای پزشــک ب
ــن  ــت در ای ــر جمعی ــزار نف ــر ١٠ ه ــکان در ه ــداد پزش ــبت تع ــتا، نس ــن راس در ای
کشــورها ١٠٫۶ پزشــک اســت (به تفکیــک بــرای کشــورهای آســیایی ١٧٫٩ و بــرای 
کشــورهای آفریقایــی ٣٫٩ پزشــک). ایــن در حالــی اســت کــه ایــن شــاخص بــرای 
جهــان ١۵٫۵ پزشــک بــرای هــر ١٠ نفــر جمعیــت اســت. همچنیــن تعــداد تخــت 
ــک ٢٣ تخــت  ــر)، ١٧٫۵ تخــت اســت (به تفکی ــزار نف ــرای ١٠ ه ــتانی (ب بیمارس
بــرای کشــورهای آســیایی و ١١٫٣ تخــت بــرای کشــورهای آفریقایــی) کــه باتوجه بــه 
ــورهای  ــژه کش ــر، به وی ــزار نف ــر ١٠ ه ــه ازای ه ــی ٢٧ تخــت ب ــاخص های جهان ش

ــد. ــایی می کن ــیب پذیری شناس ــت آس ــلمان را در وضعی ــی مس آفریقای
به طــور مشــخص، تعــداد مبتالیــان بــه کوویــد ١٩ تــا زمــان گــردآوری داده هــای 
ایــن جســتار (٢۴ مــی٢٠٢١)، در جهــان ١۶٨٫۴٨٠٫١۵٨ نفــر بــوده اســت کــه ١١٫٧ 
درصــد ( ١٩٫٧۶٨٫۴۶۵ نفــر) از ایــن مبتالیــان متعلــق بــه کشــورهای  مورد مطالعــه 
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بوده انــد. همچنیــن تعــداد مرگ ومیــر در اثــر کرونــا در جهــان ٣٫۴٩٨٫٣١٩ نفــر بــوده 
ــاده  کــه از ایــن تعــداد، ٩٫۵ درصــد مرگ ومیرهــا در کشــورهای مســلمان اتفــاق افت
اســت. در مقــام مقایســه، تعــداد مبتالیــان بــه کوویــد‑١٩ در کشــورهای آفریقایــی 
مســلمان، کمتــر از کشــورهای آســیایی مســلمان بــوده اســت. مرگ و میر در کشــورهای 

آســیایی (٧٫٩ درصــد) بیشــتر از کشــورهای آفریقایــی (١٫۶ درصــد) بــوده اســت.
ــان  ــا نش ــری کرون ــا دنیاگی ــه ب ــازوکارهای مقابل ــارۀ س ــای پژوهــش درب یافته ه
می دهنــد کــه تاکنــون (تــا هنــگام گــردآوری ایــن داده هــا)، ٢۵۶٫۴٨١٫٩٩٨ تســت 
کرونــا در کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اســالمی انجــام شــده اســت کــه در 
مقایســه بــا جمعیــت ایــن کشــورها، ایــن رقــم تنهــا ١٠٫٧ درصــد از کل تســت های 
انجام شــده در جهــان را شــامل می شــود. اگــر ایــن شــمار نــازل را بــه تفکیــک 
ــر روشــن تری دســت  ــه تصوی ــی ب ــورهای آفریقای ــارۀ کش ــم، درب ــان کنی ــاره ای بی ق
می یابیــم: ٠٫٩ درصــد تســت کرونــا در ایــن کشــورها در مقایســه بــا ٩٫٨ درصــد در 

کشــورهای مســلمان آســیایی.
بــرای مقایســۀ بهتــر اگــر بخواهیــم شــاخص تســت، مبتالیــان بــه کرونــا و 
مرگ ومیرهــا بــر اثــر ایــن بیمــاری را در ١ میلیــون نفــر نشــان دهیــم، بایــد بگوییــم 
میانگین تســت در کشــورهای مســلمان آســیایی ۵٨۵٫٨٨٧ تســت و برای کشورهای 
ــن در ۵٣ کشــور  ــوده اســت؛ بنابرای ــر ب ــون نف ــی ۵۵٫٠٣۴ تســت در ١ میلی آفریقای
عضــو ســازمان همــکاری اســالمی، تعــداد ٣١۵٫٢۵٧ تســت بــرای ١ میلیــون نفــر 
جمعیــت انجــام گرفتــه اســت. بــرای به دســت آوردن تصویــر روشــن تری از وضعیــت 
و  ابتــال  آمارهــای  می تــوان  اینجــا  در  مورد مورد مطالعــه،  کشــورهای  در  کرونــا 
مرگ ومیــر را در مقیــاس ١ میلیــون بیــان کــرد. در ایــن راســتا، تعــداد مبتالیــان بــه 
ــرای کشــورهای  ــوده اســت، ب ــر ب ــان ٢١٫۶١۴ نف ــر در جه ــون نف ــا در ١ میلی کرون
آســیایی ٣۵٫٠٩٣ نفــر و بــرای کشــورهای آفریقایــی۴٫٧٠۶ نفــر؛ درحالی کــه ایــن 
آمــار بــرای کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اســالمی ١٩٫۶١٣ نفــر بــوده اســت. 
ــک از ۴  ــه هیچ ی ــرد ک ــن ک ــت تبیی ــن واقعی ــر اســاس ای ــوان ب ــاوت را می ت ــن تف ای
ــل و فرانســه)  ــد، برزی ــکا، هن ــال (به ترتیــب آمری کشــور نخســت از نظــر شــمار ابت
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جــزو کشــورهای مســلمان مورد مورد بحــث قــرار نمی گیرنــد. مرگ ومیــر در اثــر 
ــر در  ــوده اســت. مرگ و می ــر ب ــون نف ــر ١ میلی ــر در ه ــان ۴۴٨٫٨ نف ــا در جه کرون
کشــورهای آســیایی ٣١٧٫٢ نفــر، کشــورهای آفریقایــی ١٠۶٫۶ نفــر و کشــورهای 

عضــو ســازمان همــکاری اســالمی ٢٠٩٫٩ نفــر در ١ میلیــون نفــر بــوده اســت.
به طــور مشــخص تر دربــارۀ کشــورهای مســلمان مورد مطالعــه بحــث کنیــم. 
ایــران   ،(۵٫١٧٨٫۶۴٨) ترکیــه  کشــورهای  در  تســت کرونــا  تعــداد  بیشــترین 
ــه  ــا در مقایس ــه اســت؛ ام ــام گرفت ــزی (١٫٧۶٩٫٩۴٠) انج (٢٫٨٢٣٫٨٨٧) و اندون
بــا جمعیــت کشــورها و انجــام تســت در ١میلیــون نفــر، کشــورهای امــارات متحــده 
عربــی ( ۴٫٨٢۴٫٢۵٧)، بحریــن (٢٫۵۴٨٫٢۵۵) و مالدیــو (١٫۵٠۴٫٧۶٣) جایــگاه 

اول تــا ســوم را داشــته اند.
 ۴٩٫٢٠۵) اندونــزی  نفــر)،   ٧٨٫٣٨١) ایــران  اینکــه کشــورهای  ســرانجام 
ــن کشــورها  ــان ای ــر در می ــار مرگ ومی ــر)، بیشــترین آم ــه (۴۶٫٠٧١ نف ــر) و ترکی نف
را داشــته اند. هرچنــد با توجه بــه نســبت جمعیــت، بیشــترین میــزان مرگ ومیــر 
به ترتیــب بــه کشــورهای لبنــان، تونــس، ایــران و اردن تعلــق می گیــرد کــه به ترتیــب 
بــا داشــتن ١١٢٨، ١٠٢١، ٩٢٣ و ٩٠٩ نفــر در ١میلیــون نفــر، بیشــترین مرگ ومیــر 

ــکاری داشــته اند. ــان کشــورهای ســازمان هم ــا را می ــر کرون در اث

تبیین یافته های پژوهش
براســاس نتایــج به دســت آمده از لحــاظ آمــاری، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بیــن شــمار 
تســت های انجام شــده و درآمــد ناخالــص داخلــی دیــده می شــود (٠٫٧٢۴r= r و 
٠٫٠٠٠= sig). به طــور مشــابهی، رابطــۀ معنــاداری نیــز میــان شــمار پزشــک بــه ازای ١٠ 
هــزار نفــر و درآمــد ناخالــص داخلــی وجــود دارد (٠٫٣۴٧= rو ٠٫٠١۴= sig). هرچنــد 
اگــر رابطــۀ میــان شــمار تســت های انجام شــده در ١ میلیــون نفــر را در معادلــه جایگزین 
کنیــم، بــه رابطــۀ معنــاداری میــان درآمد ناخالص داخلی و شــمار تســت های انجام شــده 
ــاداری  ــۀ معن ــز رابط ــا نی ــه، در اینج ــیم (٠٫١۵٨= r و ٠٫٢۶٨=sig). بااین هم نمی رس
میــان شــمار پزشــک بــرای هــر ١٠ هــزار نفــر و شــمار تســت های انجام شــده وجــود 
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دارد (٠٫٣٧٩= r و ٠٫٠٠٧= sig). بــه ســخن دیگــر، در اینجــا نقــش زیرســاخت های 
درمانــی و کادر درمانــی متخصــص برجســته می شــود و صرفــاً برحســب شــاخص های 

اقتصــادی نمی تــوان آثــار بیمــاری کرونــا بــر جمعیت هــا را تببیــن کــرد.
همچنیــن رابطــۀ معنــاداری میــان وضعیــت اقتصادی (برحســب شــاخص درآمد 
 =٠٫٧٣۵r) ــه چشــم خــورد ــد ١٩   ب ــه کووی ــان ب ــی) و شــمار مبتالی ناخالــص داخل
ــان، زیرســاخت های  ــان شــمار مبتالی ــادار مشــابهی می و٠٫٠٠٠= sig). رابطــۀ معن
درمانــی (تعــداد تخــت بیمارســتانی) و کادر درمانــی متخصص (در اینجا پزشــکان) 
دیــده شــد. بــه عبارتــی، رابطــۀ معنــاداری میــان شــمار مبتالیــان در ١ میلیون نفر، شــمار 
پزشــکان بــه ازای هــر ١٠ هــزار نفــر (٠٫۵٨٢=  rو ٠٫٠٠٠ = sig) و نیــز شــمار تخــت 

بیمارســتانی بــه ازای هــر ١٠ هــزار نفــر (٠٫٣۴٩=  rو ٠٫٠١۶ = sig)، وجــود داشــت.
ســرانجام اینکــه میــان آمارهــای مرگ ومیــر بــر اثــر کوویــد ١٩   بــا متغیــر درآمــد 
ناخالــص داخلــی (٠٫٧٣٢= r و ٠٫٠٠٠= sig)، رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری دیــده 
شــد. همیــن معنــاداری نیــز میــان شــمار مرگ ومیرهــای کرونایــی در ١ میلیــون نفــر و 
شــمار پزشــکان بــه ازای هــر ١٠ هــزار نفــر (٠٫۴٧٠r= و ٠٫٠٠٠ = sig) بــه دســت آمــد.

نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشـان داده اسـت که از کل مبتالیان به کووید ١٩   نزدیک ١٢ درصد 
(١١٫٨ درصد)، در کشـورهای مورد مطالعه زندگی می کنند (به تفکیک ١٠٫۵ درصد در 
آسـیا و ١٫٢ د رصد در آفریقا). همچنین، نتایج نشـان داد که از کل تسـت های کووید ١٩   
تنها ١٠٫٧ درصد در بین شـهروندان این کشـورها انجام شـده اسـت (٩٫٨ درصد در آسـیا 
و ٠٫٩ درصد در آفریقا)، با اینکه در مجموع ٢۵ درصد از جمعیت جهان در این کشورها 
زندگـی می کننـد. باتوجه بـه اینکـه بیشـترین آمارهای مرگ و میـر متعلق به ایـاالت متحده، 
هنـد، برزیـل و فرانسـه اسـت، سـهم مرگ ومیرهـای مربـوط بـه کوویـد ١٩   در کشـورهای 
اسـالمی ٩٫۵ درصد اسـت (٧٫٩ درصد در آسـیا و ١٫۶ درصد در آفریقا). تبیین داده های 
آماری نشـان داده اند که زیرسـاخت های بهداشـتی و نیروی متخصص رابطۀ معناداری با 
کاهش میزان مرگ ومیرهای کرونایی داشـته اند؛ درحالی که چنین رابطه ای میان شـاخص 
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اقتصـادی درآمـد ناخالص داخلی و مرگ ومیر کرونایی دیده نشـد.
در پایــان بــه نظــر می رســد کــه عــالوه بــر متغیرهــای اقتصــادی و شــاخص های 
کمتــر  نســبتاً  آمارهــای  هســتیم کــه  تببین هایــی  نیازمنــد  درمانــی  ـ  بهداشــتی 
مرگ ومیرهــای کرونایــی کشــورهای اســالمی در مقایســه بــا دیگــر کشــورها را 
توضیــح دهــد. از ســوی دیگــر، جوانــی ســاختار ســنی بیشــتر کشــورهای مســلمان، 
به ویــژه کشــورهای آفریقایــی تــا انــدازۀ زیــادی می توانــد آمارهــای کمتــری از 
مــرگ نســبت بــه دیگــر کشــورهای جهــان را تبییــن کنــد. بااین حــال، چنیــن تبیینــی 
ــر و مفصل تــری اســت. از ســوی دیگــر،  ــد پژوهــش جمعیت شــناختی فراگی نیازمن
بــه نظــر می رســد کــه دیــن اســالم نیــز می توانــد بخشــی از چرایــی آمارهــای کمتــر 
مرگ ومیرهــای کرونایــی در کشــورهای مورد مطالعــه را توضیــح دهــد. در «ســطح 
ــری دیــن اســالم در اجــرای احــکام در  ــه نظــر می رســد کــه انعطاف پذی نهــادی»، ب
شــرایط اضطــراری از ســویی و همــکاری علمــای دینــی بــا دولت هــا بــرای توقــف 
مناســک و مراســم  مذهبــی از ســوی دیگــر، باعــث موفقیت آمیزبــودن بســیاری 
ــه  ــرای نمون ــاره، ب ــن ب ــوده اســت. در ای ــن کشــورها ب ــات پیشــگیرانه در ای از اقدام
ــا بسته شــدن امــکان مذهبــی ـ زیارتــی در روزهــای  می تــوان توقــف مراســم حــج ی
اوج کرونــا در ایــران را نــام بــرد و آن را مقایســه کــرد بــا برگــزاری مناســک دینــی هنــد 
و در هندوســتان در دورۀ مــوج کرونــا. در «ســطح اجتماعــی»، ســبک زندگــی عمــوم 
ــر بهداشــت شــخصی و پاکیزگــی محیط هــای زندگــی شــخصی و  مســلمانان کــه ب
ــد. ســرانجام، در  ــن کن ــد بخشــی از واقعیــت را تبیی ــد دارد، می توان اجتماعــی تأکی
ــت را  ــوکل و اجاب ــۀ ت ــی، مقول ــان دین ــوان ایم ــردی ـ روان شــناختی» می ت «ســطح ف
به مثابــۀ عوامــل روان شــناختی بــه تبییــن بــاال افــزود. بــه نظــر می رســد ویژگی هــای 
خــاص نهفتــه در ادیــانـ  کــه کم و بیــش در همــۀ ادیــان بــه شــکل های گوناگــون یافــت 
ــه، مقاومــت و امیــد در دوران همه گیــری  ــدان در حفــظ روحی ــه باورمن می شــود ـ  ب
یــا ابتــال بــه نوعــی بیمــاری کشــنده کمــک می رســاند. در پایــان پژوهــش پیــش رو 
مایــل اســت ایــن مورد موضــوع اخیــر را به عنــوان پیشــنهاد پژوهشــی در حــوزۀ 

ــد. ــن مطــرح کن جامعه شناســی دی



٢٢٠ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

منابع
و  صلح  اسالمی،  همکاری  سازمان  ده سالۀ  عمل  «برنامه های   .(١٣٩۶) سیدمصطفی  میرمحمدی، 
امنیت بین المللی»، فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسالم و غرب، بهار ١٣٩۶، دورۀ ۴، شمارۀ 

١، صص. ٢٠٢‑١٧٣.

Tadjdini, Azin. (2012). The Organization of Islamic Cooperation and Regional Challenges to 
International Law and Security, Amsterdam Law Forum Vol.4.No2 (2012) Spring Issue.

Report for Selected Country Groups and Subjects”. World Economic Outlook. International 
Monetary Fund. October 2018.

Human Development Report 2020, Available in: http://hdr.undp.org/en/2020-report

https://www.worldometers.info/coronavirus/



    





      
     

۱  

چکیده
ــا بررســی انتقــادی شــیوه های ناکارآمــد  ــۀ اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته٢ ب در مقال
ــۀ جراحــت روانــی اشــاره  شــد کــه بســطی  ــه مقول ــا، ب ــا ویــروس کرون رویارویــی ب
ــی  ــا و انتظــارات پیشــین و وضعیت ــان نظــام باوره تفســیری اســت از تعارضــی می
ــه  ــردم در مواجه ــر، م ــن تعبی ــه ای ــد. ب ــروز می یاب ــه ب ــی جامع ــت عین ــه در فعلی ک
بــا ناتوانایی هــا و ناکارکردی هــای سیســتم در مقابــل ویــروس قــداری کــه همــۀ 
توانایی هــا و پیشــرفت های تخصصــی را بــه چالــش کشــیده بــود، بــه نوعــی 
ــد  ــده بودن ــار ش ــیب زا دچ ــداد آس ــد روی ــردگِی بع ــی و افس ــبه بهت زدگ ــت ش حال

١. دکتری تخصصی روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

٢. جاللی، محمدرضا؛ کرونا و جراحت روانی؛ تحلیلی روان شناختی از عارضۀ کرونا در جامعۀ ایران (١٣٩٩). کرونا 
و جامعۀ ایران: سویه های فرهنگی و اجتماعی (مجموعه مقاالت). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
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ــا و  ــه ای در مهــار کرون ــان ادراکــی از نابســندگی های مقابل کــه بازنمایــی تقابــل می
ــتار  ــتند. در نوش ــت داش ــوارد حکای ــن م ــدی در ای ــر احاطه من ــه ب ــود ک ــی ب تصورات
ــده  ــال و آین ــته، ح ــیمی از گذش ــع ترس ــه مقط ــون در س ــن مضم ــر همی ــش  رو ب پی
ــر اســت از آشــفتگی ها، نابســامانی ها  ــم. گذشــته ای کــه پ تأمــل مقایســه ای می کنی
ــتِ  ــدۀ واقعی ــه پس خوردهــای تأدیب کنن ــی ک ــی؛ حال ــروز داعیه گری هــای عادت و ب
بی احســاس موجــب تعدیل هــای ناگزیــری در آن شــده؛ و آینــده ای کــه بایــد بــر ایــن 

ــال شــود. ــا و دنب ــی بن ــته های تجرب ــا و داش ــی و داده ه مبان

روانــِی  جراحــت  بحــران،  در  مقابلــه  ایــران،  در  واژه هــای کلیــدی: کرونــا 
نگــران آینــده ای  همچنــان، 
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بیان مسئله
ــا ویروس هــای ســارس و مــرس  ــا همــۀ پیشــینه و مشــابهتی کــه ب ــا ب ویــروس کرون
ــاری ناشــناخته ای شــد.  ــود و موجــد و موجــب بیم داشــت، ویروســی ناشــناخته ب
ــاری  ــروس و بیم ــریع وی ــار س ــه مه ــته ب ــی و تخصصــی از گذش ــای علم برآورده
می اندیشــید و بــاور داشــت؛ امــا بــه زودی معلــوم شــد قدرت جــوالن این ویــروس در 
مقاومــت بــرای بقــا و ســیطرۀ بــر زندگی آدمی، بســیار اســت. ناآمادگی انســانی از یک  
ســو و تــوان چنگ اندازانــۀ ویــروس بــر حیــات آدمــی از ســوی دیگــر، بی تعادلی هــای 
فــردی و جمعــی در جوامــع آفریــد و ثبــات جامعــۀ جهانــی از جملــه ایــران را برهــم 
زد. ســرعت و شــدت ســرایتگری ویــروس خودشــیفتگی های توانشــِی آدمــی را بــه 
ســخره گرفــت و او را مقهــور رقابــت ســترگ خــود کــرد. ایــن گیجــی و بی تعادلــی در 
ــر شــد. شــهره بــود کــه چیــن راســت گفتارانه  چشــم برهم زدنــی جهانــی و جهان گی
عمــل نکــرده و اطالعــات درســت نــداده اســت. ما نیــز از همــان آغاز به کتمــان کاری 
و نهان روشــی روی آوردیــم. ایــن فقــدان صراحــت و نبــود شــفافیت گفتــاری و 
رفتــاری بــه دوگانگــی رفتــار رســمی و غیررســمی انجامیــد و بالتکلیفی و ســردرگمی 
و نابســامانی پدیــد آورد. بعضــاً نیــز مواجهــات بی مالحظــه  و پوپولیســتی اولیــه در 
ــد.  ــردرگریبانی ها می انجامی ــت س ــانی ها و تقوی ــدید الپوش ــه تش ــارج و داخــل ب خ
قاعده هــای  بــه  ســهولت  و  به ســرعت  معمــوًال  نابخردانــه ای  شــیوه های  چنیــن 
ــد. اولویت هــای سیاســی، اقتصــادی و ایدئولوژیــک از  ــاری درنمی آین ــارفِ رفت متع
مواجهــۀ تخصصــی و علمــی و واقع گرایانــه بــازداری می کــرد و رویارویی هــای 
درمانــی و پیشــگیرانه بــا ویــروس و بیمــاری را در ایــن قالب هــای اولویتــِی غیرعلمــی 
ــه  ــروس ب ــۀ وی ــزی می کــرد. درعین حــال قــدرت جهش گرایان می ریخــت و قالب ری
ــا را  ــۀ آن اولویت ه ــه هم ــدل می شــد ک ــده ای ب ــر و دربرگیرن ــرل و فراگی ــر کنت متغی
تدریجــاً بــه متغیــر کامــًال وابســته ای مبــدل می کــرد. از ایــن رهگــذر ره آورد ناگــوار 
ــان گســترۀ عمــل  ــد آمــد کــه منبعــث از شــوک می ــی پدی و پرآســیب جراحــت روان
ویــروس و مقهورشــدگی آدمــی بــه قــدرت ویــروس بــود و از آن زمینــه رقــم می خــورد 
ــاری و بی تعادلی هــای انگیزشــی  ــر ناهماهنگی هــای شــناختی و رفت ــع آن ب ــه تب و ب



٢٢۶ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

و هیجانــی می افــزود. اشــاره بــه چنــد زمینــۀ مقایســه ای گذشــته و حــال و آینــده در 
مقابلــه بــا ویــروس گویایــی بیشــتری خواهــد داشــت. 

