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پیش گفتار

ــات  ــوم انســانی و مطالع ــردی پژوهشــگاه عل ــه ی توســعه ی راهب ــده ی برنام ــای عم از محوره
فرهنگــی، ســمت دهی نتایــج تحقیقــات بــرای مواجهــه بــا چالش هــای اجتماعــی و 
بومی ســازی و کاربردی ســازی پژوهش هاســت. پژوهشــگاه بــه حــول و قــوه ی الهــی، در 
ــای  ــی و ارزش ه ــگاه دین ــای ن ــر مبن ــن اصــل اســتوار ب ــه ای ــاً ب ــه عمیق طــول اجــرای برنام
ــز پیشــبرد هــدف  ــی پژوهشــکده ها و نی ــه ی عملیات ــوده و برنام ــد ب ــی پای بن فرهنگــی و بوم
کاربردی ســازی علــوم انســانی را نیــز تدویــن کــرده اســت. در ایــن میــان یکــی از چالش هــای 
کنونــی جامعــه ی مــا کــه بــه امــری اجتماعــی تبدیــل شــده و حتــی ســبک زندگــی را نیــز 
دســتخوش تحــول کــرده، بیمــاری فراگیــر و تاثیرگــذار کروناســت کــه پژوهشــگاه از همــان روز 
نخســت بــا درک ایــن نکتــه کــه شــیوه ایــن بیمــاری ابعــاد مختلــف انســانی فرهنگــی را بــه 
همــراه خواهــد داشــت و ضــروری اســت کــه در مواجهــه بــا آن،  روحیــه ی امیــد و مقاومــت 
در جامعــه تقویــت شــود، بــا برنامه ریــزی و اجــرای طرح هــای مختلــف پژوهشــی و رســانه ای، 
بــه ایــن مهــم پرداختــه اســت کــه اینــک بخشــی از نتایــج ایــن کندوکاوهــا در قالــب جلــد اول 

ــم می شــود. ــا« تقدی ــوم انســانی و کرون ــه ی »عل مجموع
ــن پژوهشــگاه  ــوان بزرگتری ــه عن ــات فرهنگــی ب ــوم انســانی و مطالع ــع، پژوهشــگاه عل در واق
ــای  ــر از فض ــری واف ــون و بهره گی ــگردهای گوناگ ــیوه ها و ش ــا ش ــور ب ــانی کش ــوم انس عل
ــه  ــد اجتماعــی را ب ــت و حفــظ انســجام و امی ــوم انســانی  در هدای مجــازی، کارکردهــای عل
منصــه ی ظهــور رســانیده اســت کــه از جملــه ی آنهــا می تــوان بــه راه انــدازی پویــش اجتماعــی 
امیــد، برگــزاری نشســت های تخصصــی و برگــزاری همایــش مجــازی ابعــاد گوناگــون انســانی 
ــا و... اشــاره کــرد و افــزون  ــا، طراحــی پایــگاه داده هــای مربــوط بــه ابعــاد انســانی کرون کرون
ــز  ــا را نی ــی کرون ــانی و فرهنگ ــاد انس ــی ابع ــازی بین المل ــزرگ مج ــش ب ــرح همای ــر آن ط ب
ــا مشــارکت اســتادان و پژوهشــگران رشــته های مختلــف  ــه زودی ب در دســتور کار دارد کــه ب

علمــی برگــزار خواهــد شــد.
ــون صــورت  ــی کــه تاکن ــرای اطــالع و بهره منــدی پژوهشــگران از اقدامات در حــال حاضــر، ب
ــاب  ــن کت ــب ای ــگاه در قال ــگران پژوهش ــی پژوهش ــش های علم ــه ای از کوش ــه، مجموع گرفت
عرضــه می شــود. کتابــی کــه عنــوان آن از شــاهنامه ی حکیــم فردوســی در داســتان کیخســرو 
ــاهنامه  ــای ش ــن روایت ه ــه حکمت آمیزتری ــتان، از جمل ــن داس ــت، ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ب
اســت کــه درس جاودانــه ی انســانیت، پایــداری، صیانــت از اخــالق، نگــرش اشــراقی و عرفانــی، 

ــد. ــاز می تابان ــی قدســی ایرانیــان را ب ــران و اندیشــه ی نیــک و متعال منافــع و هویــت ای



ســاختار کتــاب حاضــر، در پنــج فصــل ســامان  یافتــه کــه در مجمــوع ابعــاد گوناگــون انســانی، 
ــق  ــوزه را خل ــن ح ــع در ای ــری مرج ــده و اث ــران را بازکاوی ــا در ای ــی کرون ــی، اجتماع فرهنگ

کــرده اســت. 
اگرچــه ایــن فصل هــا، از حیــث جنــس مباحــث بــا هــم تفــاوت دارنــد. )کــه چنیــن شــرایط 
ــا آن را موجــب شــده  ــز کشــور و ســرعت و عمــق و گســتردگی کرون ــی و چالش برانگی بحران
ــوان گفــت: کل مجموعــه، درنگاهــی کالن و از منظــر فرهنگ ســازی، از انســجام  اســت( می ت
ــان محقــق و  و شــالوده ای اســتوار برخــوردار اســت و مشــارکت دانشــمندان برجســته و جوان
متخصــص را بــرای شناســاندن ابعــاد گوناگــون انســانی ایــن بیمــاری فراگیــر حکایــت می کنــد 
ــری ســازنده و  ــب در خــور توجــه و اث ــژه از جهــت جامعیــت مطال ــه نظــر می رســد به وی و ب
الگــو و بــه نســبت متقــن بــه شــمار می آیــد و نوعــی پایــش وضعیــت امــروز جامعــه ی ایرانــی 

