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دریافت-9311/6/63:پذیرش9311/7/93:


چکیده
کروناویروس،دستاوردزیستفاجعهبارانسانِمدرناست.هدد ن شدتار،پیشدنهادی
هنجاریناستبرایرهاییبخشدیانسدانفرفتدارشددهدردا کرونداوویروسدیکدهانسدان
اجتماعیرامنزویساختهاست.کرونابهشتاب،تاجدارِفیتیشدهوجهانرابرلبهآش ب
قراردادهاست.پرسمانن شتارایناستکهکروناویروس،پی ندِکمابیشنظدمیافتدهجامعده
سیاسیمددرن(دولت/جامعدهمددنی/مرد )راکدهیادفدارِمدرنیتدهاروپداییبد د،بدهلدرزه
درآوردهاستوازیکس بهدولتهاقدرتفراوانبخشیده،ازدیگرس ،فردراضعیفتدر
ساختهاست.دش ارهبرآمدهازبیماریهمهجهانفیدرایدناسدتکدهکرونداویروس،فدرد
باهمزیسته»را«ف شهفیربدهکدن رفتده»
شدهرادع تبهجدازیستینم دهوانسان« 
ضعیف 
مددیخ اهددد.ازدیدددفاهروششددناختی،نگارندددهبدداپددذیرشپددیشانگدداره»بنیددانِسددهپایدده
درهمراهیبارویکردانتقادیوبابهرهفیریهمزمدانازدوروش

دولت/جامعهمدنی/فرد»

«چگ نه-ممکناست»«/چگ نه-باید»،ک ششکدردهاسدتتداایدنانگدارهتجد یزیرا
مسدتد سدازدکدهوا هنادرسدتفالدلهفدذاریاجتمداعی،6چدرخشفداهی 3اسدتکده
نیازمندیبشررابهیک«اجتماعمدنیمجازی»،بایستهنم دهاست.یافتدههنجدارینن شدتار
ایناستکهیکیازراههایکاهشدشد اریهدای(جسدمی/روانی)ف نداف نِبرآمددهاز
قرنطینه/خانهنشینیاجبداری/دوریفزینی/بداهمنبد دنهدایاجتمداعی،ازراهدروِبرسداختن
فمینشدافتِمجدازیممکدناسددتوجماعدتمددنیمجددازیایکدهجددافریفیزیکددیو
پذیرمیسازد .


سازیاجتماعیرادسترس

نزدیک
به 
هم


نزدیکسدازیاجتمداعی،اجتمداعمددنی

کرونا،جدافریفیزیکی،به 
هم

واژگان کلیدی:
.9استادعل سیاسیدانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایران

khalilim@um.ac.ir
2. Social Distancing
3. Turning Point
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(فمینشافتِ)مجازی .

غرورففتاینکارغیرممکناستوتجربهففتخطرناکاستوعقلففتعاقبتی
نداردوقلبامازمزمهکردکهسعیخ دمانرابکنیم.
(پ ئرت الس)353:9313،
پیشامتن
بنکسی،هنرمندخیابانیوناشناسبریتانیایی،آخریننقاشیخ درادر هشتممی،6262به
بیمارستان عم می ساوثهمپت ن هدیه دادو بیمارستانی که میزبان پژوهشگران کروناویروس
است.م ض عتابل ینقاشیبنکسی«،درستایش کادر درمانی»استوپسرکیرادرحین
بازیباعروسکیشنلپ شدرلباسیکپرستارنشانمیدهد.درکنارک دک،سبدیهست

،درآنرهاشدهاند.انگارکروناویروس

بتمن»و«اسپایدرمن»
کهعروسکقهرمانانیچ ن« 
حتیاسباببازیک دکانراهمع ضکردهاست.اکن نوقتآنفرارسیدهاستکهاسبابِ

بازیِ سیاست نیز دفرف ن ش دو پیش از آنکه ،هرجومرج دنیای سیاست را فرافیرد و
پیشبینیهایبدبینانهبهوق عبپی ندد«:باید مطمئن شد دی بزرگ یعنی مرد  ،از قفس بیرون

نیاید»(چامسکی.)95:9337،بنابرایندردورانپساکروناویروس بادفردیسیدرساختکارها
سمتوس 
بی 
بیشکل و هیجانزده و  
ابزارهایجهانسیاستورزی،نباید اجازهدادت دهای  

و
زیندستْ ففتارها و باورها که
دولتها قرار فیرندو زیرا  

بیاندیشه در م اجهه نابخردانه با 
و 
خریاند!...اونا مثل حشرات ،اینطر
ملتها دیگر کدا  
ملتها!  
« 

آنطر
و  

میپلکند»
 

(تیرمن)93:9316،هرآن،درانتظارِاثباتخ یشاند.
مقدمه
سترهایهراسناک.فرچهاز
دنیافیرشدهاستوباشتابیشگفتآوروف 


کروناویروسهمه
همان آغاز (دسامبر 6291در ووهان چین) ک شش بسیار شد که پای ت طئه محافل پنهان
جهانیوفرارسیدنعصرآخرالزمانونبردبی ل یکابرقدرتهاوجنگچینعلیهدنیاو
میانآیدوولینکته بارزآن


همراهیجنوانسوویروسآزمایشگاهیوویروسچینی،به
بیموهراسی فرافیر ،پ یش چرخِ زندفی در دنیا زیر
است که بهشتابی ه لناک ،درسایه  
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چیرفیِرفتارویروس،کُندشدودربسیاریازجاها،ایستاد.سپسنشانههایم اجههباکرونا،
تعلیقدرآوردنت لیدکارخانهها،بازایستادن

نشاندادکهویروسآمدهاستکهبماندومانند 
به

پرواز ه اپیماهای مسافربری ،نات انی کش رها از حفظ ب دجه مت ازن ،خسارتهای شدید
شدندانشگاههاو


هایفردشگری،تعطیل
ت ریسموتعطیلشدنبسیاریازجشن ارههاوجاذبه
ها،ازدسترفتنسها وسق طبازارب رس،افزایش

مدارسوآم زشگاههاومهدک دک
بسیارزیا ددرخ استوقیمتتجهیزاتحفاظتیشخصی،تعطیلیبسیاریازخط طترابری
مسافر و بار (ه اپیما ،مترو ،ات ب س ،تاکسی ،کشتی) ،کمیابی و نایابی ل از و م اد
ضدعف نی کنندهوتمیزکننده(دستکشجراحی،ماسکجراحی،لباسمحافظ،م ادش ینده،
دستکشمعم لی،ماسکمعم لی ،ضدعف نیکنندهو .)...
جهانفیرشدنِ (پاندمی) کروناویروس،
همه 
از آغاز همهفیرشدن (اپیدمی) و سپس  
کش رهایف ناف ندنیا،ب یژهکش رهایدرمعرضخطربیشتر(مانندایتالیا،ایران،اسپانیا،
فرانسه ،بریتانیا ،آمریکا ،کره جن بی  ،اپن ،سنگاپ ر و آلمان) در برابر پخششدفی
ایمنیفلهای 6و

برپایه 
کروناویروس،ازدوراهبردبهرهفیریکردند:یکی،راهبردتسکین  9

ایمنیفله ای(ایمنیجمعی)براینپایهاست اراستکهدرتاریخ

دیگریراهبردسرک ب 3.
ج امعبشریواجتماعاتحی انی،مرگوزندفیبرئدمبنایانتخابطبیعیاستوبیماریها
میآیند و میروند .بنابراین با ناب دشدن بخشی از جمعیت انسانها و فله حی انات بر اثر

فرفتهشده،ب یژهدربریتانیا،

بیماریمنتشرشده،دیگرانایمنمیش ند.ایمنیفلهایدرپیش

به سرعتم ردانتقادقرارفرفتوحذ شدوراهبردسرک بکهدرچینوتای انوکره

جن بی و تایلند ،پاسخی کارآمد داده ب د ،ت سط دیگر کش رها بهکاربسته شد .راهبرد
بایستبهشتابوبااقدا هایضربتی،بیماریراازچرخش


کهمی
سرک ب،بدینمعنیاست 
بازایستاندو از راه دوریفزینی و فاللهفیری اجتماعی و آزمایشهای بسیار پردامنه و
قرنطینهکردنبیمارانوحامالنبیماری.درواقعدرراهبردسرک بوقرنطینه کاملواجباری،
راهشکستِکروناویروسدرنظرفرفته میش دتا انتشارویروساز نقطه الف بهب،مت قف
1. Mitigation Strategy
2. Herd Immunity
3. Suppression Strategy
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یمانیمِ» 6شهروندان ،دو روی سکه
دولتها و «در خانه م 

فردد« .دست ر در خانه بمانیدِ» 9
قرمز(قرنطینهکلجمعیتدر

درنظرفرفتنمنطقه

بهشکلِ
فاللهفیریاجتماعیاستوفاهی 

منز )،فاهبهحالتِمنطقه نارنجی(تعلیقفعالیتهایاجتماعیوورزشیوتعطیلیِمدارس،
منطقهزرد(تبلیغاقداماتایمنیوپیشگیری
تئاترها،کل پهاوسینماها)وفاهینیزدرشکلِ 
در مکانهای عم می و ت زیع م اد ضدعف نی به شکل ویژه در حملونقل عم می) .البته
کهبرپایه خیا ب دو

راهبردخُردشماریوهیچپنداریِکروناهم،نیامدهازمیانرفتوچ ن
ت هم .
قرنطینه(چهخ دخ استهوچهدفرخ استه)میت اندبهروشهایف ناف نانجا فیرد:
نرفتنبهمکانجمعشدنِافراد،انجا ندادنمالقاتهای

خ دداریازتماسنزدیکبادیگران،
رودررو،حفظفاللهدومتریبادیگراندرهنگا بیرونرفتنناچارازمنز .تما اینترفندها

فیردکهازیکس افرادضعیفجامعهدربرابرویروسحفاظتش ندو

برایآنل رتمی
ازشتابفرفتنسرایتویروسبهدیگرانجل فیریش دواز دیگرس ،نظا درمانیکش ر

زیر فشار انب ه بیماران دچار فروپاشی نش د و فرلتی فراهم ش د تا واکسن کرونا کشف
هاییکهدردورانهمهفیریکروناویروساز

فردد.ولیافرنگاهیانداختهش دبهسفارش
س ی مقامات و نهادهای مسئ

به شهروندان میش د ،ن میدی مطلق و یأس همهجانبه،

یبرد :دورکاری کنیدو در محل کار با
شهروندان را بهطرزی نگرانکننده درخ د فرو م 
یزیادازهمکارانبنشینیدوارتباطاتاجتماعیدرمحلکارراکمکنیدوقیدشبنشینی


فالله
را بزنیدو به غذاخ ریهای عم می نرویدو دورهمنشینی ممن ع استو به سالنهای ورزشی،
هاوباشگاههانرویدومسافرتنکنیدوبه