١. مواجهه با کرونا در سه مقطع گذشته و حال و آینده
الف‑ گذشته

ــود،  ــده ب ــان ش ــران اذع ــروس در ای ــیوع وی ــه ش ــراه ب ــختی و اک ــه به س ــازی ک در آغ
به ســرعت گفتــه و بلکــه خواســته شــد کــه بایــد بــه وضعیــت عــادی برگردیم؛ دیــر آمده 
ــا  ــدیم، ام ــران می ش ــادل در بح ــزون بی تع ــم؛ روزاف ــتیم بروی ــم و زود می خواس بودی
پیاپــی رئیس جمهــور و مســئوالن نشــان می دادنــد کــه شــرایط عــادی اســت؛ گویــی 
ویــروس و بیمــاری مطابــق شــعار هایی کــه داده می شــد، شکســت خــورده اســت. ایــن 
رویــه مانــع از هرگونــه قرنطینــه و تعطیلــی کامــل و ایزوالســیون عمومی و حساب شــده 
می شــد کــه هزینه بــر می نمودنــد و عمــًال آســیب بســیار پرهزینــه وارد می کــرد. دولــت 
ــه ِاعمــال محدودیت هــای وســیع  هیچ یــک از ســازمان هایش را تعطیــل نمی کــرد؛ ب
دســت نمــی زد؛ از اشــتغاالت خــود ماننــد برگــزاری کنکورهــا و عزاداری هــای رســمی 
ــه ایــن قاعــدۀ  ــز ب ــاز نمی ایســتاد و مــردم نی ــان هــم دســت برنمــی دارد، ب کــه همچن
ــه آیین هــای جشــن و ســوگ خــود  ــان و مصونیتــی هســت، ب ــد اطمین ملــوک کــه الب
مبــادرت می ورزیدنــد. بــا داعیه گری هــای اقتضایــی و جبلــی و عادتــی، از مدل هــای 
برتــر و بی بدیــل  و بی نظیــر خــود می گفتیــم و از ابتــکارات درخشــانی در مقابلــه 
بــا بیمــاری و مهــار آن ســخن بــه میــان می آوردیــم کــه آری، جهانیــان را شــگفت زده 
خواهیــم ســاخت. طبیعــی اســت کــه بر ایــن منــوال تجربه های جهانــی را به ســوداگری 
و غوغازدگــی یــا مغفول بودگــی دســت کم گرفتــه و تقریبــاً متوهــم بودیــم کــه از همــه 
ــه خــود  ــه هشــداردهی آســیب های بســیار، مختصــری ب ــی کــه ب ــا زمان ــم و ت جلوتری

نیامدیــم، باورمــان نشــد کــه از همه جــا مانده تریــم.
ب‑ حال

اینــک ابتــال و مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا بــه حداکثــر رســیده اســت و شــمار ایــن 
آســیب ها نســبت بــه جمعیــت، مــا را در رتبــه ای باال قــرار می دهد. غالبــاً به ایــن ادراک 
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ــا  ــدی داشــته اســت؛ رجزخوانی ه ــه ناکارآم ــه شــیوه های پیشــین مقابل رســیده اند ک
تقلیــل یافتــه اســت و در همــان درون سیســتم بــا مخالفت هــای تنــد روبــه رو می شــود. 
امــا همچنــان کرونــا و مصائــب ناشــی از آن به مثابۀ مســئله ای مســتقل، ذهن مســئوالن 
را درگیــر نکــرده اســت و در جنــب دیگــر مســائل بــرای حــل آن اقــدام می شــود. هنــوز 
قــدرت اختاپوســی ویــروس بــه ادراک متولیــان درنیامــده اســت. تفکــر نقــادی الزم 
اســت کــه گذشــته و حــال را بــه تفســیری جراحی گونه نقد کنــد و از زمینــۀ آن، خالقانه 
بــا تفکــری ایجابــی و ُجســتاری راه  حل هــای مؤثــر علمــی اتخــاذ شــود. درحال حاضــر 
به رغــم پس خوردهــای انتبــاه آور و به رغــم مشــقات پانزده ماهــه ای کــه مــردم متحمــل 
شــده اند و تاب آورانــه و ســازگارانه دم نزده انــد، نــگاه متصلبانــه و غیرمنعطــف بــرای 
هزینه نکــردن و تعطیل نکــردن، کرونــا را معضــل اصلــی کشــور نشــناختن، بــه افــکار 
غیرتخصصــی راه دادن، بــه کاســتی ها و ناتوانایی هــا اذعان نکــردن، بــه شــیوه های 
ــه  ــه ب ــه ن ــدن٬ البت ــی گاه رجزخوان ــه دادن، گاه و ب ــه ادام پارادوکســیکال و موازی کاران
غلظــت گذشــته، در حــال جــاری اســت. مســئوالن می پذیرنــد کــه نبســتن جاده هــا، 
مــوج مســافرت ها، رخصــت دادن بــه ایــام تعطیــل و عزاداری هــا و برگــزاری کنکورهــا 

مــوج و اوج می آفریننــد؛ امــا همچنــان اصــرار بــر آنهــا دارنــد. 
ج‑ آینده

ــی مصیبت هــای بســیار آن به صــورت دغدغــه  ــا و تال ــد معضــل کرون مشــخصاً بای
و اندیشــناکی مصــادر امــر و به مثابــۀ معضلــی محــوری و خطیــر مطــرح شــود. 
راه حل هــای بدیل گرایانــه صرفــاً از ســوی متخصصــان ارائــه شــود. کارشناســان 
ــی  ــیماتی علم ــک و تقس ــه از تفکی ــاری ک ــن بیم ــدی ای ــفِ پس آم ــوه مختل ــه وج ب
ناشــی می شــود، در تیم هــای مختلــف تخصصــی رســیدگی کننــد. حــل هــر مســئله 
ــر پیامــدی حــل آن مســئله   ــه آن و اندریافــت ضرورت هــای مؤث از دغدغــه راجــع ب
ناشــی می شــود؛ در واقــع حــل مســئله فراینــدی اســت کــه از گذشــته درس و تجربــه 
می گیــرد و ایــن پتانســیل ها را بــرای طراحــی آینــده بــه کار می زنــد. بــرای آینــده بایــد 
بــه ایــن ســؤال ها پاســخ داده شــود: چــرا قرنطینــه نکردیــم (درحالی کــه به گســتردگی 
همــه کردنــد) و چــرا هنــوز رئیس جمهــور از نیــاز بــه ســوگواری بــرای دفــع اضطــراب و 
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افســردگی ســخن می گویــد. چــرا ایشــان نگران افســردگی مــردم کــه راه مقابلــۀ درمانی 
دارد، می شــوند، ولــی نگــران جــان مــردم نمی شــوند؟ چــرا هزینــه نکردیــم (درحالی که 
همــه به گســتردگی هزینــه کردنــد)، چــرا پیشــگیرانه در فکــر تولیــد واکســن نیفتادیــم 
(درحالی کــه همــه در صرافــت فکــر پیشــگیرانه بودنــد)؟ چــرا به جــای عمــل و 
رویارویــی مؤثــر حــرف زدیــم (و اینــک از همــه کــه عمــل کردنــد، بــاز مانده ایــم) و 
چــرا به رغــم داعیه هــای بســیار بــا بیالنــی چنیــن ضعیــف روبه روییــم؟ درحال حاضــر 
شــاهدیم برخــی دســت اندرکاران وزارت بهداشــت اذعــان دارنــد کــه قرنطینه نکــردن 
به دلیــل هزینه بربــودن اســت. بــرای طراحــی مقابلــه ای آینــده الزم اســت به دنبــال ایــن 
قبــول و اذعــان، تأمــل کنیــم کــه چــرا نبایــد هزینــه کــرد. اگــر هزینه گــری در ایــن امــر 

ضــروری نیســت، چــه موضــوع ضروری تــری می شناســند.

٢. مواجهه با مردم در سه مقطع گذشته و حال و آینده
الف‑ گذشته 

تمامــاً در آغــاز شــیوع کرونــا و تــا امــروز، فرافکنی هــای تقصیــر نابســامانی ها بر گرده 
و گــردن مــردم صــورت  گرفتــه اســت؛ ابتــدا تصمیــم بــر آن بــود کــه بــه زودی کرونــا را 
شکســت دهنــد. چــون نشــد، بــر تقصیــرات کثیــر و وســیع مــردم معطــوف شــدند. 
صداوســیما مکــرر و مســتمر از زبــان مــردم می گفــت کــه مــردم مقصرنــد و الغیــر؛ 
در تعلیــل ناکارکردی هــای گذشــته و حــال اگــر ایــن بی اخالقی هــای توجیه گرایانــه 
ــرای  ــم و ب ــل می آیی ــران نائ ــا خــود و دیگ ــر ب ــی عینی ت ــه درک و تعامل ــار رود، ب کن
ممانعــت از آســیب بیشــتر، از همدلی هــای داخلــی و خارجــی برخــوردار می شــویم. 
نبایــد اصــرار داشــت کــه در کانــون ویــروس و بــورس بیمــاری بمانیــم و بیــزار بایــد 

بــود کــه مســتمر ناقــوس حرکــت ارابه هــای مــرگ را بــه صــدا و حرکــت درآوریــم.
ب‑ حال 

به رغــم آن همــه فرافکنی هــای اجحاف گرایانــۀ تقصیــر بــر گــردۀ خلــق، مــردم خــود 
منصفانــه بی مباالتی هــای بســیار خــود را می پذیرنــد؛ امــا زمین گیــری طوالنی مــدت 
و فشــارها و محدودیت هــای بی چشــم انداز روشــن هــر فــرد و گروهــی را درمانــده 
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ــه مصــادر  ــادی ب ــاوری و بی اعتم ــردم در ناب ــن م ــد. فاصله گرفت و مســتأصل می کن
امــر مقابلــۀ عکس العملــی و کژتابانــۀ آنهــا بــه آن فرافکنی هــا نیســت، عمدتــاً از 
نابســندگی ها و ناکارآمدی هــا بــه تنــگ آمــده و طاقــت از دســت داده انــد. ایــن 
ــا مشــاهدۀ اختصاصــی و رابطــه ای  ــزون ب ــی اســت کــه روزاف همــان جراحــت روان
ــان  ــد مســئوالن، واکســِن پاکبان کــردن واکســن تشــدید می شــود. مشــاهده می کنن
را بــه مســتند دروغ ممانعــت از امحــا، بــه خــود و خویشــان خــود تزریــق می کننــد؛ 
ــه می شــوند؛  ــول داران فروخت ــه پ ــه قیمــت کالن ب ــه ب ــد واکســن های ممنوع می بینن
شــاهد ســفر اغنیــا بــه خــارج بــرای زدن واکســن هســتند. ایــن آســیب و جراحــت اگر 
بــه اندیشــندگی مــورد درمــان و التیــام قــرار نگیــرد، خویــی دیرنــه بــر جــان جامعــه 

ــد.  ــی می افزای ــیب های فرهنگ ــر آس ــزد و ب می ری
ج‑ آینده 

ــیم.  ــته باش ــردم داش ــه م ــردی شــفقت ورزانه ب ــه رویک ــد ک ــده بای ــه آین در روی آوری ب
از خودپایی هــای مراقبتــی و محافظتــی خــود و موقعیــت خــود دســت برداریــم و 
درصــدد جبــران حــق مــردم بــر گــردن خــود باشــیم. از ســودجویی های پیشــگیرانه بــه 
نگرش هــای پیشــگیرانه از آســیب های بیمــاری علیــه مــردم، حرکــت کنیــم. ضرورتــی بــه 
اثبــات دشــمنی و بدخواهــی ایــن و آن بــا مــا نیســت، بــه وجهی اثباتــی حــال وروز خود  و 
دوســتان را ســامان دهیــم. ایدوئولوژی هــا را در علــم دخلــی نیســت. بــه علــم و پژوهــش 
و تخصــص و انســان و اخــالق معطــوف شــویم. در ســال گذشــته کثیــری پژوهش هــای 
ــه  ــردم بکوشــیم ب ــۀ م ــرای هم ــار اســت. اگــر ب سبب شناســانه انجــام شــده و در اختی
خویشــان خویــش نیــز کــه در مــردم و نــه بــر مردم انــد، خواهیــم رســید و نگرانی هــای 
بیمــاری را از آحــاد جامعــه بزداییــم. بــر کنــدی رونــد خریــد و تهیــه و توزیــع و تزریــق 
واکســن بــه هــر دلیــل و دالیلــی کــه هســت غلبــه کنیــم و توأمــان مــردم را به لحــاظ روانی 
واکســینه کنیــم. ایــن رونــدی اســت کــه خود به خــود و به روانــی واقعــی و طبیعــی اعتمــاد 
و اطمینــان رفتــه را بازمی گردانــد. جــوی اعتمــاد هیــچ گاه یک ســویه و لجبازانــه پیــش 
نمــی رود. همــۀ آنچــه از دســت رفتــه و بــه جراحــت روانــی انجامیــده، امکان بازگشــت و 

التیــام دارد. همیشــه جلــوی ضــرر را گرفتــن مفیــد و مؤثــر اســت.
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٣. رویکرد آماری به کرونا در سه مقطع گذشته و حال و آینده
الف‑ گذشته

آمارهــای غیرشــفاف ارائــه می شــد. اخبــار و گزارش هــای منابــع بیمارســتانی و 
پزشــکی، منابــع مســتقل و حتــی منابــع رســمی درون حکومتــی ماننــد شــورای شــهر 
ــر  ــکار می شــد. وزی ــه و تلویحــی ان ــده گرفت ــز نادی ــس نی ــای مجل ــز پژوهش ه و مرک
ــا اعــالم  ــاری کــه م ــم آم ــی می گفــت به جرئــت اعــالم می کن بهداشــت به طــرز غریب

می کنیــم دقیق تریــن، منظم تریــن و عالمانه تریــن نــوع آمــار اســت!
ب‑ حال 

مدتــی اســت کــه دیگــر اصــرار تغلیظ یافتــه ای بــر ارائــۀ آمارهــای بی بنیــان نیســت و هــر بار 
کــه آمــاری ارائــه می شــود، تکملــه ای توصیفی بــر آن می افزایند کــه مثًال مربوط بــه افزایش 
آزمایش هاســت یــا مربــوط بــه مراجعه کننــدگان به بیمارســتان و بســتری ها در بیمارســتان 
یــا درگذشــتگان در بیمارســتان اســت. هــم بیمارســتان ها و هــم دیگــر ســازمان های درگیر 
ــان  ــر شــدن تخت هــا و افزایــش بی ســابقۀ فوتی هــا و بعضــاً مبتالی ــا اعــالم پیاپــی پ ب
ــده و از  ــاری وارد ش ــی آم ــد واقع گرای ــر در رون ــر و ناگزی ــتانی گزی ــای اس و مرگ ومیره
انکارگرایی هــای تدوینــِی آمــاری به نســبتی دور افتاده انــد. نقــد تفســیر آمارهــای رســمی 
ــدی  ــی بی مثل ومانن ــه و ســخنان و داعیه های ــی یافت ــی افزون ــول خــود مصــادر دولت از ق

پیشــین، کمتــر بــه میــان و میــدان می آیــد. ایــن رونــد پیش رونــده و میمونــی اســت.
ج‑ آینده 

تعقیــب آن رونــد کــه گفتــه شــد، می توانــد بــه برآوردهــای درســت تر آمــاری نزدیــک 
شــود و بــا عنایــت بــه آن کــه وقــوف نیازســنجانۀ آمــاری بــرای انجــام هرگونــه 
مطالعــات مقابله گرانــه  ضــرورت دارد، الزم اســت ایــن رونــد در مراکــز کارشــناختی 
ســازمان داده و ادامــه داده شــود. طبعــاً در ایــن رونــد نبایــد بالفاصلــه بعــد از یــک 
تعطیلــی نصفه ونیمــه بــه بازگشــایی و راه انــدازی همگانــی دســت زد و نبایــد وزیــری 
و مســئولی به شــکل سکتاریســتی اصــرار بــر بازگشــایی مــدارس داشــته باشــد. آمــار 
واقعــی زبانــی توصیفــی و گویــا در واقعیــت ویــروس و خطــر بیمــاری و ضــرورت 

احتیــاط و محافظــت پیشــگیرانه اســت.
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۴. مواجهۀ مسئله مدار در سه مقطع گذشته و حال و آینده
الف‑ گذشته 

در ایــن دورۀ پانزده ماهــه کــه بــه ســخت جانی ســپری شــد، عــالوه بــر عــدم افاقــۀ مقابلــۀ 
درمانی و نبود فکر پیشــینی پیشــگیرانه و مصایب مســتقیم ناشــی از ویروس و بیماری، 
آســیب های روانــی، اجتماعــی و فرهنگــی زیــادی در اثــر کرونــا پدیــدار شــده و بر جامعه 
عــارض گشــته اســت. وســواس و ظنین گرایــی و اضطــراب و تنیدگــی و تــرس و هــراس 
و وحشــت و تحریک پذیــری و خســتگی روانــی و افســردگی و تجربه هــای ترومــا کــه 
بعضــاً بــه افــکار منفــی علیــه خــود و نومیــدی و بدبینــی منفی گرایانه به هســتی نیز منجر 
شــده اند در جامعــه پربســامد شــده اســت. همین طــور فقــر و بیــکاری و از دســت دادن 
شــغل و تقلیــل شــرایط معــاش و افزایــش اختالف هــای خانوادگــی و خشــونت خانگــی 
و کاهــش شــبکه های ارتباطــی و حمایتــی و تنهایــی و جدا افتادگــی و افــت تحصیلــی 
شــدت گرفتــه اســت. ایــن مــوارد از یکدیگــر ناشــی می شــوند و بــه یکدیگــر می انجامنــد 
ــق  ــن مصادی ــا چنی ــه ای ب ــای مقابل ــد. توصیه ه ــان می دهن ــده ای نش ــودی فزاین و همب
ــری  ــه تعبی ــت. ب ــوده اس ــئوالنه ب ــه و غیرمس ــطحی گرایانه و خرافی گون ــیبی، س پرآس
روشــن کرونــا و ملحقــات تبعــی پیوســته و ناپیوســتۀ بــا آن مســئلۀ اصلــی پیش رونــده 

شــناخته شــده و روزگاری پــر از آســیب برایمــان رقــم زده اســت.
ب‑ حال 

هنــوز بــا آن همــه معضــالت کــه از شــیوۀ ناکارآمــد گذشــته بــه در آمــده، روزینگــی 
ــه اســت.  ــه یکدیگــر پاشــنۀ اصلــی مقابل ــه علی و بی برنامگــی و تقابل هــای فرافکنان
در وضعیــت بســیار نامناســبی در نقطــۀ مقایســه بــا دیگــر کشــورهایی هســتیم کــه 
بــه شــدت مــا بــه ایــن ویــروس دچــار آمــده بودنــد. دوراندیشــی و مقابلــۀ پیشــگیرانه 
ــده  ــروس، پیش بینی ناش ــب وی ــۀ مصائ ــا هم ــده و ب ــتورکار نیام ــده در دس و بازدارن

ــاکام گشــته ایم. مواجــه شــده و ن
ج‑ آینده 

اگــر از روی داده هــا و شــواهد گذشــته و حــال بخواهیــم آینــده را پیش بینــی کنیــم، 
چشــم انداز نامعلــوم و پرابهــام و پرخطــری پیــش رو داریــم و اگــر از انکارهــا و 
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ــم،  ــی دســت برنداری ــای منف ــرای رقابت ه ــودگیرانه ب ــه و س ــات خودمداران توجیه
اوضاعــی تاریک تــر از گذشــته و حــال پیــش چشــم داریــم. ناتوانــی بســیاری از 
مصــادر و کارگــزاران فعلــی کــه در اوج و شــدت بحــران مســتمراً بــه تعریــف و 
تحســین از خــود و همــکاران مشــغول بــوده و یکبــاره نیــز فریــاد می زننــد کــه هیــچ 
ــده  ــوم آم ــت، معل ــگ نیس ــا هماهن ــا آنه ــد و ب ــا را نمی خوان ــتگاهی حــرف آنه دس
اســت؛ آنــان کــه مســئوالن اوضــاع گذشــته و حال انــد، هرکــه باشــند، نبایــد متولــی 

ــر مهارشــدنی باشــند. ــن بحــرانِ به نظ ــدۀ ای آین



   
۱   

مقدمه
ازمیــان تأثیــرات شــگرف و مخربــی کــه بیمــاری همه گیــر کوویــد١٩   پــس از تلفــات 
وخســارات وحشــتناکش بــر زندگــی انســان  ها گذاشــت، می تــوان بــه تأثیــرات 
ــرات ســال  ها باقــی خواهــد  ــر روان انســان  ها اشــاره کــرد. ایــن تأثی ــه اش ب همه جانب
مانــد. هرچنــد در همــۀ جهــان فعالیت هــای اقتصــادی وآموزشــی و آزادی هــای مــردم 
کاهــش یافتــه؛ امــا تأثیــرات عمیقــاً مانــدگار ایــن همه گیــری بــر روان انســان   ها شــاید 
از جالب تریــن موضوعــات بــرای بحــث باشــند. ویــروس کرونــا زندگــی همــۀ مــا را 
ــاده روی  ــم و ازپی ــرون بروی دگرگــون کــرد، دیگــر نمی توانســتیم همچــون گذشــته بی
ــا دوســتان  ــا دمــی را ب ــرون از شــهر لــذت ببریــم ی در پارک هــا و فضاهــای ســبز بی
وآشــنایان و فامیــل خــوش بگذرانیــم. ایــن بیمــاری مــا را در تنهایــی عمیقــی فروبرده 
بــود. در همیــن دوران قرنطینــه خاطــرات شــیرین دوران قبــل ازکرونــا و دورهمی های 
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دوســتانه وخانوادگــی بــه ســراغمان می آمــد. بــا حســرت صحنه هــای شــادی و 
ــه و  ــم. زندگــی آن زمــان چقــدر صمیمان ــا خودمــان مــرور می کردی بگوبخند هــا را ب
ســاده و معصومانه تــر بــود. ولــی کمــی آن طرف تــر کــه از آن خاطــرات جــذاب بیــرون 
ــاد  ــم زی ــا ه ــت آن وقت ه ــب! وضعی ــه جال ــیم «چ ــان می اندیش ــا خودم ــم، ب می آیی
خــوب وخــوش نبــود». ولــی چــرا ایــن خاطــرات زیبــا وحســرت بار گذشــته برایمــان 
زنــده می شــوند؟ چــون مــا دچــار احساســی شــده ایم کــه بــه آن «نوســتالژی»» 
می گوینــد. اکثرمــا از اوایــل شــروع همه گیــری «کوویــد١٩  »» مــدام یادگذشــته های 
ــل از  ــم؛ گذشــته ای کــه اصــًال شــاید همیــن دو ســه مــاه قب خــوب وقشــنگ می افتی
ــرود به راســتی آن وقت هــا هــم  ــوز آن قدر هــا نگذشــته کــه یادمــان ب ــود و هن ــا ب کرون
اوضــاع زیــاد خــوب وخــوش نبــود. از اتفاقــات آبان مــاه گرفتــه تــا گرانــی و تحریــم و 
فشــارهای اقتصــادی و... امــا حــاال کــه بــه گذشــته نــگاه می کنیــم، اوضــاع را خیلــی 
بهتــر می بینیــم. همــۀ مــا در میانــۀ ایــن گرفتــاری عظیــم و آینــدۀ تاریــک و مبهــم و 

