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 93/7/9311پذیرش:-63/6/9311دریافت:


 چکیده
شدتار،پیشدنهادیبارانسانِمدرناست.هدد ن کروناویروس،دستاوردزیستفاجعه

شددهدردا کرونداوویروسدیکدهانسدانبخشدیانسدانفرفتدارهنجاریناستبرایرهایی
آش بدارِفیتیشدهوجهانرابرلبهشتاب،تاجاجتماعیرامنزویساختهاست.کرونابه
جامعدهیافتدهنظدمکهکروناویروس،پی ندِکمابیشقراردادهاست.پرسمانن شتارایناست

لدرزهاروپداییبد د،بدهمددنی/مرد (راکدهیادفدارِمدرنیتدهسیاسیمددرن)دولت/جامعده
تدرهاقدرتفراوانبخشیده،ازدیگرس ،فردراضعیفس بهدولتدرآوردهاستوازیک
کدهکرونداویروس،فدردفیدرایدناسدتجهانبرآمدهازبیماریهمهساختهاست.دش اره

«رفتدهکدن فیربدهف شه»را«زیستهباهم»بهجدازیستینم دهوانسانرادع تشدهضعیف
پایددهبنیددانِسدده«انگددارهشددناختی،نگارندددهبدداپددذیرشپددیشخ اهددد.ازدیدددفاهروشمددی

فیریهمزمدانازدوروشدرهمراهیبارویکردانتقادیوبابهره«مدنی/فرددولت/جامعه
تجد یزیراتداایدنانگداره،ک ششکدردهاسدت«دبای-چگ نه«/»ممکناست-چگ نه»

3فداهی،چدرخش6فدذاریاجتمداعینادرسدتفالدلهمسدتد سدازدکدهوا ه
کدهاسدت 

هنجدارینن شدتار،بایستهنم دهاست.یافتده«یمجازیمدناجتماع»نیازمندیبشررابهیک
نِبرآمددهازهدای)جسدمی/روانی(ف نداف هایکاهشدشد اریکهیکیازراهایناست

هدایاجتمداعی،ازراهدروِبرسداختننبد دنفزینی/بداهمنشینیاجبداری/دوریقرنطینه/خانه
ایکدهجددافریفیزیکددیوفمینشدافتِمجدازیممکدناسددتوجماعدتمددنیمجددازی

سازد.پذیرمیسازیاجتماعیرادسترسنزدیکهمبه


ازیاجتمداعی،اجتمداعمددنیسدنزدیکهمکرونا،جدافریفیزیکی،بهواژگان کلیدی:

                                                                                                                                             
 khalilim@um.ac.ir                                          .استادعل  سیاسیدانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایران9

2. Social Distancing  
3. Turning Point  
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)فمینشافتِ(مجازی.
غرورففتاینکارغیرممکناستوتجربهففتخطرناکاستوعقلففتعاقبتی

 نداردوقلبامازمزمهکردکهسعیخ دمانرابکنیم.

(9313:353)پ ئرت الس،  

 

 پیشامتن
،به6262هشتممی،هنرمندخیابانیوناشناسبریتانیایی،آخریننقاشیخ درادربنکسی

عم میساوث پژوهشگرانکروناویروسبیمارستان میزبان بیمارستانیکه دادو همپت نهدیه

 م ض عتابل ینقاشیبنکسی، درمانیکادردرستایش»است. درحین« استوپسرکیرا

دهد.درکنارک دک،سبدیهستپ شدرلباسیکپرستارنشانمیبازیباعروسکیشنل

اند.انگارکروناویروس،درآنرهاشده«اسپایدرمن»و«منبت»وسکقهرمانانیچ نکهعر

کهاسبابِبازیک دکانراهمع ضکردهاست.اکن نوقتآنفرارسیدهاستحتیاسباب

هرج آنکه، از پیش ش دو دفرف ن نیز سیاست وبازیِ فرافیرد را سیاست دنیای ومرج

بیرونقفسازمرد ،یعنیبزرگدی شدمطمئنباید»وق عبپی ندد:ههایبدبینانهببینیپیش

بادفردیسیدرساختکارها(.بنابرایندردورانپساکروناویروس9337:95)چامسکی،«دنیای

وس سمتبیوزدههیجانوشکلبیایاجازهدادت دهورزی،نبایدابزارهایجهانسیاستو

کهباورهاوففتارهادستْزینزیرافیرندوقرارهادولتبابخردانهنام اجههدراندیشهبیو

هاملت» «پلکندمیطر آنوطر اینحشرات،مثلاونا!...اندخریکدا دیگرهاملت!

 اند.(هرآن،درانتظارِاثباتخ یش9316:93)تیرمن،

 

 مقدمه
ایهراسناک.فرچهازسترهآوروفدنیافیرشدهاستوباشتابیشگفتکروناویروسهمه

)دسامبر آغاز ت طئه6291همان پای که شد ک ششبسیار چین( ووهان پنهاندر محافل

وجهانیوفرارسیدنعصرآخرالزمانونبردبی ل  یکابرقدرت وجنگچینعلیهدنیا ها

زآنبارمیانآیدوولینکتههمراهیجنوانسوویروسآزمایشگاهیوویروسچینی،به

به که درسایهاست ه لناک، زیربیمشتابی دنیا در زندفی چرخِ پ یش فرافیر، وهراسی
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هایم اجههباکرونا،چیرفیِرفتارویروس،کُندشدودربسیاریازجاها،ایستاد.سپسنشانه

ستادنها،بازایدرآوردنت لیدکارخانهتعلیقبهکهبماندومانندنشاندادکهویروسآمدهاست

 مسافربری، ه اپیماهای ب دجهپرواز حفظ از کش رها خسارتنات انی شدیدمت ازن، های

هاوشدندانشگاههایفردشگری،تعطیلهاوجاذبهشدنبسیاریازجشن ارهت ریسموتعطیل

ومهدک دکمدارسوآم زشگاه ازدستها افزایشها، رفتنسها وسق طبازارب رس،

ددرخ استوقیمتتجهیزاتحفاظتیشخصی،تعطیلیبسیاریازخط طترابریبسیارزیا

م اد و ل از  نایابی و کمیابی کشتی(، تاکسی، ات ب س، مترو، )ه اپیما، بار و مسافر

کنندهوتمیزکننده)دستکشجراحی،ماسکجراحی،لباسمحافظ،م ادش ینده،ضدعف نی

کنندهو...(.ف نیدستکشمعم لی،ماسکمعم لی،  ضدع

همه آغاز سپساز و )اپیدمی( کروناویروس،جهانهمه فیرشدن )پاندمی( فیرشدنِ

اسپانیا، ایران، ب یژهکش رهایدرمعرضخطربیشتر)مانندایتالیا، کش رهایف ناف ندنیا،

 کرهایتانیبرفرانسه، آمریکا، پخش، برابر در آلمان( و سنگاپ ر  اپن، یشدفجن بی،

ازدوراهبردبهره راهبردتسکینکروناویروس، یکی، و6ایایمنیفلهبرپایه9فیریکردند:

ای)ایمنیجمعی(براینپایهاست اراستکهدرتاریخایمنیفله3.دیگریراهبردسرک ب

هاج امعبشریواجتماعاتحی انی،مرگوزندفیبرئدمبنایانتخابطبیعیاستوبیماری

میآینمی و جمعیتانساند از بخشی ناب دشدن با بنابراین فلهروند. و اثرها بر حی انات

شده،ب یژهدربریتانیا،فرفتهایدرپیشش ند.ایمنیفلهبیماریمنتشرشده،دیگرانایمنمی

سرعتم ردانتقادقرارفرفتوحذ شدوراهبردسرک بکهدرچینوتای انوکرهبه

 و بهجن بی کش رها دیگر ت سط ب د، داده کارآمد پاسخی راهبردتایلند، شد. کاربسته

هایضربتی،بیماریراازچرخششتابوبااقدا بایستبهکهمیسرک ب،بدینمعنیاست

دوری راه از فاللهبازایستاندو و آزمایشفزینی و اجتماعی وفیری پردامنه بسیار های

کاملواجباری،امالنبیماری.درواقعدرراهبردسرک بوقرنطینهکردنبیمارانوحقرنطینه

می نظرفرفته شکستِکروناویروسدر نقطهراه ویروساز انتشار تا مت قفش د الفبهب،

                                                                                                                                             
1. Mitigation Strategy  
2. Herd Immunity  
3. Suppression Strategy 
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 دست ر»فردد. دولت9«دِیبمانخانهدر و سکه6«مِیمانیمخانهدر»ها روی دو شهروندان،

کلجمعیتدرقرمز)قرنطینهدرنظرفرفتنمنطقهشکلِبهفیریاجتماعیاستوفاهیفالله

منطقهمنز (،فاهبه اجتماعیوورزشیوهای)تعلیقفعالیتنارنجیحالتِ مدارس،تعطیلیِ

اقداماتایمنیوپیشگیری)تبلیغزردمنطقه(وفاهینیزدرشکلِهاوسینماهاتئاترها،کل پ

مکان ت زیعهایعم میدر و حملم اد در ویژه شکل به عم میضدعف نی البته(ونقل .

ازمیانراهبردخُردشماریوهیچ نیامده هم، کرونا چ نپنداریِ پایهرفتو بر وکه خیا ب د

ت هم.

هایف ناف نانجا فیرد:ت اندبهروشقرنطینه)چهخ دخ استهوچهدفرخ استه(می

هایندادنمالقاتشدنِافراد،انجا نرفتنبهمکانجمعخ دداریازتماسنزدیکبادیگران،

رفتنناچارازمنز .تما اینترفندهادومتریبادیگراندرهنگا بیرونرودررو،حفظفالله

س افرادضعیفجامعهدربرابرویروسحفاظتش ندوفیردکهازیکبرایآنل رتمی

نظا درمانیکش رفرفتنسرایتویروسبهدیگرانجازشتاب دیگرس ، از ل فیریش دو

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

فیریکروناویروسازهاییکهدردورانهمهفردد.ولیافرنگاهیانداختهش دبهسفارش

می شهروندان به مسئ   نهادهای و مقامات مطلس ی ن میدی همهش د، یأس و جانبه،ق

به را نگرانشهروندان مکنندهطرزی فرو کاریدرخ د محل در کنیدو دورکاری بابرد:

نشینییزیادازهمکارانبنشینیدوارتباطاتاجتماعیدرمحلکارراکمکنیدوقیدشبفالله

غذاخ ری به بزنیدو دورهمرا سالنهایعم مینرویدو به ورزشی،هاینشینیممن عاستو

هانرویدومسافرتنکنیدوبههاوباشگاهها،کافهها،سینما،تئاتر،رست رانها،جشن ارهکنسرت

ب ستانفروشگاه به فردش برای را ک دکان پارکنرویدو بزرگنرویدو مراکزهای و ها

تفریحینبریدودسته ک تاه،فریبِ نخ ر«هستمسالمکهمن»جمعیجایینروید.کال ْ ید.را

سفارش چنین امرونهیدستامد اوجهای و پیدایش ناراحتیکننده، وفیری روحی های

فریزیاستوپدیداریهایروانیواحساسانزواوطردشدفیواجتماعافسردفیوبیماری

افسرده منزویِ فردِ اجتماعکه و یکدولتهمیشهیطردشده برابر در را وفریز آقاباالسر

                                                                                                                                             
1. Stay at Home Order  
2. We Stay at Home  
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کند.پسچهبایدکردوچگ نهممکنترمیازپیش،ضعیفوامردهنده،بیشچیرهوفرمانروا