کنسرتها،جشن ارهها،سینما،تئاتر،رست رانها،کافه

فروشگاههای بزرگ نرویدو پارک نرویدو ک دکان را برای فردش به ب ستانها و مراکز

تفریحینبریدودستهجمعیجایینروید.کال ْک تاه،فریبِ«من که سالم هستم»رانخ رید.
دستامد چنین سفارشهای امرونهیکننده ،پیدایش و اوجفیری ناراحتیهای روحی و
هایروانیواحساسانزواوطردشدفیواجتماعفریزیاستوپدیداری


افسردفیوبیماری
که فردِ منزویِ افسردهی طردشده و اجتماعفریز را در برابر یک دولت همیشهآقاباالسر و
1. Stay at Home Order
2. We Stay at Home
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ازپیش،ضعیفترمیکند.پسچهبایدکردوچگ نهممکن


وامردهنده،بیش
چیرهوفرمانروا
است؟ 9
کاووعلتکاوومعناکاوانه


کاو،دلیل
جهت فیریپژوهشیاینن شتارازمیانسهن عمعنا

یش از آنکهبرآمدهازعلتی درفذشتهیا ناظربرهدفی درآینده
پدیدههایارادی ،ب 
است «:
باشند،درمتنمکانیوزمانی خ د معنادارندو زیرا به ایندلیل آن چیزی هستند که هستند که
میدهند و کشف این معنا ،راه فهم وتفهیم و
آنها نسبت 
افراد درفیر ،معانی خالیرا به 
ت ضیح این پدیده استو بنابراین هد

یشبینی شکل ظاهری
عل اجتماعی ،تنها بیان یا پ 

وقایع تاریخی یا اجتماعی نیست ،بلکه از آنجا که کنش فرد با فرهنگ و شرایط بیرونی
بهکمک فرهنگ وشرایط زمانیومکانییکفعل
وابستگی معناییدارد،معنا و کشف آن 
معناکاوانبهط رکلیمعتقدندمفاهیمی

بسنده علمی آنمحس بمیش د .
است کهت ضیح  
یش ند باید دستِکمتاحدودی ،ازطریق
کهبرای ت لیف وتبیین فعالیتانسانی استفادهم 
بهدست آمده باشند (مردیها:9315،
مطالعه عمیق ومستقیم زندفی اجتماعی م ردپژوهش 

 .)33-12از میان پارادایمهای فلسفه پژوهش (فرهنگباوری ،فلسفهباوری ،کال باوری،
فلسفهباوری است ار شده استو در
علمباوری) این ن شتار بر دو پارادایم فرهنگباوری و  

باوری،تأکیدبرهماهنگیوتناسب،مهندسیاجتماعیوتاریخباوریاستو


پارادایمفلسفه
پدیدههایفرهنگیواجتماعی
هد نهایی،بازسازیجامعهاست.درپارادایمفرهنگباوری ،
بهجایت جهبهع املبیرونیوقابلمشاهده،
شمارمیآید و 

پدیدههایطبیعیبه
متفاوتاز  
میبایست به دالیل و معنای درونی یک رفتار ت جه کرد .در واقع ،مقص د این است که

معناهاییدرپسرفتارهایاجتماعیمرد وج دداردکههمینمرد اینمعناهایذهنیرابه
اینرفتارهاالصاقمیکنندوبنابراین ،برایشناختجامعهبایدبهدنبا درکودریافتمعانی
 .9در برخی کش رهای دنیا ،درفاههایی راهاندازی شده است که به مرد کاشانهنشین بیام زاند که در قرنطینه
کروناساخته،چگ نهزندفیکنند.بهعن اننم نهبهhttps://www.stayhometakecare.comنگاهکنیدکهشامل
بخشهایجذابزیراست :
I want to take care of my mental health.
I want to feel comforted.
I want to be entertained.
I want to entertain my kids.
I want to connect with others.
I want to help others.
I want to take care of myself.
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ذهنی کنشهای اجتماعی ب د (اردستانی 36 :9313 ،و  .)633-655از میان رویکردهای
سهفانه پژوهش ،انتقادی و تفسیری و اثباتی (سیدامامی )9319 ،ن شتار کن نی با رویکرد

ارههاو
یابندهوبسیاربیپرواکهباانگ 


انتقادیبهمدرنیته،نگارششدهاستوپدیداریفسترش
ساختکارهایی همچ ن (قان ن و علم و  فناوری و اومانیسم و فردفرایی و لیبرالیسم و
سک الریسم)ات ریته ترادیسی نرابرهمزدهوات ریته عقلمدرنرابرفرازکردهاست.ولی
وسلطه »نظا »برافرادنداشتهاست.انساندر

چیرفیعقل،دستاوردیبجزاضمحال فرد 9
جامعهودستگاهوسیستمونهادهاودولت،اسیرشدهودرشبکه تارمانندرویههاو

بره 
چن 
رفتارهای برآمده از خرد خ دبنیاد و عقل ابزاری مدرن ،فرفتار آمده است .کروناویروس،
بزنگاهنمایانساختناوجفرفتاری«فرد»ب ددردا «جامعه»ودرهمانحا ،بزنگاهک رس ی

امید است برای بازفشت به «جماعت»و از جنس «پی ندهای نزدیک و لمیمانه و عالیق
شخصی،...ابرازمحبتولمیمیتمتقابل،روابط خ دمانی روزانهوهمکاریوکنشمتقابل
مایهن شتار،بازفشتفرایانهنیستبلکهتبدیلنقمتکرونابه
دایمی»(ک ئن.)936:9371،بُن 
نعمتوآرزوییاستْمعط

هایجماعتف نه.بهدیگر

بهآیندهبرایدوبارهفردهم 
آمدن

سخن،هستههنجارِپیشنهادینگارندهدرن شتار،نهبازفشتهایارتجاعیضدِّمدرنیته(کهنه

درست است و نه ممکن) بلکه باززندهسازی ت افقهای جمعی افزون بر ت افقهای عقالنی
نامبرداربهقرارداداجتماعیاست.دردورانپساکروناویروس،بجایانزوافزینی،طردشدفی،
رویآوردن به یگانگی و وحدت «در اثر ن عی ت افق
کُن نشینی و تنهاییفزینی ،دوباره 
)چاره دردهایفرافیراستوخل تفزینی(در

احساس یا عاطفه افراد»(باتام ر925:9372،
جماعت/فمینشافتِ مدنی مجازی) بجای تنهایی .جماعت مدنی مجازی بهمثابه برساخته
ایکردن افراد هم نیستو زیرا افر
پیشنهادی ن شتار ،بازفشت به سیاست ت دهای یا ت ده 
اجتماعیشان نامتجانساند...

اشخاصاند...ازلحاظ هنجارهای 

«ت دهها ترکیب نامتجانسی از 
نمیت انند
شخصیت افراد در ت دهها به فردیت فرایش دارد ...فاقد ساختارند ...و عمالً  
 .9در ن شتار کن نی ،نگارنده از میانِ سه معنی «فرد» یعنی ،مادی [ ]Materialمرب ط به تن و خ استههای جسمانیو
ارتباطی[] Relationalمرب طبهارتباطفرهنگیواجتماعیبادیگرانویافردبهمثابهعض یازیکجمعکلیترو
بازتابشی[]Reflectiveمرب طبهکنشعقالنیبادیگرانبرایبرطر کردننیازها(،)Heath, 2019: 10معنایدو 
وس رامدِّنظرآوردهاست .
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بهل رت ید واحده عمل کنند.آنها نه هد مشترکی دارند و نه جهتی که رهبران از درون

شده
(نیکفهر .)73 :9337 ،جماعت مدنی چنین نیست .سازه برساخته  
تعیین کرده باشند»  
بهط ر معم 
جماعتها  

زیسته بشر« :
تجربه  
«جماعت مدنی مجازی» ،هنجاری است برپایه  
میکنند و شک فا میش ند» (مدنی
میآورند که در آنها مرد رشد  
بهوج د  
محیطهایی  
سبب،ریختومایهاینن شتار،آیندهباورانه،هنجارفراوباورمند


).زین
قهفرخی55:9312،
بهمهندسیاجتماعیاست .

پیشینه پژوهش
پژوهشدرمقالههارانیز

ازشگفتیهایکروناویروسهمینبسکهسبکن شتنپیشینه 
دچار دفرف نی ساخت .شتابناکی سرعت پخش ویروس و فستردفی شگفتآور و
هاودرفاههایالکترونیک،

دهشتناکدامنهوماهیتکروناویروس،چناناستکهتما نشریه

خبرفزاریها و شبکههای ماه ارهای و اینترنتی ،نمیت انستند از کرونا نگ یند و نن یسند9.
پژوهشدرباره کروناویروس،نادرستباشدو

رسد،دستکمن شتنپیشینه 


نظرمی

بنابراین،به
زیرافراوانیوشماربسیاربسیارزیادن شتارهاسببمیش دنت انپیشینه پژوهشن شت.در
هنگا ن شتنن شتارپژوهشی،درفا مرورادبیاتپژوهش،ممکناستوضعیتیپیشآید
که نگارش پیشینه پژوهش را دچار دش اری کندو یکی ،وقتی استکه در زمینه م ض ع
نگارش مقاله ،بیشمارْ ن شتار وج د داشته باشد و دیگری ،هنگامی است که در زمینهی
پژوهشدردست انجا ،ن شتارهایپژوهشی،بسیارنادرباشند.اینمقاله دچاردش اریاو 

است.درچنینوضعیتی،ن شتنپیشینه پژوهش،بسیاردش ارمیش د.امابرایرعایتقاعده
نگارش ن شتارهای پژوهشی ،شایان یادآوری استکه در بازخ انی برخی از نامبردارترین
آنان ،نکتههایی فراچنگ آمد که همگی در راستای پیشانگاره و انگاره ن شتار بهکاربسته
شدند .
فیریازدوفزاره تهدیدویرانگرواحساسخطرواضطراب جهانی،از


بابهره
کیسینجر 
.بهعن اننم نهبنگریدبهسایتایرانیونا آورِ www.sid.irکهبخشبسیارپُرباروجدافانهایرابرایجستج ی
 9
هایهمپی ندباکروناویروس،اختصاصدادهاست .