ــر نوســتالژی شــده ایم.  ــار ناخــوش رســانه های مختلــف درگی ســیل اخب

کارکرد نوستالژی در روان انسان
زیگمونــد فرویــد در یکــی از آخریــن کتاب هایــش بــه نــام «موســی و یکتاپرســتی» بــه 
نوســتالژی و ارزنده ســازی تاریــخ گذشــته اشــاره می کنــد و ریشــۀ آن را در میــل بــه 
بازگشــت بــه مــادر و مهــر و محبــت بی دریــغ والدیــن در کودکــی می دانــد. او ایــن 
ــه «دوران طالیــی» کــه  احســاس را در روان جمعــی ملت هــا تأثیرگــذار می دانــد و ب
اکثــر ملت هــا بــه آن می بالنــد، اشــاره می کنــد. اکثــر ملت هــا و کشــورهای امــروزی 
بــرای خــود دوران شــکوهمند گذشــته را مقــدس و الگــو می داننــد. هرچنــد کــه از 
ــی اصــًال وجــود نداشــته باشــد،  ــن دوران ــخ شــاید چنی لحــاظ بررســی علمــی تاری
مــردم همیشــه آن دوران را رؤیایــی و بهتــر می بیننــد. همــۀ این گونــه ارزنده ســازی  ها 
ــات  ــاس نظری ــر اس ــته دارد. ب ــیرین گذش ــرۀ ش ــتالژی و خاط ــه در حــس نوس ریش
روان کاوان تئــوری روابــط شــیء١  ابــژۀ٢ غایــب همــواره از ابــژۀ حاضــر محبوب تــر و 
1. Object relations theory
2.  object
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ــزی  ــه شــکل فانت ــه نظــر می رســد؛ چــون می شــود گذشــته را ب ــر ب خوش آب ورنگ ت
تصویــر کــرد و آرمانــی جلــوه داد. خاطــرات در ذهــن مــا مــدام بازســازی می شــوند 
ــم کــه در واقعیــت  ــه نمی کنی ــی گذشــته را آن طــور تجرب ــی و روان ــا از نظــر ذهن و م
ــاز  ــه آن نی ــه حــال ب ــم ک ــاد می آوری ــه ی ــه گاهــی آن را طــوری ب رخ داده اســت؛ بلک
داریــم. در ســال ١۶٨٨ دکتــر یوهانــس هوفــر١، پزشــک سویســی کــه واژۀ نوســتالژی 
را بــه پزشــکی اضافــه کــرد، ایــن تعریــف را از آن ارائــه کــرد: نوســتالژی بیمــاری ای 
عصب شــناختی اســت کــه از اســاس ریشــۀ اهریمنــی دارد. بعد هــا پزشــکان در قــرن 
١٩ و اوایــل قــرن ٢٠ نوســتالژی را «روان پریشــی مهاجــران» و شــکلی از ســودازدگی 
و اختــالل فشــار روانــی دانســتند. تــا مدت هــا علــم بــه چشــم بیمــاری و مشــکل بــه 
نوســتالژی می نگریســت؛ نگاهــی کــه اشــتباه بــود و خــود علــم هــم امــروزه آن نــگاه 
را بــه کلــی تغیــر داده اســت. نوســتالژی بــه زبــان ســاده یــک پــروژۀ بــاز روان اســت. 
مــا بــه ایــن پروژه هــای بــاز روان نیــاز داریــم تــا بتوانیــم احســاس کنیــم کــه انســجام 
روانــی تاریخــی مــا حفــظ شــده اســت. درعین حــال نیــاز داریــم ایــن گذشــته را هــم 
ــی  ــبد، حت ــنا بچس ــای آش ــه موقعیت ه ــل دارد ب ــواره تمای ــم. روان هم ــی کنی بایگان
اگــر در چنیــن موقعیت هایــی رنجــی مازوخیســتی وجــود داشــته باشــد. البتــه بایــد 
متذکــر شــد مازوخیســم همیشــه بــرای روان رنــج آور نیســت و گاهــی در آن لــذت هــم 
وجــود دارد. نوســتالژی تالشــی بــرای بازگشــت بــه آغــوش مــادر (وطــن) اســت و 
اصــوًال همیشــه بــا احســاس امنیــت مرتبــط اســت. بــرای همیــن اســت کــه نوســتالژی 
می توانــد تالشــی بــرای پیونــد دوبــارۀ مفــروض بــا ابــژۀ ازدســت رفته (مــادر به مثابــۀ 
امنیــت و آرامــش و لــذت) باشــد. بــر اســاس تحقیــق علمــی ای کــه در ســال ٢٠٠۶، 
توســط تیــم وایلدشــوت٢، کنســتانتین ســدیکیدس و همکارانــش٣، صــورت گرفــت 
ــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد نوســتالژی  نوســتالژی مثبــت و کمک کنن
پدیــدۀ عاطفــی عمیقــی اســت کــه بیــش از هــر چیــز بــا دوست داشــتن گــره خــورده 
اســت. نوســتالژی دربــارۀ شماســت و آدم هــا و مکان هایــی کــه دوســت داریــد. آن هــا 
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نتیجــه گرفتنــد کــه نوســتالژی امیــدواری انســان را در میانــۀ تلخــی و بحــران بیشــتر 
می کنــد، انگیزه بخــش اســت و می توانــد خالقیــت انســان را در میــان گرفتــاری 
ــه باعــث  ــتر از اینک ــی بیش ــه خیل ــر اینک ــه مهم ت ــد و از هم ــت کن و اســتیصال تقوی
شــود انســان از لحظــه فرارکنــد، امــکان آینــده ای قابل دســترس را بــرای فــرد تقویــت 
می کنــد. نوســتالژی انگیــزه و انــرژی الزم بــرای مقابلــه بــا گرفتاری هــای اکنــون را 
فراهــم می کنــد. تحقیقــات دیگــری جنبه هــای مثبــت نوســتالژی را بررســی و اثبــات 
ــه از ســال  ــورک، ک ــد: کریســتین باچــو١، اســتاد روان شناســی دانشــگاه نیوی کرده ان
ــاره می گویــد «نوســتالژی  ١٩٩٨ در حــال بررســی ابعــاد نوســتالژی اســت، دراین ب
کــه اغلــب همــراه بــا تمرکــز بــر روابــط انســانی ماســت، می توانــد در اوضاعــغ تنش زا 
عاملــی باشــد کــه مــا را آرام می کنــد». خاطــرات شــیرین کودکــی و آنچــه حاصــل 
ــد در زمــان حــال  ــدون شــرط» والدیــن، می توان ــۀ زیســتۀ ماســت از «عشــق ب تجرب
به خصــوص هنگامــی کــه بــا بحرانــی ناخــوش و طاقت فرســا روبه روهســتیم، مــا را 
آرام کنــد. ایــن عشــق بی شــرط و مــرز کودکــی می توانــد بــه مــا در زمــان حــال کمــک 
کنــد کــه احســاس شــجاعت و اســتقامت بیشــتری داشــته باشــیم و بــرای مقابلــه بــا 
ــه و بی ثبــات  ــر باشــیم. نوســتالژی می توانــد در اوضــاع به هم ریخت بحران هــا آماده ت
همچــون عامــل ثبــات و اســتحکام بــه مــدد مــا بیایــد. نوســتالژی می توانــد درمیانــۀ 
ــا همــۀ  ــه انســان ایــن امیــد را بدهــد کــه زندگــی ب بحران  هــا وآســیب های زندگــی ب

ایــن مصیبت  هــا بازهــم بامعناســت و ارزش زیســتن دارد. 

نتیجه گیری
بیمــاری همه گیــر کوویــد١٩   در قــرن بیســت ویکم انســان را بــا تنهایــی کم ســابقه ای 
روبــه رو کــرده اســت. مــا اکنــون ازگذشــته تنهاترشــده ایم. اگــر خــود یــا عزیزانمــان بــه 
ایــن ویــروس مبتــال شــویم، چــه در خانــه باشــیم یــا در بیمارســتان، بایــد به تنهایــی 
در قرنطینــه بمانیــم. دیگــر نــه جرئــت می کنیــم بــه مالقــات کســی برویــم و نــه کســی 
هــم جرئــت می کنــد بــه مالقــات مــا بیایــد. این گونــه تنهایــی در تاریــخ بشــر، اگــر 

1.  Krystine batcho
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ــه  ــرای مقابل ــد ب ــتالژی می توان ــا نوس ــوده اســت. آی ــابقه ب ــابقه، کم س ــم بی س نگویی
ــه نوســتالژی و حــس خــوب  ــد باشــد؟ بل ــا مفی ــر این روز ه ــی فراگی ــا حــس تنهای ب
ــون انســان  ــد در تســکین و کاهــش اضطــراب اکن خاطــرات شــیرین گذشــته می توان
مفیــد باشــد. امــا خــط قرمــز و مــرز اســتفاده از نوســتالژی کجاســت؟ در کــدام نقطــه 
ــدان و  ــذاب وج ــدون ع ــخصی ب ــذت ش ــک ل ــط ی ــتالژی فق ــر نوس ــه دیگ اســت ک
ــر اســاس  ــد؟ ب ــا را گمــراه کن ــده نیســت و امــکان دارد آســیب زا باشــد و م کمک کنن
نظریــات فرویــد و روان کاوان دیگــر، مــا همــواره بــرای سازگارشــدن بــا دنیــای واقعــی 
و رویدادهــای اکثــراً تلــخ، از ســازوکارهای دفاعــی١ اســتفاده می کنیــم کــه بــا توجــه 
ــزان پختگی شــان مشــخص می شــود.  ــزان تحریــف واقعیــت توســط آن هــا می ــه می ب
به طورکلــی، ســازوکارهایی کــه روان بــرای لحظــه انتخــاب می کنــد کارکردی انــد٢و 
ضامــن مراقبــت از روان؛ امــا وقتــی ایــن کارکرد هــا بــه «الگــوی ثابــت» تبدیــل شــوند، 
آن وقــت اســت کــه آســیب زا می شــوند، چــون ایــن رونــد بــه تثبیــت٣ کــه حالتــی مرضــی 
و ناســالم اســت، می انجامــد. اینکــه در ایــن هنگامــۀ همه گیــری کرونــا مــردم زیــادی 
دچــار نوســتالژی شــوند، زیــاد خطرنــاک نیســت؛ ولــی اگــر نتواننــد از ایــن وضعیــت 
گــذر کننــد و دچــار تثبیــت شــوند، آن وقــت اســت کــه آســیب زا خواهــد بــود. بخشــی 
ازروان فــردی و جمعــی مــا تمایــل بــه ســکون و انفعــال و تثبیــت دارد و ایــن وضعیــت 
را خوشــایند می دانــد، چــون برایــش راحت تــر اســت کــه منفعــل باشــد و بــه گذشــته 
ــاد  ــه رو شــود. نبایــد از ی ــده و حــل مســائل روب ــا چالش هــای آین ــا اینکــه ب بازگــردد ت
ببریــم کــه مــا محکــوم بــه روبه روشــدن وجنگیــدن بــا ترس هــا، نادانی هــا، بیماری  هــا 
ــن شــهامت روبه روشــدن  ــوان گفــت همی ــم. می ت و ســختی  ها و خوشــی های آینده ای

بــا آینــده بــوده کــه انســان را بــه جایــگاه امــروزی اش رســانیده اســت. 
شــاید بتــوان گفــت کــه یکــی از فوایــد همه گیــری ویــروس کرونــا و ایــن چالــش 
بــزرگ در دنیــا درنوردیــدن همــۀ مرز هــا و ســرایت بــه همــۀ کشــور ها فــارغ از هــر 
نــژادو زبــان و رنــگ و جغرافیایــی بــود و یــادآوری ایــن واقعیــت مهــم و اساســی بــه 

1. Defensive mechanism
2. Functional
3. fixation
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انســان  ها کــه سرنوشــت همــۀ مــا بــه هــم گــره خــورده اســت. اگــر مــن بخواهــم ســالم 
و زنــده بمانــم، دیگــران هــم بایــد زنــده وســالم بماننــد. متأســفانه احتمــاًال یکــی از 
پیامدهــای منفــی ایــن همه گیــری به گونــه ای کــه از هم اکنــون هــم می تــوان مشــاهده 
کــرد، محافظه کارتــر و نژادپرســت تر شــدن خیلــی از جوامــع و کشــورهای دنیاســت. 
ــدا  ــه گرایش هــا بیشــتر ظهــور پی ــی این گون ــه در هنگامــۀ تــرس و جنــگ و ناامن البت
ــر و  ــه دســت حکومت هــای توتالیت ــه ای هــم ب ــی بهان ــری حت ــد. ایــن همه گی می کنن
خودکامــه می دهــد بــرای کنتــرل و محدودیــت و از میان بردن هرچه بیشــتر آزادی های 
فــردی و حریم هــای شــخصی. امــا برخــالف مــوج پوپولیســم و نژادپرســتی هایی کــه 
در دنیــا شــاهد هســتیم، ویــروس کرونــا ایــن هشــدار را بــه انســان می دهــد کــه همــۀ 
دنیــا بــرای گــذر از ایــن بحــران نیازمنــد همــکاری و اتحادنــد. بــدون شــک انســان 
پــس از دوران کرونــا بــا انســان قبــل از کرونــا متفــاوت خواهــد بــود. انســان امــروز 
بــرای زندگــی اش نیازمنــد معنــای جدیــدی اســت. برخــالف ظاهــر، مســئلۀ ویــروس 
کرونــا همــۀ مــا را بــه هــم نزدیک تــر کــرده (دســت کم سرنوشــت همــۀ مــا را) ... 
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می انگاشتیم  غیرممکن  چیزی که  با  را  ما  ویروس کرونا  «شیوع 
در  را  افتاده  اتفاقِ  شبیه  حتی  چیزی  نمی توانستیم  مواجه کرد. 
از  می شناختیم  که  جهانی  کنیم.  تصور  روزانه مان  زندگی های 
گردش افتاده است. تمام کشورها در حبس هستند، بسیاری از 
مواجه  نامشخص  آینده ای  با  هستیم.  محبوس  آپارتمانی  در  ما 
خواهیم شد که در آن حتی اگر بیشتر ما زنده بمانیم، ابربحرانی 

اقتصادی پیش روست.» اسالوی ژیژک

امر غیرممکن
اکنــون کــه امــر ناممکــن اتفــاق افتــاده، بایــد تصــورات و ایده هــای ناممکــن را عملــی 
ــود؛ بلکــه از دل تجربیــات  ــد ب ــم؛ امــا ایــن ایده هــا هرگــز کامــًال بدیــع نخواهن کنی
پیشــینی مــا بیــرون می آینــد؛ درســت همان طــور کــه ویــروس کوویــد ـ ١٩ پدیــده ای 

١. استاد گروه روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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ــا  ــود کــه م ــروس ســارس ب ــوع دیگــری از وی ــا ن ــود؛ بلکــه تنه ــازه نب ــو و ت ــًال ن کام
ــا تغییــر اندکــی کــه در خــود پدیــد  ــه ب ــا آن مواجــه شــده بودیــم. امــر کهن پیش تــر ب
آورد امــری غیرممکــن را رقــم زد. بعیــد نیســت کــه مــا هــم بتوانیــم بــا تغییراتــی در 
دیدگاه هــا و برنامه هــای کهنــۀ خــود، غیرممکن هایــی را عملــی کنیــم. امــا الزمــۀ آن 
شــناخت درســت وضعیــت جدیــد اســت. یکــی از ملزومــات ایــن شــناخت آگاهی از 
نظرگاه هــای تــودۀ مــردم پیرامــون مســائل به وجودآمــده اســت کــه پژوهــش حاضــر و 

نقــد و تحلیــل آن نمونــۀ کوچکــی در راســتای تحقــق ایــن مهــم اســت.
ماهیــت نامرئــی ایــن بیمــاری موجــب شــده اســت کــه هیــچ احســاس قطعیتــی 
دربــارۀ حضــور یــا عدم حضــور عامــل تهدیدکننــده وجــود نداشــته باشــد و ایــن ابهــام، 
خــود منبــع تنــش و اضطــراب اســت کــه تــا وقتــی ایــن وضعیــت عدم قطعیــت رفــع 
نشــود، قابلیــت مهارشــدن نــدارد. ایــن وضعیــت ابهــام تنهــا در صورتــی زائل می شــود 
کــه یکــی از ایــن گزاره هــا دربــارۀ هــر فــرد صــادق باشــد: یــا «مــن قطعــاً مبتــال هســتم» 
ــا در صــورت واکسیناســیونی  ــزارۀ دوم تنه ــال نخواهــم شــد». گ ــاً مبت ــن قطع ــا «م ی
امکان پذیــر اســت کــه بــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت دســت کم یــک ســال بــا 
آن فاصلــه داریــم. پــس در شــرایط کنونــی «مــن، یــا قطعــاً مبتــال بــه ایــن بیماری هســتم 

یــا در ابهامــی پرتنــش دربــارۀ احتمــال ابتــال بــه ایــن بیمــاری زندگــی می کنــم». 
زمانــی کــه فــردی تشــخیص قطعــی ابتــال بــه ایــن بیمــاری را دریافــت می کنــد 
ــول محدودیت هــا، چــه  ــد پــس از قب ــد ببین ــرد کــه می توان ــرار می گی ــی ق در وضعیت
ــه بخشــی  ــده اســت. لحظــه ای کــه ایــن امــر مبهــم ب ــوز برایــش مان آزادی هایــی هن
قطعــی از واقعیــت فــرد تبدیــل می شــود (حتــی اگــر بهــای آن ابتــالی فــرد بــه بیمــاری 
ــار  ــا آن کن ــد ب ــذا می توان ــود؛ ل ــدود می ش ــی خــاص مح ــه محل ــش ب ــد)، قدرت باش
بیایــد. مــا تنهــا توانایــی کنارآمــدن بــا چیــزی را داریــم کــه بــر آن کنتــرل داشــته باشــیم.
بــر اســاس همیــن دیــدگاه، برخــی دولت هــا در ابتــدا سیاســت ابتــالی حداکثــری 
ــد؛ امــا ایــن طــرح کــه مخالفــت شــدید  بــرای مصونیــت حداکثــری را پیــش گرفتن
مردمــی را هــم در پــی داشــت، خیلــی زود بــه شکســت منجــر شــد و همــۀ دولت هــا 
بــر ســر قرنطینه کــردن شــهر ها و اعمــال محدودیت هــا بــه اجمــاع رســیدند. مســئله 
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ــه  ــا حــد امــکان ب ــی، ت ــن سیاســت های کنون ــا حفــظ همی ــه ب اینجاســت کــه چگون
دســتاورد های سیاســت ابتــالی حداکثــری هــم دســت پیــدا کنیــم.

یکــی از نتایــج روانــیـ  اجتماعــی ابتــالی حداکثــری ایــن بــود کــه وضعیــت ابهامی 
کــه شــرح آن گفتــه شــد بــرای اکثریــت افــراد جامعــه رفــع می شــد؛ لــذا ســطح تنــش 
ناشــی از ایــن امــر به طــرز چشــمگیری کاهــش می یافــت. چیــزی کــه باعــث کاهــش 
اســترس می شــد شــناخت بیشــتر افــراد مبتالشــده از آزادی هایشــان بــود ــــ چیــزی کــه 
افــراد در وضعیــت ابهــام تــوان شــناختن آن را ندارنــد. پــس یکــی از اهــداف به منظــور 
کاهــش دادن تنــش ناشــی از وضعیــت ابهــام معرفــی و شــرح آزادی هــای افــراد اســت. 
کشــف ایــن امــر کــه آزادی انســان تنهــا در برقــراری روابــط اجتماعــی تجلــی نمی کند، 
می توانــد آن احســاس ناتوانــی در کنتــرل اوضــاع را از میــان ببــرد و درعین حالــی کــه 

روابــط اجتماعــی محــدود شــده، شــاهد کاهــش ســطح تنــش باشــیم. 
کاتریــن ماالبــو به دنبــال بیــان قطعــه ای از کتــاب اعترافــات روســو دربــارۀ 

می گویــد: طاعــون  قرنطینــۀ  دوران  خاطــرات 
«نکته ای عمیق تر در این قطعه نهفته است، به این معنی که قرنطینه 
تنها زمانی قابل تحمل است که خودتان را از آن قرنطینه کنید؛ به تعبیر 
دیگر، اگر همزمان خودتان را درون قرنطینه قرنطینه کنید. این شاید 
دشوارترین چالش در وضعیت حبس باشد: درحالی که پیشاپیش از 

جمع جدا شده ای فضایی ایجاد کنی که در آن تنها باشی».
ایــن تنهایــی کــه ماالبــو از آن ســخن می گویــد، همــان چیــزی اســت کــه آزادی را 
به دنبــال مــی آورد. پــس یکــی از راه هــای دســت یافتن بــه آزادی ــــ بخوانیــد بــه توانایــی 
ــن  ــد همی ــط اجتماعــی محــدود شــده می توان ــه رواب ــی ک ــرل ــــ در وضعیت های کنت
قرنطینه شــدن در قرنطینــه باشــد. ایجــاد فضــای ذهنــی جدیــد و بــه تناســب آن، ایجــاد 
ــم شــده  ــا دیگــران تنظی ــر اســاس رابطــه ب ــه ای کــه ســال ها ب ــر در عــادات روزان تغیی
ــد و  ــۀ جدی ــت فردیت یافت ــن ذهنی ــر اســاس ای ــادات ب ــن ع ــود و بازتنظیم کــردن ای ب

تطبیــق دادن آن ــــ حداکثــر ــــ بــا افــراد نزدیــک، ماننــد اعضــای خانــواده.
ــور از  ــرای عب ــرای پیداکــردن راه حل هایــی ب مســائلی از ایــن دســت و تــالش ب
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ــر  ــی ب ــد کــه به رغــم هشــدار دولت هــا  مبن ــدا می کن آنهــا وقتــی اهمیــت بیشــتری پی
ـــ کــه حتــی ممکــن اســت بیشــتر از مــوج اول،  احتمــال شــروع مــوج دوم ایــن اپیدمــیـ 
ـــ بســیاری از افــراد جامعــه بــاور دارنــد کــه این وضعیــت جدید  جوامــع را درگیــر کنــدـ 
ــدواری  ــن امی ــد. ای ــان می یاب ــاه پای ــر از شــش م ــا) در کمت ــه و محدودیت ه (قرنطین
حتمــاً بــه حفــظ آرامــش ایــن افــراد در دوران قرنطینــه کمــک می کنــد و گذرانــدن ایــن 
ــد  ــم پدی ــی ای را ه ــد نگران ــن امی ــا ای ــد. ام ــاده تر می کن ــختی هایش را س دوران و س
ــن  ــار پایان یافت ــه در انتظ ــرادی ک ــی در راه باشــد، اف ــوج دوم ــر م ــه اگ ــی آورد؛ اینک م
هرچــه زودتــر ایــن اوضــاع ســودای بازگشــت بــه زندگــی چنــد ماه پیــش خود را در ســر 
ــه رو می شــوند؟  ــا قرنطینه هــا و محدودیت هــا روب ــار دیگــر ب ــه ب ــد، چگون می پرورانن
پــس مادامــی کــه ابهــام حاصــل از ماهیــت نامرئــی ایــن بیمــاری بــا مصونیــت از 
ــه فکــر راه حل هــای غیرپزشــکی  ــد ب ــع نشــده، بای آن به وســیلۀ واکسیناســیون مرتف
باشــیم. ایــن راه حل هــای غیرپزشــکی عــالوه بــر اینکــه می تواننــد تــا پیــش از تولیــد 
ــن را  ــت ای ــد، قابلی ــده کمــک کنن ــیاری از معضــالت پیش آم ــه حــل بس ــن ب واکس
دارنــد کــه در مــوارد احتمالــی مشــابهی کــه در آینــده رخ می دهنــد، کارآمــد باشــند. 
ایــن در حالــی اســت کــه راه حل هــای پزشــکی قابلیــت به کارگیــری در وضعیت هــای 
دیگــر را ندارنــد. البتــه کــه رســیدن بــه ایــن راه حل هــا در بــادی امــر شــاید ناممکــن بــه 
نظــر برســد؛ امــا به قــول ژیــژک: مــا امــروز در وضعیــت ناممکــن بــه ســر می بریــم! 