9است؟

کاوومعناکاوانهکاووعلتکاو،دلیلفیریپژوهشیاینن شتارازمیانسهن عمعناجهت

 ازعلتازیشبی،ارادهایپدیده»است: یندهدرآیناظربرهدفیادرفذشتهیآنکهبرآمده

 که هستند که هستند چیزی آن ایندلیل به زیرا معنادارندو خ د زمانیویمکانباشند،درمتن

 و وتفهیم فهم راه معنا، این کشف ودهندمی نسبت هاآن به خالیرا معانی درفیر، افراد

بنابراینهد  پدیده این ت ضیح  استو یا تنها اجتماعی،عل   یشکلظاهرینیبیشپبیان

کنشنیتماعاجیایخیتاریعوقا که آنجا از بلکه  بیرونی شرایط و فرهنگ با فرد یست،

فعلزمانیومکانییک وشرایط فرهنگ کمکبه آن کشف و معناییدارد،معنا وابستگی

یمیمفاهط رکلیمعتقدندمعناکاوانبه.ش دیآنمحس بمیعلمبسندهیحکهت ضاست

یقازطری،کمتاحدوددستِیدباش ندیفادهماستیانسانیتفعالیینوتبیفت لیکهبرا

مستقیقعممطالعه پژوهش یاجتماعیزندفیمو  آمده دستبه م رد :9315باشند)مردیها،

پارادایم12-33 میان از فلسفه(. )فرهنگهای فلسفهپژوهش کال باوری، باوری،باوری،

فرهنگعلم پارادایم دو بر ن شتار این باوری( و درفلسفهباوری استو شده است ار باوری

تأکیدبرهماهنگیوتناسب،مهندسیاجتماعیوتاریخپارادایمفلسفه باوریاستوباوری،

هایفرهنگیواجتماعیپدیدهباوری،هد نهایی،بازسازیجامعهاست.درپارادایمفرهنگ

،املبیرونیوقابلمشاهدهجایت جهبهع بهوآیدشمارمیبههایطبیعیپدیدهزمتفاوتا

کردستبایمی ت جه یکرفتار معنایدرونی و دالیل به واقع، در است. این کهمقص د

معناهاییدرپسرفتارهایاجتماعیمرد وج دداردکههمینمرد اینمعناهایذهنیرابه

رکودریافتمعانیدنبا دبرایشناختجامعهبایدبهوبنابراین،کننداینرفتارهاالصاقمی
                                                                                                                                             

درفاه 9 دنیا، کش رهای برخی در راه. استهایی شده کاشانهاندازی مرد  به بیامکه قرنطینهنشین در که  زاند
نگاهکنیدکهشاملhttps://www.stayhometakecare.comعن اننم نهبهکروناساخته،چگ نهزندفیکنند.به

هایجذابزیراست:بخش
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. 

https://www.stayhometakecare.com/
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کنش ) هایذهنی ب د اجتماعی 9313اردستانی، :36 رویکردهای633-655و میان از .)

فانهسه )سیدامامی، اثباتی و تفسیری و انتقادی رویکرد9319پژوهش، با کن نی ن شتار )

هاوارهپرواکهباانگیابندهوبسیاربیانتقادیبهمدرنیته،نگارششدهاستوپدیداریفسترش

و لیبرالیسم و فردفرایی و اومانیسم و فناوری  و علم و )قان ن همچ ن ساختکارهایی

برهمزدهوات ریتهسک الریسم(ات ریته برفرازکردهاست.ولیترادیسی نرا عقلمدرنرا

دستاوردیبجزاضمحال فرد نظا «وسلطه9چیرفیعقل، انساندر« برافرادنداشتهاست.

ودرشبکهبرهچن اسیرشده ودولت، نهادها وسیستمو وتارمانندرویهجامعهودستگاه ها

کروناویروس، است. آمده فرفتار عقلابزاریمدرن، و خ دبنیاد خرد از رفتارهایبرآمده

ودرهمانحا ،بزنگاهک رس ی«جامعه»ب ددردا «فرد»ساختناوجفرفتاریبزنگاهنمایان

 امید به بازفشت برای جنس«جماعت»است از عالیقولمیمانهونزدیکپی ندهای»و

متقابلکنشوهمکاریوروزانهخ دمانیروابطمتقابل،لمیمیتومحبتابراز،...شخصی

فرایانهنیستبلکهتبدیلنقمتکرونابهن شتار،بازفشتمایه(.بُن9371:936)ک ئن،«دایمی

دیگرف نه.بههایجماعتآمدنفردهممعط  بهآیندهبرایدوبارهنعمتوآرزوییاستْ

هایارتجاعیضدِّمدرنیته)کهنههنجارِپیشنهادینگارندهدرن شتار،نهبازفشتسخن،هسته

باززنده بلکه ممکن( نه ت افقسازیت افقدرستاستو بر افزون هایعقالنیهایجمعی

اعیاست.دردورانپساکروناویروس،بجایانزوافزینی،طردشدفی،نامبرداربهقرارداداجتم

تنهاییکُن  و دوبارهنشینی رویفزینی، وحدت و یگانگی به ت افقن عیاثردر»آوردن

فزینی)دردردهایفرافیراستوخل ت(چاره9372:925)باتام ر،«افرادعاطفهیااحساس

 بجای مجازی( مدنی بهتنهایی.جماعت/فمینشافتِ مجازی مدنی برساختهجماعت مثابه

ت ده سیاست به بازفشت ن شتار، ت دهپیشنهادی یا افرایای زیرا نیستو هم افراد کردن

انداشخاصازنامتجانسیترکیبهات ده» ...اندنامتجانسشاناجتماعیهنجارهایازلحاظ...

داردفرایشفردیتبههات دهدرافرادشخصیت ساختارندفاقد... ت انندنمیعمالًو...

                                                                                                                                             
معنی .9 سه میانِ از نگارنده کن نی، ن شتار فرد»در مادی]« خ استهMaterialیعنی، تنو مرب طبه هایجسمانیو[

فردبهRelational]ارتباطی ترومثابهعض یازیکجمعکلی[مرب طبهارتباطفرهنگیواجتماعیبادیگرانویا
(،معنایدو Heath, 2019: 10)کردننیازها[مرب طبهکنشعقالنیبادیگرانبرایبرطر Reflectiveبازتابشی]

وس  رامدِّنظرآوردهاست.



 133 برساختنِ گمینشافت مجازی در روزگار کرونا
 

درونازرهبرانکهجهتینهودارندمشترکیهد نهآنها.کنندعملواحدهیدل رتبه

باشندکردهتعیین )نیک« 9337فهر، سازه73: نیست. جماعتمدنیچنین .) شدهبرساخته

هنجاریاستبرپایه«مدنیمجازیجماعت» زیستهتجربه، معم  ط ربههاجماعت»بشر:

ش ندمیشک فاوکنندمیرشدمرد آنهادرکهآورندمیوج دبههاییمحیط )مدنی«

باورانه،هنجارفراوباورمنداینن شتار،آیندهومایهسبب،ریخت(.زین9312:55قهفرخی،

بهمهندسیاجتماعیاست.



  پژوهش  پیشینه
نیزپژوهشدرمقالهنبسکهسبکن شتنپیشینههایکروناویروسهمیازشگفتی هارا

شگفت فستردفی و ویروس پخش سرعت شتابناکی ساخت. دفرف نی ودچار آور

هایالکترونیک،هاودرفاهوماهیتکروناویروس،چناناستکهتما نشریهدهشتناکدامنه

شبکهخبرفزاری و ماه ارهها نمیهای اینترنتی، و نن یسند.ت انستنای و نگ یند کرونا از 9د

کروناویروس،نادرستباشدوپژوهشدربارهکمن شتنپیشینهرسد،دستنظرمیبنابراین،به

فراوانیوشماربسیاربسیارزیادن شتارهاسببمی پژوهشن شت.درش دنت انپیشینهزیرا

کناستوضعیتیپیشآیدهنگا ن شتنن شتارپژوهشی،درفا مرورادبیاتپژوهش،مم

نگارشپیشینه استکه وقتی یکی، کندو دش اری دچار زمینهپژوهشرا در م ض عکه

بی نگارشمقاله، است هنگامی دیگری، و باشد داشته وج د ن شتار زمینهشمارْ در یکه

یاو دچاردش ارانجا ،ن شتارهایپژوهشی،بسیارنادرباشند.اینمقالهپژوهشدردست

ن شتنپیشینه درچنینوضعیتی، بسیاردش ارمیاست. برایرعایتقاعدهپژوهش، اما ش د.

است یادآوری شایان پژوهشی، نامبردارتریننگارشن شتارهای از برخی بازخ انی در که

نکته راستایپیشآنان، همگیدر انگارههاییفراچنگآمدکه و بهانگاره کاربستهن شتار

شدند.

جهانی،ازتهدیدویرانگرواحساسخطرواضطرابفیریازدوفزارهبابهرهکیسینجر

                                                                                                                                             
بهسایتایرانیونا عن اننم نهبنگرید.به 9 ایرابرایجستج یکهبخشبسیارپُرباروجدافانهwww.sid.irآورِ

پی ندباکروناویروس،اختصاصدادهاست.هایهمآفاهی

http://www.sid.ir/
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سخنففتهاست هیچکش ریبهتبعاتفرامرزیکرونا بهشکستکه دادنآنتنهاییقادر

نهبهشکلوظرفیتاستبدادییادم کراتیکدولتف ک یامانیست. ها،م اجههباکرونارا

هایسیاسی،درنظا کههمهداندوبراینباوراستهاوابستهمیاعتمادبهدولتبلکهبهمیزان

می م قعیتبحرانی کنند. وافذار اجرایی نهادهای به را ازهارویبایستاختیاراتکامل

کهزیرداریدرپسابحرانکروناسخنففتهاستشدنمارپیچبحراندراقتصادسرمایهپیچیده

رقابت ت سعههاتاثیر  ئ پلیتیک، سیاستی جغرافیایی، بازآرایینام زون دولتی، هایهای

شبکه و رقابتفناورانه ریختجدیدیاز روابطاجتماعی، و تقسیمکار متغیّر هایهم اره

رب چامسکینامد.افکنمیبدی ،ماهیتکروناویروسرامجادلهجهانیراپدیدخ اهدآورد.

ترخطرناکبحراندائمیبسیارامابادونهایتبرطر خ اهدشددرکروناکهاینباوراست

جدی بهو را بشر هستی که ازتر برمییکباره هستیممیان روبرو وجنگهسته:دارد، ای

محتملروبروخ اهدجهانبادوفزینه،فرفتنبحرانکرونازمین.بعدازپایانهشدنکرفر 

فرددویایکترافزودهمیمراتبددمنشهخ اهومستبدبمامیتهایتیابرتعدادنظا وشد

بازسازیبنیادینباشرایطانسانی ،فرفتنبحرانکروناباپایانتردرج امعایجادخ اهدشد.

خ درابناخ اهندآیندهایمیمرد جهانبایدتصمیمبگیرندکهبراساسچهالگ وعقیده

شی عکرونابهجهانثابتکردبایدازجهلآشکارعب رکهباوراستبراینهابرماسسازند.

به میف نهکندو مختلف کش رهای مرد  که دولتای بربینند ت لیههایشان هایمبنای

ویروس میدانشمندان کنندشناستصمیماتیاتخاذ ناآفاهیحالیدرو بر ایندانشمندان که

آلن،ت.همچنینغیرعادیاسواینیکتجربهخص صاینویروسمعتر هستندخ ددر

برنز،فرت،هاس،ایکنبری،محب بانی،من ن،نیبلت،نای،اونیل،شیکووالت،همگیبراین

باورندکهدنیاپسازپاندمیکروناویروس،برایهمیشهتغییرخ اهدکردوناهمانندخ اهد

اسدرهایایرانیاننیزدوکتابهمای نوبنیدرمیانن شتا9شدباآنچهپیشازاینب دهاست.
                                                                                                                                             

جهتآفاهیخ اننده،نشانیکهنگارندهازن شتارهاینامبردفان،برداشتیآزادداشتهوتنهابه.شایانیادآوریاست 9
 هارادرزیرآوردهاست:سایت

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 

https://engare.net/about-the-epidemic/
https://engare.net/corona-neoliberalism/
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(ازهمهچشمگیرترب دندوولیبیشترن شتارهایهردوکتاب،ویژه9311(ومیرزایی)9311)

ماح زیجنبه ن شتار ب دند. کرونا اجتماعیپدیدار فرهنگیو عرفانی، دینی، هایمذهبی،

ایده9311) که ) از فراتررفتن و ففتگ یانترناسی نالیسم و درافکنده را سرزمینی مرزهای

(کهبهتأثیرکروناویروسبرششساحتسیاستپرداختهاست،9311منتشرشدهازحقیقت)

مرکزین شتارکن نیراتق یتکردهازآنبابتکههردو،درپیِبحرانکروناویروسوایده

درحا دفردیسیبه بنیاد، از آوردهسیاسترا تازهشمار پیمان،اند. ن شتار چهار همه، از تر

است قهفرخی مدنی و شریعتی ترکمانی، مجلهدینی در )شمارهکه بهار99پ یه ،9311)

نا کهب(9311فروهنقداقتصادسیاسی)چاپرسیدهاستوهمچنینمتنیالکترونیکازبه

سن دن،برشت،مزادراومنتشرشدوبرخیازن شتارهایآن)ا«سیاسیاقتصادمنظرازکرونا»

ایده همچنینایدهواروفاکیس( تق یتکرد. جامعمرکزین شتاررا بهسالمتدیدفاه نگر

کردیادآوریهمهبهدوبارهویروساین»هنجارتج یزین شتاراست:کنندهها،تق یتانسان

 وهاخصصت باید الجر و کندتأمین رامرد سالمتت اندنمیتنهاییبه پزشکی که

 البته .بدهند هم دستبهدستمختلف هایاندیشه س ی هایتخصص لاحبان نیز دیگراز

برایشانسالمتهرچند ازآنپیشتا .دریافتند جدی متغیریک را سالمت انسانی،اجتماعی

آن تا شدسبب بحران این .کردندمینگاه آنبهکمتراجتماعیایمق لهعن انبهاما ب د، مهم

بنگرندسالمتبه دیگر ایف نهبهنیز ها » ولیبیش9311:92)ایزدبخش، ازهمهنگارنده(.