آفاهی

131

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره نهم ،شماره  ،33تابستان ( 99پیاپی )33

تبعاتفرامرزیکروناسخن ففتهاست کههیچ کش ری بهتنهاییقادر بهشکستدادنآن
نیست.ف ک یاما ،م اجههباکرونارانهبهشکلوظرفیتاستبدادییادم کراتیکدولتها
کههمهنظا هایسیاسی،در


داندوبراینباوراست

هاوابستهمی
بلکهبهمیزاناعتمادبهدولت
م قعیت بحرانی میبایست اختیارات کامل را به نهادهای اجرایی وافذار کنند .هاروی از
شدنمارپیچبحراندراقتصادسرمایهداریدرپسابحرانکروناسخنففتهاستکهزیر


پیچیده
تاثیر رقابتهای  ئ پلیتیک ،ت سعه نام زون جغرافیایی ،سیاستهای دولتی ،بازآراییهای
فناورانه و شبکه هم اره متغیّر تقسیم کار و روابط اجتماعی ،ریخت جدیدی از رقابتهای
افکنمینامد.چامسکی بر

جهانیراپدیدخ اهدآورد.بدی ،ماهیتکروناویروسرامجادله
خطرناکتر

اینباوراستکهکرونادرنهایتبرطر خ اهدشدامابادوبحراندائمیبسیار

و جدیتر که هستی بشر را بهیکباره از میان برمیدارد ،روبرو هستیم :جنگ هستهای و
جهانبادوفزینهمحتملروبروخ اهد

زمین.بعدازپایانفرفتنبحرانکرونا،

فر شدنکره
ترافزودهمیفرددویایک


مراتبددمنش
مامیتخ اهومستبدبه

شدو یابرتعدادنظا هایت
باپایانفرفتنبحرانکرونا،

بازسازیبنیادینباشرایطانسانیتردرج امعایجادخ اهدشد.

ایمیخ اهندآینده خ درابنا

مرد جهانبایدتصمیمبگیرندکهبراساسچهالگ وعقیده
باوراستکهشی عکرونابهجهانثابتکردبایدازجهلآشکارعب ر

سازند.هابرماسبراین
کندو بهف نهای که مرد کش رهای مختلف میبینند دولتهایشان بر مبنای ت لیههای
دانشمندان ویروسشناس تصمیماتی اتخاذ میکنندو در حالیکه این دانشمندان بر ناآفاهی
واینیکتجربه غیرعادیاست.همچنینآلن،

خ ددر خص صاینویروسمعتر هستند 
برنز،فرت،هاس،ایکنبری،محب بانی،من ن،نیبلت،نای،اونیل،شیکووالت،همگیبراین
باورندکهدنیاپسازپاندمیکروناویروس،برایهمیشهتغییرخ اهدکردوناهمانندخ اهد
شدباآنچهپیشازاینب دهاست9.درمیانن شتارهایایرانیاننیزدوکتابهمای نوبنیاسد
.شایانیادآوریاست کهنگارندهازن شتارهاینامبردفان،برداشتیآزادداشتهوتنهابهجهتآفاهیخ اننده،نشانی

9
سایتهارادرزیرآوردهاست:

https://fararu.com/fa/news/435584
https://donya-e-eqtesad.com
http://khaneh-azarbaijan.ir/News/200
https://engare.net/about-the-epidemic/
https://engare.net/corona-neoliberalism/
https://www.farsnews.ir/news/13990201000716
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic
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()9311ومیرزایی() 9311ازهمهچشمگیرترب دندوولیبیشترن شتارهایهردوکتاب،ویژه
جنبه های مذهبی ،دینی ،عرفانی ،فرهنگی و اجتماعی پدیدار کرونا ب دند .ن شتار ماح زی
( )9311که ایده انترناسی نالیسم و فراتررفتن از مرزهای سرزمینی را درافکنده و ففتگ ی
منتشرشدهازحقیقت()9311کهبهتأثیرکروناویروسبرششساحتسیاستپرداختهاست،
ایده مرکزین شتارکن نیراتق یتکردهازآنبابتکههردو،درپیِبحرانکروناویروسو

سیاست را از بنیاد ،درحا دفردیسی بهشمار آوردهاند .تازهتر از همه ،چهار ن شتار پیمان،
دینی ترکمانی ،شریعتی و مدنی قهفرخی است که در مجله پ یه (شماره  ،99بهار)9311
کهبنا 

بهچاپرسیدهاستوهمچنینمتنیالکترونیکازفروهنقداقتصادسیاسی()9311

«کروناازمنظراقتصادسیاسی»منتشرشدوبرخیازن شتارهایآن(اسن دن،برشت،مزادراو
دیدفاهجامعنگربهسالمت

واروفاکیس)ایده مرکزین شتارراتق یتکرد.همچنینایده 

کنندههنجارتج یزین شتاراست«:اینویروسدوبارهبه همهیادآوری کرد
انسانها،تق یت 

بهتنهایی نمیت اند سالمت مرد را تأمین کند و الجر باید تخصصها و
که پزشکی 
اندیشههای مختلف دستبهدست هم بدهند .البته از س ی دیگر نیز لاحبان تخصصهای

اجتماعیانسانی ،سالمت را یک متغیر جدی دریافتند .تا پیش ازآن هرچند سالمت برایشان
میکردند .این بحران سببشد تا آن
مهم ب د ،امابهعن انمق لهایاجتماعی کمتربهآن نگاه 
ازهمهنگارنده


).ولیبیش
بهف نهای دیگر به سالمت بنگرند»(ایزدبخش92:9311،
ها نیز  
مجله
نشریهای قرار فرفته است که خ د را « 
ن شتار ،زیر چیرفی معنای نهفته در سرمقاله  
میداند«:ماهزارانسا به
دربارهفرهنگوهنرواجتماعوکمیسیاست» 

هفتگیجدوهز 
رفتهایم،
قربانلدقههم 

رسیدهایم،بیشترمحضتعار ،فاهیهمازسرلدق،

همدیگرکه
کردهایم که خریدار درد و بالی دیگری هستیم .اما حاال پدر که آل ده به
اعال آمادفی  
نمیآید ،زن از
مردهاش  
میفریزد ،برادر کنار خ اهر  
ویروس شده ،پسر به فرسنگ از او  
به تعبیر قرآن مجید«:هذا ی الفصل الذی کنتم به
میرمد و مرد از زنش و  ...
ش هر کرونایی  
عجیبوغریبکهمعل نیستپایانیداشتهباشد،برایمناسبات

تکذب ن»...دراینروزهای
انسانیمان چه فِلی باید سر بگیریم که از بالتکلیفی و سردرفمی دربیاییم؟...در عالم واقع،

دونقطه ستاره

کشیدهایم ،اما درون م بایل به آشنا و غریبه 

روی ب سیدن ضربدر قرمز 
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میفرستیم.من محتسب نیستم و کاری به درون ف شی م بایلتان ندار .سرک هم نمیکشم

میکنم
میکنید.اما لریحاً خ اهش  
که چط ر عکس و استیکر و ش خی و ایم جی ردوبد  
درباره این زندفی مجازی که رفتهرفته بد به زندفی واقعی شده بیندیشید و ببینید آیا این

نسلهای آینده حفظ و حراست
میت اند مناسبات انسانی را برای ما و برای  
زندفی م ازی  
کند؟»(میرفتاح7:9311،و.)1چنانن شتاریکههز وجدرادرهمآمیختهونگاهیدیگر
به پیامدهای کروناویروس داشته است ،نگارنده را نیز فستاخ کرد تا از راهی دیگر و از
دیدفاهیدیگر،ک ششکندولختیدربارهچگ نگیزندفیوزیستجمعیبشرکرونازده
اینمقاله،ن آورانهاستکهدرن شتاردیگری

پرسمانوانگاره

درروزفارپساکرونابیندیشد.
جامعهمدنیمجازی»سرانجا یافت.یافته

نب دوبهآفرینشیکساختکارمفه مین ینبنا «
بهجای «تنهایی») نیز پیشنهادی برای بازفشت به روزفارِ
کمابیشْن آورانه ن شتار («خل ت»  
«فمینشافت» و بازآفرینی «اجتماع» استتا مرد از تاروپ د آهنین «فزلشافت» و «جامعه»
رهایییابند.البتهبگذریمازاینکهفاهیاوقاتدر رساندنقصدونیّت،زبانطنزراهگشاتر
استتازبانجدّ«:مغ ها که آمدند ،چ ن ف شی ه آوی و سامس نگ و اپل و شیائ می
دستشان ب د ،ریختند ت ی ت ییتر و
نب د ،مرد شاعر شدند .کرونا که آمد مرد ف شی  
اینستافرا  .یا متخصصاپیدمی ل ی شدندیا عکاس لطیفالطبع .وخبهرسه (چهشاعر
فالطبعدورانمعالر)در
دورانمغ وچهمتخصصخ دخ اندهاپیدمی ل یوعکاسلطی 
).اینهمهکه آمد،ازهز واز

یک ویژفی مشترکب دند:افسردفی» (علیانی59 :9311،
پستمردن»نامیدهشد .
جدّ،وا دارِکروناویروسیاستکهدراینن شتار«،زامبیِ 

روششناسی
روشوابزارپژوهشتمایزفذاریشدهاستوزینسببازمیان

دراینن شتار،میاننظریه
برپایه
کاوی،استفهامی،قیاسیواستقرایی)،اینمقاله 


شناسانه(پس

چهارنظریهوراهبردروش
روششناختیاستفهامینگاشتهشده است .درراهبردپژوهشیاستفهامیاز
استراتژینظری 

میفردد که کنشگران اجتماعی در ت لید،
رهگذر زبان روزانه ،دانش و معرفتی کشف  
.استراتژیپژوهشاستفهامیدربردارنده

کارمیبرند

بازت لیدوتفسیرپدیده م ردپژوهشبه
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شناسانهای است که واقعیت اجتماعی را همچ ن برساخته اجتماعی

مفروضههای هستی

کنشگران اجتماعی تلقی میکندو به دیگر سخن ،واقعیت اجتماعی مجم عه درهم پیچیده
است که بهل رت اجتماعی برساخته
ها)  
شدهای از معرفتهای دوس یه (انسانها و جامعه 
 
میش د(بلیکی.)943:9337،آکسی هایراهبردپژوهشاستفهامی،چنیناست:اساسیترین

درباره کنشهای خ د و

میت انند 
ارههایی استکه مرد  
دادههای هر جهان اجتماعی ،فز 

فزارهها به زبان خ د این کنشگران به دانشمندان اجتماعی عرضه

دیگران ارائه کنندو این 
میش ند و حاوی مفاهیمی هستند که مرد برای ساختاربخشی به جهان خ د از آنهااستفاده

جستوج 

آنها 
دربارهی رفتار  

میکنندو کنشگران اجتماعی فقط هنگامی که دیگران 

میش د و یا دیگر قابل پیشبینی نیست ناچار
میکنند یا وقتیکه زندفی اجتماعی مختل  

میش ندآفاهانهدرپیمعانیوتفسیرهابرآیندویاآنهارابرسازند.همچنین،ن یسهپیشِرو،

از میان پن رهیافت پژوهش (طبیعتفرایی ،انتقادی  -هنجاری ،تفسیرفرایی ،ففتمان و
پساساختفرایی) با نیمنگاهی به معنای نهفته در رهیافت پساساختفرا ،رهیافت

انتقادیهنجاریرابرفزیدهاستورهیافتیکهقلمروحیاتجمعیراجهانزندفیمشترکی
وهمپی ندی
آوردکهدربرفیرنده پی ندمیاناعضاازراهروِکناکنشهاینمادین  


شمارمی

به
زبانیِ معط

به تفاهم است (من چهری .)943 :9337 ،وجه انتقادی رهیافت به نگارنده

رخصتمیدهدکهمناسباتکن نیبرآمدهازکروناویروسدرجامعههایانسانیرانپذیرفتنی

دهدتابابهرهفیری

وجایگزینپذیرجل هدهدووجههنجاریرهیافت،بهنگارندهاجازهمی

هاینظریازپیشم ج د،پیشنهادیرابرایبازسازینظماجتماعیومناسباتجمعی

ازمق له
ج امعبشریتج یزنماید .
فرفتنزندفیجمعیانسانهابرپایه»فمینشافت»

پذیرشپیشانگاشته 
بنیان

اینن شتاربرپایه
دولتکش ر (اجتماع/جامعه  /دولت)» در
پایه  
سه 
و «فزلشافت» ریخت فرفته است .پذیرش « 
ن شتار،براساسایدهایاستازکتاب«سیر ج امعبشری»(لنسکیولنسکی)9331،کهتاریخ
هاوساختارهایسیاسیدانستهاند.