١. وقتی از بیماری   های عالم گیر حرف می زنیم، از چه سخن می گوییم؟

بیمــاری همه گیــر و عالم گیــر چیســت؟ معمــوًال بیمــاری همه گیــر را افزایــش 
ــوال  ــد اب ــد (مانن ــن می دانن ــی معی ــاری در زمان ــوع بیم ــرۀ وق ــمگیر و غیرمنتظ چش
درســال ٢٠١۴ و آنفوالنــزا در ســال ١٩١٨). بیماری هــای عالم گیــر می تواننــد 
موقــت یــا مزمــن باشــند (ســل، ماالریــا و ایدز). پــس از آنفوالنــزای خوکــی عالم گیر 
در ســال ٢٠٠٩، مؤسســه ملــی ســالمت و مؤسســه ملــی آلــرژی و بیماری هــای 
واگیــردار چارچــوب گســترده ای ارائــه دادنــد کــه به وســیلۀ آن می تــوان بــه تعریــف 
بیمــاری عالم گیــر کمــک کــرد. هشــت معیــاری کــه ایــن ســازمان ها بــرای بیمــاری 
عالم گیــر مطــرح کرده انــد شــامل: انتشــار گســتردۀ جغرافیایــی، جابه جایــی یــا 
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تحــرک بیمــاری، مــوارد روزافــزون حملــه و وخامــت، مصونیــت کمینــۀ جمعیــت، 
جدیدبــودن، مســری بودن، واگیرداربــودن و شــدت آن اســت. همچنیــن چنــد فاکتــور 
فقــر و وضعیــت اقتصــادی، جغرافیــای بیمــاری و مســئلۀ آســیب پذیری ( اینکــه چــه 
کســی و چــرا بــه بیمــاری مبتــال می شــود) نیــز در تعریــف و ارتبــاط بــا بیماری هــای 

همه گیر و عالم گیر عوامل مهم و تأثیرگذار تلقی می شوند.  
ویــروس کرونــا مقولــه ای در حــوزۀ پزشــکی اســت؛ امــا مدیریــت آن وابســته به این 
گــروه نیســت. هیــچ موضــوع کالنــی تک بعــدی و تک رشــته ای حــل نمی شــود. ایــن 
موضــوع هــم جنبه هــای پزشــکی، اقتصــادی، مدیریتــی، فرهنگــی و اجتماعــی، روان 
شــناختی، جامعــه شــناختی، رســانه ای، انتظامــی و حتــی امنیتــی اســت. ســؤال ایــن 
اســت کــه ســتاد مبــارزه بــا کرونــا مســتقر در وزارت بهداشــت آیــا توانایــی و صالحیت 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــی کرون ــر عموم ــل ام ــوع را دارد؟ تقلی ــای متن ــن عرصه ه ــه ای ورود ب
کرونــا یکــی از ایــن اشــتباهات اســت. کرونــا فقــط یــک بیمــاری نیســت کــه جنبه هــای 
پزشــکی آن فقــط مهــم باشــد؛ بلکــه ابعــاد دیگــری نیــز دارد کــه خیلــی مهــم هســتند. 
حتــی می تــوان گفــت جنبه هــای شــناختی آن از جنبه هــای فیزیولوژیــک مهم تــر اســت.
ــا بیماری هــا  ــه ب ــه رفتار هــای معنــوی چــه تأثیــری در مقابل ٢. ســالمت معنــوی و توجــه ب

ــا دارد؟ خصوصــا کرون

ایمــان و باور هــای دینــی به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر تمام ابعاد شــخصیت 
ــراد  ــازش اف ــم اســت؛ در س ــناختی مه ــازگاری روان ش ــذار اســت. در س ــراد اثرگ اف
ــه کاهــش تنــش و در نتیجــه  ــر گــذار اســت؛ منجــر ب در موقعیت هــای زندگــی تاثی
ــزان ســالمت روانــی و چگونگــی  ــوی در می ــروزی می شــود. هــوش معن افزایــش پی

ــا محرک هــای تنــش زا نقــش مهمــی دارد. مقابلــه ب
افــرادی کــه تــوکل بیشــتری دارنــد تنــش کمتــری دارنــد و اعتقــاد معنــوی مثبــت 
نیرویــی تحریک کننــده و تأثیرگــذار بــر زندگــی، ســالمتی و در مواجهــه بــا ســختی ها 
ــه بیمــاری از ســوی  ــه بیماری هاســت. اعتقــاد معنــوی باعــث معنادهــی ب و ابتــال ب
بیمــار می شــود و فــرد را بــرای ســازگاری بــا تنــش تقویــت می کنــد و موجــب تعــادل 

فیزیکــی و روحــی افــراد میگــردد و فــرد در نهایــت بــر بیمــاری غلبــه می کنــد.
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٣. قدرت مسری ترس؛ چرا برخی معتقدند که وحشت زدگی یک ویروس است

ش ــیوع جهانــی کوویــد١٩   موجــب احســاس وحشــت زدگی اســت و وحشــت زدگی 
ــد و  ــدا کن ــد به ســرعت گســترش پی ــر می توان ــزان بیمــاری همه گی ــه همــان می ــز ب نی
ــد کــه  ــر و مســری می دانن ــون امــری همه گی خطرنــاک باشــد. وحشــت زدگی را اکن
ــه دیگــران منتقــل  ــه همــان شــیوۀ بیمــاری ب ــد و ب ــه ســرعت شــیوع یاب ــد ب می توان
شــود. چنیــن تصــور می شــود کــه فضاهــای شــهر مــدرن چــه بــرای میکروب هــای 
ــور  ــل ابردســتگاه های انکوبات ــرای خــوف و وحشــت مســری مث بیمــاری زا و چــه ب
ــه وحشــت زدگی  ــل از آنک ــی قب ــی وجــود دارد؟ یعن ــۀ عطف ــا نقط ــا آی ــد. ام می مانن
بۀک بــاره بــروز کنــد، مجموعــه ای از اتفاقــات کوچــک در کنــار هــم آســتانه ای 
هراس انگیــز را بــه وجــود می آورنــد؟ بــه نظــر چنیــن اســت؛ عواملــی همچــون 
ــرس از  ــادی و ت ــه، مســائل اقتصــادی، فرهنگــی و اعتق ــر منطق ــخ و ســنت ه تاری
ابتــال و چشــم انداز مصبیتــی کــه قــرار اســت وارد شــود همگــی در تبدیــل هــراس بــه 

ــد. ــا می کنن ــی را ایف ــش مهم وحشــت زدگی نق
۴. بیماری های عالم گیر چگونه تاریخ را تغییر می دهند؟

ــکی  ــخ پزش ــخ و تاری ــتۀ تاری ــتاد بازنشس ــنودن، اس ــک اس ــا فران ــه ای ب  در مصاحب
دانشــگاه ییــل، او بیــان می کنــد: «بیماری هــای همه گیــر از آن دســت وقایــع اتفاقــی 
ــد؛  ــدون اعــالم خطــر قبلــی جوامــع را مبتــال کنن نیســتند کــه بــی هیــچ دلیلــی و ب
برعکــس هــر جامعــه ای ضعف هــا و اســتعداد های ابتــالی خــاص خــود را بــه وجــود 
مــی آورد کــه بــرای مطالعــۀ آن هــا بایــد بــه بررســی ســاختار جامعــه، ســطح معیشــت 
و اولویت هــای سیاســی آن پرداخــت». او همچنیــن معتقــد اســت کــه در طــی تاریــخ 
ــی و  ــرات منف ــه و تأثی ــر جنب ــای همه گی ــه بیماری ه ــم ک ــا شــاهد آن بوده ای ــا باره م
مثبتــی را ایجــاد کرده انــد کــه مطابــق بــا پیشــینه و نگرش هــای اخالقــی جوامــع گاه 
باعــث تبعیــض طبقاتــی و ســرکوب های سیاســی و اجتماعــی شــده اند و گاه باعــث 
ایجــاد تعمــق دربــارۀ مفاهیــم ارزشــمند و بــه وجــود آمــدن گروه هــا و فعالیت هــای 
خیرخواهانــه و انســان مدارانــه کــه هرکــدام از ایــن دســته ویژگی هــا بــر رونــد ادامــۀ 
زندگــی افــراد و نحــوۀ مواجهــۀ آنــان بــا رویداد هایــی در آینــده اثرگــذار خواهــد بــود. 
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۵. بیماری های واگیردار از واقعیت های جوامع پرده برمی دارند

آلبرکامــو در طاعــون می نویســد: «بــال مقیــاس انســانی نــدارد. بــه همیــن دلیــل مــردم 
ــان  ــه پای ــفته ای اســت ک ــواب آش ــت؛ خ ــی نیس ــن واقع ــد ای ــان می گوین ــا خودش ب
ــی اســت.  ــت کنون ــی از وضعی ــف خوب ــر توصی ــن ام ــت». بی شــک ای ــد یاف خواه
نســل کنونــی بشــر نــه آن قــدر ســن دارد کــه آنفوالنــزای اســپانیایی را بــه خاطــر بیــاورد 
ــرای آن وجــود نداشــته باشــد.  ــی ب ــه بیمــاری ای را می شناســد کــه دارو و درمان و ن
در چنیــن شــرایطی کــه قطعیتــی وجــود نــدارد، بعضــی از افــراد شــروع بــه اســتفاده 
ــد و بعضــی  ــع شــخصی خودشــان می کنن ــه مناف ــرای سودرســانی ب ــام ب ــن ابه از ای
دیگــر می کوشــند بــا کمــک علــم، شــفافیت و دقــت ایــن بیمــاری را کنتــرل و مهــار 
کننــد و به جــای آنکــه تســلیم هیجان زدگــی یــا  ناامیــدی شــوند، می کوشــند تــا 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــد. بنابرای ــان ها کمــک کنن ــه نجــات انس ــد ب ــه می توانن ــی ک جای
کــه بیماری هــای واگیــردار ماننــد بالیــا، از واقعیت هــای اساســی جوامــع پــرده 
برمی دارنــد. اینکــه هــر جامعــه ای بــا شــرایط ایجادشــده چگونــه برخــورد می کنــد یــا 
افــراد به تنهایــی چطــور عمــل خواهنــد کــرد، وابســته بــه گذشــته، ســاختار و اصــول 
ــا چینی هــا به ســبب  ــال در انتشــار ویــروس کرون ــرای مث ــق آنهاســت. ب ــاوری عمی ب
پنهــان کاری نظامشــان و فرهنــگ دیوان ســاالر سلســله مراتبی خــود بهــای ســنگینی 
پرداخته انــد و در مقابــل یکــی از دالیلــی کــه ایتالیایی هــا دچــار وحشــت و هــراس 
زیــادی نشــدند ایــن بــوده اســت کــه آنــان بــه نظــام بهداشــت عمومــی خــود اطمینــان 

ــر ایجــاد شــده اســت. ــادی داشــته اند و ریشــۀ ایــن اعتمــاد از خیلــی قبل ت زی
۶. ویروس کرونا محدودیت های پوپولیسم را افشا می کند

در هنــگام بحــران اقتصــادی ســال های ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨ بــازار ســهام، تجــارت 
جهانــی و رشــد اقتصــادی همگــی در مقایســه بــا دورۀ رکــود بــزرگ ســال های 
ــار  ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــی مشــابه شــدیدتر ســقوط کردن ــازۀ زمان ١٩٣٣ ‑ ١٩٢٩ طــی ب
ــا  برخــالف دهــۀ ١٩٣٠ دولت هــا اختالفــات کم اهمیــت را بــه کنــاری نهادنــد تــا ب
هماهنگ کــردن سیاســت های داخلــی خــود اقتصــاد جهانــی را نجــات دهنــد؛ پــس 
از یــک ســال دشــوار اقتصــاد بــه ثبــات دســت یافــت و از وقــوع دومیــن رکــود بزرگ 
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جلوگیــری شــد. از ایــن رویــداد در گذشــته می توانیــم بــه ایــن جمع بنــدی برســیم کــه 
ــه ابعــاد آن شــوک  ایــن چگونگــی واکنــش اســت کــه بیشــترین اهمیــت را دارد و ن
اولیــه. ویــروس کرونــا ممکــن باعــث ایجــاد بدتریــن بحــران زمانــۀ صلــح در دوران 
ــن بحــران در روزگاری رخ داده اســت کــه اوضــاع  ــرا متأســفانه ای مــدرن شــود؛ زی

ــی بســیار محــدود اســت. ــار و همکاری  هــای بین الملل ــره و ت سیاســی تی
جهــان در دهــه ای کــه گذشــت شــاهد رشــد بیشــتر اقتدارگرایــی، ناسیونالیســم، 
بــا  ضدیــت  و  حاکــم  ســاختار  بــا  ضدیــت  یک جانبه گرایــی،  بیگانه هراســی، 
ــۀ خــود به جــای آنکــه بحــران را  ــوده اســت کــه ایــن دالیــل به نوب تخصص گرایــی ب

ــده اســت. ــرایط ش ــود ش ــع از بهب ــرده و مان ــر ک ــد، وخیم ت ــود ببخش بهب
٧. آیــا سیاســت بســتن اماکــن مذهبــی و بقــاع متبرکــه بــه هــدف بازاریابــی اجتماعــی انجــام 

شــده اســت؟

بازاریابــی اجتماعــی یعنــی کاربــرد مفاهیــم بازاریابــی تجــاری در مســائل اجتماعــی. 
در ایــن امــر تأکیــد بــر اثرگــذاری بــر رفتــار داوطلبانــه اســت و مســئله نفــوذ اســت، نه 
اجبــار. مخاطــب افــراد هســتند، نــه ســازمان ها. اهــداف عبارت انــد از تــرک رفتــار 

نامطلــوب، تعدیــل رفتــار، رد رفتــار بالقــوه و پذیــرش رفتــار جدیــد.
سیاست داشــتن یعنــی تغییــر رفتــار به گونــه ای کــه تــداوم داشــته باشــد و بــرای 

رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد بیــن ســازمان ها همــکاری وجــود داشــته باشــد.
ــط، مکاتــب فکــری و  ــا محی ــد متناســب و هماهنــگ ب ابزارهــای سیاســت بای
بومــی جامعــه هــدف باشــد. ایــن ابزارهــا می توانــد جنبــۀ تشــویقی، ارشــادی، 

ســرکوبگری و یادگیــری داشــته باشــد.
ــه عقــل و  ــد ب ــرآن و ســنت بای ــر ق سیاســت گذاران در نظــام اســالمی عــالوه ب
اجمــاع ملــی (مــردم، سیاســت گذاران و نخبــگان) توجــه کننــد. بازاریابــی ایمان مــدار 
یعنــی توجــه بــه نیازهــای افــراد مذهبــی کــه مصرف کننــدگان خدمــات مذهبــی بقــاع 
متبرکــه و اماکــن مذهبی انــد و موفقیــت سیاســت مرتبــط بــا افــراد مذهبــی وابســته به 

ایــن نــوع بازاریابــی اســت.
دو عامل از عوامل موفق نبودن بازاریابی اجتماعی در مقابله با کرونا را در ادامه می آوردیم:
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 ١‑ تأکیدنکــردن بــر عنصــر تــرس و در عــوض تزریــق تــرس رقیق شــده توســط 
سیاســت گذاران کــه منجــر بــه بی فایده شــدن توصیه هــا می شــود؛

گاهــی مــردم از فرمان پذیــری شــهروندی. فرمان پذیــری شــهروندی  ٢‑ ناآ
بدیــن معناســت کــه شــهروندان بــدون اجبــار از ســوی دولــت، صرفــاً به ســبب اینکــه 

مرجعــی صالــح و موردتأییــد دولــت درخواســت کــرده، بــا آن همــکاری کننــد.
سه نوع دیدگاه در برابر تعطیلی اماکن مذهبی وجود دارد: 

١‑ حمایت از این کار و مفید دانستن برای حفظ منزلت قدسی آنها؛ 
٢‑ پذیرفتــن ایــن تصمیــم و ارائــۀ پیشــنهادهایی بــرای تحکیــم و تقویــت آن 
مثــل ایجــاد تــرس حداکثــری و ایجــاد فرمان پذیــری شــهروندی و اعــزام بســیجیان و 
طلبه هــای آموزش دیــده بــه بیمارســتان ها بــرای کمــک بــه افــراد از نظــر روحــی و روانــی 
٣‑ رد ایــن تصمیــم بــا دالیــل علمــی، مثــل اینکــه مســاجد و اماکــن مذهبــی 
فقــط بــرای نمــاز و زیــارت زبانــی نیســت و بــا تعطیلــی حــرم هــا ســرمایۀ اجتماعــی 

افــراد متدیــن قطــع می شــود.
ــه ادعــا می کنــد کــه اگــر آموزش هــای الزم صــورت بگیــرد، آلودگــی  ایــن مقال
اماکــن مذهبــی و بقــاع متبرکــه کمتــر از مراکــز خریــد و... اســت و بایــد از 
ظرفیــت مســاجد و مراکــز مذهبــی بــرای کاهــش آالم خانواده هــای مصیبــت زده ای 
انتخابــی  ابــزار  اســتفاده کــرد.  بگیرنــد،  ســوگواری  مراســم  نتوانســته اند  کــه 
ــری  ــم اســت و به کارگی ــرکوبگر و مبه ــه، س ــاری، تبعیض گون سیاســت گذاران اجب
ــه  ــا ب ــه تنه ــر سیاســت گذاران اســت؛ پزشــکانی ک ــزار ناشــی از ســبک تفک ــن اب ای

ســالمت جســم می اندیشــند.
٨. تغییر روش حکمرانی

در زمــان گذشــته امــور ازطریــق همــکاری تک تــک اعضــا بــا رئیــس قبیلــه صــورت 
می گرفــت. بــا توجــه بــه تشــکیل شهرنشــینی و سلسه مراتبی شــدن ســازوکار، امــکان 
ایــن اتفــاق دیگــر فراهــم نیســت. در ســاختار سلســله مراتبی کار هــا به صــورت 
ــان ارکان موجــود در سلســه مراتب تقســیم می شــود. در جامعــه ایــن  تخصصــی می
ــا توجــه بــه ایــن مســئله طبیعــی  سلســه مراتب را دولــت کنتــرل و تنظیــم می کنــد. ب
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اســت کــه بــرای سامان بخشــی بــه هــر یــک از نیاز هــا یــا کاهــش هزینه هــای ناشــی 
ــل وزارت بهداشــت و  ــری داشــته باشــد؛ مث ــی تدابی ــی و غیرطبیع ــای طبیع از بالی
ــد غیرعامــل، ســازمان مدیریــت  درمــان، ســازمان امــداد و نجــات، ســازمان پدافن
ــی  ــا بازده ــازمان ها را ب ــن س ــادر نیســت ای ــر ق ــی دیگ ــت به تنهای ــران و... دول بح
مؤثــر هدایــت و کنتــرل کنــد. بــه همیــن دلیــل الزم اســت از ســاختار های خــارج از 
دولــت کمــک بگیــرد. بــا حضــور دیگــران در ایــن صحنــه شــاهد عنــوان حکمرانــی 
ــوع  ــی هســتیم کــه در ایــن رویکــرد دولــت بازیگــر تمام وکمــال نیســت. ایــن ن نوین
حکم رانــی هــم معایــب خــودش را دارد؛ مثــل یکپارچه نبــودن در تصمیم گیــری، 
وحدت نداشــتن در فرمان دهــی و... اجــرای هماهنــگ تصمیمــات حکم رانــی نویــن 
بــرای حــل ایــن مشــکالت رویکــرد جدیــدی را پیشــنهاد می دهــد کــه از دو رویکــرد 
دیگــر کمــک گرفتــه اســت و شــبکه و سلســله مراتب در آن دیــده می شــود. آن را 
ــتم  ــوع سیس ــن ن ــر در ای ــا اگ ــتاد بحــران کرون ــم. س ــه مراتبی» می نامی «شــبکۀ سلس

ــرار می گرفــت، موفقیــت بیشــتری داشــت. ق
٩. آیا ویروس کرونا اقتصاد جهان را دگرگون می کند؟

ــال رکــود  ــی و افزایــش قیمــت دارایی هــای امــن احتم ــه بازار هــای مال ــا  توجــه ب ب 
ــرون زادی ای ایجــاد شــده اســت  ــر شــوک ب ــر اث ــاد اســت کــه ب اقتصــادی بســیار زی
ــه  ــد ب ــود اقتصــادی می توان ــن رک ــده اســت. ای ــود آم ــه وج ــا ب ــۀ کرون ــه در نتیج ک
ــی چرخــۀ اقتصــادی بعــد از  ــۀ ســیر نزول یکــی از ســه شــکل رکــود واقعــی (مرحل
ســیر صعــودی ناشــی از افزایــش ســرمایه گذاری های تولیــدی)، رکــود سیاســی 
(هنگامــی کــه سیاســت های بانــک مرکــزی نــرخ بهــره را از نــرخ متعــادل اقتصــاد 
بســیار باالتــر نگــه مــی دارد) و بحــران مالــی (ناهماهنگی هــای مالــی) اتفــاق بیفتــد. 
ــر از رکــود  ــدی و گذشــتۀ تاریخــی، رکــود واقعــی خوش خیم ت ــه طبقه بن ــا توجــه ب ب
سیاســی و بحران هــای مالــی اســت؛ زیــرا می توانــد بالقــوه شــدید باشــد، ولــی 
ــه نظــر می رســد کــه در حــال  اصــوًال از شــوک های گــذرای تقاضــا ناشــی شــود. ب
حاضــر مــا در تجربــۀ رکــود واقعــی در جهــان هســتیم. پــس از درک وقــوع رکــود 
ــود اقتصــادی  ــع رک ــور رف ــی به منظ ــاد راه های ــرای ایج ــدام ب ــت اق ــن فعالی مهم تری
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اســت. بــه نظــر می رســد بازگشــت بــه رشــد اقتصــادی بعــد از کوویــد١٩   بــه چنــد 
عامــل بســتگی دارد، ازجملــه آنکــه تــا چــه انــدازه تقاضــا بــه تعویــق خواهــد افتــاد 
یــا از بیــن خواهــد رفــت؟ آیــا شــوک واردشــده فقــط نوســانی گذراســت یــا تغییــری 
ــدام  ــه ک ــروس ب ــتند؟ وی ــدی هس ــه ح ــاختاری در چ ــارت های س ــدت؟ خس بلندم
ــد  ــوارد در رون ــن م ــره. هرکــدام از ای ــه خواهــد کــرد؟ و غی بخــش از اقتصــاد حمل
ــا  ــران جوامــع متناســب ب ــرای رهب ــود شــرایط اقتصــادی تأثیرگــذار هســتند و ب بهب
هرکــدام از ایــن شــرایط به منظــور پشــت ســر گذاشــتن ایــن دوران بــا کمتریــن آســیب 

ــه شــده اســت. ــی از ســمت متخصصــان ارائ راهبرد های
بســیاری از مــردم شــیوع ویــروس کرونــا را بــه گــردن جهانی شــدن می اندازنــد و 
می گوینــد کــه تنهــا راه جلوگیــری از تکــرار چنیــن اتفاقــی جهان زدایــی از دنیاســت؛ 
بــا وجــود ایــن، هرچنــد قرنطینــۀ کوتاه مــدت بــرای جلوگیــری از این بیمــاری همه گیر 
الزم اســت، گرایــش بــه انــزوای بلندمــدت بــه فروپاشــی اقتصــادی خواهــد انجامید و 
در عمــل از مــا محافظــت نخواهــد کــرد. پادزهــر واقعی بیمــاری و بهترین ســازوکار 
دفاعــی انســان ها در برابــر عوامــل بیمــاری واگیــردار نــه جدایــی، بلکــه همــکاری و 
اطاعــت اســت، چــرا کــه بــا توجــه بــه تاریــخ گذشــتگان و بیماری هــای همه گیــر، مــا 
ــزوای  ــد؛ چنانچــه در ان ــا کمکــی نمی کن ــه محدودکــردن و بســتن مرز ه ــم ک می دانی
ــر آن اســت  ــۀ دیگ ــاری هســتیم و نکت ــا شــاهد شــیوع بیم انگلســتان ١٣۴٨ هــم م
ــان گذاشــتن اطالعــات  ــی و در می ــول همبســتگی جهان کــه محافظــت واقعــی معل
علمــی معتبــر اســت. حتــی قرنطینــۀ مؤثــر نیــز محتــاج همــکاری بین المللــی اســت 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــر بدانی ــاری همه گی ــارۀ بیم ــد درب ــا بای ــه م ــزی ک ــن چی و مهم تری
گســترش بیمــاری همه گیــر در هــر کشــوری کل نــوع بشــر را بــه خطــر می انــدازد؛ 
بنابرایــن بــرای مدیریــت و مهــار ایــن بحــران بــه یکپارچگــی، همــکاری و همراهــی 

ــران و دولت هــای گوناگــون در جهــان به  صــورت اساســی نیازمندیــم. رهب
ویــروس کرونــا یــک بــار دیگــر نیــاز بــه گســترش همبســتگی و تجدیــد روابــط انســانی 
مــا بــا همســایگان و نزدیکانمــان را بــه مــا یــادآور می شــود. شــرط تــداوم ایــن همبســتگی و 
گســترش روابــط انســانی البتــه پیــش از هر چیز گســترش مــدارا بــه پذیرش دیگری اســت.
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١٠. انتشار ویروس کرونا و احتمال فروپاشی «جهانی شدن»

می کنــد.  برجســته تر  را  «جهانی شــدن»  پدیــدۀ  در  بی توازنــی  کرونــا  ویــروس 
زنجیر هــای تأمیــن و عرضــۀ کاال در بخــش خصوصــی بســیار کارآمــد شــده اند؛ 
ســفرهای هوایــی به شــکل فراگیــر درآمــده و هرگــز متوقــف نمی شــود. بــه ایــن ترتیب، 
بخــش خصوصــی بی وقفــه در حــال گــردش بــه دور دنیاســت. امــا هرگونــه واکنــش 
ــن  ــوده اســت. همچنی هماهنــگ از جانــب دولت هــا اغلــب سســت و بی ســازمان ب
ــن در پــی کنترل نکــردن و رســیدگی نامتناســب  ــه دولــت چی افزایــش بی اعتمــادی ب
ــای  ــی از پایه ه ــود را یک ــه خ ــا ک ــا و به خصــوص در اروپ ــا در دنی ــروس کرون ــا وی ب
اقتصــادی و مدیریتــی جهانــی شــدن معرفــی می کنــد، بــر بی اعتبــاری جهانی شــدن در 
حــال حاضــر می افزایــد و در ادامــه، انتشــار کرونــا در اروپــا بــر صحنه هــای سیاســی 
ــاح  ــه افزایــش حمایــت از جن ــر چشــمگیری خواهــد گذاشــت و احتمــاًال ب هــم تأثی
راســت افراطــی و سیاســت    های ضدمهاجرتــی و ضدجهانی شــدن خواهــد انجامیــد.