سرمقاله در نهفته معنای چیرفی زیر استنشریهن شتار، فرفته قرار ای را خ د مجله»که

بهسا هزارانما»داند:می«سیاستکمیواجتماعوهنروفرهنگدربارههز وجدهفتگی

ایم،رفتههملدقهقربانلدق،سرازهمفاهیتعار ،محضبیشترایم،رسیدهکهمدیگره

هستیمدیگریبالیودردخریدارکهایمکردهآمادفیاعال  بهآل دهکهپدرحاالاما.

پسرشده،ویروس اززنآید،نمیاشمردهخ اهرکناربرادرفریزد،میاوازفرسنگبه

بهکنتمالذیالفصلی  هذا»:مجیدقرآنتعبیربه...وزنشازمردورمدمیکروناییش هر

مناسباتبرایباشد،داشتهپایانینیستمعل  کهوغریبعجیبروزهایایندر...«تکذب ن

دربیاییم؟سردرفمیوبالتکلیفیازکهبگیریمسربایدفِلیچهمانانسانی واقع،عالمدر...

ستارهدونقطهغریبهوآشنابهم بایلدروناماایم،کشیدهقرمزضربدرنب سیدروی
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کشمنمیهمسرک.ندار تانم بایلف شیدرونبهکاریونیستممحتسبمن.فرستیممی

کنممیخ اهشلریحاًاما.کنیدمیردوبد ایم جیوش خیواستیکروعکسچط رکه

اینآیاببینیدوبیندیشیدشدهواقعیزندفیبهبد رفتههرفتکهمجازیزندفیایندرباره

حراستوحفظآیندههاینسلبرایومابرایراانسانیمناسباتت اندمیم ازیزندفی

آمیختهونگاهیدیگر(.چنانن شتاریکههز وجدرادرهم1و9311:7)میرفتاح،«کند؟

نگ است، کروناویروسداشته پیامدهای ازبه و دیگر راهی از تا کرد فستاخ نیز را ارنده

چگ نگیزندفیوزیستجمعیبشرکرونازدهدیدفاهیدیگر،ک ششکندولختیدرباره

کهدرن شتاردیگری،ن آورانهاستاینمقالهپرسمانوانگارهدرروزفارپساکرونابیندیشد.

سرانجا یافت.یافته«یمجازیمدنجامعه»نب دوبهآفرینشیکساختکارمفه مین ینبنا 

ن آورانهکمابیشْ خل ت)»ن شتار ییتنها»جایبه« روزفارِ«( پیشنهادیبرایبازفشتبه نیز

نشافتیفم» » بازآفرینی اجتماع»و است« آهنین تاروپ د از مرد  فزلشافت»تا » «جامعه»و

رساندنقصدونیّت،زبانطنزراهگشاتررهایییابند.البتهبگذریمازاینکهفاهیاوقاتدر

 زبانجدّ: یائ میشواپلوسامس نگویه آویف شچ نآمدند،کههامغ  »استتا

شدندشاعرمرد نب د، ف شآمدکهکرونا. ردستیمرد  ب د، وترییت یت ختندیشان

نستافرا یا وخبالطبعفیعکاسلطایشدندی ل  یدمیمتخصصاپای. شاعر. )چه هرسه

دورانمعالر(درالطبعفیوعکاسلطی ل  یدمیاپدورانمغ  وچهمتخصصخ دخ انده

افسردفیژفیوکی یمشترکب دند: » 9311)علیانی، این59: از(. هز و از آمد، که همه

نامیدهشد.«مردنپستیِزامب»کهدراینن شتار،دارِکروناویروسیاستجدّ،وا 



 شناسی روش

سببازمیانروشوابزارپژوهشتمایزفذاریشدهاستوزیندراینن شتار،میاننظریه

برپایهکاوی،استفهامی،قیاسیواستقرایی(،اینمقالهشناسانه)پسچهارنظریهوراهبردروش

پژوهشیاستفهامیروشاستراتژینظری راهبرد در است. زاشناختیاستفهامینگاشتهشده

 کشف معرفتی و دانش روزانه، زبان ت لید،فرددمیرهگذر در اجتماعی کنشگران که

.استراتژیپژوهشاستفهامیدربردارندهبرندکارمیم ردپژوهشبهبازت لیدوتفسیرپدیده
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هستیمفروضه شناسانههای است برساختهای همچ ن را اجتماعی واقعیت اجتماعیکه

ت اجتماعی بهلقیمیکنشگران واقعیتاجتماعیمجم عهکندو سخن، دیگر پیچیدهدرهم

معرفتشده از )انسانای دوس یه جامعههای و بهاستها(ها برساختهکه ل رتاجتماعی

تریناساسی:هایراهبردپژوهشاستفهامی،چنیناستآکسی  (.9337:943ش د)بلیکی،می

فزجهانهرهایداده استارهاجتماعی، وخ دهایکنشدربارهت انندمیمرد کههایی

عرضهاجتماعیدانشمندانبهکنشگراناینخ دزبانبههافزارهاینکنندوارائهدیگران

استفادهازخ دجهانبهساختاربخشیبرایمرد کههستندمفاهیمیحاویوش ندمی آنها

کنشگرانکنندمی وج جستهاآنرفتاریدربارهیگراندکههنگامیفقطاجتماعیو

پیشدیگریاوش دمیمختلاجتماعیزندفیکهوقتییاکنندمی نیستناچارقابل بینی

رو،پیشِهمچنین،ن یسه.هارابرسازندیمعانیوتفسیرهابرآیندویاآنپش ندآفاهانهدرمی

پژوهش)طبیعت رهیافت پن  میان از انتقادی و-فرایی، ففتمان تفسیرفرایی، هنجاری،

نیمپساساخت با پساساختفرایی( رهیافت در نهفته معنای به رهیافتنگاهی فرا،

هنجاریرابرفزیدهاستورهیافتیکهقلمروحیاتجمعیراجهانزندفیمشترکیانتقادی

کناکنشآوردکهدربرفیرندهشمارمیبه پی ندیوهمهاینمادینپی ندمیاناعضاازراهروِ

 تفاهم به معط   )زبانیِ 9337من چهری،است رهیافت943: انتقادی وجه نگارنده(. به

هایانسانیرانپذیرفتنیدهدکهمناسباتکن نیبرآمدهازکروناویروسدرجامعهرخصتمی

ریفیدهدتابابهرهپذیرجل هدهدووجههنجاریرهیافت،بهنگارندهاجازهمیوجایگزین

تماعیومناسباتجمعیم ج د،پیشنهادیرابرایبازسازینظماجهاینظریازپیشازمق له

تج یزنماید.ج امعبشری

«فمینشافت«هابرپایهفرفتنزندفیجمعیانسانبنیانانگاشتهپذیرشپیشاینن شتاربرپایه

 فزلشافت»و پذیرش« است. دولت( / )اجتماع/جامعهکش ردولتپایهسه»ریختفرفته در«

(کهتاریخ9331)لنسکیولنسکی،«بشریج امعسیر»ایاستازکتابن شتار،براساسایده

اند.هاوساختارهایسیاسیدانستهبشریراکشاکشمردمان،جامعهرویدادهایاجتماعیجامعه

زین مفه  /رویکرد از ن شتار سیاسیتاریخ»سبب، بهره« انیز بهمند تاریخست، تح  معنای:

ایکهدرپاسخبه(.انگاره9331:923محمدی،)فلدولتقالبدرشدهنهادینهسیاسیقدرت



 (33)پیاپی  99 تابستان، 33شماره  ،نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 131
 

)فالله ن شتار کدا پدیدآورندهکروناویروس،بحرانازبرآمدهاجتماعیفذاریپرسش

و«یدبا-چرا»فیریهمزمانازدوروش؟(وبابهرهمرد شدهاستیجمعیدرزندفیستگیبا

-چگ نه» استممکن » بحران9335)لیتل، است: چنین شده، برساخته ب( از یماریبرآمده

یروس،کروناو عطفنقطه یبشرجامعهنیازمندیکهاستفاهیفشتو یدهاحذ بهرا

رویاجتماعیفذارفالله )دورینیبازآفربهآوردنیو باور دو فزینییهمزمان

،6«یمجازی/اجتماعمدنیمجازفمینشافت»یکیدارساختنوپد9(یجتماعب دنا/باهمیزیکیف

استآشکار نم ده استو. دوف نه «استممکن-چگ نه»و«باید-چرا»تبیین، -چرا»تبیین.

استخاصنظمییافرآیندیای،حادثهپذیریبینیپیشیاوضرورتدادننشانمطل ب«باید

تبیینل رتاغلبچرادارایهپرسشبهپاسخ.خاصشرایطیدر تعلیل)علّی خ دبه(

هستند«استممکن-چگ نه»هایپرسشتبییندو ،ن ع.فیرندمی رفتارمت جههاسؤا این.

سازمانهایشبکهپیچیده،مصن عاتماننداندپیچیدههایسیستم واجتماعیهایعصبی،

اقتصادینهادهای کهبدین. ومیمشاهدهسیستمیردرات انیدرآغاز،معنا سپسکنیم

)لیتل،ارائهت اناییآنایجادبرایسیستمآندرونیسازوکارازت ضیحیک شیممی دهیم

نگریاستوزیراکروناویروس،جهانراازفذشتهروشین شتار،آیندهدیگرپایه.(9335:7-3

آینده سفارش است. نم ده آینده درفیر و داده دوبارهپیشمتنبینانهعب ر )بنیادفرفتن رو

برپایه«(فمینشافتمجازی» درمحص رهستیمون حسفینهبر»دوسخنپندف نهاستویکی،

بایدش دمیاخالقیاتبرکهتأکیدیتما »(ودیگری9313:54)هریس،«هاوقا یلقیلسمیان

(.کرونا،9313:939 اسمیت،کا)مک«کندپیداتغییرکنیمنمیچهآنسمتبهکنیممیآنچهاز

عادت بشرِ استو تغییردهنده نیازمندراهویروسِ چالشو دچار عاداترا به حلساختهکرده

وسبکدیگریرابرایکهبماندوپسبایستباآنزیستوالبتهسیاقاست.کروناآمدهاست

زیستجمعیبرفزید.

 
 نظری نوشتار  پایه

دوفانپایه ن شتار، سنتهنظری در است. ت نیس فردیناند فمینشافت/فزلشافتِ

                                                                                                                                             
1. Physical Distancing/Social Togethering  
2. Virtual Gemeinschaft/Virtual Civil Community  
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سهجامعه آلمان، روابطپایهشناختی و نیروها مارکس، دارد. وج د وبر ت نیسو مارکس،

می انسانیقرار تاریخاجتماع مالکتحلیل را ت لید مفه   و طبقه»دهد به« واحدرا عن ان

برمی عقالنیتحلیل وبر، اقتدارهفزیند. و سهشدن -)سنتی/کاریزماتیک/عقالنیفانهای

به«دولت»داندوساختکارتحلیلتاریخاجتماعیمیقان نی(راسنجه عن انواحدتحلیل،را

معیارتحلیلانتخابمی ت نیس،تفکیکوتمایزمیانجهانقدیموجهانجدیدرا اما کند.