رویدادهایاجتماعیجامعهبشریراکشاکشمردمان،جامعه
زینسبب ،ن شتار از مفه /رویکرد «تاریخ سیاسی» نیز بهرهمند است ،بهمعنای :تاریخ تح 
).انگارهایکهدرپاسخبه

(فلمحمدی923:9331،
نهادینهشده در قالب دولت  

قدرت سیاسی 
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پدیدآورنده کدا 

پرسش ن شتار (فاللهفذاری اجتماعی برآمده از بحران کروناویروس ،
بایستگیدرزندفی جمعیمرد شدهاست؟)وبابهرهفیریهمزمانازدوروش«چرا-باید»و
«چگ نه-ممکن است» (لیتل )9335 ،برساخته شده ،چنین است :بحران برآمده از بیماری
یده
جامعه بشری را به حذ ا 
است که نیازمندی  
فشتفاهی  

کروناویروس ،نقطه عطف و 
یفزینی
یآوردن به بازآفرینی همزمان دو باور (دور 
فاللهفذاری اجتماعی و رو 

/باهمب دناجتماعی)9وپدیدارساختنیک«فمینشافتمجازی/اجتماعمدنیمجازی»،6
فیزیکی 
آشکار نم دهاست .تبیین،دوف نه استو «چرا -باید» و «چگ نه -ممکن است» .تبیین«چرا-
بینیپذیری حادثهای ،فرآیندی یا نظمی خاص است
پیش 
نشاندادن ضرورت و یا  
باید» مطل ب 
در شرایطی خاص .پاسخ به پرسشهای چرادار اغلب ل رت تبیین علّی (تعلیل) بهخ د
میفیرند .ن ع دو  ،تبیین پرسشهای«چگ نه -ممکن است» هستند.این سؤا ها مت جه رفتار

شبکههای عصبی ،سازمانهای اجتماعی و
پیچیدهاند مانند مصن عات پیچیده  ،

سیستمهای 
بدینمعنا که درآغاز ،ت انی را در سیستمی مشاهده میکنیم و سپس
نهادهای اقتصادی  .
میک شیم ت ضیحی از سازوکار درونی آن سیستم برای ایجاد آن ت انایی ارائه دهیم (لیتل،

دیگرپایهروشین شتار،آیندهنگریاستوزیراکروناویروس،جهانراازفذشته

.)3-7:9335
عب ر داده و درفیر آینده نم ده است .سفارش آیندهبینانه متن پیشرو (بنیادفرفتن دوباره
برپایه دوسخنپندف نهاستویکی«،بر سفینه ن ح هستیمو محص ر در
«فمینشافتمجازی») 
یلوقا ها»(هریس)54:9313،ودیگری«تما تأکیدیکهبراخالقیاتمیش دباید
میانسیلق 
نمیکنیمتغییرپیداکند»(مککا اسمیت.)939:9313،کرونا،
ازآنچهمیکنیمبهسمتآنچه 
ویروسِتغییردهندهاستوبشرِعادتکرده بهعادات رادچار چالشو نیازمندراهحل ساخته
کهبماندوپسبایستباآنزیستوالبتهسیاقوسبکدیگریرابرای

است.کروناآمدهاست
زیستجمعیبرفزید .
پایه نظری نوشتار
پایه نظری ن شتار ،دوفانه فمینشافت/فزلشافتِ فردیناند ت نیس است .در سنت

1. Physical Distancing/Social Togethering
2. Virtual Gemeinschaft/Virtual Civil Community
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پایه مارکس ،ت نیس و وبر وج د دارد .مارکس ،نیروها و روابط
جامعهشناختی آلمان ،سه 

ت لید را مالک تحلیل تاریخ اجتماع انسانی قرار میدهد و مفه «طبقه» را بهعن ان واحد
فانه (سنتی/کاریزماتیک/عقالنی-
تحلیل برمیفزیند .وبر ،عقالنیشدن و اقتدارهای سه 
تحلیلتاریخاجتماعیمیداندوساختکار«دولت»رابهعن انواحدتحلیل،

قان نی)راسنجه 
انتخابمی کند.امات نیس،تفکیکوتمایزمیانجهانقدیموجهانجدیدرامعیارتحلیل

تاریخج امعبشری قرار میدهد و بجایسازمان وساخت نهادین وع امل بیرونی،مفه 
«فمینشافت/فزلشافت»رابهعن انواحدتحلیل،ابداعمیکندوزیرابرایت نیس،ف ناف نی
دوفانههاییهمچ ن

فمینشافت/فزلشافت،برپایه 

جدیداست.دوفانه 

جامعه 

ها،ریشه 


ارتباط
خدمت/س دج یی ،عاطفه/وظیفه ،حمایت/رقابت ،طبیعی/مصن عی و ثبات/تغییر ،شکل
شناختیاش،باففتناینجملهکه

فیرینظریه جامعه

میفیرند.ت نیس،ازهمانآغازشکل


ورودشخصبهفزلشافتهمچ نورود اوبه کش ری بیگانه 9است(...)Tonnies, 2001: 19
فمینشافت را باید م ج دی زنده پنداشت و فزلشافت را ت دهای با پای چ بین و مصن عی
(تامپس ن ،)933-935 :9316،فزلشافتراتحقیرکرد و«آرزوی بازفشت به دنیای هرچه
بدینسان،جامعهشناسیاوافرنهکامالًبان میدی
رفتهفمینشافتراکشفکرد .
بیشترازدست 


فرهنگی ،مسلماً با انتقاد از تح الت آینده درآمیخته ب د ...او مانند بسیاری هنرمندان و
آنف نه که معم الً برحسب
میکند که دستاورد پیشرفت  
فیلس فان روزفار خ د اعال  
جابهجایی منزلت ،شکا 
لنعت ،دم کراسی ،فناوری ،فردفرایی و برابری تعریف میش د  ،
بهن به خ د به افزایش مشکالت
در بافت اجتماعی و دفرف نی ه یت را بههمراه داشته که  
اخالقی،اجتماعیوروانیمنجرفردیدهاست»(کی یست .)965:9332،درواقعدرستاست
کهناهمانندسازیمیانجماعت/جامعه،تالشبرایرهاییازفردابیاستکه(برابرباسنت


سازی/فمینشافتسازیدوباره،


مدرنیتهاستاماجماعت
شناختیانتقادیآلمانی)ساخته


جامعه
مایههای جماعت (مدنی قهفرخی،
ک ششی است برای ن عی بازسازی اخالقی مدرنیته .بن 
شدنجماعتبرپایهزمینههایتاریخی

)ازاینقراراست:تاریخیب دن(ساخته

32-53:9312
و فرهنگ مشترک و پدیدارشدن خصلت ریشهدارب دن) ،ه یت (وفاداری به ال

و

روزخاصفرایی)،

بازشناسیخ دازدیگراندرهمراهیباپذیرشدیگرانوجل فیریازب
1. Foreign Land
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دوجانبگی(فراتررفتنازمبادلهودستیابیبهپی ندهایاست اربروابستگیمتقابلومراقبتاز
هاوفروههای

همدیگروتعهدهایدوجانبه)،تکثر(عض یتچشمگیرافراددران اعانجمن
واسطمیانفردوجماعت)،استقال وخ دمختاری(پرورشوپشتیبانیوحمایتفروهیاز
فرد در برابر چیرفی عامل خارجی و کمک به شک فایی فرد) ،مشارکت (بهمثابه بازتاب
همکاری و اعتماد و حفاظت از جماعت در همراهی با عض یتها و تعهدات چندفانه در
انجمن ها) ،انسجا (پی ند جماعت با دم کراسی از راهرو نهادها و هنجارها و باورها و
هایحمایتکننده) .


تالش
درفمینشافتیااجتماع،وابستگیوارتباطاحساسیوهمبستگیعمیقمیاناعضاوج د
داردوروابطاجتماعیبراساسسنتوع اطفودوستیاست.درباهمستانِفمینشافت،
تعداداعضازیادنیستوبههمیندلیلاعضاازحا یکدیگرخبردارندوتنهاییبیمعنیاست.

همبستگی عمیق میان اعضای فمینشافت ،ارفانیک ،احساسی و طبیعی استو زیرا در
ریختفیریِاجتماع،ارادهایذاتی/طبیعیوج دداردکهبرپایه احساسوتجربه مشترکو

سلیقه و عالقه و محبت و سنت ،برپا میش د .پ یش افراد اجتماع/فمینشافت ،در خدمت
وحدت میان جمع م ج د است و نه خ د فردو زینسبب ،پی ندهای میان افراد ،دارای
پی ستگیتاریخیاستوافراد،ازپیشینههمدیگرخبردارندوآفاهیازسابقههایهمدیگر،
برایخدمتبههمن عاستو نهرقابتیاس دج یی.دراجتماع،همکاریهایدوس یهو
یهتعاونوهمکاریل رتمیفیرد.
چندس یه،بسیارزیاداستوب یژه،روابطاقتصادی،برپا 
ایوهستیبخشاجتماع/فمینشافت،عبارتاستازآفاهیازحا 


هایپایه

بنابراین،ویژفی
یکدیگر،حمیّتدوچندان،همکاریجمعی،سنتفرایی،تکیهبرعاداتوهنجارهایدیرپا،
سنتپذیری،آرامشجمعی،حسِّاعتمادهمهجانبهوتأمینسالمتروانیوبهداشتجمعی

برآمدهازپرهیزازخ دمح ری وفردفراییخ دخ اهانه.خان اده ،نماد فمینشافت/اجتماع
است( .)Tonnies, 2001: 22-51
درفزلشافتیاجامعه،بنمایههایچهارفانهنظمقان نمند،مالکیتخص لی،تضادمنافع

و تقسیم کار وج د دارد .در جامعه ،فستره ارتباطات ،بسیار زیاد استو اما  رفا ندارد و
مایه فزلشافت ،مکانیستی و
عاطفی نیست و منجر به شناسایی میانفردی نمیش د .هست 
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دلیلفسترهجامعه،


ایازافراد.به
ابزارانگاروبرپایهاختیارآدمیاستدرریختدادنبهت ده

رشد جمعیت زیاد است و منابع کمیابو زینسبب ،ضرورت تقسیم و تسهیم منافع پدیدار
میش دومسأله س دوزیان،پیشکشیدهمیش د.درجامعه،وج داللمالکیتخص لی

و پیشآمدن دش اره س د/زیان افراد و تقسیم کار در همراهی با جامعه پیچیده و فسترده،
یدارمیسازد.