نظریه هــای توطئــه و شــایعات اغلــب به دنبــال وقایــع منفــی شــیوع پیــدا 
می کننــد، به ویــژه اگــر ایــن وقایــع جدیــد ناشــناخته باشــند. ایــن دقیقــاً همــان 
اتفاقــی اســت کــه در رابطــه بــا ویــروس کرونــا روی داده اســت. تــا جایــی کــه یکــی 
از مســئوالن ســازمان بهداشــت جهانــی وضعیــت را این چنیــن خالصــه کــرده اســت: 
ــن  ــدازۀ خــود ای ــم کــه دســت کم به ان ــار ســاختگی’ مواجهی ــری اخب ــا ‘همه گی ــا ب «م
ویــروس خطرنــاک اســت؛ زیــرا اخبــار ســاختگی ســریع تر و راحت تــر منتشــر 

ــد».  ــار می آورن ــه ب ــادی ب ــیب زی ــوند و آس می ش
ــار  ــا در جهــان، کارزار هــای انتشــار اخب ــا فراگیرشــدن تــرس از ویــروس کرون ب
تله کلیــک  ســایت های  بــر  عــالوه  می شــوند.  کارآمدتــر  روزبــه روز  ســاختگی 
کــه بــا انتشــار اطالعــات نادرســت و جنجالــی دربــارۀ ایــن ویــروس به دنبــال 
بهره برداری انــد، آن دســته از بازیگــران عرصــۀ سیاســت جهانــی نیــز کــه از آشــوب 
اطالعاتــی ســود می برنــد، وارد میــدان شــده اند. متهمــان اصلــی انتشــار اخبــار 
ســاختگی دربــارۀ ویــروس کرونــا در ابتــدای کار درگاه هــای آنالینــی بودنــد کــه 
ــار  ــی، اخب ــود. به طــور کل ــده ب ــت به وجودآم ــی از وضعی هدفشــان کســب ســود مال
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ســاختگی دربــارۀ شــیوع ویــروس کرونــا بــه چهــار دســتۀ «نظریه هــای نسل کشــی» 
ــای ســالح  ــان ها)، «نظریه ه ــۀ انس ــردن بقی ــن ب ــی و از بی ــای جهان ــدن نخبه ه (مان
زیســتی» (جنــگ جهانــی ســوم بــا ســالح بیولوژیکــی از ســمت چیــن یــا آمریــکا)، 
«پایــان جهــان» و  «درمان هــا» (راه هــای درمانــی یــا پادزهر هــا و واکســن های 
ــود  ــۀ خ ــار به نوب ــته اخب ــار دس ــن چه ــدام از ای ــتند. هرک ــیم پذیر هس ــی)، تقس خیال

باعــث بــروز آســیب های گوناگــون و جــدی در جوامــع مختلــف می شــوند.
١١. دانشگاه ها چه تاکتیک هایی را با آغاز شیوع ویروس کرونا به کار بسته اند؟

ســرعت تجهیــز مــدارس و دانشــگاه های ایــران بــه تکنولوژی هــای ارتباطــی اتفــاق 
بزرگــی اســت کــه در حــال روی  دادن اســت و در صــورت تکمیــل، می توانــد شــکاف 
میــان ایــران و کشــورهای پیشــرفته را کــم کنــد و نویددهنــدۀ تعــدد شــیوه های 
آموزشــی در آینــده باشــد. ایــن اتفاقــی اســت کــه چنــد دهــه به دالیــل متعــدد عقــب 
افتــاده بــود و نظــام آموزشــی کشــور از فقــدان آن رنــج می بــرد. ایــن رویــداد خوشــایند 
کــه می تــوان آن را آغــاز انقالبــی در عرصــۀ آمــوزش قلمــداد کــرد، راهــی را بــرای 
ــد در  ــاز خواهــد کــرد. ایــن راهــی اســت کــه می توان تعدیــل ناسیونالیســم جدیــد ب
ــرۀ  ــن پنج ــاید. ای ــا بگش ــا دنی ــاط ب ــرای ارتب ــره ای ب ــا، پنج ــدن دره ــل بسته ش مقاب
جدیــد منظره هــای متعــددی را در نظــام آموزشــی ایــران به طــور عــام و نظــام 
ــه راه را  ــن ویندوزگون ــن پنجــرۀ نمادی ــی به طــور خــاص می گشــاید. ای ــوزش عال آم
ــو  ــل و گفت وگ ــۀ تعام ــد و زمین ــاز می کن ــای ســرزمینی ب ــن مرز ه ــرای نادیده گرفت ب
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــا را فراهــم می کن ــا و گروه ه ــان کشــورها و ملت ه و دوســتی می
ــل  ــا انســان ها در تعام ــا گشــوده می شــوند ت ــار پنجره ه ــا، به اجب ــا بسته شــدن دره ب
بــا یکدیگــر بــر بحران هــا و دردهــای مشــترک فائــق آینــد. آنهــا بــه کمــک همدیگــر، 
ایــن درد و مشــابه آن را فهــم خواهنــد کــرد و بــرای درمــان آن، دانــش و فناوری هــای 
ــۀ  ــب، هم ــن ترتی ــد. بدی ــر عرضــه می دارن ــر همدیگ ــنهادی را ب ــده و پیش کشف ش
جهــان در یافتــن راه حــل و غلبــه بــر معضلــی مشــترک بــه کمــک یکدیگــر خواهند آمد 
و بــا ایــن یــاری و دســتیاری، تجربــۀ ارزشــمندی از تعامــل جهانــی بــرای حراســت 
از خــود و برقــراری صلــح بــر جــای خواهــد گذاشــت. ایــن ســویۀ انترناسیونالیســمی 
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اســت کــه کرونــا بــر ملت هــا و کشــورها عرضــه خواهــد داشــت و ضرورتــاً بــه حــوزۀ 
آمــوزش نیــز محــدود نخواهــد مانــد. 

ــداف و  ــن اه ــرای تعیی ــی را ب ــای مداوم ــران پیمایش ه ــن بح ــی ای ــواس١ ط کی
احساســات دانشــجویان بین المللــی آینــده و مؤسســات آمــوزش عالــــی در راســتای 
اطالع رســانی و حمایــت از بخــش آمــوزش عالــی برگــزار کــرده اســت و در مقالــه ای 
تحــت عنــوان «تأثیــر کرونــا بــر آمــوزش عالــی جهــان» منتشــر کــرده اســت. ٪۴۶ 
تحت تأثیــر  تحصیلی شــان  برنامــۀ  کــه  داشــتند  اظهــار  بین المللــی  دانشــجویان 
ویــروس کرونــا قــرار گرفتــه اســت و در حــدود یــک مــاه، ســیر پاســخ های مثبــت، 

٣٠٪ افزایــش داشــته اســت. 
ــفر،  ــای س ــارۀ محدودیت ه ــا درب ــیاری از آنه ــر بس ــن تأثی ــی ای ــۀ چرای در زمین
ــیه،  ــای بورس ــن مصاحبه ه ــا، مشــکالت گرفت ــو پروازه ــگاه ها، لغ ــدن دانش بسته ش
تقاضــای ویــزا یــا آزمون هــای زبــان، لغــو یــا تعویــق امتحــان و نگرانی هــای بهداشــتی 

ــد. ــت می کردن صحب
ــه  ــده قــدری عالقــه ب از تاریــخ ٢۶ مــارس، ۵٨٪ از دانشــجویان بین المللــی آین
تحصیــل مـــدرک آنالیـــن را به دلیــل محدودیت هــای ویــروس کرونــا ابـــراز کردنــد؛ 

درحالی کــه ۴٢٪ اعـــالم کردنــد کـــه هیــچ عالقــه ای بــه تحصیــل آنالیــن ندارنــد.
دانشــگاه ها در مواجهــه بــا ایــن چالش هــا از طیفــی از اقدامــات بــرای ســازگاری 
ــۀ  ــه ارائ ــار ب ــخ گویان اظه ــد. ۵٠٪ از پاس ــتفاده کرده ان ــد اس ــرایط جدی ــن ش ــا ای ب
برخــی دروس به صــورت آنالیــن داشــته اند و به تعویق انداختــن دورۀ آموزشــی و 

ــرار داشــتند. جــذب پذیــرش در رتبه هــای بعــدی ق
ــا  ــده داشــتند کــه ویــروس کرون ــواس عقی  ۵٠٪ از پاســخ دهندگان پیمایــش کی
ــر تعــداد درخواســت های پذیــرش در مؤسسه شــان خواهــد داشــت.  اثــر مخربــی ب
در مقابــل ٢۶٪ تصــور می کردنــد کــه تعــداد درخواســت های دانشــجویان یکســان 
باقــی می مانــد و ۶٪ می گفتنــد کــه میــزان درخواســت ها افزایــش پیــدا خواهــد کــرد 
ــان  ــری خواهــد داشــت. از می ــن موضــوع چــه تأثی ــز نمی دانســتند کــه ای و ١٨٪ نی

QS .1: کواکوارلى سیموندز، ارائه دهندة پیشگام خدمات، تحلیل و بینش به بخش آموزش عالى جهان
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مؤسســات شــرکت کننده در پیمایــش، ٧٣٪ دارای نوعــی برنامــۀ مدیریــت بحــران 
بودنــد، ٢۵٪ چنیــن برنامــه ا ی نداشــتند و ٢٪ نیــز نمی دانســتند کــه آیــا مؤسسه شــان 
برنامــۀ مدیریــت بحرانــی را تدویــن کــرده اســت یــا خیــر. درحالی کــه ۴۵٪ معتقــد 
بودنــد کــه برنامــۀ مدیریــت بحــران مؤسسه شــان بســیار مؤثــر بــوده، تنهــا ١٪ آن را 

ــر نمی دانســتند.  اصــًال مؤث

نتیجه گیری
ــا در جهــان، پژوهش هــای  ــه همه گیــری ویــروس کرون ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب
بســیاری به منظــور کشــف تأثیــرات مثبــت و منفــی ایــن بیمــاری بــر افــراد، جوامــع 
و جهــان و همچنیــن یافتــن راهکارهــا و راه حل هایــی بــرای کاهــش عــوارض 
ــدن و  ــرای فهمی ــه اســت و پژوهشــگران ب منفــی ناشــی از ایــن بحــران انجــام گرفت
مشــخص کردن ابعــاد مختلــف پزشــکی، روان شــناختی، اجتماعــی و... تالش هــای 
بســیاری کرده انــد. در فراتحلیــل حاضــر ســعی بــر آن بــود کــه دیــدِ جامعــی بــه برخــی 

ــن پژوهش هــا داشــته باشــیم. از ای
هشــت معیــاری کــه مؤسســۀ ملــی ســالمت و مؤسســۀ ملــی آلــرژی و بیماری هــای 
واگیــردار بــرای بیمــاری عالم گیــر مطــرح کرده انــد عبارت انــد از: انتشــار گســتردۀ 
جغرافیایــی، جابه جایــی یــا تحرک بیماری، مــوارد روزافزون حملــه و وخامت، مصونیت 
کمینــۀ جمعیــت، جدیدبــودن، مســری بودن، واگیرداربــودن و شــدت آن اســت. همچنین 
چند فاکتور فقر و وضعیت اقتصادی، جغرافیای بیماری و مســئلۀ آســیب پذیری (اینکه 
چــه کســی و چــرا بــه بیمــاری مبتــال می شــود) نیــز در تعریــف و ارتبــاط بــا بیماری هــای 

همه گیــر و عالم گیــر عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در نظــر گرفتــه می شــوند.
ویــروس کرونــا مقولــه ای در حــوزۀ پزشــکی اســت؛ امــا مدیریــت آن وابســته بــه 

ایــن گــروه نیســت. 
و  می شــود  وحشــت زدگی  احســاس  موجــب  کوویــد١٩    جهانــی  شــیوع 
ــد ســریع گســترش  ــر می توان ــاری همه گی ــزان بیم ــان می ــه هم ــز ب وحشــت زدگی نی

ــد. ــاک باش ــد و خطرن ــدا کن پی
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ــه و تأثیــرات منفــی و مثبتــی را ایجــاد کرده انــد کــه  ــر جنب بیماری هــای همه گی
ــی و  ــع گاه باعــث تبعیــض طبقات ــی جوام ــای اخالق ــینه و نگرش ه ــا پیش ــق ب مطاب
ســرکوب های سیاســی و اجتماعــی شــده اند و گاه باعــث ایجــاد تعمــق دربــارۀ 
و  خیرخواهانــه  فعالیت هــای  و  گروه هــا  به وجودآمــدن  و  ارزشــمند  مفاهیــم 
ــراد و  ــی اف ــۀ زندگ ــد ادام ــر رون ــا ب ــته ویژگی ه ــن دس ــدام از ای ــان مدارانه. هرک انس

ــود. ــد ب ــذار خواه ــده اثرگ ــی در آین ــا رویداد های ــان ب ــۀ آن ــوۀ مواجه نح
 جهــان در دهــه ای کــه گذشــت شــاهد رشــد بیشــتر اقتدارگرایــی، ناسیونالیســم، 
بــا  ضدیــت  و  حاکــم  ســاختار  بــا  ضدیــت  یک جانبه گرایــی،  بیگانه هراســی، 
ــه بحــران را  ــه جــای آنک ــۀ خــود ب ــل به نوب ــن دالی ــوده اســت. ای ــی ب تخصص گرای

ــده اســت. ــرایط ش ــن ش ــع از بهبودیافت ــرده و مان ــر ک ــد، وخیم ت ــود ببخش بهب
ــائل و  ــا مس ــروس کرون ــری وی ــا همه گی ــده ب ــی ایجادش ــرات منف ــی از تأثی یک
مشــکالت و رکــود اقتصــادی اســت. بــا توجــه بــه بازار هــای مالــی و افزایــش قیمــت 

دارایی هــای امــن احتمــال رکــود اقتصــادی بســیار زیــاد اســت.
ــی  ــرای ایجــاد راه های ــدام ب ــت اق ــن فعالی ــود، مهم تری ــوع رک  پــس از درک وق
بــرای رفــع رکــود اقتصــادی اســت. بــه نظــر می رســد بازگشــت بــه رشــد اقتصــادی 
بعــد از کوویــد١٩   بــه چندعامــل بســتگی دارد، ازجملــه آنکــه تــا چــه انــدازه تقاضــا 
بــه تعویــق خواهــد افتــاد یــا از بیــن خواهــد رفــت؟ آیــا شــوک واردشــده فقط نوســانی 
گذراســت یــا تغییــری بلنــد مــدت؟ خســارت های ســاختاری در چــه حــدی هســتند؟ 
ویــروس بــه کــدام بخــش از اقتصــاد حملــه خواهــد کــرد؟ و از ایــن دســت. هرکــدام 

در رونــد بهبــود شــرایط اقتصــادی تأثیرگــذار هســتند.
نظریه هــای توطئــه و شــایعات اغلــب به دنبــال وقایــع منفــی شــیوع پیــدا 
ــان  ــاً هم ــن دقیق ــد و ناشــناخته باشــند. ای ــع جدی ــن وقای ــر ای ــژه اگ ــد؛ به وی می کنن

اتفاقــی اســت کــه در رابطــه بــا ویــروس کرونــا روی داده اســت.
ــار دســتۀ  ــه چه ــا ب ــروس کرون ــارۀ شــیوع وی ــار ســاختگی درب ــی، اخب  به طــور کل
«نظریه هــای نسل کشــی» (مانــدن نخبه هــای جهانــی و از بیــن بــردن بقیــۀ انســان ها)، 
«نظریه هــای ســالح زیســتی» (جنــگ جهانــی ســوم بــا ســالح بیولوژیکــی از ســمت 
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ــا پادزهر هــا و  ــی ی ــان جهــان» و  «درمان هــا» (راه هــای درمان ــکا)، «پای ــا آمری ــن ی چی
واکســن های خیالــی)، تقســیم پذیر هســتند. هرکــدام از ایــن چهــار دســته اخبــار به نوبــۀ 

خــود باعــث بــروز آســیب های گوناگــون و جــدی در جوامــع مختلــف می شــوند.
ــم کــرد.  ــه نخواهی ــا غلب ــروس کرون ــر وی ــی ب ــدون اعتمــاد و همبســتگی جهان ب
پادزهــر واقعــی بیمــاری و بهتریــن ســازوکار دفاعــی انســان ها در برابــر عوامــل 
بیمــاری واگیــردار نــه جدایــی، بلکــه همــکاری و اطاعــت اســت. محافظــت واقعــی 
معلــول همبســتگی جهانــی و در میــان گذاشــتن اطالعــات علمــی معتبــر اســت. حتی 
قرنطینــۀ مؤثــر نیــز محتــاج همــکاری بین المللــی اســت و مهم تریــن چیــزی کــه مــا 
بایــد دربــارۀ بیمــاری همه گیــر بدانیــم ایــن اســت کــه گســترش بیمــاری همه گیــر در 
هــر کشــوری کل نــوع بشــر را بــه خطــر می انــدازد. بنابرایــن بــرای مدیریــت و مهــار 
ایــن بحــران بــه یکپارچگــی، همــکاری و همراهــی رهبــران و دولت هــای گوناگــون 

ــم. در جهــان به صــورت اساســی نیازمندی
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ــا مواجــه  ــا کرون ــه عقیــده مــن تفاوتــی نمی کــرد در کــدام پــردۀ نمایــش زندگــی ب ب
شــویم. در کودکــی مســتأصلی کــه همــۀ پارک هــا و بازی هــا و ســینماها و هیجانــات 
و مهدکودک هــا و اجتماعــات را از دســت ها و چشــمان کنجکاومــان می ربــود... 
ــد و اینــک  ــا ببین ــا نوجوانــی پرهیجانــی کــه می توانســت خــود را در مرکزیــت دنی ی
به جــای برنامه ریــزی بــرای بهبــود و اصــالح دنیــا، در نگرانــی از ســیاهی و نامعلومــی 
جهانــی کــه بــه سرســپردگی موجــودی میکروســکوپی درآمــده و از دســت های 
ناتوانــش کاری بــرای اصــالح برنمی آیــد و به جــای او کوویــد ١٩ در مرکزیــت دنیــا 
ایســتاده اســت ... یــا در جوانــی پرشوروشــری کــه تحصیــل و کالس هــا و شــیطنت و 
هیجانــات دانشــجویی و جوانــی را به جــای رویارویــی بــا نفــس اســتاد و هم ســاالن، 
ــا  ــرزان و منقطــع می کــرد، ی ــادل از روزنه هــای مجــازی و اینترنــت ل ــه تب ــور ب مجب
درگیــر قرارهــای مجــازی و عاشــقانگی های آنالیــن به جــای نــگاه رودررو در چشــم 

١. دانشجوی دکترای فلسفه گرایش حکمت متعالیه، دانشگاه فردوسی مشهد
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ــن ســازد کــه درســت  ــده ای کــه قلبمــان را مطمئ ــار و نشــئگی حــرارت واقعــی و زن ی
تصمیــم خواهیــم گرفــت یــا نــه... در میان ســالی آرامــی کــه بایــد از بزرگــی و رشــد و 
لــذت بچه هایمــان شــاد باشــیم و تجربه هــای نکــرده خــود را از آن هــا منــع نکنیــم و بــا 
فــرض ســالمت روان، از راهــی کــه در کودکــی و نوجوانــی و جوانــی ســپری کردیــم شــاد 
بــوده و بــا رضایــت و آرامــش از تفریحــات جامانــده برخــوردار شــویم امــا اینــک روبــرو 
بــا آینــده مبهــم و هولناکــی کــه تمــام لذت هــا و تفریحــات در پیــش و سرنوشــت بچه هــا 
چــه در امــر تعلیــم و چــه در امــر تربیــت بــا آن گره خــورده اســت... و یــا ســالخوردگی کــه 
به جــای پــر کــردن کوله بــار از ریــزه آرزوهــای بــر دل مانــدۀ ممکن الوصــول و چالنــدن 
ــا نومیــدی و وحشــتی کــه هــر روز و هــر  ــۀ حیــات و زیســت، ب ــارۀ تفال ــاره و دوب دوب

قدمــش بــا اندیشــه مرگــی عفونــی و ناگهانــی در کمیــن، ســپری شــد....
ــیم:  ــا باش ــه دنی ــدام نقط ــا در ک ــی و ی ــدام دوره از زندگ ــرد در ک ــی نمی ک  فرق
ــالخورده ای در  ــا س ــال ی ــوان، میان س ــوان، ج ــان اول. نوج ــیم در جه ــی باش کودک
ــه یــک  ــه ب ــم. ن ــاری به نوعــی آســیب دیدی ــن بیم ــر ای ــان ســوم. همگــی در براب جه
ــه هرکســی در شــرایط  ــا ک ــن معن ــه ای ــت مســاوی. ب ــا باکیفی ــت ی ــا کمی ــدازه و ب ان
خــود و در زمــان و تــوان خــودش نهایــت آســیب را دیــد و یکــی از مرزی تریــن 
موقعیت هایــی را کــه در طــول زندگــی ممکــن بــود و می توانســت تجربــه کنــد، 
تجربــه کــرد. تجربــه ای چنــان فراگیــر کــه جغرافیــا را درنوردیــد و در تاریــخ نیــز اثری 
فراموش نشــدنی به جــا گذاشــت. در سرتاســر ایــن کــره خــاک و آب گســترش یافــت؛ 
و بســیار دشــوار بــود بــرای همــه مــا در ســیاهی حســی کــه در آن غوطــه ور هســتیم بــه 
دنبــال روزنــه امیــدی باشــیم. قرنطینه هــای پی درپــی کــه هیچ کــدام جــواب نمــی داد 
چــون به ماننــد روزگار گذشــته نبــود کــه بتــوان صــد در صــد از دیگــر انســان ها دوری 
کــرد. هرقــدر قرنطینــه را جــدی گرفتیــم بــاز از جایــی وارد شــد و زندگــی تک تــک 
مــا را آلــود. مقصــودم صرفــاً ابتــال بــه ویــروس کوویــد ١٩ نیســت. بلکــه آلودگــی بــه 
همزیســتی بــا آن. بیــش از آنکــه خــود بیمــاری ترســناک باشــد (کــه بــود) و تک تــک 
مــا داغــدار شــدیم؛ در ســوگ عزیزانمــان و یــا در ســوگ همنوعانمــان؛ فشــار ابتــال 
ــا  ــود. همزیســتی ب ــا زده بیشــتر نب ــا جامعــۀ کرون ــه بیمــاری از وحشــت مواجهــه ب ب
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ویروســی کــه از عام تریــن مناســبات اجتماعــی تــا خصوصی تریــن جنبه هــای زندگــی 
ــد  ــود و امی ــن واکســن ب ــد یافت ــۀ امی ــا روزن را در برمی گرفــت. انتظــار مثبــت و تنه
ــه اکتشــاف  ــد ب ــود. امی ــان تــالش دانشــمندان ب ــم. چشــم امیدم ــه دســت های عل ب
واکســن و دل خــوش بــه درصــد مصونیتــی کــه گرچــه قطعــی نبــود، در فاصلــۀ رو بــه 
باالیــی از صفــر بــود. فاصلــه گرفتــن از نقطــۀ ســیاه مطلقــی بــود کــه در آن دســت وپا 
می زدیــم. بــار دیگــر نوبــت آن بــود کــه همــه در برابــر علــم ســر تعظیــم فــرو آوریــم.

فرقــی نمی کنــد در چــه بــازه  و پــرده ای از زندگــی بودیــم کــه کرونــا آمــد. کــودک، 
ــد آن  ــزی کــه تفــاوت ایجــاد می کن ــا ســالخورده. چی نوجــوان، جــوان، میان ســال ی
رویارویــی هســت کــه در مواجهــه بــا آن انتخــاب کردیــم. اینکــه تــا پیــش از مواجهــه 
ــر مســلمات هســتی یعنــی مــرگ، اراده و مســئولیت،  ــا چــه حــد در براب ــا ت ــا کرون ب
تنهایــی و معنــای زندگــی١ واکنش هــای اختیــاری برگزیده ایــم و در چــه مختصاتــی 
از تســلط بــر سرنوشــت خــود ایســتاده ایم. اضطــراب بــودن و بــار هســتی٢ را بــا چــه 
گاهــی بــه دوش می کشــیم و پاســخ های از پیــش تعیین شــده مان بــرای  درجــه ای از آ

رویارویــی بــا پرســش های بنیادیــن چــه بــوده اســت.
دنیــای مــدرن نقــش و تصمیمــات مــا را از پیــش تعییــن کــرده اســت. زندگــی در 
چنیــن دنیایــی موقعیت هــای مــرزی فراوانــی را فــراروی انتخاب هــای مــا گســترده 
ــابه  ــای مش ــطۀ تجربه ه ــتره اش به واس ــری و گس ــود فراگی ــا باوج ــراب کرون و اضط
ــا ایــن  و در مقیــاس پایین تــر خیلــی زود مهــار شــد. بشــر بــه زودی بــه همزیســتی ب
ــد هــر  ــواع شکســت های اجتماعــی ناشــی از آن را به مانن ــروس خــو گرفــت و ان وی
ــا از کار  ــت. چــرخ دنی ــرد پذیرف ــری کســب می ک ــل دیگ ــر دلی ــه ه ــه ب ــه ای ک تجرب
نایســتاد و زندگــی مســالمت آمیز بــا کوویــد ١٩ تــداوم یافــت. تأثیرهــای صــوری و 
ــود  ــه خســته کننده و دشــوار می نم ــره از ماســک ک ــل اســتفاده روزم ظاهــری از قبی
بــا ایجــاد تنــوع و زرق وبــرق دار کــردن آن، تنــوع پذیرفــت. نــوع جدیــدی از دســت 
ــانی  ــی انس ــان اتصــال فیزیک ــا همچن ــت ت ــنتی آن رواج یاف ــیوه س ــای ش دادن به ج

١. تعبیر مسلمات هستی از اروین یالوم است.