می بجایسازمانوساختنتاریخج امعبشریقرار مفه  دهدو هادینوع املبیرونی،

/فزلشافتفمینشافت» به« ابداعمیرا برایت نیس،ف ناف نیعن انواحدتحلیل، زیرا کندو

هاییهمچ ندوفانهفمینشافت/فزلشافت،برپایهجدیداست.دوفانهجامعهها،ریشهارتباط

ثبات و طبیعی/مصن عی حمایت/رقابت، عاطفه/وظیفه، شکلخدمت/س دج یی، /تغییر،

ازهمانآغازشکلمی ت نیس، ففتناینجملهکهشناختیجامعهفیرینظریهفیرند. با اش،

...(Tonnies, 2001: 19است)9بیگانهکش ریاوبهورودشخصبهفزلشافتهمچ نورود
مصن عیوچ بینپایباایت دهرافزلشافتوپنداشتزندهم ج دیبایدرافمینشافت

)تام 9316پس ن، و935-933: تحقیرکرد فزلشافترا هرچهدنیایبهبازفشتآرزوی»(،

ن میدیباکامالًافرنهاوشناسیجامعهسان،بدین.کردکشفرافمینشافترفتهبیشترازدست

ب ددرآمیختهآیندهتح التازانتقادبامسلماًفرهنگی، وهنرمندانبسیاریماننداو...

برحسبمعم الًکهف نهآنپیشرفتدستاوردکهکندمیاعال خ دوزفاررفیلس فان

شکا منزلت،جاییجابهش د،میتعریفبرابریوفردفراییفناوری،دم کراسی،لنعت،

مشکالتافزایشبهخ دن بهبهکهداشتههمراهبهراه یتدفرف نیواجتماعیبافتدر

(.درواقعدرستاست9332:965)کی یست ،«استردیدهفمنجرروانیواجتماعیاخالقی،

که)برابرباسنتکهناهمانندسازیمیانجماعت/جامعه،تالشبرایرهاییازفردابیاست

سازیدوباره،سازی/فمینشافتمدرنیتهاستاماجماعتشناختیانتقادیآلمانی(ساختهجامعه

مدر اخالقی بازسازی ن عی برای است بنک ششی قهفرخی،مایهنیته. جماعت)مدنی های

هایتاریخیزمینهشدنجماعتبرپایهب دن)ساخته(ازاینقراراست:تاریخی9312:53-32

ریشه خصلت پدیدارشدن و مشترک فرهنگ وو ال   به )وفاداری ه یت دارب دن(،

فرایی(،روزخاصبازشناسیخ دازدیگراندرهمراهیباپذیرشدیگرانوجل فیریازب
                                                                                                                                             
1. Foreign Land  
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دوجانبگی)فراتررفتنازمبادلهودستیابیبهپی ندهایاست اربروابستگیمتقابلومراقبتاز

هایهاوفروههمدیگروتعهدهایدوجانبه(،تکثر)عض یتچشمگیرافراددران اعانجمن

فروهیازواسطمیانفردوجماعت(،استقال وخ دمختاری)پرورشوپشتیبانیوحمایت

مشارکت)به فرد(، شک فایی کمکبه و خارجی عامل چیرفی برابر در بازتابفرد مثابه

عض یت همراهیبا جماعتدر حفاظتاز و اعتماد درهمکاریو تعهداتچندفانه و ها

وانجمن باورها و هنجارها و نهادها راهرو از دم کراسی با جماعت )پی ند انسجا  ها(،

کننده(.هایحمایتتالش

درفمینشافتیااجتماع،وابستگیوارتباطاحساسیوهمبستگیعمیقمیاناعضاوج د

فمینشافت، باهمستانِ در داردوروابطاجتماعیبراساسسنتوع اطفودوستیاست.

معنیاست.همیندلیلاعضاازحا یکدیگرخبردارندوتنهاییبیتعداداعضازیادنیستوبه

درهمبستگی زیرا استو طبیعی و احساسی ارفانیک، فمینشافت، اعضای میان عمیق

اجتماع،ارادهریخت مشترکواحساسوتجربهایذاتی/طبیعیوج دداردکهبرپایهفیریِ

می برپا سنت، محبتو و عالقه و خدمتسلیقه در اجتماع/فمینشافت، پ یشافراد ش د.

خ د نه و است م ج د جمع میان زینوحدت دارایفردو افراد، میان پی ندهای سبب،

هایهمدیگر،همدیگرخبردارندوآفاهیازسابقهپی ستگیتاریخیاستوافراد،ازپیشینه

همکاری دراجتماع، س دج یی. نهرقابتیا وبرایخدمتبههمن عاستو هایدوس یه

فیرد.تعاونوهمکاریل رتمییهچندس یه،بسیارزیاداستوب یژه،روابطاقتصادی،برپا

بخشاجتماع/فمینشافت،عبارتاستازآفاهیازحا ایوهستیهایپایهبنابراین،ویژفی

فرایی،تکیهبرعاداتوهنجارهایدیرپا،یکدیگر،حمیّتدوچندان،همکاریجمعی،سنت

اعتمادهمهسنت نیوبهداشتجمعیجانبهوتأمینسالمترواپذیری،آرامشجمعی،حسِّ

فمینشافت/اجتماع نماد خان اده، فردفراییخ دخ اهانه. ازخ دمح ریو پرهیز از برآمده

(.Tonnies, 2001: 22-51است)

نظمقان نمند،مالکیتخص لی،تضادمنافعهایچهارفانهمایهدرفزلشافتیاجامعه،بن

فستره جامعه، در دارد. وج د کار تقسیم وارتباطاتو ندارد  رفا اما استو زیاد بسیار ،

میان شناسایی به منجر و نیست نمیعاطفی هستفردی ومایهش د. مکانیستی فزلشافت،
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جامعه،دلیلفسترهایازافراد.بهدادنبهت دهاختیارآدمیاستدرریختابزارانگاروبرپایه

زین کمیابو منابع استو جمعیتزیاد ضرورترشد پدیدارسبب، منافع تسهیم و تقسیم

ش د.درجامعه،وج داللمالکیتخص لیس دوزیان،پیشکشیدهمیش دومسألهمی

پیش جامعهآمدندش ارهو همراهیبا در تقسیمکار و افراد فسترده،س د/زیان و پیچیده

ونهادهایحق قیوتشکیالتجامعهبایستگیپدیدارشدنرویه پدها سازد.یدارمیداریرا

پی ندهایل ری/قراردادیوارتباطاتسطحیمیانافرادونهجامعه/فزلشافت،برپایهفستره

ش دکهارادهس دوزیانمیفرفتنروابطاست اربرپایهسازشکلتدری سببفردی،بهمیان

امارتباطاتسطحیْبسیارباالیجامعهواافرادبرآنحاکماست.فسترهحسابگرانهوسنجیده

برپی ندمیانافرادمیآرا ،بیافراد،آرا فزاینده سازفستراندوسببنامیوفقدانپیشینهرا

 ,Tonnies) فردد.دولت،نمادفزلشافتاستناآشناییافراد/افرادناآشنامیپدیدارشدنپدیده

انگاره52-91 :2001 پیش(. ن شتار پیشنهادی جماعت یعنی جنسرو از مجازی، مدنی

دولتبهمدنینیستبلکهپیشفمینشافتاستوعلیهجامعه مثابهنماددرآمدآناستوضدِّ

فزلشافتهمنیستبلکهازدرخ دفرورفتگییاش رشفرددرجامعهعلیهدولتجل فیری

کند.می



 ها بررسی داده

همه افرادجهانپساز ذهنبسیاریاز تاریخبیماریفیرشدنکروناویروس، هایمت جه

آن از اپیدمیکشدو وافیردار کتابنا اسن دنفرانکمیان، خ یش،با زبان9بردار سر بر

 تأکیدکرد: نکته، سه بر اسن دن شد، انجا  او بدوندرنگبا ففتگ ییکه در باید»افتاد.

ش دایجادماذهندربنیادینکامالًتغییری کیستیدادننشانآیینهفیر،عالمهایبیماری...

مینشاننیزرابشرقهرمانانهس یهدهد،نمینشانرابشرتاریکس یهفقطآیینهاین.ماست

دهد «کندمغل بشانت اندنمیبشرسرشتکهاستدوچیزی6خ دتنهاانگاریواپیدمی...

 نگاریبهخل ت(.جماعتمدنیمجازی،رفتنازخ دتنهاا63و93و9311:95)اسن دن،

نشینیواُتیسمروحی،متمایزاست.پسازشی عکروناویروس،ازدیگرکهباکن مدنیاست
                                                                                                                                             
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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خیلیدنیا»،چیرهشد:91-فیرشدنک ویداماجنگج ،نیزبرفرآیندجهانس ،نگاهیبدبینانه

مبارزهبهکهاستضروریبسیاروبجنگیمباید...شدخ اهدتبدیلبدترمکانیبهزودخیلی

ایکهدوس یهشدهوهمفردوهمدولترا(ومبارزه9311:994)واروفاکیس،«دهیمادامه

وحاکمیتم ه میِکامالًماهیتتمسخرآمیزیطرزبهویروساین»درفیرخ دنم دهاست:

استدادهنشانرامرزیفتیشیسم یهالفوهاداروخانهمقابلانتظارط النیهایزمان...

ازم سیقیوخیاباندرلبخندولیترسسیاستهمراهبهها،س پرمارکتدرمقابلط النی

«بهداشتیت لیدکنندهکارفرانوپرستارانوپزشکانبهنسبتهمبستگیاحساسوهابالکن

کهفردودولتراهمدرمتضادیاستهایهمزمان(.س یه991و993و9311:966)مزادرا،

)برشت،«تنهاییفیرشدنهمه»ترازهمه،همدرانتظارون میدیقرارداد.اماترسناکتنگناو

9311 به626: معنایکاشتنبذرجداییوبدفمانیمیانشهروندانکهمانععملکرد(استو

هارااماناچاردولتمستبدانهش دکهمردمانبت انندسلطههماهنگمرد وایجادقدرتیمی

کهزند.درچناناوضاعی،اینسفارشهاناآرنت)فراخ انقهرمانان(ونهکانتاستبراندا

 بسیار .باشیم قهرمان ت انیممی ما تکتک داستان این در»دهد:نشینینجاتمیفردراازف شه

 است الز  فیربیماریعالم با مبارزه مقد  خط در شانفیزیکی حض رشانشغل خاطربه کسان

 کنند سعی باید فذاریاجتماعیفالله به اندشدهدع ت که هاآن اما.یابد ادامهما جهانکار تا

 سر از را خ یشتن با خ د وف یففت و نش ند وحشت تسلیم کنند، تمرین همرا خل ت

.ب د نخ اهد ازباال بازسازی زیاداحتما به اما دارد، بازسازی به نیاز شدتبه ما جهان.بگیرند

 بازیابیخل ت آنچه نهایت در .ش دمی آغاز افراد هرروزه هایانتخاب از پایین، از یبازساز

(.9311:627)برشت،«است جهان به جدید چیزی ت اناییآوردن و ظرفیتِآغازیدن کندمی

نشینیوانزوایخ دساختهفردازف شهکنندهجماعتمدنی،چهکالبدیوچهمجازی،خارج

لبتهتنهاییواقعیوخ دتنهاانگاریاست.ودفرساختهوا

سهجامعه از ریختLayton, 2006: 10-11)9مدنی/فرددولت/جامعهف شهسیاسی ،)

نگهداشتامنیت،زما ام ررادرهابهبهانههایبحران/آش ب،دولتفرفتهاست.درزمانه

می دست که داد نشان کروناویروس، خطیرامر»فیرند. » داده کهرخ م ض عی استو

                                                                                                                                             
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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کنندتاهرچهآورندوک ششمیشمارمیبه9راازجنسسیاستحاد،ها،همیشهآندولت

پاندمیک با دردستداشتهباشند. اینفرضبدبینانهبیشترزما ام ررا شدنکروناویروس،

جهانیپی ستنروبرویهمبهباداردامکانهادولت»قدیمیدوبارهنض فرفتکهکمابیش

بگیرندم ضعشدن » 9371)دماث، نیست699: هم مهم و جهانی( یکویروسکه شدن

جهانی یا هنگامهکشنده در فرفت. نض  دوباره باشد. اندیشه یکفرهنگو هایشدن

معنایبهوسیع،برداشتیباهمآندادومدنیجامعهبهراالالت»ت انب دناوضاع،میعادی

برراندنفرمانوفردهایآزادیوحق قتثبیتوبشرحق قشدندینهنهابهکهایفستره

خ یشتن » 9332)حریریاکبری، :937 سلیمی، 9335و نک یی14: لرامیو و :9313مهر،

درفضای(می933 اما )ج ادی«شدهوابستههمبهدنیایبهنسبترئالیستیتردید»انجامد.