بایستگیپدیدارشدنرویههاونهادهایحق قیوتشکیالتجامعهداریراپد

جامعه/فزلشافت،برپایهپی ندهایل ری/قراردادیوارتباطاتسطحیمیانافرادونه

فستره

سازشکلفرفتنروابطاست اربرپایه س دوزیانمیش دکهاراده

میانفردی،بهتدری سبب

افرادبرآنحاکماست.فسترهبسیارباالیجامعهوارتباطاتسطحیْاما

حسابگرانهوسنجیده

فستراندوسببساز

فزاینده افراد،آرا آرا ،بینامیوفقدانپیشینهرابرپی ندمیانافرادمی

ناآشناییافراد/افرادناآشنامیفردد.دولت،نمادفزلشافتاست ( Tonnies,

پدیدارشدنپدیده

52-91

 .)2001:انگاره پیشنهادی ن شتار پیشرو یعنی جماعت مدنی مجازی ،از جنس

مدنینیستبلکهپیشدرآمدآناستوضدِّدولتبهمثابهنماد

فمینشافتاستوعلیهجامعه 

فزلشافتهمنیستبلکهازدرخ دفرورفتگییاش رشفرددرجامعهعلیهدولتجل فیری
میکند .


بررسی دادهها
جهانفیرشدنکروناویروس ،ذهنبسیاریازافراد مت جهتاریخ بیماریهای
پساز همه 
وافیردار اپیدمیک شدو از آن میان ،فرانک اسن دن با کتاب نا بردار خ یش 9،بر سر زبان
افتاد .در ففتگ یی که بدون درنگ با او انجا شد ،اسن دن بر سه نکته ،تأکید کرد« :باید
نشاندادن کیستی
تغییری کامالً بنیادین در ذهن ما ایجاد ش د...بیماریهای عالمفیر ،آیینه  
ماست.این آیینه فقط س یه تاریک بشر را نشان نمیدهد ،س یه قهرمانانه بشر را نیز نشان می
است که سرشت بشر نمیت اند مغل بشان کند»
دهد ...اپیدمی و خ دتنهاانگاری 6دوچیزی  
(اسن دن 95:9311،و 93و.)63جماعتمدنیمجازی،رفتنازخ دتنهاانگاریبهخل ت
مدنیاستکهباکن  نشینیواُتیسمروحی،متمایزاست.پسازشی عکروناویروس،ازدیگر

1. Snowden, Frank, (2019), Epidemics and Society from the Black Death to the Present,
New Haven: Yale University Press.
2. Solipsism
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س ،نگاهیبدبینانهاماجنگج ،نیزبرفرآیندجهانفیرشدنک وید،91-چیرهشد«:دنیاخیلی
خیلی زود به مکانی بدتر تبدیل خ اهد شد...باید بجنگیم و بسیار ضروری استکه به مبارزه
)ومبارزهایکهدوس یهشدهوهمفردوهمدولترا

ادامه دهیم»(واروفاکیس994:9311،
بهطرزتمسخرآمیزیماهیتکامالًم ه میِحاکمیتو
درفیرخ دنم دهاست«:اینویروس 
زمانهای ط النی انتظار مقابل داروخانهها و لفهای
فتیشیسم مرزی را نشان داده است  ...
ط النی درمقابل س پرمارکتها ،بههمراه سیاست ترس ولی لبخند در خیابان و م سیقی از
بالکنها و احساس همبستگی نسبت به پزشکان و پرستاران و کارفران ت لیدکننده بهداشتی»
متضادیاستکهفردودولتراهمدر

هایهمزمان

(مزادرا966:9311،و993و.)991س یه
همهفیرشدنتنهایی»(برشت،
تنگناوهمدرانتظارون میدیقرارداد.اماترسناکترازهمه «،
)استوبهمعنایکاشتنبذرجداییوبدفمانیمیانشهروندانکهمانععملکرد

626:9311
هماهنگمرد وایجادقدرتیمیش دکهمردمانبت انندسلطه مستبدانهاماناچاردولتهارا
براندا زند.درچناناوضاعی،اینسفارشهاناآرنت(فراخ انقهرمانان)ونهکانتاستکه
میت انیم قهرمان باشیم .بسیار
تکتک ما 
نشینینجاتمیدهد«:در این داستان 

فردراازف شه
بیماریعالمفیر الز است

شغلشانحض ر فیزیکیشان در خط مقد مبارزه با
بهخاطر 
کسان 
فاللهفذاریاجتماعی باید سعی کنند

شدهاند به
آنها که دع ت 
تا کارجهان ماادامه یابد.اما 
ففتوف ی خ د با خ یشتن را از سر

خل ت را هم تمرین کنند ،تسلیم وحشت نش ند و
بهاحتما زیاد بازسازی ازباال نخ اهد ب د.
بهشدت نیاز به بازسازی دارد ،اما 
بگیرند.جهان ما 
میش د .در نهایت آنچه خل ت بازیابی
هرروزه افراد آغاز 

بازسازی از پایین ،از انتخابهای
میکند ظرفیتِآغازیدن و ت اناییآوردن چیزی جدید به جهان است»(برشت.)627:9311،

کنندهفردازف شهنشینیوانزوایخ دساخته
جماعتمدنی،چهکالبدیوچهمجازی،خارج 
ودفرساختهوالبتهتنهاییواقعیوخ دتنهاانگاریاست .
جامعه سیاسی از سهف شه دولت/جامعه مدنی/فرد

9

(2006: 10-11

 ،)Layton,ریخت

فرفتهاست.درزمانههایبحران/آش ب،دولتهابهبهانه نگهداشتامنیت،زما ام ررادر
دست می فیرند .کروناویروس ،نشان داد که «امر خطیر» رخ داده استو م ض عی که
1. Social Organizations Occupying the Space between the Household and the State that
Enable People to Co-ordinate their Management of Resources and Activities.
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دولتها،همیشهآنراازجنسسیاستحاد9،بهشمارمیآورندوک ششمیکنندتاهرچه
بیشترزما ام ررادردستداشتهباشند.باپاندمیک شدنکروناویروس،اینفرضبدبینانه
کمابیش قدیمیدوبارهنض فرفتکه«دولتهاامکانداردبابههمپی ستنروبرویجهانی
شدن م ضع بگیرند» (دماث ) 699 :9371 ،و مهم هم نیستکه جهانیشدن یک ویروس
کشنده یا جهانی شدن یک فرهنگ و اندیشه باشد .دوباره نض فرفت .در هنگامههای
آنهم با برداشتی وسیع ،بهمعنای
عادیب دناوضاع،میت ان«الالت را به جامعه مدنی دادو 
فسترهای که به نهادینهشدن حق ق بشر و تثبیت حق ق و آزادیهای فرد و فرمانراندن بر
خ یشتن» (حریری اکبری937 :9332 ،و سلیمی14 :9335 ،ولرامی و نک ییمهر:9313 ،
)933میانجامد.امادرفضای«تردید رئالیستی نسبت به دنیای بههموابستهشده»(ج ادی
فتح.)655:9334،پرسشایناستک هآیاپدیدارشدناجتماعمدنیمجازی،مکانیکیاست
و«عملی ارادی و ن عی قرارداد برای تأمین نظم و امنیت»(ت حیدفا )4:9333،استویا
بایستبردباریکردواجازهدادنیروهایارفانیکجامعه،آنراپدیدآورند؟طرحچنین
پرسشی،ازیکس ،بهایندلیلاست کهدولتهمچن انبازیگراللینظا بینالمللاستو
اماازدیگرس «،سیالیت سرمایه ،رویش بازیگران جدید بینالمللی،ادغا بازارها ،و خیزش
جنبشهای جدید  اجتماعی سبب شده است تا تداو در عین فسست در نقش دولت در
عصر جهانیشدن» (کاظمی) 692 :9313،پدیدارفردد.وانگهی،عقبنشینیفردلاحب
حق قوآزادیهانیزپیامدهاییدارد«:بهمحض اینکه دم کراسی ،فضایی تهی برای دیگر
نیروها فراهم میکند ،این فضا به اشغا ه یتهای جدید ضددم کراتیک و افراطفرایی
درمیآید» (نصر)76 :9317 ،و تا جاییکه جامعه مدنی بهمثابه ح زه فردفرایی نامحدود
(علم)5:9336،رانیززیرسیطره خ دمی فیرد.بنابراینعقالنیاستکهن عیهمکاری
اجتماعی جدید بایست پدیدار فردد تا از منافع شهروندان بهل رت عادالنه دفاع کند
)وبهمعناین عی«نظمنهادیبراینیلبهتصمیماتسیاسی»(آذرشب
(م س ی 377:9313،
وآس ده .)13:9313،
ایه ادعاییجماعتمدنیمجازی،فرانهادیوذهنینیستوبلکهفراخ انیاستبرای
بنم 

نظمنهادیندولتتافردازجامعهمنزوینگرددواحساسبیپشت انگینکند.زیرافردیکه

1. Hot / High Politics
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هیچحمایتیازس یهیچنهادیکسبنکند،خ درایلهورهاخ اهددیدواحساسِ«بیرون
ب دنازقبیله»خ اهدداشتکههرآن،امکانناب دشدنبهدستدیگریوج ددارد.فرچه
)نامیدهشدهاستکه«ساختار،

جامعهمدنی» (چاندوک963 :9377،

«دولت ساختار سیاسی 
)ویژهخ دراداردوولیسیاست،سرکشوبیپروا

سازه،ق انینوراهبرد»(لسانی74:9314،
میکند ورای هنجارهای اخالقی هرچیزی را به ابزارهای سلطه خ د تبدیل
است و «تالش  
میش د .حا 
میکند .راست و دروغ و شیطانی و غیرشیطانی و  ...همهچیز برایش یکی  