٢. نام یکی از کتاب های میالن کوندرا نویسنده چک
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برقــرار باشــد و حفــظ فاصلــه اجتماعــی در مکان هــای شــلوغ عــالوه بــر مصونیــت 
بهداشــتی، امنیــت روانــی را نیــز تأمیــن می کــرد و هم چنیــن بســیاری از انــواع 
دیدارهــا و مناســبات خانوادگــی و اجتماعــی کــه تــا حــدی بــه نوجوانــان و جوانــان 
تحمیــل می شــد بــا رضایــت خاطــر محدودشــده و بــا طیــب خاطــر مــورد اجتنــاب 
قــرار گرفــت؛ و بســیاری مــوارد دیگــر کــه انســان ایــن حیــوان ناطــق و ابزارســاز در 
هــر رده و دســته و صنفــی کــه قرارگرفتــه بــود بــا تــور خــود از دریــای نــاآرام شــرایط 

کرونایــی، صیــد و بهــره خــود را برداشــت.
مهــم بــه نظــر مــن آن اســت کــه از پیــش چــه انتخابــی کرده ایــم؟ آدمــی باشــیم 
کــه تصمیــم گرفتــه بــار زندگــی و اضطــراب زیســتن را بــه دوش بکشــد یــا تســلیم 
شــود و وا بدهــد. کســی کــه شــجاعانه زندگــی خــود را پذیرفتــه اســت و بــا مســلمات 
هســتی مواجــه شــده و آن هــا را درک کــرده و بــا آن هــا سازشــکارانه زیســت می کنــد، 
در هــر نقطــه زندگــی کــه باشــد ایــن مســئله را آگاهانــه بــه دوش کشــیده و می توانــد 
ــی  ــرایط کنون ــرد ش ــذارد و بپذی ــر بگ ــالمت روان پشــت س ــا س ــا را ب ــران کرون بح
ای بســا کــه دشــوارتر از جنــگ جهانــی اول و یــا تلخ تــر از بســیاری تجربیــات جهانــی 
تاریــخ نبــوده اســت. چنیــن فــردی فرصــت حیــات خــود را در هــر برهــه ای بــه دوش 
می کشــد و زندگــی خــود را آگاهانــه زندگــی می کنــد و دســت از نگرانــی بابــت 
چیزهایــی کــه روی آن هــا کنترلــی نــدارد برمــی دارد. اگــر بهره منــد از آرامــش و رفــاه 
مــدرن باشــد لــذت می بــرد و شــاد اســت و در لحظــه زندگــی می کنــد و خــود را از 
هیــچ تجربــه ای منــع نخواهــد کــرد. اگــر در دوره جنــگ و بدبختــی و فقــر و فالکــت 
و یــا کرونــا باشــد بازهــم شــاد اســت و در لحظــه زندگــی می کنــد و خــود را از هیــچ 
تجربــه ای منــع نمی کنــد. ســر ایــن مطلــب در آن اســت کــه توانســته باشــیم در دایــره 
چیزهایــی کــه روی آن هــا کنتــرل داریــم آزادانــه و مختارانــه بــر زندگــی خــود مســلط 

باشــیم و مســلمات هســتی را به مواجهــه بطلبیــم.
پ.ن: بســیار شــقوق و وجوهــی محتمــل و قابل تصــور اســت کــه در ایــن گفتــار 
ــردی در  ــًال متصــور اســت ف ــوده اســت. مث ــده نب ــا دور از ذهــن نگارن ــده ام نگنجی
ــتین  ــرو شــود و نخس ــا روب ــا کرون ــلمات هســتی ب ــا مس ــه ب ــه آگاهان ــن مواجه اولی
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ــۀ  ــچ تجرب ــرده باشــد و هی ــه ک ــه تجرب ــن نقط ــی اش را در ای ــرزی زندگ ــت م موقعی
ــا آن نداشــته باشــد. ــرای رویارویــی ب پیشــینی ب
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مقدمه
پاندمــی کرونــا در مــدت کوتاهــی بــه بحرانــی عمومــی در تمامــی حوزه هــای ســالمت، 
اجتماعــی، اقتصــادی و غیــره تبدیــل شــد و ابعــاد و ســطوح مختلــف زندگــی انســان را 
تحت تأثیــر خــود قــرار داد. آمــوزش عالــی نیز به نوبۀ خــود، در تمامی ســطوح، تحت تأثیر 
ایــن پاندمــی قــرار گرفت و چالش هــا و درعین حال تغییر و تحوالت متنوعــی را در دوران 
کرونــا پشــت ســر گذاشــت. به نظــر می رســد بســیاری از ایــن چالش هــا ممکــن اســت تــا 
مــدت زیــادی بعــد از بازگشــایی مراکــز آموزشــی و نقاهــت بعــد از دوران کرونــا نیــز ادامــه 
١. استاد دانشگاه مازندران، دکتری برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، 
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٢. دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعۀ آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه 
einkhah@gmail مازندران، بابلسر
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داشــته باشــند (صالحــی عمــران و عین خــواه، ١۴٠٠). یکــی از چالش هایــی کــه آمــوزش 
عالــی در دوران کرونــا بــا آن مواجــه شــده، ضعــف شایســتگی های دیجیتــال دانشــجویان 
اســت (صالحــی عمــران و عین خــواه، a١٣٩٩). از ســوی دیگــر گزارش هــای بین المللــی 
پیش بینــی می کننــد کــه مهارت هــای الزم بــرای بســیاری از مشــاغل در اثــر بحــران تغییــر 
خواهنــد کــرد و احتمــاًال پاندمــی باعــث ایجــاد تغییــرات ســاختاری در بازارهــای کار در 
بســیاری از کشــورها خواهــد شــد و بالطبــع، مهارت هــای موردنیــاز بــازار کار در اثــر ایــن 
بحــران نیــز تغییــر خواهــد کــرد؛ لــذا یکــی از موضوعــات مهم کــه الزم اســت بــدان  توجه 
شــود، بازبینی و بازتعریف شایســتگی های موردنیاز بازار کار در دوران پســاکرونا اســت. 
بــه  تبــع آن، شایســتگی های تعریف شــده در برنامه هــای درســی نیــز الزم اســت بــا توجــه 
ــرای آن اصطــالح  ــوان ب ــه مهارت هــای بازتعریف شــده، به روزرســانی شــوند کــه می ت ب
بازمهارت آمــوزی (در کنــار بازآمــوزی) بــرای نیــروی کار را بــه کار بــرد. در ایــن یادداشــت 
شایســتگی هایی الزم بــرای دانشــجویان و دانش آموختــگان بــا توجــه بــه تغییــرات بــازار 
کار بــر اثــر کرونــا و همچنیــن تغییــر نــوع آمــوزش بــه آمــوزش الکترونیکــی مــد نظــر قــرار 

ــرد. می گی

شایستگی های ضروری در دوران پساکرونا
پیش بینی هــای شایســتگی های موردنیــاز بــازار کار بــرای موفقیــت شــغلی در جهــان 

پســاکرونا را می تــوان بــه شــرح ذیــل خالصــه و معرفــی کــرد:
  (World economic forum, 2016a; Word economic forum, 2016b; Marr, 

2020; onetonline, 2020; Beaunoyer et al, 2020; König et al, 2020).

مهــارت انعطاف پذیــری و ســازگاری: اوضــاع و نیازهــای بــازار کار بــر اثــر بحران 
کرونــا متحــول شــده اســت. در حــال حاضــر جهــان بــا ســرعت زیــادی در حــال تغییــر 
ــذا  ــه ایــن تغییــرات شــده اســت، ل ــا نیــز باعــث شــتاب دهی ب اســت و پاندمــی کرون
دانشــجویان و دانش آموختــگان آمــوزش عالــی نیــز الزم اســت مهــارت انعطاف پذیری 
و ســازگاری به منظــور انطبــاق و هماهنگــی بــا اوضــاع همیشــه در حال تغییر بــازار کار 

و توانایــی به روزرســانی مــداوم مهارت هــای خــود را دارا باشــند.
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شایســتگی های دیجیتــال: یکــی از شایســتگی های ضــروری کــه بــر اثــر پاندمــی 
ــات و  ــاوری اطالع ــتگی های فن ــود، شایس ــد می ش ــر آن تأکی ــش ب ــا بیش ازپی کرون
دیجیتــال اســت. پاندمــی کرونــا دنیــای کار را بــا تحــوالت دیجیتالــی مواجــه کــرده 
اســت و مشــاغل بــازار کار به منظــور تــاب آوری در برابــر بحران هــای ناشــی از 
قرنطینــه و اختــالالت احتمالــی در آینــده ناچــار بــه هماهنگ ســازی خــود بــا توجــه 
بــه تحــوالت فنــاوری و دیجیتــال هســتند. فناوری هایــی ماننــد هــوش مصنوعــی،١ 
کالن داده هــا،٢ اینترنــت اشــیا،٣ واقعیــت مجــازی و افــزوده۴ و رباتیــک کســب وکارها 
را در برابــر پاندمــی کرونــا و پاندمی هــای احتمالــی در آینــده مقاوم تــر می کننــد 
ــد،  ــا کمــک کن ــن فناوری ه ــرداری از ای ــه شــرکت ها در بهره ب ــد ب ــه بتوان ــردی ک و ف
موقعیــت شــغلی مناســب تری کســب خواهــد کــرد. در حــال حاضــر اغلــب مشــاغل 
ــا  ــی می شــود کــه کرون ــال هســتند و پیش بین ــر فناوری هــای دیجیت ــی ب به نوعــی مبتن
نیــز باعــث شــتاب دهی بــه تحــول دیجیتــال ســازمان ها شــود؛ لــذا، شایســتگی های 

دیجیتــال بیشــتر از گذشــته موردنیــاز بــازار کار خواهــد بــود.
شــغلی  اطالعــات  بانک هــای  اخیــر،  ســال های  در  نــوآوری:  و  خالقیــت 
بین المللــی و مجامــع بین المللــی بــر اهمیــت مهــارت خالقیــت و نــوآوری در موفقیت 
شــغلی تأکیــد کرده انــد. در طــی دوران پاندمــی نیــز بــر اهمیــت ایــن شایســتگی تأکیــد 
شــده اســت. مــرور تجربه هــای بین المللــی نشــان دهندۀ آن اســت کــه مشــاغلی کــه قادر 
بــه انتقــال خدماتشــان در فضــای الکترونیکــی هســتند، در برابــر بحران ناشــی از کرونا 
بــا آســیب کمتــری مواجــه شــده اند؛ لــذا خالقیــت و نــوآوری نیــروی انســانی به منظــور 

ــه ضــروری به نظــر می رســد. ــداع راه حل هــای نوآوران اب
ــی از  ــات یک ــا و اطالع ــه داده ه ــد ک ــگران معتقدن ــی:۵ پژوهش ــواد اطالعات س
ــی  ــل اصل ــا از عوام ــذا داده ه ــتند؛ ل ــارم هس ــی چه ــالب صنعت ــی انق ــل اصل عوام
ــر شــرکت ها در  ــه عملکــرد بهت پیشــرفت شــرکت ها هســتند و داده هــای مناســب ب
1. Artificial Intelligence
2. Big Data
3. Internet of Things
4. Virtual and Augmented Reality
5. Data Literacy



٢٧٠ | کرونا و جامعه ایران (جلد ٢)

ــد.  ــی، کمــک می کنن ــژه در شــرایط بحران ــدۀ شــرکت ها، به وی ــی شــرایط آین پیش بین
ــدۀ مشــاغل  ــر آین ــر بحــران را ب ــد تأثی ــا بتوانن ــد ت ــه مشــاغل کمــک می کنن داده هــا ب
پیش بینــی کننــد و توانایــی آن هــا را در ارائــۀ خدمــات مناســب بــه مشــتریان و تولیــد 
ــا بعــد از آن افزایــش  ــا شــرایط بحــران در زمــان پاندمــی ی محصــوالت متناســب ب
می دهــد. اطالعــات بــه مشــاغل کمــک می کنــد تــا رونــد کســب وکار و تغییــر 
نیازهــای مشــتری را درک کننــد و قــادر بــه پاســخ گویی به صــورت مناســب بــه ایــن 
نیازهــا در زمــان پاندمــی باشــند. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه درصورتی کــه افــراد دارای 
مهارت هــای الزم بــرای فهــم و درک داده هــا و تصمیم گیــری مناســب بــا توجــه بــه 
ــذا در وضعیــت بحرانــی حاصــل از  آنهــا نباشــند، ایــن داده هــا بی فایــده هســتند؛ ل
پاندمــی افــراد حرفــه ای بــا ســواد اطالعاتــی بیــش از هــر زمــان دیگــری موردتوجــه 

کارفرمایــان قــرار خواهنــد گرفــت.
مهــارت تفکــر انتقــادی: مهــارت تفکــر انتقــادی به صــورت مهــارت اســتفاده از 
منطــق و اســتدالل بــرای شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت راه حل های مختلــف، نتایج 
یــا روش هایــی بــرای مســائل تعریــف  شــده اســت. در مشــاغل مختلــف در اولویــت 
اول مهارت هــای موردنیــاز بــازار کار تأییــد شــده اســت و مجمــع جهانــی اقتصــاد نیــز 
مهــارت تفکــر انتقــادی را دومیــن اولویــت موردنیــاز بــرای الزم بــرای موفقیت شــغلی 
در ســال ٢٠٢٠ معرفــی کــرده اســت (صالحــی عمــران و عین خــواه،b ١٣٩٩) و در 
بانــک اطالعــات شــغلی نیــز در اغلــب مشــاغل مهارتــی بــا درصــد اهمیت بــاال عنوان 
ــر  ــارت تفک ــه مه ــا نشــان دهندۀ آن اســت ک ــر پژوهش ه  شــده اســت. از طــرف دیگ
انتقــادی بــرای بازســازی اقتصــاد جهانــی از آســیب های حاصــل از کرونــا ضــروری 
خواهــد بــود.. در طــول پاندمــی مــا شــاهد افزایــش اخبــار جعلــی و اظهــارات و داده هــا 
ــن اســت کــه  ــادی ای ــم. منظــور از تفکــر انتق و مطالعــات نادرســت و اشــتباه بوده ای
افــراد بتواننــد به طــور عینــی اطالعــات منابــع مختلــف را ارزیابــی و میــزان اعتبــار ایــن 
ــان مشــاغل  ــا و صاحب ــران دولت ه ــه رهب ــد. در عین حــال ک ــن کنن اطالعــات را تعیی
مســئول نظــارت بــر اخبــار و روش هــا و دســتور العمل ها و جلوگیــری از انتشــار 
انحرافــات و اخبــار جعلــی هســتند، حضــور افــرادی بــا تفکــر انتقــادی در ســازمان ها 
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ــرای  ــی ب ــرای درک اینکــه چــه اطالعات و مشــاغل اهمیــت بســزایی دارد. مشــاغل ب
تصمیم گیــری تأییدشــده هســتند، بــه تفکــر انتقــادی نیــاز دارنــد.

مهــارت رهبــری: مهــارت رهبــری مجموعه توانایی هایــی اســت کــه افــراد بایــد 
دارا باشــند تــا بتواننــد در کارکنــان هــدف مشــترک ایجــاد و آنهــا را به ســمت دســتیابی 
بــه اهــداف کاری هدایــت کننــد، ابتــکارات را تشــویق کننــد و الهام بخــش افــراد باشــند 
تــا بدیــن ترتیــب پروژه هــا را هدایــت کننــد و انجــام دهنــد. یکــی از موضوعاتــی کــه 
باعــث موفقیــت مشــاغل در دوران پاندمــی کرونــا و فاصله گــذاری اجتماعــی در 
مشــاغلی می شــود کــه در اثــر بحــران، بیشــتر متکــی بــر ماشــین آالت و در بســترهای 
دیجیتالــی انجــام می شــوند ایــن اســت کــه افــراد در تمامــی ســطوح یــک ســازمان، در 
هــر موقعیــت شــغلی ای کــه قــرار دارنــد، یکدیگــر را هدایــت و بــه ادامــه و انجــام کار 
ترغیــب کننــد. پیش بینــی می شــود کــه مشــاغلی در دوران پســاکرونا ازنظــر اقتصــادی 
موفق تــر خواهنــد بــود کــه افــراد آن در گروه هــای منعطف تــری فعالیــت کننــد و رهبری 
ایــن گروه هــا را در زمان هــای مختلــف افــراد مختلــف گــروه بــر عهــده بگیرنــد. لــذا 
ــب و  ــیدن و ترغی ــروه و الهام بخش ــه از گ ــن نتیج ــری و حصــول بهتری ــارت رهب مه
انگیزه بخشــی بــه اعضــای گــروه و همچنیــن تشــویق بــه همــکاری، موردنیــاز افــراد 
.(cصالحــی عمــران و عین خــواه، ١٣٩٩) شــاغل در زمــان پســاکرونا خواهــد بــود

ــرل  ــراز و کنت ــناخت، اب ــامل ش ــی ش ــوش هیجان ــی:١  ه ــوش هیجان ــارت ه مه
احساســات خــود و همچنیــن آگاه بــودن از احساســات دیگــران اســت. رهبــران و 
مدیرانــی کــه هــوش  هیجانــِی بیشــتر دارنــد، توانایــی بیشــتری بــرای هدایــتِ ســازمانِ 
تحت کنترلشــان دارنــد. ایــن مهــارت در زمان هــای چالش برانگیــز و بحرانــی و در 
وضعیت هــای غیرعــادی اهمیــت بیشــتری دارد؛ لــذا در اوضــاع حاصل از بحــران کرونا 
کــه افــراد ممکــن اســت در زمینــۀ شــغل خــود یا آینــده کســب وکار احســاس بی اطمینانی 
کننــد، افــراد بــا ســطح هــوش هیجانــِی بیشــتر می تواننــد اثــرات مثبتــی بــر محیــط کاری 

ازطریــق برقــراری ارتبــاط بــا دیگــر افــراد داشــته باشــند.
تعهــد بــه یادگیــری مادام العمــر:٢ بــر اســاس گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، 

1. Emotional Intelligence
2. Commit to a Lifetime of Learning
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ــر  ــروزه ضــروری به نظ ــه ام ــی ک ــال، ٣۵ درصــد مهارت های ــج س ــدت پن ــا در م تنه
می رســند تغییــر خواهنــد کــرد. امــروزه با تســهیل برگــزاری دوره های آموزشــی ازطریق 
برگــزاری دوره هــای برخــط و رایــگان، افــراد به راحتــی می تواننــد توانمندی هــای خــود 
ــازار کار در جهــان پســاکرونا ارتقــا  ــه نیازهــای مهارتــی ب را به منظــور پاســخ گویی ب
بخشــند. تنهــا راه باقی مانــدن در بــازار کار همیشــه در حــال تغییــر در جهان پســاکرونا 
تعهــد بــه یادگیــری مادام العمــر و اســتقالل یادگیــری و برخــورداری از مهــارت 
ــر(SDL)١ اســت. دانش آموختــگان نیــز دیگــر نمی تواننــد انتظــار  یادگیــری خودراهب
داشــته باشــند کــه شایســتگی هایی کــه در طــول دورۀ آموزشــی خــود کســب کرده انــد 
بــرای همــۀ زندگــی شغلی شــان کافــی باشــد و بــرای مواجه شــدن بــا تغییــرات دنیــای 
مــدرن الزم اســت بــه یادگیرنــدگان خودراهبــر تبدیــل شــوند و یکــی از مهارت هــای 
کلیــدی بــرای پاســخ گویی و هماهنگــی بــه ایــن تغییــرات مهــارت یادگیــری خودراهبر 

.(dصالحــی عمــران و عین خــواه، ١٣٩٩) اســت
شایســتگی های اجتماعی  عاطفــی:٢ یکــی از مؤلفه هــای کلیــدی بــرای مقابلــه 
بــا شــرایط بحرانــی و ازجملــه بحــران ناشــی از کرونــا داشــتن شایســتگی های 
لــزوم  بــر  یونســکو  و   OECD سیاســت های اســناد  اســت.  اجتماعی  عاطفــی 
آماده ســازی دانش آمــوزان و دانشــجویان بــرای جهانــی نویــن تأکیــد کرده انــد 
ــم)  ــده، مبه ــت، پیچی ــات، بی قطعی ــان VUCA٣ (بی ثب ــاً آن را جه ــه اصطالح ک
می نامنــد. تأکیــد آن هــا بــر ارتقــا و تقویــت شایســتگی های اجتماعی  عاطفــی 
ــوارد  ــد یکــی از م ــز می توان ــد١٩   نی ــن شــرایطی اســت. کووی ــا چنی ــه ب ــرای مقابل ب
شــدید VUCA تلقــی شــود؛ لــذا الزم اســت دانشــجویان و دانش آموختــگان 
شایســتگی های اجتماعی  عاطفــی الزم بــرای کنــار آمــدن بــا چنیــن شــرایط بحرانــی 

.(cصالحــی عمــران و عین خــواه، ١٣٩٩) را داشــته باشــند
نگرش هــای همدلــی،۴ احتــرام بــه حقــوق و ارزش هــای دیگــران، مســئولیت پذیری، 

1. Self-Directed Learning
2. Social-Emotional Competencies
3. Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous
4.  Alongside Empathy
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صبــر و شــکیبایی، صداقــت و درســتی: ایــن ویژگی هــا نیــز از شایســتگی های الزم بــرای 
دانشــجویان در جهان پســاکرونا هســتند. نتایج پژوهش های پیشــین حاکی از آن اســت 
کــه نگرش هــای اخالقــی ماننــد صداقــت و احتــرام بــه حقــوق و ارزش هــای دیگــران در 
کنار مســئولیت پذیری و صبر و شــکیبایی اهمیت بســزایی در بین شایســتگی های الزم 
.(cصالحی عمــران و عین خــواه، ١٣٩٩) بــرای دانشــجویان در جهــان پســاکرونا دارنــد

نتیجه گیری
به طورکلــی مهارت هــای موردنیــاز بــازار کار در جهــان پســاکرونا متفــاوت بــا 
جهــان قبــل از کرونــا خواهــد بــود و الزم اســت بــه مهارت هــای نــرم در کنــار 
الزم  شــود.  توجــه  بیش ازپیــش  زمــان کرونــا  در  شــغلی  ســخت  مهارت هــای 
ــه  ــرای پاســخ ب ــگان ب ــرای دانشــجویان و دانش آموخت اســت شایســتگی های الزم ب
ــا  ــوند و و دولت ه ــف ش ــی و بازتعری ــاکرونا، بازبین ــا و پس ــران در دوران کرون بح
ــن را  ــی ممک ــات حمایت ــی، اقدام ــاتید مهارت ــتیبانی از اس ــگاه هابه منظور پش و دانش
ــن در عصــر پســاکرونا،  ــر و همچنی ــان همیشــه در حــال تغیی ــد. در جه ــه دهن ارائ
و  فنــاوری  شایســتگی های  انعطاف پذیــری،  و  ســازگاری  ماننــد  مهارت هایــی 
دیجیتــال، خالقیــت و نــوآوری، ســواد اطالعاتــی، تفکــر انتقــادی، رهبــری، همدلــی 
و هــوش هیجانــی١ و غیــره اهمیــت بیشــتری خواهنــد داشــت؛ لــذا شایســته اســت که 
بازبینــی و بازتعریــف نیازهــای مهارتــی و به روزرســانی برنامه هــای درســی مدنظــر 
ــرای به روزرســانی برنامه هــای  ــرد و نظام هــای آمــوزش  عالــی الزم اســت ب ــرار گی ق
درســی خــود، انعطاف پذیــر باشــند و بــا رصــد بــازار کار، شایســتگی های موردنیــاز 
آن را به ســرعت شناســایی کننــد و پاســخ گوی آن باشــند. همچنیــن الزم اســت 
ــتگی های  ــای شایس ــتای ارتق ــجویان، در راس ــرای دانش ــازی ب ــای توانمندس دوره ه
ــا برگــزار شــود و  ــه بحــران ناشــی از کرون ــا به منظــور پاســخ گویی ب ــال آن ه دیجیت
بازخــورد آن ازطریــق برنامه هــای رصــد اشــتغال دانش آموختــگان بــه آمــوزش عالــی 
و ذی نفعــان آن اطالع رســانی شــود و از نتایــج آن به منظــور به ســازی و به روزرســانی 

ــای توانمندســازی دانشــجویان اســتفاده شــود. ــای درســی و دوره ه برنامه ه
1. Emotional Intelligence
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کرونــا آزمونــی بــرای ســنجش عملکــرد نهادهــای جامعــه در جهــان امــروز مــا بــوده 
اســت. بــه نظــر می رســد قبــل از آنکــه نهادهایــی چــون سیاســت و اقتصــاد از شــیوع 
کرونــا متأثــر شــوند، ایــن بیمــاری دو نهــاد خانــواده و آمــوزش را بــا بحــران مواجــه 
ســاخت؛ خصوصــاً کــه در ماه هــای اول همه گیــری، شــیوۀ قرنطینــه و درخانه مانــدن 

تنهــا راه مبــارزه و کنتــرل ایــن بیمــاری شــناخته می شــد.
ــه  ــواده ک ــز آموزشــی، فرهنگــی و ورزشــی، اعضــای خان ــا تعطیل شــدن مراک ب
ــد،  ــرار می گرفتن ــم ق ــار ه ــبانه روز در کن ــخصی از ش ــاعت مش ــن در س ــش از ای پی
به اجبــار و بــدون برنامه ریــزی قبلــی و بــرای مدت زمانــی نامشــخص، بایــد تمــام ٢۴ 
ســاعت را در کنــار هــم می گذراندنــد؛ آن هــم در شــرایطی کــه خانواده هــای بســیاری 

از اختــالف و تنــش میــان اعضــای خــود رنــج می بردنــد.
منشــأ ایــن تنش هــای درون خانــواده می توانــد اقتصــادی یــا اجتماعــی (از اعتیــاد 

١. دبیر علوم اجتماعی
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والدیــن گرفتــه تــا اختالفــات فرهنگــی زوجیــن) باشــد کــه نمــود بیرونــی آن به شــکل 
مشــاجرۀ لفظــی و درگیــری فیزیکــی میــان زوجیــن نشــان داده می شــود. بــا شــیوع کرونــا 
و آغــاز قرنطینــه و تعطیلــی مشــاغل مختلف و به دنبــال آن افزایش فشــارهای اقتصادی، 

عمــًال محیــط خانــه در ایــن خانواده هــای پرتنــش بــرای کــودکان ناامــن شــد.
حــال ســؤال اینجاســت، درحالی کــه نهــاد اقتصــاد و سیاســت در کشــور مــا 
آســیب پذیر اســت و در دورۀ کرونــا ایــن آســیب پذیری بیــش از هــر زمــان دیگــری خــود 
ــاد  ــه نه ــی ب ــاِه کرونای ــزده م ــن پان ــادی می توانســت در ای را نشــان داده اســت، چــه نه
خانــواده بیشــترین کمــک را کنــد تــا ایــن نهــاد از آســیب های احتمالــی در امــان بمانــد؟
ــدۀ ضعف هــای  ــا و برطرف کنن ــدۀ کارکرده ــوزش، تکمیل کنن ــاد آم بی شــک نه
نهــاد خانــواده اســت؛ امــا ایــن نهــاد درحالی کــه بــه دانش آمــوزان و والدینشــان 
دسترســی حضــوری نــدارد، تنهــا از دو راه می توانســت بــه نهــاد خانــواده کمــک کنــد.