هآیاپدیدارشدناجتماعمدنیمجازی،مکانیکیاستک(.پرسشایناست9334:655فتح،

امنیتونظمتأمینبرایقراردادن عیوارادیعملی»و » (استویا9333:4)ت حیدفا ،

راپدیدآورند؟طرحچنینبایستبردباریکردواجازهدادنیروهایارفانیکجامعه،آن

المللاستوانبازیگراللینظا بیندولتهمچنکهس ،بهایندلیلاستپرسشی،ازیک

خیزشوبازارها،المللی،ادغا بینجدیدبازیگرانرویشسرمایه،سیالیت»اماازدیگرس ،

تداو جدیدهایجنبش استتا عیناجتماعیسببشده دردولتنقشدرفسستدر

«شدنجهانیعصر 9313)کاظمی، عقب692: وانگهی، پدیدارفردد. دلاحبنشینیفر(

 دیگر برای تهی فضایی دم کراسی، کهاین محضبه»هانیزپیامدهاییدارد:حق قوآزادی

فراییافراطوضددم کراتیکجدیدهایه یتاشغا بهفضااینکند،میفراهمنیروها

آیدمیدر » 9317)نصر، جایی76: تا جامعه(و بهکه ح زهمدنی نامحدودفردفراییمثابه

 نیززیرسیطره9336:5)علم، را بنابراینعقالنیاستخ دمی( کهن عیهمکاریفیرد.

از تا فردد پدیدار بایست جدید کنددفاععادالنهل رتبهشهروندانمنافعاجتماعی

)آذرشب«تصمیماتسیاسیبهنیلبراینهادینظم»معناین عی(وبه9313:377)م س ی،

(.9313:13وآس ده،

ادعاییجماعتمدنیمجازی،فرانهادیوذهنینیستوبلکهفراخ انیاستبرایایهمبن

پشت انگینکند.زیرافردیکهنظمنهادیندولتتافردازجامعهمنزوینگرددواحساسبی
                                                                                                                                             
1. Hot / High Politics  
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بیرون»هیچحمایتیازس یهیچنهادیکسبنکند،خ درایلهورهاخ اهددیدواحساسِ

ب دنازقبیله امکانناب دشدنبهخ« دستدیگریوج ددارد.فرچه اهدداشتکههرآن،

مدنیجامعهسیاسیساختاردولت» » 9377)چاندوک، است963: شده نامیده ) ساختار،»که

پرواخ دراداردوولیسیاست،سرکشوبی(ویژه9314:74)لسانی،«راهبردوق انینسازه،

 تبدیلخ دسلطهابزارهایبهراهرچیزیاخالقیرهایهنجاورایکندمیتالش»استو

کندمی وغیرشیطانیوشیطانیودروغوراست. ش دمییکیبرایشچیزهمه... حا .

ترینعالیعن انبهراآنوکندمیخاصمنافعبهتبدیلتحریفباراعم میمنافعسیاست

(.جماعتمدنیمجازی،9339:914تیگن،)بی «دهدمیجل همرد ودولتمنافعیعنیمنافع

رفتن،فردپرتگاهعزلتْلبهرفتنوبهحاشیهجامعهوجل فیریازبهداشتنفرددرفسترهبانگه

سادفیبرافرادچیرهفردد.فرچههن زداردتادولتنت اندبهمندنگهمیراهمچنانه یت

کهب دوکهبرسرن شتجامعهحکمروااستواماتفاوتماجرادراینجااستایندولتاست

نا بروندوهاراهخ درامیردولتابراین،انگابننب دفرداهمیتداردونهب دونب ددولت.

نظمی(کهبرایشاندرنظرفرفتههایی)حفظامنیتونظموجل فیریازآش بوبیکارویژه

نا کشانندوبحاشیهمیسبب،فردرابهوچراهستندوزینچ نشدهاست،دوستداراقتداربی

کهانگاشتهپذیرفتنیاستس ،اینپیشدهند.ازیکمصالحومنافعجمع،بهجامعهاهمیتمی

مسئ لیتشدنرنگکمباشدبیشترجامعهدردولتمداخلهامکانودولتنقشهرفاه»

انسان»ت انپذیرفتکه(وازدیگرس ،می9312:335)یزدانی،«داردمستقیمرابطهاشمدنی

شهرندادندولتبهتنوهستنیزدولت-ضدبلکهنیست،سازدولتفقط » :9333)دیباج،

س ینظمحرکتهادردرازایتاریخ،همبههااست.بنابراین،انسان(ازمختصاتانسان453

بیکرده هم و برساختهاند استنظمیرا ب ده نقطه همین از دوفانهاند. جامعه،که یا فرد

ت اندرکنمکمازنگاهیتاریخینمیپدیدارشدهکهدست ب دهواقعیایدوفانه» دکه

کهدوفانهایهمب دهاست(.امازمانه9316:16)حیدریوسرحدی،«نظریبرساختهیااست

مضمحل شناختهشدهب دهاست:فرد/جامعهبرقرارنب دهوفردِ تاهای نانی»درجمع،تنهاتنِ

ازب دعبارتفردونب دندائلقفردبرایفردیمستقله یترواقی نفلسفهرواجازپیش

جمعیزندفی هامیهمانیوهاورزشگاهبازارها،همچ نجمعیاماکندرزندفیقلب.
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وظیفهجنگ،هایمیدانودادفستریمحاکمسیاسی،هایفردهماییدرشرکتوتپیدمی

ب دشهروندانناپذیرتخطی بهانسانه یتنا بندوب دشهروندب دنمتراد ب دنانسان.

نیزیکدیگرباشهروندانمیانارتباطحتیکهایف نهبهب د،خ ردهفرهآننهادهایو«سیته»

دولت(.اما،منشأ9335:924)رشیدیان،«یافتمیتحققپ لیسنظاماتازطریقوباواسطه

(قراردادورضایتواجماعوت افق)داوطلبانهچهو(غلبهوقهروزوروجنگ)اجباریچه

حمایتازشهروندوحفظامنیتو(پسازبرپاشدن،وظیفه9337:763زندی،باشد)غرایاق

می برعهده را جامعه از تبدیلحفاظت دولت اختیار، چه اجبار چه بنابراین، است. فرفته

می به است برکاملکنتر باغالب،پی ستهنهادی،مشخصهباسیاسیتشکیالت»شده

«وقتتما ساالریدی انازبرخ رداروفیزیکیزورکاربستانحصاریمدعیسرزمین،

 به9315:43)نصرتیومحمدی، نفعفردحفظامنیتونظمجامعهکهبههرحا ،کارویژه(.

به فراترازف نکسی نهمب د، اشبهپدیداریدیگرباهایذاتیتدری سببشدکهدولت،

فرددکارویژه بد  »ایدیگر کهچنانراسیاسیکردارفذاردنمیکهاستنقابیدولت:

کهدولتبرایحفظنظمام رو(.بنابرایندرستاست9314:32محمدی،)فل«ببینیمهست

 به یا داوطلبانه وحفاظتازچارچ بجامعه، اینامنیتافراد در اما است، شده برپا اجبار

بایستازچارچ بتشخصخ نیز فرد اینمیان، نگاهبانیکندو دیگری، با وتمایز کار د

عهدهبه برنمیتنهاییاز چارهفرد برپاشدننهادهایمیانی/میانجیاستآید. در دوکار که

هایمستقیمساختارسیاسیفیر)جل فیریازفرودآمدنضربهنقشرابازیکنند:نقشضربه

دهنده)تجمیعوانتقا تقاضاهاینقشانتقا هایکاهنده(وبرفردازطریقعب رازمیانجی

ها(.نظمیهاوبیمنظ رجل فیریازبرپاشدنش رشافرادبهساختارسیاسیبهشدهپیکربندی

کهبهادبیاتسیاستراهپیداکردهولیهن زمدنی،دیرزمانیاستمعنا،مفه  جامعهبدین

نت انستهاستبهپابرجاییدولتبرسد.

ها،دادفاهها،ب روکراسیها،پارلمان»پدیداردولت،هن زیگانهاستوبسیارم ردعالقه:

مدرندولتکهچیزیاجزایعن انبههمهدولتی،هایرهبرینظامی،نیروهایوپلیس

«روندباالبایدآنازسیاسیعل  دانشمندانهمهزودیادیرکهاستک هیشدهخ انده
(Migdal, 2004: 231ودولتیکهدرعرله)غف ریوجعفری،«نفرهیکب لینگ»اجتماعبه(
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نهادهایشدنفردیّتفردنمیوتما داردوفرلتیبراینمایان(اشتغا تا 9337:693 دهد.

به ازمتقابلحفاظتوحمایتن عیوهاآزادیمتقابلبازشناسی»منظ رمیاندولتوفرد،

هاآزادیاینآزم نت انایی » 9377)مدیس ن، می935: برپا همزمان( منظ ر دو تا ش ند

دولتبلکه،نداردووج ددولتآندرکهاستجامعهازبخشیمدنیجامعه»برآوردهفردد:

راخ دکاردولتکهکندتضمینت اندمیمدنیجامعهواستطفیلیوفرعیامریک

(.پسنهادهای9377:33)کریستنسن،«نکنداقدا آنازفراترودهدانجا لحیحودرست

ازکهخ دسامانایواسطههایفروهازنظامییامجم عه»انداز:میانجیدولتوفرد،عبارت

ومنافعترغیبودفاعدرجمعیکنشاتخاذوتدبیراندیشه،بهقادرواندمستقلعم میاقتدار

راخ دونیستندخص لیت لیدکنندفانودولتیانکارفزارجانشینیدنبا بهواندعالیق

مدنیق اعدوق انینبهعملبهملتز  » غفاری، و ساعی و 9313)مقدس به37: شمار(

یکمی از بحثجامعهآورند. در س  جامعهیکی»مدنی، سببسیاسیسازمانباانگاشتن

مثابهد پیشرفته،دولتبهمعهفرددوازدیگرس ،دریکجا(می9377:955)تیلر،«انحرا 

 یک جل ی در است سنگر و خاکریز «فستردهنهادهایبایافتهت سعهمدنیجامعه»و

مدنینگریستهجامعه(.افرازدیدفاهنهادهایمیانی/میانجیبهمق له9373:5زندی،)غرایاق

عاززمانیکهبشریتازش د،تاریخج امعبشریفاقدچنانساختکارهایینب دهاست.درواق

اشدرتأمیننیازهایدلیلناچاریاشوازدیگرس ،بهدلیلماهیتاجتماعی/مدنیس بهیک

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

اندرونی هم و داشته وج د حکمرانانه ساختکارهای هم است، انبرفزیده و وجمنها ها

زمامداریبهمحفل چشمانسازوکار از دور فرد، ادبیاتهاییکه در اما باشد. مشغ   خ د

م جروی زمانیب دکهش رویوکش رهایآوردنبهجامعهسیاسیدنیایمعالر، مدنی،

 از و یافتند رهایی کم نیستی/استالینیستی، ت تالیتریسم از شرقی «سازیدم کراسی»اروپای

)مکل  9377این، تمامیت933-931: به واکنش در نظا ( سخنخ اهی چپ، سیاسی های

ش رش»مدنییعنین عیدررسیدنبهجامعههاو واتسالومیان،رهیافتمیانآمد.درآنبه

(که9319:921ای،)سبزه«خ اهانهتمامیتدروغینهایارزشنفیبرایفردیدروناخالقی

ساختیکجامع به میهمنجر میم ازی باززندهشد به غیرخش نتت انست وسازی آمیز
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ت تالیتریسمپراگناب دشدهب د.درمنجرفرددکهدرزیرسایه«جماعت«ج یانهغیرتخریب

بردهتنهافردبلکهحتیانجمن/جماعت/فروه/دسته/جمعیترانیزازمیانواقع،ت تالیتریسمنه

 یک به و «استمندیحک متچندینتجمیعبلکهنداردقلبکهف ک ییدولت»ب د

ت خالیکم نیستیکهفقط(تبدیلشدهب دوساختاریخشنباانگاره9314:993)یحی ی،

پ لیت و ب د سفرهحزب دور و ن منب رو بنا  تمامیتنشستگانی بنابراین، خ اهیکالت را.