بهعن ان عالیترین
آنرا  
سیاست منافع عم می را با تحریف تبدیل به منافع خاص میکند و  
میدهد»(بی تیگن.)914:9339،جماعتمدنیمجازی،
منافعیعنیمنافعدولتومرد جل ه 
رفتنوبهلبهپرتگاهعزلتْرفتن،فرد

بانگهداشتنفرددرفسترهجامعهوجل فیریازبهحاشیه

مندنگهمیداردتادولتنت اندبهسادفیبرافرادچیرهفردد.فرچههن ز

راهمچنانه یت
ایندولتاستکهبرسرن شتجامعهحکمروااستواماتفاوتماجرادراینجااستکهب دو
روندوبنا 

ردولتهاراهخ درامی

نب دفرداهمیتداردونهب دونب ددولت.بنابراین،انگا
کارویژههایی(حفظامنیتونظموجل فیریازآش بوبینظمی)کهبرایشاندرنظرفرفته

کشانندوبنا 

سبب،فردرابهحاشیهمی


وچراهستندوزین
شدهاست،دوستداراقتداربیچ ن

انگاشتهپذیرفتنیاستکه

دهند.ازیکس ،اینپیش


مصالحومنافعجمع،بهجامعهاهمیتمی
رنگشدن مسئ لیت
کم 
مداخله دولت در جامعه بیشتر شد با  

«هرفاه نقش دولت و امکان 
رابطهمستقیمدارد»(یزدانی)335:9312،وازدیگرس ،میت انپذیرفتکه«انسان
مدنیاش 

دولتشهرندادن»(دیباج:9333،

دولتساز نیست ،بلکه ضد-دولت نیز هست و تن به 

فقط 
هادردرازایتاریخ،همبهس ینظمحرکت


هااست.بنابراین،انسان

)ازمختصاتانسان
453
کردهاند و هم بینظمی را برساختهاند .از همین نقطه ب ده است که دوفانه فرد یا جامعه،

دوفانهای واقعی ب ده

پدیدارشدهکهدستکمازنگاهیتاریخینمیت اندرکنم دکه«
کهدوفانه

).امازمانهایهمب دهاست

برساختهنظری»(حیدریوسرحدی16:9316،

استیا
فرد/جامعهبرقرارنب دهوفردِمضمحل درجمع،تنهاتنِشناختهشدهب دهاست«:ی نانیها تا
پیش از رواج فلسفه رواقی ن ه یت مستقل فردی برای فرد قائل نب دند و فرد عبارت ب د از
میهمانیها

ورزشگاهها و 

زندفی جمعی .قلب زندفی در اماکن جمعی همچ ن بازارها ،
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وظیفه

میدانهای جنگ ،
فردهماییهای سیاسی ،محاکم دادفستری و  

میتپید و شرکت در 

انسانب دن متراد شهروندب دن ب د و بند نا ه یت انسان به
تخطیناپذیر شهروندان ب د .

بهف نهایکهحتیارتباطمیانشهروندانبایکدیگرنیز
«سیته»ونهادهایآنفرهخ ردهب د ،
مییافت»(رشیدیان.)924:9335،اما،منشأ دولت
باواسطه و ازطریق نظامات پ لیس تحقق  
چه اجباری(جنگوزوروقهروغلبه)و چهداوطلبانه(ت افق واجماعورضایتوقرارداد)
باشد(غرایاقزندی)763:9337،پسازبرپاشدن،وظیفهحمایتازشهروندوحفظامنیتو

حفاظت از جامعه را برعهده میفرفته است .بنابراین ،چه اجبار چه اختیار ،دولت تبدیل
میشده است به «تشکیالت سیاسی با مشخصه نهادی ،پی سته غالب ،با کنتر کامل بر

سرزمین ،مدعی انحصاری کاربست زور فیزیکی و برخ ردار از دی انساالری تما وقت»
حفظامنیتونظمجامعهکهبهنفعفرد

).بههرحا ،کارویژه 
(نصرتیومحمدی 43:9315،
هایذاتیاشبهپدیداریدیگربا

همب د،بهتدری سببشدکهدولت،فراترازف نکسی ن
نمیفذارد کردار سیاسی را چنان که
کارویژهای دیگر بد فردد« :دولت نقابی است که  

(فلمحمدی.)32:9314،بنابرایندرستاستکهدولتبرایحفظنظمام رو
هستببینیم» 
امنیتافراد وحفاظتازچارچ بجامعه ،داوطلبانه یا بهاجبار برپاشدهاست،امادراین
میان،فردنیزبایستازچارچ بتشخصخ دوتمایزبادیگری،نگاهبانیکندواینکار
آید.چاره کاردر برپاشدن نهادهایمیانی/میانجیاست که دو

بهتنهایی ازعهده فرد برنمی

نقشرابازیکنند:نقشضربهفیر(جل فیریازفرودآمدنضربههایمستقیمساختارسیاسی

برفردازطریقعب رازمیانجیهایکاهنده)و نقشانتقا دهنده(تجمیعوانتقا تقاضاهای
نظمیها).
هاوبی 

افرادبهساختارسیاسیبهمنظ رجل فیریازبرپاشدنش رش

شده
پیکربندی 

بدینمعنا،مفه جامعه مدنی،دیرزمانیاستکهبهادبیاتسیاستراهپیداکردهولیهن ز

نت انستهاستبهپابرجاییدولتبرسد .
پارلمانها ،ب روکراسیها،دادفاهها،

پدیداردولت،هن زیگانهاستوبسیارم ردعالقه«:
رهبریهای دولتی ،همه بهعن ان اجزای چیزی که دولت مدرن

پلیس و نیروهای نظامی ،

خ انده شده ک هی استکه دیر یا زود همه دانشمندان عل سیاسی از آن باید باال روند»
یکنفره»(غف ریوجعفری،
)ودولتیکهدرعرله اجتماعبه«ب لینگ  

(Migdal, 2004: 231
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)693:9337اشتغا تا وتما داردوفرلتیبراینمایانشدنفردیّتفردنمیدهد.نهادهای
آزادیها و ن عی حمایت و حفاظت متقابل از

میاندولتوفرد،بهمنظ ر«بازشناسی متقابل 

ت انایی آزم ن این آزادیها» (مدیس ن )935 :9377 ،برپا میش ند تا دو منظ ر همزمان
برآوردهفردد«:جامعهمدنیبخشیازجامعهاستکهدرآندولتوج دنداردوبلکه،دولت
میت اند تضمین کند که دولت کار خ د را
یک امر فرعی و طفیلی است و جامعه مدنی  
درست و لحیح انجا دهد و فراتر از آن اقدا نکند»(کریستنسن.)33:9377،پسنهادهای
فروههایواسطهایخ دسامانکهاز
میانجیدولتوفرد،عبارتانداز«:مجم عهیانظامیاز 

مستقلاندوقادربهاندیشه،تدبیرواتخاذکنشجمعیدردفاعوترغیبمنافعو

اقتدارعم می
عالیقاند و بهدنبا جانشینی کارفزاران دولتی و ت لیدکنندفان خص لی نیستند و خ د را

ملتز به عمل به ق انین و ق اعد مدنی» (مقدس و ساعی و غفاری )37 :9313 ،بهشمار
یکیانگاشتن جامعه با سازمان سیاسی سبب
میآورند .از یکس در بحث جامعه مدنی « ،

پیشرفته،دولتبهمثابهد 

معه 
)میفرددوازدیگرس ،دریکجا 
انحرا »(تیلر 955:9377،
جامعه مدنی ت سعهیافته با نهادهای فسترده»

و خاکریز و سنگر است در جل ی یک «
جامعهمدنینگریسته

(غرایاقزندی.)5:9373،افرازدیدفاهنهادهایمیانی/میانجیبهمق له 

ش د،تاریخج امعبشریفاقدچنانساختکارهایینب دهاست.درواقعاززمانیکهبشریتاز
دلیلناچاریاشدرتأمیننیازهای

دلیلماهیتاجتماعی/مدنیاشوازدیگرس ،به

یکس به

بی پایان و منابع محدود ،زندفی مدنی (باهمستان است ار بر برآوردن نیازهای بشری) را

جمنها و
برفزیده است ،هم ساختکارهای حکمرانانه وج د داشته و هم اندرونیها و ان 
محفلهایی که فرد ،دور از چشمان سازوکار زمامداری بهخ د مشغ

باشد .اما در ادبیات

آوردنبهجامعه مدنی،زمانیب دکهش رویوکش رهای

سیاسیدنیایمعالر،م جروی
اروپای شرقی از ت تالیتریسم کم نیستی/استالینیستی ،رهایی یافتند و از «دم کراسیسازی»
(مکل این )931-933 :9377 ،در واکنش به تمامیتخ اهی نظا های سیاسی چپ ،سخن
دررسیدنبهجامعهمدنییعنین عی«ش رش

میانآمد.درآنمیان،رهیافتواتسالوهاو 


به
(سبزهای)921:9319،که
ارزشهای دروغین تمامیتخ اهانه» 

درونفردی برای نفی 
اخالقی  
منجر به ساخت یک جامعه م ازی میشد میت انست به باززندهسازی غیرخش نتآمیز و
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غیرتخریبج یانه»جماعت»منجرفرددکهدرزیرسایهت تالیتریسمپراگناب دشدهب د.در

تنهافردبلکهحتیانجمن/جماعت/فروه/دسته/جمعیترانیزازمیانبرده

واقع،ت تالیتریسمنه
ب د و به یک «دولت ف ک یی که قلب ندارد بلکه تجمیع چندین حک متمندی است»
(یحی ی)993:9314،تبدیلشدهب دوساختاریخشنباانگاره ت خالیکم نیستیکهفقط
حزب ب د و پ لیتب رو و دور سفرهنشستگانی بنا ن منکالت را .بنابراین ،تمامیتخ اهی
بیچ نوچراییکساختارسیاسیکم نیستی،بجزدبیر کلحزبوپ لیتب رویحزبیو

همرفته اقلیت بسیاربسیارکمی از یک جامعه را تشکیل
برفزیده حاکم (که روی 

طبقه 

میدادند) نهفردرا بهرسمیت میشناخت و نهجماعت/جامعه راوپدیداریکهدردوتعبیر

،ازآنبهعن انسیطرهیکفروهاندک

ف نهف ن،جرجاورو ومیل انجیالس
1 & 19

9

( Burrage,

 )2008:بر انب ههای از دیگرمردمان یاد کردهاند .هر دولتی در ذات خ د خصلتی

ت تالیتر دارد و بدون فرافیرب دن ،نمیت اند به نگاهبانی از نظم و امنیت بپردازدو اما اقتدار
دولت بهمثابه یک ساختکار پدیدآورنده نظم و امنیت یک چیز است و ناب دی فرد در
جاحاضروناظر،چیزدیگریاست.بهدیگرسخن،هرفاهازیک