اولیــن راه، واحدهــای درســی و متــون کتاب هــای آموزشــی اســت. نهــاد آموزشــی 
پویــا و مؤثــر بایــد به دنبــال تربیــت نســل هایی باشــد کــه در صــورت حضورنداشــتن 
نهادهــای آموزشــی، در مواجهــه بــا مشــکالت، مســتقل و طبــق آمــوزش عمــل کننــد 

و قــادر باشــند مشــکالت را بشناســند و بــرای حــل آن تــالش کننــد.
هــر کشــوری بــرای رســیدن بــه موفقیــت، بــه همــکاری و همیــاری بیشــتر افــراد 
جامعــۀ خــود در زمینه هــای مختلــف نیازمنــد اســت و بهتریــن زمــان بــرای آمــوزش 
روحیــۀ جمع گرایــی و دیگرخواهــی در دوران کودکــی و نوجوانــی اســت. نظــام 

آموزشــی کشــور در ایجــاد ایــن روحیــه نقــش بســزایی دارد.
زندگــی در قرنطینــه آداب خــود را دارد و در صــورت نادیده گرفتــن آن، می توانــد 
ــی اســت  ــارهای روان ــن آن فش ــته باشــد. اولی ــراه داش ــه هم ــیاری ب آســیب های بس
ــده و تنش هــای  ــراد وارد می شــود کــه حاصــل اضطــراب و نگرانــی از آین ــه اف کــه ب

خانوادگــی و... اســت.
ــبانه روز  ــاعت از ش ــش از شــش س ــالگی بی ــا هجده س ــوزان از شــش ت دانش آم
خــود را آمــوزش می بیننــد؛ پــس بــه نظــر می رســد آنــان پیــش از همه گیــری کرونــا، 
بایــد راهــکاری بــرای کنتــرل خشــم، کنتــرل اضطــراب و نکاتــی بــرای حفــظ روحیــه 
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و آرامــش خــود و همچنیــن در خصــوص چگونگــی رعایــت بهداشــت فــردی را در 
همــۀ مقاطــع تحصیلــی می آموختنــد.

در ماه هــای اولیــۀ همه گیــری کرونــا ســازمان های مختلــف دولتــی در کشــور مــا، 
بــرای آمــوزش بهداشــت فــردی بــه شــهروندان هزینــه می کردنــد و در ماه هــای اخیــر 
ــی در دوران  ــف، پیام هــای هشــدار خــود در خصــوص چاق هــم ســازمان های مختل
کرونــا، افــت تحصیلــی دانش آمــوزان، آثــار ســوء دراختیارگذاشــتن فضــای مجــازی، 
بی هیــچ قاعده وقانونــی بــرای نوجوانــان، افزایــش افســردگی و تنش هــای خانوادگــی 
هشــدار می دادنــد. حــال ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه واحدهــای درســی و متــون 
کتاب هــای آموزشــی چــه دانــش و مهارتــی در اختیــار دانش آمــوزان قــرار داده اســت که 
در شــرایطی چــون همه گیــری کرونــا از ســالمت روانــی و جســمانی خــود محافظــت 

کــرده و بــرای خــود و دیگــر افــراد نزدیــک بــه خــود حــال خوبــی ایجــاد کننــد؟
حقیقــت آن اســت کــه واحدهــای درســی چــون ورزش، بهداشــت و هنــر 
به صــورت خشــک و انعطاف ناپذیــری ارائــه می شــود و شــوق و انگیــزۀ دانش آمــوزان 

ــرد. ــان می گی ــروز خالقیــت را از آن ــرای کســب مهــارت و امــکان ب ب
از طرفــی دانش آمــوزان خصوصــاً در ســه ســال پایانــی تحصیــل خــود در مدرســه 
بــا انبوهــی از اطالعــات و مفاهیــم تعریف کردنــی و فرمــول و معادلــه روبــه رو 
می شــوند؛ درحالی کــه نمی داننــد در کــدام بخــش از زندگی شــان ایــن اطالعــات بــه 

کارشــان خواهــد آمــد؟
بــه نظــر می رســد آموزش وپــرورش کشــور خــود را قّیــم آمــوزش عالــی می دانــد 
و به جــای آنکــه بــه فکــر آمــوزش دانش آمــوزان خــود بــرای زندگــی فــردا باشــد، آنــان 

را تربیــت می کنــد تــا دانشــجویان خوبــی بــرای آمــوزش عالــی کشــور باشــند.
واقعیــت ایــن اســت کــه قــرار نیســت همــۀ دانش آمــوزان وارد دانشــگاه های 
ــوند؛  ــی می ش ــگاه زندگ ــان وارد دانش ــۀ آن ــا بی شــک هم ــوند؛ ام ــی ش ــوزش عال آم
درحالی کــه بــرای گرفتــن نمــرۀ قبولــی از تک تــک ترم هــای دانشــگاه زندگــی، 

ــد. ــرا گرفته ان ــی ف ــِی کم ــی و فن ــارت اجتماع مه
پــس اگــر در ســال های بعــد دچــار پیامدهــای پســاکرونا شــدیم، به خاطــر 
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داشــته باشــیم ایــن پیامدهــا تنهــا به دلیــل بیمــاری کرونــا نبــوده اســت؛ بلکــه نتیجــۀ 
ــع آن نیازهــا از ســوی نظــام آموزشــی  ــه و رف ــا نیازهــای واقعــی جامع آشــنانبودن ب

کشــور مــا بــوده اســت.
جــدا از واحدهــای درســی و متــون کتاب هــای آموزشــی، دومیــن راهــی کــه نهــاد 
آمــوزش، خصوصــاً آموزش وپــرورش کشــور می توانســت بــه نهــاد خانــواده در ایــن 
پانــزده مــاه کرونایــی یــاری برســاند، اســتفاده از مراکــز مشــاورۀ دانش آمــوزی اســت.

١۴میلیــون و ۴٩٨هــزار و ٧۴۴ دانش آمــوز در کشــور در حــال تحصیــل هســتند 
ــت  ــر معاون ــر نظ ــوزی زی ــاورۀ دانش آم ــز مش ــرورش ٧۵٠ مرک و وزارت آموزش وپ
پرورشــی و فرهنگــی خــود دارد. ایــن مراکــز به همــراه مشــاوران مــدارس می توانســتند 
بــرای کاهــش فشــارهای روحــی و روانــی حاصــل از کرونــا و پیامدهــای اقتصــادی 
و اجتماعــی آن، نقــش مهمــی در کمــک بــه نهــاد خانــواده ایفــا کننــد؛ امــا بــه نظــر 
می رســد نهــاد آمــوزش و وزارت آموزش وپــرورش در ایــن زمینــه هــم بــا مشــکالتی 
ــه  ــار خودکشــی های منجــر ب ــد آم ــا می توان ــن ادع ــه اســت، شــاهد ای جــدی مواج

مــرگ تعــدادی از دانش آمــوزان کشــور در یــک ســال اخیــر باشــد.
بــه نظــر می رســد تعــداد بســیاری از دانش آمــوزان و والدینشــان از وجــود مراکــز 
مشــاورۀ دانش آمــوزی بی اطــالع هســتند و ایــن مراکــز نیــز از حــال وروز دانــش آمــوزان 
خــود بی خبرنــد. نتایــج پژوهشــی از ســوی انجمــن دفــاع از حقــوق کــودک، ایــن ادعــا 
را تأییــد می کنــد کــه در بــازۀ زمانــی ســال های ١٣٩٠ تــا ١٣٩٩ در میــان گــروه ســنی 
٩ تــا ١٨ ســال، ٢۵٠ خودکشــی رخ داده اســت. ایــن نتایــج در حالــی بیــان می شــود 
کــه آمــار رســمی از میــزان خودکشــی در میــان کــودکان وجــود نــدارد.١ از طرفــی تأکید 
بســیار وزارتخانــه بــر آمــوزش مجــازی از طریــق ســامانۀ شــاد، خــود زمینــۀ ناامیــدی و 
اضطــراب را بــرای بخشــی از دانش آمــوزان فراهــم کــرد کــه بــه تلفــن همــراه و رایانــه و 

اینترنــت دسترســی نداشــته و امــکان مالــی تهیــۀ آن را نیــز نداشــتند.
درحالی کــه آمــوزش از طریــق شــبکه های تلویزیونــی هــم در جریــان بــود و 
وزارت آموزش وپــرورش می توانســت در تبلیغــات عملکــرد خــود در خصــوص 

1. https://etemadonline.com/content/452253/
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تعطیل نبــودن آمــوزش در دورۀ کرونــا، بــه آمــوزش تلویزیونــی تأکیــد بیشــتری کنــد 
ــد. ــه را برطــرف کن ــر دانش آمــوزان قشــر آســیب پذیر جامع ــی ب ــۀ فشــار روان و زمین

کرونــا بــرای تمامــی نهادهــای جامعــۀ مــا نوعــی معضــل و آســیب اســت؛ امــا 
همچــون آینــه ای تمام قــد پیــش روی ایــن نهادهــا ایســتاده، ضعف هــا و اشــکال های 
هــر نهــاد را بــه آن نشــان داده و ایــن امــکان را بــه مــا داده اســت تــا بــا نگاهــی انتقادی 
ــرای حــل آن  ــم و ب ــم و بپذیری ــم، مســائل آن را ببینی ــه نهادهــای جامعه  مــان بنگری ب

مســائل تــالش کنیــم. 
روزهــای تعطیلــی مراکــز آموزشــی در کشــور می توانــد فرصــت مناســبی باشــد 
بــرای بازنگــری در عملکــرد ایــن نهــاد مهــم؛ زیــرا خروجــی ایــن نهــاد روی عملکــرد 
ســایر نهادهــا (اقتصــاد، سیاســت و...) تأثیرگــذار اســت و بی شــک جامعــه ای پویــا 
و موفــق اســت کــه اعضــای آن جامعــه بــا آمــوزش دقیــق بداننــد چگونــه در شــرایط 

بحــران رفتــار کــرده و آن بحــران را بــه فرصــت تبدیــل کننــد.





      ،
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یکــی از ویژگی هــای اصلــی فرآینــد سیاســت گذاری عمومــی شــناخت مســئله اســت. 
ــد و اثربخــش  ــه اســاس سیاســت گذاری کارآم ــم اســت ک ــدازه ای مه ــر به ان ــن ام ای
ــد  ــناخته شــود، سیاســت گذار می توان ــئله به درســتی ش ــر مس ــد. اگ ــه شــمار می آی ب
ــرای  ــر ب ــن ام ــرا درآورد. ای ــه اج ــد و ب ــری انتخــاب کن راه حــل مناســب تر و دقیق ت
سیاســت گذاری فرهنگــی نیــز صــدق می کنــد، چــرا کــه شــناخت دقیــق و درســت 
مســائل فرهنگــی بــه سیاســت های دقیــق فرهنگــی منجــر خواهــد شــد. امــا به ماننــد 
دیگــر عرصه هــای سیاســت گذاری، در سیاســت گذاری فرهنگــی نیــز گاهــی اوقــات 
ــار سیاست ســازان  ــرای شــناخت مســئله زمــان مناســب و فرصــت کافــی در اختی ب
ــروز  ــتر ب ــی بیش ــرایط بحران ــن موضــوع در ش ــدارد. ای ــود ن و سیاســت گذاران وج

ــد پیــش رو باشــد.  ــد مســیر می توان ــن شــرایطی چن ــد. در چنی می کن
١. دکترای سیاست گذاری عمومی؛ پژوهشگر سیاست گذاری فرهنگی
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یکــی آنکــه بــا گــرد هــم آوردن ذی ربطــان و ذی نفعــان اصلــی، بــه شناســایی ابعــاد 
مســئله و انتخــاب راه حــل اقــدام کنیــم. معمــوًال چنیــن راه حل هــا و سیاســت هایی 
ــن  ــود، ای ــات خــاص موج ــه اقتضائ ــه ب ــا توج ــی ب ــتند؛ یعن ــی» هس «عنداالقتضای
ــده اســت.  ــاذ ش ــترس اتخ ــر مناســب و در دس ــع تصمیم گی سیاســت توســط جم
چنیــن سیاســتی بعــد از رفــع اقتضائــات و بررســی ابعــاد مختلــف مســئله می توانــد 

حتــی گاهــی نامطلــوب هــم تلقــی شــود.
گاهــی امــکان گــرد هــم آوردن همــۀ افــراد بــرای تصمیم گیــری مناســب فراهــم 
نخواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی یــک یــا چنــد نفــر از مســئوالن کــه از پیــش تعییــن 
ــا  شــده اند، از اختیــارات خــود بــرای اتخــاذ تصمیــم اســتفاده می کننــد و راه حــل ی
ــد در همــان  ــد. ایــن سیاســت ها می توان ــرای رفــع مســئله اتخــاذ می کنن سیاســتی ب

زمــان یــا پــس از گذشــتن از شــرایط خــاص مــورد انتقــادات جــدی قــرار بگیرنــد.
گاهــی نیــز در بحران هایــی قــرار می گیریــم کــه از شــدت و حــدت بســیاری 
برخوردارنــد (ماننــد بالیــای طبیعــی). در چنیــن شــرایطی اصــًال امــکان تصمیم گیــری 
مناســب، عاقالنــه و منطقــی فراهم نیســت و فقــط اجرای برخــی از برنامه هــا و اقدامات 
حیاتــی اهمیــت می یابنــد و سیاســت گذاری فرهنگــی اولویــت چنــدم بــه شــمار می آیــد.

در شــرایط و حاالتــی این چنینــی یــا مشــابه آنهــا، ســازمان های هوشــمند و 
بســیاری از سیاســت گذاران آینده نگــر از ســناریوهای ازپیش تدوین شــده تبعیــت 
می کننــد. ایــن ســناریوها در واقــع تجربیــات یــا شــهوداتی اســت کــه پیش تــر مــدون 

و در قالــب سیاســت ها و برنامه هــا طراحــی شــده اند.
شــرایطی نیــز وجــود دارد کــه به دلیــل ناشــناخته بودن و تصورناپذیربــودن، 
ــرای  ــران ب ــا بح ــئله ی ــاد مس ــناخت ابع ــت و ش ــم نیس ــی فراه ــکان سناریونویس ام
تصمیم گیــری امــری بســیار مشــکل اســت. در چنیــن حالتــی نیــز بســته بــه وضعیــت 
ــه می شــود. ــی گرفت ــرد و تصمیمات ــه صــورت می پذی ــا آن مواجه ــئله ب حــال آن مس

همه گیــری ویــروس کرونــا (کوویــد١٩  ) از جنــس شــرایطی بــود کــه لحظــه ای یــا 
غافلگیرکننــده نبــود. ورود و همه گیــری آن بســیار محتمــل بــود و وضعیــت درگیــری 
بــا آن نیــز اکنــون بلندمــدت شــده اســت. بســیاری از شــئونات زندگــی مــردم را دچــار 
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اختــالل کــرد و بارهــا تأکیــد شــد کــه ســبک های زندگــی معمــول را بــه هــم ریختــه 
اســت. روال هــای عــادی زندگــی جمعــی و حیــات فرهنگــی تــا مــرز حــذف رفــت؛ 

چنان کــه در اوایــل همه گیــری و اعــالم قرنطینــۀ عمومــی چنیــن شــده بــود. 
سیاســت گذاری فرهنگــی در ایــن شــرایط به صــورت منفعالنــه عمــل کــرد؛ 
ــر  ــه ای کــه نتوانســت در اتخــاذ سیاســت ها و اجــرای برنامه هــا به صــورت مؤث به گون
و کارآمــد عمــل کنــد. در شــرایطی کــه انتظــار می رفــت مدیریــت فرهنگــی بــا توجــه بــه 
بحــران ناشــناخته اقدامــات مناســبی بــرای زنــده نگه داشــتن حیــات فرهنگــی داشــته 
باشــد، متأثــر از تصمیماتــی کــه بــه ســالمت مربــوط می شــد، بــه حاشــیه رانــده شــد 
ــام معظــم  ــی کــه مق ــال عمــل  کــرد. به جــز تأکیدات ــا در حــد اطالع رســانی فع و تنه
رهبــری بــرای دعاکــردن داشــتند یــا خالقیت هایــی کــه از ســوی برخــی هنرمنــدان بروز 
می کــرد و تالش هایــی کــه در برخــی از رســانه ها بــرای ســرگرم کردن انجــام شــده بــود 
اقــدام شــاخصی را نمی تــوان یافــت (یــا اطــالع نداریــم) کــه از ســوی سیاســت گذاران 
فرهنگــی بــرای مســئله ای چــون «در خطــر افتادن زندگــی جمعی» یا «حیــات فرهنگی» 
اتخــاذ شــده باشــد. مهم تریــن اقدامــات مربــوط بــه حمایــت از کســب وکارهای 
فرهنگــی و هنــری بــود کــه بــه تعطیلــی کشــیده شــده بودنــد. البتــه، می تــوان توجیــه کرد 

کــه ایــن رهیافت هــا بــه ناشــناخته بودن ابعــاد زمانــی ایــن همه گیــری مربــوط بــود. 
به هرحــال بایــد دانســت کــه تصمیم گیــری مناســب در چنیــن شــرایطی از 
ویژگی هــای خــاص و وجــوه ممیــزۀ دولت هــا بــه شــمار مــی رود، چــرا کــه امکانــات 
و اختیــارات الزم را بــرای اتخــاذ چنیــن تصمیماتــی دارنــد. ازایــن رو الزم بــود 
ــران  ــن بح ــی داد. ای ــگ رخ م ــرای فرهن ــگ و ب ــی سیاســت گذارانه در فرهن اقدامات
فراگیــر و جهان گیــر هــر بــدی کــه داشــت، تجربیــات ارزشــمندی داشــت کــه ایــن 

ــوزد.  ــا بیام ــد از آنه ــان می توان ــت و همچن ــدان دســت یاف نســل ب
شــناخت مســائل پیش آمــده در بخــش فرهنــگ در چنیــن شــرایطی نیازمنــد 
ــر ارزش هــا و هنجارهــای  ــدا ویژگی هــای تأثیرگــذار ایــن بحــران ب آن اســت کــه ابت
فرهنگــی شناســایی شــود. ایــن همه گیــری به دلیــل عملکــرد ویــروس آن به گونــه ای 
ــا یکدیگــر را  ــراد ب ــدِ رودررو شــدن اف ــۀ فعالیت هــای نیازمن ــر گذاشــت کــه کلی تأثی
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بــا مشــکل مواجــه کــرد. فعالیت هایــی هــم بــا همراهــی چنــد نفــر و بــا احتیــاط انجــام 
ــز  ــی پرهی ــن همراه ــود، از ای ــاص خ ــیت های خ ــبب حساس ــز به س ــی نی ــد. برخ ش
ــی  ــرای حضــور در فعالیت هــای جمع ــر ب ــان دیگ ــز مخاطب ــل نی ــد. در مقاب می کردن
فرهنگــی بــرای بهره گیــری از آثــار منــع شــده بودنــد یــا شــخصاً خــودداری می کردنــد. 
ــان  ــان و همچنیــن مخاطب ــا مخاطب ــا یکدیگــر و ب ــدان ب ــان هنرمن در واقــع رابطــۀ می
ــا  ــا بســیار ضعیــف شــد. فضــای مجــازی ت ــان به صــورت واقعــی قطــع ی ــا مخاطب ب
ــود.  ــا کیفیــت در همــان حــد مجــازی ب حــدودی ایــن ارتباطــات را بیشــتر کــرد، ام
ــرای  ــره ب ــی پنجاه هزارنف ــا دویســت نفره و حت ــی صــد ی ــه جمع ــای اینک ــر به ج دیگ
دیــدن لحظــات هیجان انگیــز، شــیرین یــا خنــده دار یــک نمایــش یــا بــازی بلندبلنــد 
بخندنــد و فریــاد بزننــد، تنهــا در محــدودۀ خانــواده صــدای فریــاد یــا خنــده ای بلنــد 
می شــد یــا نهایتــاً بــا هم گروهی هــای مجــازی احساســات بــه اشــتراک گذاشــته 
ــای  ــرای آیین ه ــی و اج ــی فرهنگ ــای جمع ــران فعالیت ه ــن بح ــع ای ــد. در واق می ش
فرهنگــی و هنــری را بــه تعطیلــی کشــاند؛ زیــرا هریــک از افــراد می توانســتند در حیــات 
فرهنگــی خویــش تولیــد یــا مصــرف فرهنگــی خــود را انجــام دهنــد. در کنــار ایــن دو 
رونــدِ عمــدۀ فرهنگــی، تعامــالت فرهنگــی نیــز محدود شــد. چنانکــه در شــرایط پیش 
ــا مــردم می توانســتند درعرصه هــا و فضاهــای عمومــی یکدیگــر را به آســانی  از کرون
ببیننــد و مــراودات و تعامــالت فرهنگــی خــود را بــه انجــام برســانند؛ امــا ایــن کنش هــا 
و واکنش هــای جمعــی بــه عرصه هــای خصوصــی درخزیــد و محدودیت هــا مانــع از 
بهره منــدی رضایت بخــش شــد. ایــن یعنــی آنکــه عرصه هــای خصوصــی بزرگ تــر از 
عرصه هــای عمومــی شــده اند. تغییــر دیگــری کــه بــا ایــن همه گیــری شــاهدیم غلبــۀ 
ــل سخت شــدن  ــداری اســت. به دلی ــر مــراودات دی مــراودات شــنیداری و مکتــوب ب
ــی و  ــم مــی زد، اینــک ارتباطــات تلفن ــد را رق ــراد کــه دیدوبازدی ــط حضــوری اف رواب
ارســال پیامک هــا شــکل غالــب روابــط شــده اســت. در ایــن بیــن ابزارهایــی کــه امــکان 
ــن  ــاری ای ــه ی ــد، ب ــا ضبط شــدۀ شــخصی را دارن ــده ی ــر زن ارســال و دریافــت تصاوی
ــری فراهــم آورده،  ــد. وضعیــت به نســبت مطلوبــی کــه ایــن همه گی ارتباطــات آمده ان