ب رویحزبیوکلحزبوپ لیتوچراییکساختارسیاسیکم نیستی،بجزدبیرچ نبی

رویبرفزیدهطبقه )که تشکیلهمحاکم را جامعه یک از بسیاربسیارکمی اقلیت رفته

بهمی را فرد نه تعبیررسمیتمیدادند( دو در پدیداریکه راو نهجماعت/جامعه شناختو

 ,Burrage)9دکانیکفروهعن انسیطره،ازآنبهجیالسمیل انواورو جرجف ن،ف نه

انب هه19 & 1 :2008 بر کرده( یاد دیگرمردمان خصلتیایاز ذاتخ د دولتیدر هر اند.

نمی فرافیرب دن، بدون و دارد اقتدارت تالیتر اما امنیتبپردازدو و نظم نگاهبانیاز به ت اند

به پدیدآورندهدولت یکساختکار فرمثابه ناب دی و است یکچیز امنیت و درنظم د

بههایدولتهمهدندهچرخ چیزدیگریاست. ناظر، ازیکجاحاضرو هرفاه دیگرسخن،

فیریآناست،ازهفتوا هشکلکهپایه«فرد»آید،افزونبرمیانمیکش رسخنبهدولت

ناظرHirst, 2005: 51آید)میانمینیزسخنبه6دیگر (کهدرهنگا وج دیکدولتتماماً

همههمیشه دستنگهبان از را خ د وج دی خالیت وا فان، آن تما  فرافیر، جاحاضر

بینب دوازت انخ شس ،میکهازیکدهند.اماسیرشتابناکرویدادهانشاندادهاستمی

 ,Beck & Beck-Grensheim«)ملت-دولتبرمبتنینظماجتماعی»روزفاریسخنففتکه

ت انبدبینهمب دکهامروزهبرفرازدولتودرعینحا می3(درحا سق طاست22 :2001

 نا  استبا فرادولتتشکیلشده یا یکفراساختار  4«کاپیتالیستیامنیتاجتماع»وجامعه،

(Goldfischer, 2005: 200کهنه)دنبا نهدوتنهابههانیزوقعینمیتنهابهفردبلکهبهدولت

                                                                                                                                             
1. Most Class-Ridden Country under the Sun & New Class  
2. Community, Society, Customs, Institutions, Associations, Members, Purposes   

فزاره3 البته، . حاکمیتدولتسق طدرحا ِ»ی قدرتو جهانیب دنِ عصر در می«شدنها هم ریشخند فاهی ش د:،
 Mixing Up of Is andزنندهمیشهازیکترکیبثابتِهستوباید)شدندولتحر میهاییکهازضعیفاین»

Ought)فیرندبهرهمی(»Hammarlund, 2005: 6.)
4. Capitalist Security Community (CSC) 
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فردش هنگتضمین مالی های این در اما استفتاست. فهمیدنی یکنکته افرمیان، که

دولتفرمان دوس یهفرماییِ 9خارجیوداخلیها،
 (Opello & Rosow, 1999: 152داشته )

حاکمیتخارجیدولت جامعهباشد، نا  امروزه آنچه زیرا استو فرفته قرار تحتفشار ها

منطقهمدنیجهانیبه واقع، غیرخ دفرفتهدر 9339سرزمینیجهانی)ضیائیبیگدلی، :94)

خ دبرآنهستندوازسهمد تشکیلدادنسیطرهازدستآرامیدرحا هابهکهدولتاست

الف است: و-شده کلیساها و احزاب مانند ملیو نهادهای پی ند حالل رسمی نهادهای

حرفهاتحادیه مجامع و مذهبی محافل و رسانهها و بای شبکه-هاو غیررسمی ها،پی ند

فروهجنبش و جنبشها و جنبشللح مانند اجتماعیو پهای جنبشسبزو و زنان -های

نهادهایجهانسازمان و بینها عف  و بدونمرز مانندپزشکان پایشآزادیوفراو المللو

(.Baker, 2002: 115رلددم کراسی)

بهدولت خها فرافیر قدرت کاهش بار زیر میسختی به د روندو سبب،همین

 نیازمند فیزیکی( ن ینمدنی)مجازییا اجتماع اجتماعیمهندسی»پدیدارشدن طریق« از

پدیدارشدنمفه   اجتماعیِ مهندسی است. دانش مدیریت و کاربست طراحی، سازی،

کاربستتکنیکاجتماع/جامعه راهرو از میامکانSEPE»6»جدید مبتنیپذیر که فردد

هایپیشیندرهمراهیباپیشتازیهاوشگردهاوتجربهسازیوکاربستایدهبرشبیهاست

به ن ین کمینهباورهای دش اریمنظ ر اقتصادی،ساختن اجتماعی، محیط از ناشی های

آم زشی) برساختهAdjibolosoo, 2006: 13 &19سیاسیو جماعت/فمیشنافتمجازیِ .)

هایوازجنسبایدهایبرآمدهازهستف نهداردایمهندسیمایهبُننگارندهدرن شتارنیز

به است. همانم ج د سخن، دیگر که ادامهم بایل،»ف نه یتکن ل  یکدستاستو

یفرد » 9335)عاملی، جماعت31: تداو  نیز مجازی مدنی اجتماع م ج د(. طبیعی های

وکهجهانواردعصرمجازیشدهاستدیرزمانینیستشکلوباابزاریدیگر.استاماب

«جهانیدهکده»دنیابهیکففتهب دچهرهل هانمکمارشا ترآنکهاززمانیکهدرست

زمانه وارد دنیا فشت، خ اهد دهکدهدفرف ن ب دو شده ن ین پ یشای که فشرده ای

 آنالین تماعیاج هایشبکه»سبب:دهد.زینرخمی«لحظه»دنیادرآفاهیدرچهارف شه

                                                                                                                                             
1. Inside Sovereignty / Outside Sovereignty  
2. Social, Economic, Political, Educational 



 119 برساختنِ گمینشافت مجازی در روزگار کرونا
 

 ایشبکهع امل بین ارتباطات وتعامالت هاآن در که هستند ارتباط برقراریاز خالی فر 

فیردمی قرار پشتیبانیم رداینترنت زیرساخت و فنی پایگاه یک ت سط  هاشبکه این در.

ع املتا ش دمیباعث کهباشد پی نددهندهعنصریت اندمی مشترکنیاز یاو عالقه هد ،

قرارحقیقی جمعو اجتماعیکدرکهکننداحساس فیزیکی حض ر بدون حتیمرتبط

«اندفرفته خجیر، و 9313)خانیکی جامعه9(.31: از کهن تعریف 6سیاسیبنابراین،

به نیز دیگری بُعدِ و جنبه اکن ن است:)جمعیت/سرزمین/حک مت/حاکمیت( فرفته خ د

زینمجازی شاید، ازب دن. بت ان مجازیجامعهپس مجازی/سرزمین3سیاسی )جمعیت

کروناویروسدر آنکه ب یژه نیزسخنففتو مجازی/حک متمجازی/حاکمیتمجازی(

مجازی بسیار دنیای با روزفارکن نی،شدههمراهی وارد را 4خائ سجهان این»کرد:

سازیلهایزوسیاستکش رهاازبسیاریتاشدسببالمللیبینسطحدرسهمناکوضعیت

فیرنددرپیشراملی وه اییوآمدهایرفتبستند،همسایگانبرراخ دمرزهایهاآن.

راغیرمصرفیومصرفیکاالهایورودکردند،قطعحتیومحدودبسیاررادریاییوزمینی

هایهمکاریوهابرنامهازبسیاریوقراردادندبهداشتیبسیارشدیدکنتر تحتومحدود

کش ریهرفضاایندر.درآوردندتعلیقحالتبهثان یاطالعتاراایفرامنطقهوایمنطقه

ناپیدامهاجماینقربانیمباداتابکشدکنارهمسایههایفلیمازراخ دفلیمکردتالش

سا هشتاددرخ دمیزانکمترینبهالمللیبینتعامالتوشدبستهدرهاترتیببدین.ش د

احساساتیب دوهمراههمهاملتوهادولتمنفیاحساساتبابعضاًپدیدهاین.رسیداخیر

راویروساینشی عوکردمتهمبی ل  یکحمالتبهراخ دپیشیندشمنانورقباکه

دانسترقیبمهاربرایشدهطراحیایبرنامه کهب دجدیدیناسی نالیسمرواجآغازاین.

حتیودفاعیسیاستاتخاذوسرزمینیمرزهایچ بچاردرخ دازحراستبرهم

                                                                                                                                             
است9 شده داده نشان نامبرده، پژوهش در شبکه. از کشفکه دارد: وج د انتظاراتی چنین مجازی، اجتماعی های

نهمسانی معرفی مشترک، عالیق و جامعهها دربارهابهنجاران ففتگ  اطالعات،چالشمدنی، آزاد جریان مدنی، های
فعایتمدنی،فرایشمرد بهها،کاهشهزینهرسانهاوپیا فسترشقلمروفعالیتمدنی،تعددوتن عمخاطباندرشبکه

ابزاردفاعازبافزارها،دستههاونر ب دنودوس یگیشبکهافزارها،تعاملیهاونر شبکه ندینظراتم افقانومخالفان،
ارتباطی،تق یتسرمایهنهادهایمدنیوحزبی،ابزارمقاومتمدنیکنشگراندرجامعه،ارتباطبیناعضاوایجادحلقه

(.56-9313:47)خانیکیوخجیر،انسانیواجتماعی،افزایشقدرتانتخابشهروندانوبازتابندفیوافشافری
2. Body Politic  
3. Virtual Body Politic  
4. Chaos  
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قبا تهاجمی بهرهایدئ ل  یکهایتراشیدشمنازهموداردتأکیدبیماریایندر

«فیردمی 9311)ماح زی، 33و37: ت دهکائ س(. عبارتاز برهماستشکلودرهمبی،

بُن خصلتبنیادینآن، تهیگیفستردهکه به پیشجهانآش بیاستو ازآفرینشهستیِ

هایکهردهفردد.درستاستکههستی،پدیدارمیش دوامادرپیکائ ساستففتهمی

دههف نه از کرونا ویروس نمایان9132ف نِ اما ب ده شده شناخته شتابانمیالدی شدن

ئکهدرپسکائ سی/آش بیاست،همانلحظه6291کروناویروسازووهانچیندردسامبر

بازفشتبهعصر اینهستین ین، بهترکه چه هستیدیگریشکلخ اهدفرفتو خ د،

هایمجازی.بارجماعتهاباشدوالبتهاینجماعت

کرونا بحران انسانیفضایواقعیجامعهویروس،هنگامیکه های و بیمار اجتماعاترا

 را کردبشری نمیخل ت همه، که نم د فرام ش ک ششت ان اجتماعی،هایفیرشدن

شدتایکباردیگرسبب،رساناجتماعیهایپیا اقتصادیوفرهنگیدرفضایمجازیوشبکه

ت ت انمندسازیضرورت م رد مجازی فیرأدنیای قرار نمیکید د. که برد یاد از درت ان

خل تکرونا زدهروزهای که معم  ِقد حتی فضاهرروزهزدن هادر برای عم می تنِی

بیمارییدتهدهاانسان آممیشماربهزاو شبکهایند، و مجازی پیا ابزارهای رسانهای

زندفیبدونزدودندومیهاقرنطینهراازیادلحظهبههلحظوتلخیاجتماعیب دندکهسنگینی

اینترنت،شبکه رساناجتماعی،تل یزی نوحتیابزارهایمدرنهایپیا ف شیتلفنهمراه،

هایکرونایینهتکن ل  یدرروز اینازدیگرس ،استبلکهتص رناپذیرودهشتناکتنها

امکاناتا و حقیقتبزارها انسانتبدیلشدنجمعیمردمانزندفیغیرقایلتردیدهایبه د.

بنابراینفقطم ج دیاجتماعیبه ارتباطوارتباط»شماراستو ارتباط، سازکهسبباست«

پاند در اما دش ارهحیاتجمعیاست. میکرونا، چگ نهبنیادینزندفیبشریاینشدکه

غرقمی بدون بهت ان انزوایاجتماعی، در فرفتشدن فالله افراد شمارشکلفیزیکیاز .