هایدولتهمه
چرخ 
دنده

کهپایه شکلفیریآناست،ازهفتوا ه

میانمیآید،افزونبر«فرد»

دولتکش رسخنبه

میانمیآید()Hirst, 2005: 51کهدرهنگا وج دیکدولتتماماًناظر


نیزسخنبه
دیگر 6
همیشهنگهبان همهجاحاضر فرافیر ،تما آن وا فان ،خالیت وج دی خ د را از دست

کهازیکس ،میت انخ شبینب دواز

میدهند.اماسیرشتابناکرویدادهانشاندادهاست

روزفاریسخنففتکه«نظماجتماعیمبتنیبردولت-ملت»( Beck & Beck-Grensheim,

)2001: 22درحا سق طاست3ودرعینحا میت انبدبینهمب دکهامروزهبرفرازدولت
وجامعه ،یکفراساختار یافرادولتتشکیلشدهاست با نا «اجتماع امنیت کاپیتالیستی»

4

نهدوتنهابهدنبا 


هانیزوقعینمی

تنهابهفردبلکهبهدولت

)کهنه
(Goldfischer, 2005: 200
1. Most Class-Ridden Country under the Sun & New Class
2. Community, Society, Customs, Institutions, Associations, Members, Purposes
 .3البته ،فزارهی «درحا ِسق طب دنِ قدرت و حاکمیت دولتها در عصر جهانیشدن» ،فاهی ریشخند هم میش د:
هاییکهازضعیفشدندولتحر میزنندهمیشهازیکترکیبثابتِهستوباید( Mixing Up of Is and

« 
این
بهرهمیفیرند»( .)Hammarlund, 2005: 6

)Ought
)4. Capitalist Security Community (CSC
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تضمین فردشهای مالی هنگفت است .اما در این میان ،یک نکته فهمیدنی استکه افر
فرمانفرماییِ دولتها ،دوس یه داخلی و خارجی


9

(& Rosow, 1999: 152

 )Opelloداشته

باشد،حاکمیتخارجی دولتها تحت فشار قرار فرفتهاستو زیراآنچهامروزه نا جامعه
مدنیجهانیبهخ دفرفتهدر واقع،منطقه غیرسرزمینیجهانی(ضیائیبیگدلی)94:9339،
دادنسیطرهخ دبرآنهستندوازسهمد تشکیل


ازدست
هابهآرامیدرحا 
استکهدولت 

شده است :الف -نهادهای رسمی حالل پی ند نهادهای ملیو مانند احزاب و کلیساها و
اتحادیهها و محافل مذهبی و مجامع حرفهای و رسانههاو ب -پی ند غیررسمی شبکهها،

جنبشها و فروههای اجتماعیو مانند جنبش للح و جنبشهای زنان و جنبش سبزو پ-
سازمانها و نهادهای جهانفراو مانند پزشکان بدون مرز و عف بینالملل و پایش آزادی و

رلددم کراسی( .)Baker, 2002: 115
دولتها به سختی زیر بار کاهش قدرت فرافیر خ د میروندو به همین سبب،
پدیدارشدن اجتماع ن ین مدنی (مجازی یا فیزیکی) نیازمند «مهندسی اجتماعی» از طریق
مفه  سازی ،طراحی ،کاربست و مدیریت دانش است .مهندسی اجتماعیِ پدیدارشدن
اجتماع/جامعه  جدید از راهرو کاربست تکنیک « 6»SEPEامکانپذیر میفردد که مبتنی
است برشبیهسازیوکاربستایدههاوشگردهاوتجربه هایپیشیندرهمراهیباپیشتازی
باورهای ن ین بهمنظ ر کمینهساختن دش اری های ناشی از محیط اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و آم

زشی (2006: 13 &19

 .) Adjibolosoo,جماعت/فمیشنافت مجازیِ برساخته

نگارندهدرن شتارنیز بُنمایهایمهندسیف نهدارد وازجنسبایدهایبرآمدهازهستهای
م ج د است .به دیگر سخن ،همانف نه که «م بایل ،ادامه دست است و یک تکن ل ی
فردی» (عاملی .) 31 :9335 ،اجتماع مدنی مجازی نیز تداو جماعتهای طبیعی م ج د
استامابشکلوباابزاریدیگر.دیرزمانینیست کهجهانواردعصرمجازیشدهاستو
درستترآنکهاززمانیکهمارشا مکل هان ففتهب دچهره دنیابهیک«دهکده جهانی»
دفرف ن خ اهد فشت ،دنیا وارد زمانه ای ن ین شده ب دو دهکدهای فشرده که پ یش
آفاهیدرچهارف شه دنیادر«لحظه»رخمیدهد.زینسبب«:شبکههای اجتماعی آنالین
1. Inside Sovereignty / Outside Sovereignty
2. Social, Economic, Political, Educational
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فر خالی از برقراری ارتباط هستند که در آنها تعامالت و ارتباطات بین ع امل شبکهای
ت سط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت م رد پشتیبانی قرار میفیرد.در این شبکهها
هد  ،عالقه ویا نیازمشترک میت اندعنصریپی نددهنده باشدکه باعثمیش د تاع امل
مرتبط حتی بدون حض ر فیزیکی احساس کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرار
فرفتهاند»  (خانیکی و خجیر  9.)31 :9313 ،بنابراین ،تعریف کهن از جامعه سیاسی6
(جمعیت/سرزمین/حک مت/حاکمیت) اکن ن جنبه و بُعدِ دیگری نیز بهخ د فرفته است:
مجازیب دن .شاید ،زینپس بت ان از جامعه سیاسی مجازی(  3جمعیت مجازی/سرزمین
مجازی/حک متمجازی/حاکمیتمجازی)نیزسخنففتو ب یژهآنکهکروناویروسدر
همراهی با دنیای بسیار مجازیشده کن نی ،جهان را وارد روزفار خائ س 4کرد« :این
وضعیت سهمناک در سطح بینالمللی سبب شد تا بسیاری از کش رها سیاست ایزولهسازی
ملی را درپیش فیرند.آنها مرزهای خ د را بر همسایگان بستند ،رفتوآمدهای ه ایی و
زمینیودریاییرابسیارمحدودوحتیقطعکردند،ورودکاالهایمصرفیوغیرمصرفیرا
محدودوتحتکنتر بسیارشدیدبهداشتیقراردادندوبسیاریازبرنامههاوهمکاریهای
منطقهای و فرامنطقهای را تا اطالع ثان ی بهحالت تعلیق درآوردند.در این فضا هر کش ری
تالش کرد فلیم خ د را از فلیمهای همسایه کنار بکشد تا مبادا قربانی این مهاجم ناپیدا
ش د.بدینترتیب درها بسته شد و تعامالت بینالمللی به کمترین میزان خ د در هشتاد سا 
ملتها هم همراه ب دو احساساتی
اخیر رسید .این پدیده بعضاً با احساسات منفی دولتها و  
که رقبا و دشمنان پیشین خ د را به حمالت بی ل یک متهم کرد و شی ع این ویروس را
برنامهای طراحیشده برای مهار رقیب دانست.این آغاز رواج ناسی نالیسم جدیدی ب د که
هم بر حراست از خ د در چارچ ب مرزهای سرزمینی و اتخاذ سیاست دفاعی و حتی
 .9در پژوهش نامبرده ،نشان داده شده استکه از شبکههای اجتماعی مجازی ،چنین انتظاراتی وج د دارد :کشف
چالشهای مدنی ،جریان آزاد اطالعات،

همسانیها و عالیق مشترک ،معرفی نابهنجاران جامعه مدنی ،ففتگ درباره 

ها،کاهشهزینهفعایتمدنی،فرایشمرد به

فسترشقلمروفعالیتمدنی،تعددوتن عمخاطباندرشبکههاوپیا رسان
افزارها،دستهبندینظراتم افقانومخالفان،ابزاردفاعاز

شبکههاونر افزارها،تعاملیب دنودوس یگیشبکههاونر 

نهادهایمدنیوحزبی،ابزارمقاومتمدنیکنشگراندرجامعه،ارتباطبیناعضاوایجادحلقه ارتباطی،تق یتسرمایه
انسانیواجتماعی،افزایشقدرتانتخابشهروندانوبازتابندفیوافشافری(خانیکیوخجیر .)56-47:9313،
2. Body Politic
3. Virtual Body Politic
4. Chaos
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تهاجمی در قبا این بیماری تأکید دارد و هم از دشمنتراشیهای ایدئ ل یک بهره
میفیرد» (ماح زی37:9311،و.)33کائ س،عبارتازت ده بیشکلودرهمبرهماست
که خصلت بنیادین آن ،بُن آش بی است و به تهیگی فسترده جهان هستیِ پیشازآفرینش
کههستی،پدیدارمیفردد.درستاستکهردههای

ففتهمی ش دوامادرپیکائ ساست 
ف نه ف نِ ویروس کرونا از دهه   9132میالدی شناخته شده ب ده اما نمایانشدن شتابان
کروناویروسازووهانچیندردسامبر،6291همانلحظهکائ سی/آش بیاستئکهدرپس
خ د،هستیدیگریشکلخ اهدفرفتوچهبهترکهاینهستین ین،بازفشتبهعصر
جماعتهاباشدوالبتهاینبارجماعتهایمجازی .
هنگامی که بحران کروناویروس ،فضای واقعی جامعههای انسانی را بیمار و اجتماعات
بشری را خل ت کرد ،نمیت ان فرام ش نم د که همهفیرشدن ک ششهای اجتماعی،
اقتصادیوفرهنگیدرفضایمجازیوشبکههایپیا رساناجتماعی،سببشدتایکباردیگر

ضرورت ت انمندسازی دنیای مجازی م رد تأکید قرار فیرد .نمیت ان از یاد برد که در
روزهای خل ت کرونازده که حتی قد زدن معم ِ هرروزه در فضاهای عم می برای تنِ
میآمد ،این ابزارهای مجازی و شبکههای پیا رسان
انسانها تهدید و بیماریزا بهشمار  

بهلحظهقرنطینهراازیادهامیزدودندوزندفیبدون
اجتماعیب دندکهسنگینیوتلخیلحظه 
ف شیتلفنهمراه،اینترنت،شبکههایپیا رساناجتماعی،تل یزی نوحتیابزارهایمدرن
هایکرونایینهتنهاتص رناپذیرودهشتناک استبلکه ازدیگرس  ،این

تکن ل یدرروز
ابزارهاو امکانات به حقیقتهای غیرقایلتردید زندفی جمعیمردمان تبدیلشدند.انسان
کهسببساز

است 
م ج دیاجتماعیبهشماراستوبنابراینفقط«ارتباط،ارتباطوارتباط» 
حیاتجمعیاست.امادرپاندمیکرونا،دش اره بنیادینزندفیبشریاینشدکهچگ نه
میت ان بدون غرقشدن در انزوای اجتماعی ،بهشکل فیزیکی از افراد فالله فرفت .شمار

رابرفزیدهاندو

فزینهیقرنطینه
جمعیتجهان،بهخاطرشی عویروسکرونا  ،

بسیارزیادیاز 
اندازه پی ند
رفتوآمدها در جهان شده بلکه  
رده  
سببساز کاهش فست 
قرنطینهای که نهتنها  

ازدستدادنبایکدیگر،

انسانها
،دچارکاهشساختهاست  .