فرصــت بیشــتر بــرای دور هــم بــودن اعضــای خانــواده بــوده اســت.
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ایــن بررســی حداقلــی در ایــن مجــال مــا را بــه چنــد موضــوع رهنمــون می کنــد 
ــت: ــره گرف ــا به ــای سیاســت گذارانه از آنه ــد به صــورت درس آموزی ه ــه می توان ک

سیاســت گذار فرهنگــی در بحرانی تریــن شــرایط بایــد بتوانــد نقــش مهــم خــود 
را در تغییــرات فرهنگــی ایفــا کنــد. ایــن ایفــای نقــش منــوط بــه درک درســت نیازهــا 

و خواســته های فرهنگــی جدیــدی اســت کــه شــکل می گیــرد.
بســیاری از فعالیت هــای فرهنگــی به هیچ وجــه تعطیل بــردار نیســتند و تنهــا قالــب 
آنهــا تغییــر می کنــد. بــرای مثــال، ســینمارفتن همچــون آیین هــای جمعــی در فضــای 
عمومــی، بــه تماشــای فیلــم در خانــه به شــکل آیینــی خانوادگــی تبدیــل شــده اســت. در 

قالب هــای جدیــد کم وکیــف آثــار تولیــدی می توانــد متناسب ســازی شــود.
برخــی از تولیــدات فرهنگــی به دلیــل ماهیــت جمع محوربــودن به شــدت آســیب 
ــه ضــروری  ــرد ک ــا به درســتی شــکل نمی گی ــرای آنه ــن ب ــب جایگزی ــد و قال می بینن
اســت سیاســت گذار سیاســت های حمایتــی الزم را بــرای آنهــا طراحــی کنــد؛ ماننــد 

تئاتــر کــه بایــد درپــی جبــران آســیب وارده بــه آن برآمــد.
چنیــن شــرایطی ســبک معمــول زندگــی جمعــی غیرخانوادگــی را مختــل می کنــد. 
ــز می شــود و امــکان فعالیت هــای  ایــن اختــالل شــامل زندگــی فرهنگــی جمعــی نی
ــه  ــار داشــت ک ــد انتظ ــن شــرایط نبای ــه اســت. در ای ــراد گرفت ــا آن را از اف ــط ب مرتب
ــد  ــا تأکی ــر فعالیت هــای فرهنگــی جمع مبن ــزان فرهنگــی ب ــران و برنامه ری تصمیم گی
مســتمر داشــته باشــند. در چنیــن حالتــی می تــوان فعالیت هــای فرهنگی جمعــی را در 
قالب هــای جایگزیــن برنامه ریــزی کــرد یــا آنکــه فعالیت هــای فردمحــور و در حالــت 

ــزی کــرد. ــوب خانواده محــور را برنامه ری مطل
در مجمــوع بایــد گفــت کــه چنیــن رویدادهایــی که حالــت بحرانی دارنــد همواره 
در تاریــخ بــا زندگــی انســان ها همــراه بوده انــد و در اکثــر مــوارد ایــن خلیفه اللــه بــود 
کــه بــر آنهــا غلبــه کــرده اســت. امــا نکتــۀ مهــم و جــذاب ایــن اســت کــه کــدام گــروه 
ــی از  ــران ناش ــرای بح ــد. ب ــر بوده ان ــدم و مؤث ــوع پیش ق ــن موض ــان ها در ای از انس
ــا تغییراتــی را در ارزش هــا و هنجارهــا شــاهدیم کــه الزمــۀ توجــه  ــری کرون همه گی
ــت  ــوری، نظاف ــوری، خانواده مح ــت. فردمح ــی اس ــت گذاران فرهنگ ــدی سیاس ج
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ــد ارتباطــات  و پاکیزگــی، حفــظ و تقویــت حریم هــای خصوصــی، گونه هــای جدی
ــا و  ــا خــود هنجاره ــا ب ــد آنه ــن و مانن ــای نوی ــترده از ابزاره ــتفادۀ گس ــی، اس جمع
ــد. اگــر  ــروز مســائل جدیــد را فراهــم می کن ارزش هــای جدیــدی دارد کــه امــکان ب
پیش تــر و قبــل از هــر بحرانــی و در فضــای غیراضطــراری بــه راه حل هــای مربــوط 
ــم، شــرایط مدیریــت  ــا ترســیم ســناریوهای مختلــف دســت یابی ــه ایــن مســائل ب ب
فرهنگــی کارآمدتــر و مؤثرتــر را بیشــتر فراهــم خواهــد شــد. هرچنــد شــاید در 
ســال های نزدیــک بــه چنیــن شــرایطی گرفتــار نشــویم، دســت کم می توانیــم بــا بســط 
ــم. ــدگان نگهــداری کنی ــرای آین ــادگار ب ــه ی ــر، ایــن تجربه هــا را ب و بررســی مفصل ت
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زندگی در صفحۀ نمایش

میلیون هــا کــودک٢ در سراســر جهــان بیــش از یــک ســال اســت کــه تجربــۀ قرنطینــه 
ناشــی از پاندمــی کرونــا را تجربــه می کننــد. در ایــن مــدت بزرگ ســاالن مجوزهــای 
مقطعــی بــرای برگشــت  محــدود بــه جامعــه را داشــته اند؛ امــا کــودکان بیــش از هــر 
ــد. خانواده هــای بســیاری در ایــن شــرایط  ــه کرده ان ــه را تجرب گــروه دیگــری قرنطین
بــرای یادگیــری، آمــوزش، ســرگرمی و ارتبــاط کــودکان بــا دنیــای خــارج بــه فضــای 
مجــازی روی آورده انــد و ایــن بــدان معناســت کــه کــودکان بیــش از هــر زمــان دیگری 
کاربــر رســانه های دیجیتــال و مصرف کننــدۀ محتواهــای دیجیتــال هســتند. پرســش 
مهــم ایــن اســت کــه کرونــا چگونــه رابطــۀ میــان کــودک و دنیــای دیجیتــال را تغییــر 
داده اســت؟ آیــا همــۀ کــودکان دانــش و مهــارت الزم بــرای زندگــی آنالیــن دارنــد؟ 

Taghizadegan.km@gmail.com ١. هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

٢. کودک بر اساس تعریف پیمان نامۀ حقوق کودک و سازمان یونیسف به افرادی اطالق می شود که کمتر از ١٨ سال دارند.
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آیــا از الزامــات شــهروندی دیجیتــال آگاه هســتند؟ آیــا می تواننــد در چنیــن شــرایطی 
امنیــت خــود را حفــظ کننــد؟ 

ــن  ــازد، ای ــن ســواالت را ضــروری می س ــارۀ ای ــل درب آنچــه پاســخ گویی و تأم
اســت کــه حضــور کــودکان در فضــای مجــازی تا پیــش از کرونا بســیار محــدود بوده 
اســت. دلیــل ایــن حضــور حداقلــی غلبــۀ نگــرش منفــی دربــارۀ فعالیت هــای آنالیــن 
کــودکان در میــان والدیــن، زمــان زیــاد حضــور در مدرســه، فعالیت هــای متنــوع آنهــا 
در فضــای بیــرون خانــه و البتــه هزینــۀ درخــور توجــه وســایل فنــی، به خصــوص در 
خانواده هــای چندفرزنــدی اســت. مجمــوع ایــن شــرایط ســبب می  شــد کــه بیشــتر 
ــه امــکان فعالیــت  آنالیــن را داشــته باشــند؛  کــودکان تنهــا در تعطیــالت آخــر هفت
اســتفاده ای کــه اغلــب بــا هــدف ســرگرمی بــود. امــا کرونــا باعــث شــد خانواده هــا 
علی رغــم میــل باطنــی در شــرایطی قــرار بگیرنــد کــه ناگزیــر از خریــداری وســایل 
ــوند.  ــازی ش ــودکان در فضــای مج ــت ک ــدون محدودی ــرش حضــور ب ــی و پذی فن
درهم آمیختگــی فضــای آمــوزش و تفریحــی کــودکان در دوران کرونــا تفکیــک مــرز 
میــان ایــن دو را بــرای والدیــن مشــکل  ســاخته و مجــوزی بــرای فعالیــت حداکثــری 
ــه رو  ــا آن روب کــودکان در فضــای مجــازی فراهــم آورده اســت. آنچــه در نهایــت ب

شــده ایم، ســرعت شــتابان زندگــی آنالیــن کــودکان اســت.
ــان محســوب  ــن دروازه بان ــه اصلی تری ــن ک ــه والدی ــن اســت ک ــر ای ــئلۀ دیگ مس
می شــوند، دوران کودکــی متفاوتــی بــا فرزندانشــان داشــته اند، مــارک پرنســکی١ در 
ســال ٢٠٠١ در اشــاره بــه تفاوت هــای نســلی رخ داده به واســطۀ تکنولوژی هــای 
دیجیتــال، دو اصطــالح بومــی دیجیتــال٢ و مهاجــر دیجیتــال٣ را وضــع کــرد؛ بومیــان 
دیجیتــال کســانی هســتند کــه تمــام زندگــی خــود را در محاصــرۀ اســتفاده از رایانــه 
و بازی هــای ویدیویــی، دســتگاه پخــش موســیقی دیجیتــال، دوربیــن فیلم بــرداری، 
ــال گذرانده انــد  تلفن هــای همــراه و ســایر اســباب بازی ها و ابزارهــای عصــر دیجیت
ــۀ اســتفاده از وســایل و ابزارهــای  ــال کســانی هســتند کــه تجرب و مهاجــران دیجیت

1. Marc Prensky
2. Digital Native
3. Digital Immigration
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ــودکان  ــدن ک ــکی، ٢٠٠١). پرتاب ش ــته اند (پرنس ــالی داش ــال را در بزرگ س دیجیت
ــا و تفــاوت نســلی ای کــه اشــاره شــده، جمعــاً  ــال به واســطۀ کرون ــه زندگــی دیجیت ب

شــرایطی را فراهــم مــی آورد کــه نیازمنــد تأمــل و برنامه ریــزی اســت. 

کودکان و شهروندی دیجیتال١
کــودکان پــس از کرونــا بــا ســرعتی پیش بینی ناپذیــر و بی برنامه ریــزی بــه شــهروندان 
دیجیتــال تبدیــل شــدند. کودکانــی کــه مالک تلفن  هوشــمند، تبلت و کامپیوتر هســتند 
و از رســانه های اجتماعــی، آمــوزش آنالیــن، بــازی و ســایر فعالیت هــای آنالیــن 
اســتفاده می کننــد شــهروند دیجیتــال محســوب می شــوند. «شــهروند دیجیتــال، 
شــهروندی اســت کــه می دانــد چگونــه از فنــاوری دیجیتــال اســتفادۀ معقولــی داشــته 
ــه از حقــوق و اطالعــات خــود  ــا کــه چگون ــه ایــن معن ــد، ب ــار کن ــه رفت باشــد، چگون
محافظــت کنــد و مراقــب حقــوق افــرادی باشــد کــه به صــورت آنالیــن بــا آنهــا تعامــل 
ــری داشــته باشــد.  ــه همــکاری آنالیــن و آفالیــن مؤث ــد چگون ــن می دان دارد، همچنی
ــران  ــای دیگ ــا و دیدگاه ه ــه فرهنگ ه ــنی ب ــدگاه روش ــتی دی ــال بایس ــهروند دیجیت ش
داشــته باشــد، محیط هــای تعامــل را بــا بهره گیــری از نــکات مثبــت انتخــاب کنــد و 
از نقــاط ضعــف دوری کنــد. ایــن ویژگی هــا بــه همــراه آگاهــی از ضــرورت یادگیــری 
ــاوری  دیجیتــال بــرای شــهروندی  مادام العمــر به دلیــل تغییــرات ســریعی ناشــی از فن
فضــای مجــازی ضــروری اســت» (ریچاردســون و اســمارا، ٢٠٢٠: ۴). به صــورت 
خالصــه، شــهروندی دیجیتــال توانایــی اســتفادۀ ایمــن، مســئوالنه و مؤثــر از رســانه ها 
و تکنولــوژی دیجیتــال اســت. مســئولیت آنالیــن٢ مهم تریــن ویژگی شــهروند دیجیتال 

اســت؛ امــا کــودکان از ایــن مســئولیت آگاه نیســتند.
الکســاندرا ســاموئل٣ بــا بســط مفهــوم «بومیــان دیجیتــال»۴ مطرح شــده توســط 
ــال۵  ــدی» دیجیت ــان» و «تبعی ــه ســه دســتۀ «یتیمــان»، «وارث پرنســکی، کــودکان را ب
1. Digital Citizenship
2. Online Responsiblity
3. Alexandra Samuel
4. Digital Natives
5. Digital Orphans, Exiles and heirs
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تقســیم می کنــد. وارثــان دیجیتــال توانایی هــای تکنولوژیکــی درخــور اعتنــا و درکــی 
عالــی از مســئولیت های شــهروندی دیجیتــال و بســترهای اجتماعــی آنالیــن دارنــد. 
ــاب  ــا حس ــالگ ی ــان وب ــن و معلمانش ــویق والدی ــن اســت به لطــف تش ــا ممک آنه
کاربــری در شــبکه های آنالیــن داشــته باشــند. یتیمــان دیجیتــال آزادی عمــل بــرای 
بــازی بــا فنــاوری و داشــتن گوشــی موبایــل هوشــمند در ســنین پاییــن را دارنــد؛ امــا 
بــدون راهنمایــی عمیــق و مؤثــر بزرگ ســاالن. تبعیدی هــای دیجیتــال نیــز کــودکان 
ــی  ــی در حباب ــا نوجوان ــا را ت ــه آنه ــد ک ــاً می خواهن ــا اساس ــن آنه ــه والدی هســتند ک
پالســتیکی نگه دارنــد (آلگــر، ٢٠١٧). همه  گیــری کرونــا ســبب شــد تــا تبعیدی هــای 
دیجیتــال از نســل کنونــی تــا حــد زیــادی حــذف شــوند و حــال دغدغــۀ اصلــی ایــن 
اســت کــه کــودکان مــا در کــدام دســته قــرار می گیرنــد؟ وارثــان یــا یتیمــان دیجیتــال؟

ــی،  ــوق دیجیتال ــی، حق ــت دیجیتال ــد هوی ــی مانن ــا مفاهیم ــال ب ــان دیجیت وارث
ســواد دیجیتالــی، ارتبــاط دیجیتالــی، هــوش هیجانــی دیجیتالــی، ایمنــی و امنیــت 
ــت و  ــظ امنی ــه حف ــتند؛ در ادام ــنا هس ــی آش ــادل دیجیتال ــتفاده متع ــال و اس دیجیت

ــوند.  ــتری شــرح داده می ش ــل بیش ــا تفصی ــال ب ــی دیجیت ایمن

زندگی آنالین و ایمنی دیجیتال١
محافظــت از کــودکان در مقابــل خطرهــا از اولیــن دغدغه هــای والدیــن اســت. 
همه گیــری کرونــا ســبب شــده اســت نگرانی هــای جهانــی در زمینــه خطرهــای 
آنالیــن٢ بــرای کــودکان افزایــش یابــد. ســازمان جهانــی یونیســف چنــد مــاه پــس از 
همه گیــری کرونــا در بیانیــه  ای٣ (آوریــل ٢٠٢٠) از والدیــن خواســت اطمینــان حاصــل 
ــد کــه دســتگاه های کــودکان از آخریــن به روز رســانی های نرم افــزار و برنامه هــای  کنن
ضدویــروس برخــوردار باشــند و گفت وگوهایــی آزاد بــا کــودکان دربــارۀ چگونگــی و 
ارتبــاط بــا آنهــا در اینترنــت داشــته باشــند. بــا همــکاری کــودکان قوانینــی بــرای نحــوه، 
زمــان و مــکان اســتفاده از اینترنــت تعییــن کننــد و بــه عالئــم پریشــانی در کــودکان کــه 

1. Online Safety
2. Online Risk

٣. آدرس دسترسی به بیانیه در منابع آمده است.
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ممکــن اســت در ارتبــاط بــا فعالیــت آنهــا ایجــاد شــود، هوشــیار باشــند١. مصاحبــه بــا 
تعــدادی از مــادران کــودکان ٩ تــا ١٣ ســال نشــان می دهــد کــه آنهــا درک محــدودی 
از خطرهــای فضــای مجــازی بــرای کــودکان دارنــد. آنهــا بــر اســاس تجربــۀ کودکــی 
آنالــوگ خــود بــه زندگــی آنالیــن کــودکان می نگرنــد٢، بــا ایــن تفــاوت کــه  شــدت و 

دســترس پذیری بیشــتری بــرای خطــرات در فضــای آنالیــن قائــل هســتند. 
جنبــۀ مهــم دیگــری از مبحــث خطــر آنالیــن ایــن اســت کــه همیشــه ایــن کــودکان 
ــرار  ــد شــوند و در معــرض خطــر ق نیســتند کــه ممکــن اســت از ســوی منبعــی تهدی
گیرنــد؛ بلکــه زمان هــا و موقعیت هایــی نیــز وجــود دارد کــه کــودکان خــود بــه 
تولیدکننــدۀ خطــرات فضــای مجــازی تبدیــل می شــوند؛ ماننــد اینکــه برخــی از کــودکان 
بــا هک کــردن دوســتان و هم ســاالن خــود و انتشــار محتواهــای صمیمانــه ردوبدل شــده 
ــان می شــوند.  ــرای آن ــایند ب ــای ناخوش ــات آزار و تجربه ه در فضــای مجــازی موجب

نکتــۀ مهــم در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه نبایــد خطــر آنالیــن را معــادل آســیب 
آنالیــن٣ در نظــر گرفــت و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نمی تــوان خطــر را بــه 
صفــر رســاند؛ ولــی بــا کاهــش میــزان ریســک از یــک ســو و از ســوی دیگــر افزایــش 
تــاب آوری می تــوان آســیب  آنالیــن را بــه حداقــل رســاند. کــودکان بایــد یــاد بگیرنــد 
کــه گنجایــش خطــرات محاسبه شــده را داشــته باشــند و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت، 

عواقــب آن را برطــرف ســازند.

زندگی آنالین و امنیت آنالین۴ 
ارتبــاط بــا هم ســاالن و دوســتان بخــش مهمــی از زندگــی کــودکان را تشــکیل 

١. یونیسف از دولت ها، صنایع ارتباطی، مدارس و والدین به عنوان چهار ضلع تأمین کنندۀ امنیت آنالین کودکان 
توصیه هایی ارائه کرده است که شرح کامل آن را می توانید در این منبع بیابید. تقی زادگان، معصومه (١٣٩٩) کودکان 
آنالین در قرنطینه پاندمی کرونا: مروری بر توصیه های یونیسف، منتشرشده در سایت مرکز بررسی های استراتژیک 

http://www.css.ir/fa/content/125368 :ریاست جمهوری. قابل بازیابی در آدرس

٢. بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی «تحلیل میانجیگری والدین در استفاده کودکان از اینترنت» که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی توسط نویسنده در حال انجام است.

3. Online Harm
4. Online Security
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می دهــد، ایــن عالقــه در هنــگام آنالین بــودن نیــز دیــده می شــود، کــودکان از 
شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد و عــالوه بــر ایــن، بــازی بــا هم ســاالن 
یکــی از فعالیت هایــی محبــوب کــودکان اســت. آنچــه ایــن تعامــالت را از تعامــالت 
فضــای واقعــی متمایــز می ســازد، دایــرۀ دوســت یابی و ارتبــاط اســت. اگــر تــا پیــش 
از ایــن خانواده هــا بــا انتخــاب محــل ســکونت و تحصیــل فرزندانشــان نقــش مهمــی 
در کنتــرل دایــرۀ مــراودات آنهــا داشــتند، فضــای مجــازی ســبب می شــود کــودکان 
ارتباطــات خــود را در مقیاســی بســیار وســیع تر و فراتــر از مرزهــای کنترل شــدۀ 
پیشــین شــکل دهنــد. دســتگاه های بــازی آنالیــن ماننــد پلــی استیشــن بــه کــودکان 
اجــازه می دهنــد تــا بــا دیگــران آشــنا شــوند، تیــم بســازند و بــازی کننــد و شــبکه های 
ــات  ــا تجربی ــد ت ــا کمــک می کن ــه آنه ــاک ب ــد اینســتاگرام و تیک ت اجتماعــی ای مانن
خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد و از هم ســاالن خــود حمایــت کننــد. آنهــا متــن، عکــس 

ــد.  ــه اشــتراک می گذارن ــف ب ــای مختل ــم را در پلتفرم ه و فیل
کــودکان بایــد بداننــد کــه آنچــه بــه اشــتراک می گذارند، همیشــگی اســت و ســازندۀ 
ردپــای دیجیتــال١ آنهاســت و نســبت مســتقیمی با اعتبــار دیجیتال٢ آنهــا دارد. بســیاری 
از کــودکان درک صحیحــی از مانــدگاری و پایایــی اطالعــات در فضــای مجــازی 
ندارنــد، همچنیــن بی زمانــی و بی مکانــی فضــای مجــازی ســبب می شــود کــه کــودکان 
در موقعیت هــای مختلــف بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند و فیلم هــا و عکس هایــی 
را در موقعیت هــای کامــًال صمیمانــه بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد. بایــد بــه کودکان 
ــه اشــتراک  ــا ب ــد ی ــر یابن ــدون اجــازه تغیی ــد ب ــن عکس هــا می توانن آمــوزش داد کــه ای
گذاشــته شــوند و خالص شــدن از شــر آنهــا بســیار دشــوار اســت. کــودکان کوچک تــر 

ــز تمــام می شــود!  ــام ارسال شــده، همه چی ــا پاک کــردن پیغ ــد ب تصــور می  کنن
حفاظــت از حریــم خصوصــی دیجیتــال٣ عالوه بــر مالحظات به اشــتراک گذاری 
محتــوا، شــامل آگاهــی از تنظیمــات فنی و رفتارهای افشــاکنندۀویژگی های شــخصی 

و خانوادگــی نیــز می شــود.

1. Digital Footprint
2. Digital Reputation
3. Online Privacy
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جمع بندی
همان طــور کــه نمی تــوان از زندگــی بــر روی کــرۀ زمیــن انصــراف داد، زندگــی 
آنالیــن نیــز واقعیــت زندگــی کــودکان امــروز اســت، چــرا کــه آنــان بومیــان دیجیتــال 
هســتند. کرونــا ســبب شــد تــا تبعیدی هــای دیجیتــال از میــان برونــد و کــودکان بــه 
دو دســتۀ وارثــان و یتیمــان دیجیتــال تبدیــل شــوند. حالــت ایدئــال ایــن اســت کــه 
ــا توانایی هــای تکنولوژیکــی بــاال و درکــی  کــودکان مــا وارثــان دیجیتالــی باشــند ب
عالــی از مســئولیت های شــهروندی دیجیتــال؛ امــا در نبــود بســترهای آموزشــی الزم 
ــادی در کشــور در  ــا، کــودکان زی ــری کرون ــری پــس از همه گی در کشــور و غافل گی
موقعیــت یتیمــان دیجیتــال قــرار گرفتنــد و بــدون راهنمایــی عمیــق و مؤثــر دربــارۀ 
حقــوق و مســئولیت های شــهروندی دیجیتــال بــه فضــای مجــازی دســت یافتنــد؛ 

دســتیابی ای بــا آزادی عمــل فــراوان.
جهــان هرچــه بیشــتر به ســوی دیجیتالــی شــدن پیــش مــی رود و در چنیــن 
شــرایطی شــهروند دیجیتــال مســئول ســرمایۀ ارزشــمندی اســت. واگذارکــردن 
پــرورش شــهروند دیجیتــال بــه خانواده هــا یــا معلمــان کوچک دیــدن مســئله اســت، 
تحقــق چنیــن امــری مســئولیتی مشــترک و نیازمنــد رویکــرد چندذی نفعــی اســت کــه 
بــر اســاس آن والدیــن، معلمــان، دولــت، کــودکان و بخــش خصوصــی در اجــرا و 

ــته باشــند.   پیاده  ســازی ســهم و نقــش داش
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