اندورابرفزیدهقرنطینهیفزینه،خاطرشی عویروسکروناجمعیتجهان،بهبسیارزیادیاز

نهقرنطینه ایکه وآمدهارفتردهفستکاهشسازسببتنها بلکه جهانشده پی نداندازهدر

دادنبایکدیگر،ازدستهاانسان،دچارکاهشساختهاست.سابقهبینح یبهنیزهاراانسان

،دارایعاطفهآنکهانسانانگیزترغمترسندکههمدیگررادرآغ شبگیرندوبیمدارندومی
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ازهمن عانخ دتادومترفاللهبگیردوبرایستدچارانزوافزینیاجباریشدهوناچارا

ازکرونا،پیشماسکبزند.انسانیکهتاهافاهوتفریحبهاماکنعم میومراکزخریدرفتن

خ دراعض ،آزادانهازآزادیخ دچشمبپ شدتااستشدهحاضرهب د،امروزطلبآزادی

بداندوبر کندرفتاراساسق انینجامعه تنهاانسانِایف و با تنهات، رازهمیشهپاندمیکرونا

است شده لر . و آزادی بر انزوا بهترجیحِ تنها آرزوها، به دسترسی از منظ رنظرکردن

قراریاحساسبیسازپیدایشسببوس زاندهایاعتمادرامیریشهماندن،بیمارنشدنوزنده

انسانوناامنیدرروحور وبرودتبریدفیاجباری،ویروسکرونافردد.هامیوانورفتارِ

روابطاجتماعیباجتماعیرا فردانیدهر عاملیکهاستچیره انسانمیو اوجت اند به را ها

زندفیبکشاند.ادامهازکشیدندستمیدی،افسردفی،فشارروحیودرنهایتبه ن
 

 گیری نتیجه
تعطیلیکشاندهاستو به را ش قوکهزمانیپرازش روهاییانمککروناویروسدنیا

اعما مردمانانهزندفیروزدرکهف نف نههایمحدودیتدلیلبهاکن نب دندسرزندفی

هاوممن عیتشدنمدرسهمنعآمدوشد،بسته:اندشدهوج شجنبآوروکماست،دلهرهشده

ت انیمبهزندفیماکیمیکهپرسشایناست.و...پرشمارهایوتجمعوفردشگریسفر

پایانعادیبرفردیم ففتهوخ اهدکشیددرازابهزیادیزمانِمدتج النکروناویروس.

کن نیراهبرد.یزیادیرابشربایدبااینویروسسروکلهبزندهاشایدحتیسا ش دکهمی

نمیبخشکردنتعطیل جامعه هایبزرفیاز درازمدتادامه یابدت انددر زیرا هایآسیبو

سیاسیاقتصادی،اجتماعی راهبردیچنو ب د.مصیبتان خ اهد انسانیبار ج امع بهتما 

بحرانرفتِبرونراهبرد دارنداز بهراهیونیاز بازفشتبهمحدودیتشدنهبرداشتکه و ها

عادی یابدروا  فرجا  روزمره .زندفی کرونا اما ش د.انگار ناپدید نیست اشتنبردقرار

بههایِمحدودیت کاهششی عویروسمنجر مبتالیانامعنبه، ویافزایشمجدد بیماران و

وج دبرایبرونخ اهدب د.درفذشتگان راه سه بحرانکرونا از آشفتگیبرآمده رفتاز

ابتالی واکسیناسی ن، ایجادمص نیتایجادیاکافیتعدادبهمرد دارد: و تغییراتفسترده

ماهبردبارینشانداد93تا96کمبایستبرایواکسندست.ج امعافرادورفتاردردائمی

کشدودرازامیکمدوسا بهخ دیوطبیعی،دستتامص نیتایجادش د.مص نیتخ دبه
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 استپرسشاما کرداین خ اهد پیدا ادامه مص نیت این آیا زیراکه یهاویروسکرونا،

ایمنیبدنامانهسرماخ ردفیعادیدارند،واکنشضعیفیدرسماننددیگریکهع ارضی

رسدتنهانظرمیبنابراین،بههامبتالش ند.کنندومرد شایدبارهادرزندفیبهآنایجادمی

هاازآشفتگیتغییراترفتاریاستتابت انیمساختنبدیلجایگزین،پدیدآوردنوهمیشگی

وج یس  ودرجستن شتارکن نیدرپی ستگیبافزینه.یمهایکن نیرهایییابوبحران

جمعیج امعانسانینگارشزیستِدستهسازوکاریبرایپدیدآوردنتغییرهمیشگیدرشی ه

شد.

برخینقاشی کروناویروس، فرافیرشدن آنپساز در ب دندو معنادار بسیار درها میان،

هاآزادب دندوحی اناتدرقفسواماازاینانسانیششدکهپهانشاندادهمییکیازنقاشی

دیدارنشینشدندواینحی اناتب دندکهآزادانهبههادرقرنطینهوقفسباشی عکرونا،انسان

میانسان ها رانکاف ایشیلی)که ماجرایباغوحششهر انگار باغآمدند. برخال دیگر

تماشاکنندهادرقفسمینسانها،حی اناتدرآنآزادندواوحش (درروندتاحی اناترا

همه بهعمل، و شده جامعهفیر است. پی سته بینوق ع چندین المللی است چندسا  کهو

آش ب بحرانفرفتار و ها فر  از استو ذوبهایف ناف نشده و یخشدنه ا هایشدن

جاری و سیالبقطبی بهشدن و زمینزیرآبها غذاییرفتنِ م اد کمب د و کشاورزی های

هایپناهندفیوشدنبیکاریوافزایشدرخ استهاوافزونفرفتنمهاجرتفرفتهتاشدت

شدنخطربی تروریسموترشدنتروریسموافزونهایکشتارجمعیوفستردهفسترشسالح

هااستوزیرابحرانهایطبیعیوفسترشفقرو....کروناویروس،بحرانِفاجعهرشدفزاینده

هاونظمی،دولتهایبحرانوبیتنهاییت انستتما دنیارامت جهخ دسازد.درهنگامهبه

دانند،فیرانهبهجامعهرامنحصرمیبخشیسختمردانکههمیشهبرایخ د،حقِّانتظا دولت

بهفرلتیطالییمی نهادسیاستوزمامداریترینمثابهعالییابندتادوبارهقدرتدولترا

درپیبرآمدهازبحرانکروناویروس،افرادراهایپیسازیرخمردمانجامعهبکشند.قرنطینهبه

پیشروانیمیهایروحیدچاربسیاریازبیماری اکن نمغل بِازاینکندوفردِ دولترا،

منزوینشینکن  و تنهاتر و درخ دفرورفتهتر و افسردهتر و میتر وضعیتفقدانتر در کند.

ت اندبشر،میزیستهتازهدولت،تجربهفیریفزایندهمدنیوقدرتجماعتوضعفجامعه
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ایناچارفرفتارآمدهدرشبکهراازاضمحال وتنهایینجاتدهد.زیستکن نیبشربه«فرد»

،بشر«جماعت»سازیزندههتارمانندازساختکارهاوسازوکارهایمجازیاستوبنابرایندوبار

بیماریبرد.آوردواورابهخل تهمگنانوهمسانانوهمکیشانمیراازتنهاییبیرونمی

ک ویدجهان چالش91-پیمای بر افزون نظا ، برای که ه لناکی سیاسی،های های

سیاستسیاست و ج مداران و دنیا آزمایشیسترگبرایمردمان آورده، پدید امعفذاران

 استو شده نیز قرنطینهتعطیلیضرورتانسانی اجباری، دورینشدهای پیاپی، فزینیهای

پراکنده یکدیگر، از انسانمردمان فاللههاشدن ف ناف نفذاریو تمامیهای اجتماعی،

زندفیشی ه پیشین بشردستههای جمعی ب یژهرا انسانیدر روابط دستخ شم ض ع

یکیازعن انبهراانسانآمیزکروناویروس،بدبیاریفاجعه.کردهاستبسیارهایف نیف نه

ف نهاجتماعی زمینترین روی م ج د اجتماعیهای شاید دنیا()و م ج د شدتبهترین

کهوزندفیتأثیرقراردادتحت چشمگیریوابستهبهبسیارمیزانبهمردمانج امعانسانیرا

استهایکناکنش اجتماعی از ساخت.بیخ، دفردیسی دچار انسانزندهوبن بهب دن ها

همپی ندی و میارتباطات تندرست پی ند، برقراری با مردمان استو وابسته باها و فردند

دنشبهماندندرخانه،محدودش ند.اجباروالزا خاطرمیفزینیازهمدیگر،رنجیدهدوری

خالیازشادمانیوپرازاسترسهاراسانانهاودورکارشدن،زندفیشخصیوکاریدیدار

زندفیازبردنلذتپساکرونا،بازفشتبهشرایطعادیدردروانساختهاستوب یژهآنکه

دسته هم درکنار دورانبرجاماندههایاسترسوترسبدونهاب دنجمعیو فیریاوجاز

هایکاریباتبهمحیطوحتیبازفشب دنشادباشیوخ ش،پرداختنبهفردشوکرونا

کهمردماناکن نمشخصاستد.ازهمرسنظرمیغیرممکنبهشایدخیا راحت،دش ارو

زندفیپیشینخ دهستندوج یبازفشتیسریعبهشی هاندازهدرجستج امعانسانیتاچه

هاوفاهیایشهاونهاوخیابانوخ شدارندکهدوبارهبدونترسوبیموواهمه،درک چه

رست رانب ستان و بهها اما بگذارند. قد  عم می فضاهای و میها آیندهنظر زندفیرسد

هایباشیها،بسیارناهمانندبازندفیکن نیمردماناست.بنابراینشایدخ شاجتماعیانسان

دیکوهایازنززدنوف وفپبردنازففتوبرخاستبادیگرانولذتبرآمدهازنشست

هاسازیاجتماعمدنیانساندوستانهبادیگرمردمان،ماننددورانپیشاکرونانگرددواماباززنده
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انسان شد خ اهد سبب مجازی( فمینشافت بازسازی )و زمانبیشها، قدر هایازپیش

زمانازدست و پیشرفته دوستی،روهای شریکب دنباهموآمدها،رفتها، و درها ب دن

 جمعیخ درابدانند.زندفیهایدیوشاغم

 



 115 برساختنِ گمینشافت مجازی در روزگار کرونا
 

  منابع
 فارسی -الف

،تهران:ق مس.علمسیاستبنیادهاینظری(،9313اردستانی،علی،)-

،ترجمه«دهدهایعالمگیرتاریخراتغییرمیچگ نهبیماری»(،9311اسن دن،فرانک،)-

 سیاسی، اقتصاد نقد فروه کتاب: در کریمی، منظرشیرین از سیاسیکرونا نشراقتصاد ،

.www.pecritique.comالکترونیک

،تهران:مرکزرشدمثبتکرونا،«کرونا،ویروسیاجتماعی»(،9311ایزدبخش،حمید،)-

دانشگاهاما لادق.

-( رضا، آس ده، محمدتقیو جامعه»(،9313آذرشب، ،«سیاسیمدنیدرت سعهجایگاه

.3،شماره3،سا سیاسیراهبرد

)با- تا ، 9372تام ر، ترجمهشناسیجامعه(، حسینی، سیدحسن و منص ر سیدحسن

کلجاهی،تهران:امیرکبیر.

،ترجمه«فذاریاجتماعیبراساسآرایهاناآرنتهنرفالله»(،9311برشت،کیت،)-

.www.pecritique.comشیرین،نشرالکترونیک

حسنچاوشیان،تهران:،ترجمهعیهایاجتماطراحیپژوهش(،9337بلیکی،ن رمن،)-

 نشرنی.

-( یاک سالو، 9339بی تیگن، ترجمه«مدنیمنشسیاسیجامعه»(، عبدالعزیزم ل دی،،

 .4،شماره4،دورهایرانشناسیجامعه

آش بباردارلبحروشندیگریاست:فذارازشبتیره»(،9311اهلل،)پیمان،حبیب-

.99،شمارهپ یه،«ضعیتپسااومانیسمابژهدرو-پارادایمس  ه

-( کنت، 9316تامپس ن، جامعهق  نقل(، در کلیدی ترجمهشناسیهای ت کلی،، نیره

تهران:ثالث.