بیسابقه
بهنح ی  
انسانهارانیز 

غمانگیزترآنکهانسان دارایعاطفه،
بیمدارندومیترسندکههمدیگررادرآغ شبگیرندو  
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دچارانزوافزینیاجباریشدهوناچاراستازهمن عانخ دتادومترفاللهبگیردوبرای
پیشازکرونا،
فاهها ماسکبزند.انسانیکهتا 
وتفریح 

رفتن بهاماکنعم میومراکزخرید 
آزادیطلبب د،امروزهحاضرشدهاستتاآزادانهازآزادیخ دچشمبپ شد،خ دراعض 

جامعهبداندوبر اساسق انینرفتار کندوف یا انسانِ تنها،باپاندمیکروناتنهاترازهمیشه
شده است .ترجیحِ انزوا بر آزادی و لر نظرکردن از دسترسی به آرزوها ،تنها بهمنظ ر
احساسبیقراری

سببسازپیدایش 
ریشههایاعتمادرامیس زاند و 
بیمارنشدنوزندهماندن ،

هامیفردد .ویروسکرونا،بریدفیاجباری وبرودت

وناامنیدرروحوروانورفتارِانسان
میت اند انسانها را به اوج
اجتماعی را بر روابط اجتماعی چیره فردانیده استو عاملی که  
ادامهزندفیبکشاند .
میدی،افسردفی،فشارروحیودرنهایتبهدستکشیدناز 

ن

نتیجهگیری
کروناویروسدنیارابهتعطیلیکشاندهاستو مکانهایی کهزمانیپرازش روش قو
انه مردمان اعما 
محدودیتهای ف نهف ن کهدر زندفیروز 

بهدلیل 
سرزندفی ب دنداکن ن  
منعآمدوشد،بستهشدنمدرسههاوممن عیت

شدهاند:
است،دلهرهآوروکمجنبوج ش 

شده
پرسشایناستکهماکیمیت انیمبهزندفی

وتجمعهایپرشمارو....

سفروفردشگری
به درازا خ اهد کشیدو ففته
عادی برفردیم .پایان ج الن کروناویروس مدت زمانِ زیادی  
میش دکهشایدحتیسا هایزیادیرابشربایدبااینویروسسروکلهبزند .راهبرد کن نی

آسیبهای

تعطیلکردن بخشهای بزرفی از جامعه نمیت اند در درازمدت ادامه یابدو زیرا 
مصیبتبار خ اهد ب د .تما ج امع انسانی به

اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی چنان راهبردی 
محدودیتها و بازفشت به

برونرفتِ از بحران نیاز دارندو راهی که بهبرداشتهشدن 
راهبرد  
روا عادی زندفی روزمره فرجا یابد .اما کرونا انگار قرار نیست ناپدید ش د .برداشتن
بهمعنای افزایش مجدد مبتالیان و بیماران و
محدودیتهایِ منجر به کاهش شی ع ویروس  ،

برایبرونرفتاز آشفتگی برآمدهاز بحران کروناسهراه وج د

درفذشتگان خ اهدب د .
بهتعداد کافی یا ایجاد مص نیت فسترده و ایجاد تغییرات
دارد :واکسیناسی ن ،ابتالی مرد  
برایواکسندستکمبایست 96تا 93ماهبردبارینشانداد

دائمی در رفتار افرادو ج امع .
تامص نیتایجادش د.مص نیتخ دبهخ دیوطبیعی،دستکمدوسا بهدرازامیکشدو
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ویروسهای

اما پرسش این است که آیا این مص نیت ادامه پیدا خ اهد کرد ،زیرا کرونا
امانه ایمنیبدن
دیگریکهع ارضیمانند سرماخ ردفیعادیدارند،واکنشضعیفیدرس 
بنابراین،بهنظرمیرسدتنها

ایجادمیکنندومرد شایدبارهادرزندفیبهآنهامبتالش ند .
بدیلجایگزین،پدیدآوردنوهمیشگیساختن تغییراترفتاریاستتابت انیمازآشفتگیها

وبحرانهایکن نیرهایییابیم .ن شتارکن نیدرپی ستگیبافزینه س ودرجستوج ی

سازوکاریبرایپدیدآوردنتغییرهمیشگیدرشی هزیستِدستهجمعیج امعانسانینگارش
شد .
پس از فرافیرشدن کروناویروس ،برخی نقاشیها بسیار معنادار ب دندو در آن میان ،در
ازاینانسانهاآزادب دندوحی اناتدرقفسواما

یکیازنقاشیهانشاندادهمیشدکهپ 
یش
هادرقرنطینهوقفسنشینشدندواینحی اناتب دندکهآزادانهبهدیدار

باشی عکرونا،انسان
انسانها میآمدند .انگارماجرای باغ وحششهررانکاف ای شیلی (کهبرخال دیگر باغ

هادرقفسمیروندتاحی اناتراتماشاکنند)در

وحشها،حی اناتدرآنآزادندوا 
نسان
بینالمللی چندین و چندسا است که
عمل ،همهفیر شده و بهوق ع پی سته است .جامعه  
فرفتار آش بها و بحرانهای ف ناف ن شده استو از فر شدن ه ا و ذوبشدن یخهای
زیرآبرفتنِ زمینهای کشاورزی و کمب د م اد غذایی

قطبی و جاریشدن سیالبها و به
هاوافزونشدنبیکاریوافزایشدرخ استهایپناهندفیو

فرفتهتاشدتفرفتنمهاجرت

ترشدنتروریسموافزونشدنخطربی تروریسمو


هایکشتارجمعیوفسترده

فسترشسالح
بحرانهااستوزیرا

فاجعههایطبیعیوفسترشفقرو....کروناویروس،بحرانِ
رشدفزاینده 

نظمی،دولتهاو


هایبحرانوبی
بهتنهاییت انستتما دنیارامت جهخ دسازد.درهنگامه

فیرانهبهجامعهرامنحصرمیدانند،


بخشیسخت
دولتمردانکههمیشهبرایخ د،حقِّانتظا 

یابندتادوبارهقدرتدولترابهمثابهعالیترین نهادسیاستوزمامداری


فرلتیطالییمی
هایپیدرپیبرآمدهازبحرانکروناویروس،افرادرا

رخمردمانجامعهبکشند.قرنطینهسازی


به
ازاین مغل بِدولترا،اکن ن

هایروحیروانیمیکندوفردِپیش

دچاربسیاریازبیماری
نشینتر و تنهاتر و منزویتر و درخ دفرورفتهتر و افسردهتر میکند .در وضعیت فقدان
کن  
بشر،میت اند

زیسته 
تازه  
دولت،تجربه  

فیریفزاینده 


مدنیوقدرت
جماعتوضعفجامعه 
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ناچارفرفتارآمدهدرشبکهای

«فرد»راازاضمحال وتنهایینجاتدهد.زیستکن نیبشربه
زندهسازی«جماعت»،بشر
تارمانندازساختکارهاوسازوکارهایمجازیاستوبنابرایندوباره 
راازتنهاییبیرونمی آوردواورابهخل تهمگنانوهمسانانوهمکیشانمیبرد.بیماری

جهانپیمای ک وید ،91-افزون بر چالشهای ه لناکی که برای نظا های سیاسی،

سیاستمداران و سیاست فذاران پدید آورده ،آزمایشی سترگ برای مردمان دنیا و ج امع

تعطیلیهای اجباری ،قرنطینهشدنهای پیاپی ،دوریفزینی

انسانی نیز شده استو ضرورت 
مردمان از یکدیگر ،پراکندهشدن انسانها و فاللهفذاریهای ف ناف ن اجتماعی ،تمامی
شی ههای پیشین زندفی دستهجمعی بشر را ب یژه در م ض ع روابط انسانی دستخ ش
بهعن انیکیاز
بدبیاریفاجعهآمیزکروناویروس،انسان را  

ف نهف نیهای بسیارکردهاست .
بهشدت
اجتماعیترین ف نههای م ج د روی زمین (و شاید اجتماعیترین م ج د دنیا)  

بهمیزانبسیارچشمگیریوابستهبه
تحتتأثیرقراردادوزندفی مردمانج امعانسانیراکه  
زندهب دن انسانها به
بیخوبن دچار دفردیسی ساخت  .
کناکنشهای اجتماعی است ،از  

ارتباطات و همپی ندیها وابسته استو مردمان با برقراری پی ند ،تندرست میفردند و با
خاطرمیش ند.اجباروالزا بهماندندرخانه،محدودشدن


فزینیازهمدیگر،رنجیده

دوری
سانهارا خالیازشادمانیوپرازاسترس
دیدارهاودورکارشدن،زندفیشخصیوکاریان 

لذتبردن از زندفی
ساختهاستوب یژهآنکه بازفشتبهشرایطعادیدردروان پساکرونا  ،
اوجفیری
استرسهای برجامانده از دوران  

ترس و 
دستهجمعی و درکنار هم ب دنها بدون  
کرونا،پرداختنبهفردشوشادباشیوخ شب دن وحتیبازفشتبهمحیطهایکاریبا
د.ازهماکن نمشخصاستکهمردمان

نظرمیرس


غیرممکنبه
خیا راحت،دش اروشاید
اندازهدرجستوج یبازفشتیسریعبهشی هزندفیپیشینخ دهستند

ج امعانسانیتاچه
یایشفاههاو
وخ شدارندکهدوبارهبدونترسوبیموواهمه،درک چههاوخیابانهاون 
ب ستانها و رست رانها و فضاهای عم می قد بگذارند .اما بهنظر میرسد آینده زندفی
اجتماعیانسانها،بسیارناهمانندبازندفیکن نیمردماناست.بنابراینشایدخ شباشیهای

بردنازففتوف وفپزدنهایازنزدیکو


وبرخاستبادیگرانولذت

برآمدهازنشست
سازیاجتماعمدنیانسانها


دوستانهبادیگرمردمان،ماننددورانپیشاکرونانگرددواماباززنده
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بیشازپیش قدر زمانهای
(و بازسازی فمینشافت مجازی) سبب خ اهد شد انسانها  ،
باهمب دنها و شریکب دن در
رفتوآمدها  ،
ازدسترفته و زمانهای پیشرو ،دوستیها  ،

غموشادیهایزندفیجمعیخ درابدانند.
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