-( محمد، 9333ت حیدفا ، آینده»(، چالشملتدولتساختارهای و فرارویها های

.7،شماره6،سا سیاسیعل  پژوهشنامه،«هاآن

جا- )تیرمن، 9316ن، می(، تقدیم آمریکا فرامیداشتدم کراسیو برای922کند: راه



 (33)پیاپی  99 تابستان، 33شماره  ،نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 113
 

اهللمیثمی،تهران:لمدیه.لطف،ترجمهفندزدنبهدنیا

-( ،ترجمه«مدنیایجادجامعه»(،9377تیلر،چارلز، ،راهبردیمطالعاتمسع دلادقی،

.6،شماره9دوره

.33،شمارهراهبرد،«وجایگاهدولتش ندفیجهانی»(،9334ج ادیفتح،سارا،)-

-( ن آ ، 9337چامسکی، برایسیطره(، تالشآمریکا بقاء: ترجمهجهانیهژم نییا ،

آس دهن ین،تهران:اطالعات.

فریدونفاطمیووحیدبزرفی،،ترجمهمدنیودولتجامعه(،9377چاندوک،نیرا،)-

تهران:نشرمرکز.

،انسانیعل  پژوهشنامه،«مدنیدم کراسیوجامعه»(،9332)حریریاکبری،محمد،-

.61شماره

-( سجاد، سرحدی، آرشو 9316حیدری، اندیشهدوفانه»(، در دورکیم:فرد/جامعه

.3،شماره94،دورهایرانشناسیجامعه،«ایکاذبیاواقعیدوفانه

-( ی سف، هادیوخجیر، وچالظرفیت»(،9313خانیکی، هایاجتماعیهایشبکهشها

.97،شماره5،سا ن ینهایرسانهمطالعات،«مدنیایرانمجازیبرایجامعه

-( کریست فر، 9371دماث، دولت»(، عصر سرنیامده؟چرا ترجمه«بزرگبه اهللحبیب،

.5،شمارهایمنطقهمطالعاتکمالی،

،راهبردیمطالعات،«دولت-ددرآمدیبرمبانینظریض»(،9333دیباج،سیدم سی،)-

 .3،شماره7سا 

آوربازفشتبهاجتماع:نابرابریومخاطراتکرونا،پیا »(،9311دینیترکمانی،علی،)-

.99،شمارهپ یه،«برایفقرا«درریسکجامعه»بیشتر

-( عبدالکریم، 9335رشیدیان، شخصپست»(، مدرنتا «مدرنازفرد دورهفلسفهنامه، ،

.9،شماره34

)سبزه- محمدتقی، 9333ای، تحلیلمقایسهمدنیبهجامعه»(، اجتماعی: قرارداد ایمثابه

.66،شماره1،سا سیاستوحق قپژوهش،«هایهابز،الکوروس اندیشه

)سبزه- محمدتقی، 9319ای، ر یمجامعه»(، مقابل در تمامیتمدنی تحلیلهای خ اه:



 111 برساختنِ گمینشافت مجازی در روزگار کرونا
 

جامعهشناسانهجامعه به شرقی اروپای «مدنیرویکردهای دورهایرانشناسیجامعه، ،93،

.6و9هایشماره

-( حسین، 9335سلیمی، جامعهرابطه»(، ستیزهمفه می للحمدنی، و درج یی طلبی

.4،شمارهسیاسیعل  پژوهشنامه،«اندیشهسیاسیعرله

فرا،تفسیرییاسی:رویکردهایاثباتپژوهشدرعل  س(،9319سیدامامی،کاووس،)-
مطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعل  ،تحقیقاتوفناوری،تهران:پژوهشکدهوانتقادی

ودانشگاهاما لادق.

.99،شمارهپ یه،«یابیدرعصرکروناخ یش»(،9311شریعتی،س سن،)-

نک یی- )لرامی،سمیهو نفیسه، تاعتقادیوحق قیمکاتببررسیماهی»(،9313مهر،

.33،شماره1،سا کالمیاعتقادیهایپژوهش،«فردفرایییاالالتفرد

پژوهش،«المللمدنیجهانیوحق قبینجامعه»(،9339ضیاییبیگدلی،محمدرضا،)-
.7،شماره4،دورهسیاستوحق ق

-( سعیدرضا، 9335عاملی، ت»(، همراه: تلفن و کن ل  یفردفراییوفردفراییجدید

.9،شمارهرسانه،«ه یت

مدنیدرایرانمعالربابررسیم انعتاریخیاستقرارجامعه»(،9336علم،محمدرضا،)-

 .33عل  انسانی،شماره،پژوهشنامه«تکیهبرناکارآمدینخبگان

.93،شمارهنقطهسه،«نا خداوندافسردفیبه»(،9311علیانی،ک روش،)-

-( داود، زندی، 9373غرایاق تطبیقیالکوجامعهرابطه»(، بررسی دولت: و مدنی

.94،شمارهراهبرد،«فرامشی

-( قبیله،مفه  امنیتدرقالبف نه»(،9337غرایاقزندی،داوود، هایمختلفدولت:

.4،شماره99،سا راهبردیمطالعات،«شهر،امپرات ریودولتمدرن-دولت

روحغف- جعفری، محمدو ) ری، 9337اهلل، جامعهسرمایه»(، واجتماعی، مدنی

.6،شماره3عل  سیاسی،سا پژوهشنامه،«س یهمتقابلیایکدم کراسیورابطه

هایتغییروتداو فراوس یههایت سعهشدنودولتجهانی»(،9313کاظمی،حجت،)-

.9،شماره44دوره،سیاست،«نقشدولتدرفرآیندت سعه



 (33)پیاپی  99 تابستان، 33شماره  ،نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 111
 

-( ف ردون، 9377کریستنسن، بینجامعه»(، حق ق حاکمیت و جهانی ،«المللمدنی

.93و95حسینشریفیطرازک هی،راهبرد،شمارهترجمه

-( بروس، 9371ک ئن، ترجمهشناسیمبانیجامعه(، فاضل،، رضا غالمعباست سلیو

تهران:سازمانسمت.

-( پیتر، 9332کی یست ، ترجمهشناسیهایبنیادیدرجامعهاندیشه(، من چهرلب ری،،

تهران،نشرنی.

)فل- احمد، 9331محمدی، سامان»(، برای پیشنهادی سیاسی: تاریخ دهیبازتعریف

.34،شماره62نگاری،سا تاریخنگریو،تاریخ«پژوهیتاریخسیاسی

.9،شماره9،سا پژوهیدولت،«دولتبندیوبریمفه  »(،9314محمدی،احمد،)فل-

-( سیدبهزاد، 9314لسانی، اندیشه»(، «لیبرالیسمدولتدر ،عم میحق قهایاندیشه،

.3،شماره5سا 

نالرمفقیان،تهران:،ترجمهبشریج امعسیر(،9331لنسکی،فرهاردولنسکی،جین،)-

علمیوفرهنگی.

-( دانیل، 9335لیتل، د(، اجتماعیتبیین عل   ترجمهر تهران،، سروش، عبدالکریم ی

 لراط.

-( رضا، 9311ماح زی، دوفانه»(، و انترناسی نالیسمکروناویروس و ،«ناسی نالیسم

جستارهاییدرابعادفرهنگیواجتماعیبحرانویروسدرکتابحسینمیرزایی،ک ششبه
واجتماعیوزارتعل  ،تحقیقاتویمطالعاتفرهنگی،تهران:پژوهشکدهکرونادرایران

فناوری.

-( سعید، قهفرخی، 9312مدنی برنامهجماعت(، و جماعتفرایی تهران:مح رهای ،

یادآوران.

-( سعید، قهفرخی، 9311مدنی سه»(، بحران: در وجماعت اقتدارفرا لیبرا ، راهی

.99،شمارهپ یه،«فرایسیاستاجتماعیدرمبارزهباکروناجماعت

-( جیمز، 9377مدیس ن، ترجمه«مدنیجامعه»(، ، رونقی، ،راهبردیمطالعاتسیمین

.6،شماره9دوره



 119 برساختنِ گمینشافت مجازی در روزگار کرونا
 

ایرشتهمطالعاتبین،«معناومبنایتبییندرعل  اجتماعی»(،9315مردیها،مرتضی،)-
 .4،شماره3دوره،درعل  انسانی

-( ترجمه«فیریجهانیرزاتیدرزمانهمهسیاستمبا»(،9311مزادرا،ساندروز، میترا،

 نقداقتصادسیاسی، فروه درکتاب: اقتصادسیاسیی سفی، ازمنظر الکترونیککرونا نشر ،

.www.pecritique.com.

-( مسع د، غفاری، علیو ساعی، اعظمو 9313مقدس، تثبیتجامعه»(، و مدنی

.63،شماره3 ،ساسیاسیمطالعات،«دم کراتیک:درآمدینظری

پژمانطهرانیان،،ترجمههاشنبهمحفلفلسفییک(،9313کا اسمیت،الکساندر،)مک-

تهران:هرمس.

-( کتی، 9377مکل این، جغرافیایجامعه»(، در پیشرفت ت سعه: جغرافیای و مدنی

.3،شمارهمدرسمرجانبدیعیازنداهی،،ترجمه«انسانی

 ،تهران:سازمانسمت.رهیافتوروشدرعل  سیاسی(،9337من چهری،عبّاس،)-

-( سیدرضا، 9313م س ی، تروی فردفرایی»(، و اولیه «خیرهای دورهسیاست، ،44،

 .4شماره

.932،شمارهکرفدن،«الفصلی  »(،9311میرفتاح،سیدعلی،)-

،سا پژوهیدولت،«سیاسیمالزمتدولتوعدالتدرفلسفه»(،9317نصر،مهدی،)-

.94،شماره4

-( حمیدرضا، محمدی، حمیدرضاو 9315نصرتی، فرسایش»(، یا تداو  مفه   تبیین

.4،شماره9،سا سیاسیجغرافیایهایپژوهش،«حاکمیتدولتملی

،تهران:ت تیا.شناسیمبانیجامعه(،9337فهر،عبدالحسین،)نیک-

-( یانیس، 9311واروفاکیس، اقتصادیکروناپی»(، و ترجمه«آمدهایسیاسی رس  ،

،نشرکروناازمنظراقتصادسیاسیقنبریومریمم الیی،درکتاب:فروهنقداقتصادسیاسی،

.www.pecritique.comالکترونیک

کیا،تهران:چترنگ. مهدیفیاضی،ترجمهمجمعسری(،9313هریس،رابرت،)-

.3،شماره9،دورهپژوهیدولت،«کالبدشناسیف ک ییدولت»(،9314یحی ی،حمید،)-



 (33)پیاپی  99 تابستان، 33شماره  ،نهم دورههای راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 191
 

-( ه من، 9312یزدانی، برآیندتقابلدولتوجامعه»(، ،«مدنیمسئ لیتمدنیدولت:

.3،شماره49،سا حق ق
 
 انگلیسی -ب

- Adjibolosoo, Senyo, (2006), Developing Civil Society: Social Order and 
Human Factor, Hampshire: Ashgate. 

 
- Baker, Gideon, (2002), Civil Society and Democratic Theory: Alternative 

Voices, London: Routledge. 
 
- Beck, Ulrich; Beck-Grensheim, Elisabeth, (2001), Individualization: 

Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, 
London: Sage. 

 
- Burrage, Michael, (2008), Class Formation, Civil Society and the State: A 

Comparative Analysis of Russia, France, the US, and England, New York: 
Palgrave MacMillan. 

 
- Chandler, David, (2004), Constructing Global Civil Society: Morality and 

Power in International Relations, New York: Palgrave MacMillan. 
 
- Goldfischer, David, (2005), “Prospects for A New World Order”, cited in: 

Ersel Aidinli; James Rosenau [Eds.], Globalization, Security, and the Nation 
State: Paradigms in Transition, Albany: State University of New York Press. 

 
- Hammarlund, Per, (2005), Liberal Internationalism and the Decline of the 

State, New York: Palgrave MacMillan. 
 
- Heath, Maureen, (2019), The Christian Roots of Individualism, London: 

Palgrave MacMillan. 
 
- Hirst, Paul, (2005), The Pluralist Theory of the State, London: Routledge. 
 
- Layton, Robert, (2006), Order and Anarchy: Civil Society, Social Order 

and War, Cambridge: Cambridge University Press. 
 
- Migdal, Joel, (2004), State in Society: Studying How States and Societies 

Transform and Constitute One another, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

 
- Opello, Walter; Rosow, Stephen, (1999), The Nation-State and Global 

Order: A Historical Introduction to Contemporary Politics, Boulder: Lyenne 



 191 برساختنِ گمینشافت مجازی در روزگار کرونا
 

Rienner Publishers. 
 
- Tonnies, Ferdinand, (2001), Community and Civil Society, English 

Translation by Jose Harris & Margaret Hollis, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

 