ــا نیــز می توانــد محســوب گــردد. در ارتبــاط بــا ظهــور و شــیوع بیمــاری کرون
ــی  ــا راهنمای ــود، ب ــد ب ــه خواه ــن مجموع ــت از ای ــد نخس ــه جل ــر ک ــن اث ــت ای ــد اس امی
ــّوت آن  ــه ق صاحب نظــران و نقــد محققــان، راه کمــال را طــی کنــد و در جلدهــای بعــدی ب
ــردم و ایجــاد  ــا کاســتن از آالم م ــه همان ــا ک ــن پویش ه ــی ای ــه هــدف مل ــردد و ب ــزوده گ اف
ــل گــردد و دوشــادوش مجاهدت هــای  ــرای ایرانیــان اســت، نای آرامــش بهتــر و گســترده تر ب
تاریخ ســاز و مانــدگار پزشــکان، پرســتاران و همــه ی خدمتگــزاران عرصــه ی پزشــکی، گامــی 
ــران باشــد و  ــت شــریف ای ــه آرامــش و آســایش مل ــت ب ــر و خدم ــه فراگی ــن بلّی ــار ای در مه

ــد. ــب نمای ــی را جل ان شــاءاهلل رضایــت حــق تعال
ــده  ــر ارزن ــن اث ــدن ای ــم آم ــه در فراه ــم از همــه ی ارکان پژوهشــگاه ک در اینجــا الزم می دان
ــت  ــام مرحم ــه پی ــی ک ــه ی بزرگان ــت از هم ــم. نخس ــگزاری کن ــته اند، سپاس ــکاری داش هم
ــر  ــن اث ــا جســتارهای علمــی زینت بخــش ای ــا ب ــد ی ــه شــرکت کردن ــا در مصاحب ــد ی فرمودن
ــاپور(،  ــم دکترپارس ــرکار خان ــی )س ــازی و فرهنگ ــاون کاربردی س ــه از مع ــدند و در ادام ش
ــو(،  معــاون پژوهشــی )جنــاب آقــای دکتــر مالیــی(، معــاون اداری )جنــاب آقــای دکترقنبرل
ــه ی شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی،  جنــاب آقــای دکتــر پاکتچــی،  دبیرخان
ــط  ــرم رواب ــر محت ــور(، مدی ــر علوی پ ــای دکت ــاب آق ــت، )جن ــوزه ی ریاس ــرم ح ــس محت رئی
عمومــی )ســرکار خانــم دکتــر احــدی( و همــه ی همــکاران دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی و 

ــم. ــگزاری می کن ــه سپاس ــگاه مجدان ــای پژوهش ــایر بخش ه س

توفیق از خدا و توکل بر اوست
حسینعلی قبادی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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کلیات

            10                                                                پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   

پیام هم دلی و هم دردی پژوهشگاه با کادر درمانی فداکار ایران

ــان  ــه منظــور تجلیــل از رشــادت ها و ایثارگری هــای کادر درم ــد و ب در آســتانه ی ســال جدی
ــوم انســانی و  ــادی رئیــس پژوهشــگاه عل ــر قب ــا، دکت ــاک کرون ــروس خطرن ــا وی ــارزه ب در مب
مطالعــات فرهنگــی، پیامــی را بــا عنــوان هم دلــی و هــم دردی بــا ایــن عزیــزان ســخت کوش، 

ــان می گــذرد: منتشــر کــرده اســت کــه متــن کامــل آن از نظرت
باسمه تعالی

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سالم علیکم؛
ــهدای  ــه ی ش ــر هم ــت محض ــا درود و تحی ب
کادر پزشــکی و تعظیــم در برابــر فداکاری هــای 
ــی و همــه ی همــکاران شــما؛ ــه جنابعال جاودان

ــیان  ــایی هخامنش ــاوت کشورگش ــون، تف افالط
ــه  ــد ک ــن می دان ــان در ای ــا یونانی ــی را ب ایران

ایرانیــان، پــس از فتــح کشــورها بــه تأســیس روال هــا، ایجــاد ســنت و وضــع قوانیــن دســت 
ــد.  ــم می ش ــف خت ــت دادن حری ــه شکس ــان ب ــایی یونانی ــه کشورگش ــد درحالی ک می یازیدن
شــاید یکــی از دالیــل قــوام تمــدن ایرانــی و عوامــل عــدم اســتمرار شــکوه تمــدن یونانــی در 
همیــن نکتــه ی افالطــون نهفتــه باشــد. مــروری بــر دوران اســطوره ای ایرانــی نشــان می دهــد 
کــه هــر یــک از فرمانروایــان ایــران مظهــری از آفرینــش بخشــی از تمــدن بودنــد. از کیومــرث 
تــا هوشــنگ ... همــه نشــانگر گوشــه ای از فراینــد ســاختن تمــدن ایــن ســرزمین بــه شــمار 
ــان جمشــید  ــه در زم ــود ک ــی ب ــق آیین ــه در آســتانه ی آن هســتیم خل ــوروز ک ــد و ن می آین

متولــد شــد.
نــوروز در حقیقــت تجلــی آشــکار و دوران ســاز تمدنــی اســت کــه عناصــر آن پیشــتر شــکل 
گرفتــه بــود. اکنــون در نــوروز 1399 شمســی صیانــت از ســتون این تمدن در دســت پزشــکان 
ایرانــی، جنابعالــی و همــکاران ارزشــمند شماســت و بدیــن ترتیــب، امــروز بخش هایــی از ایــن 
تمــدن، بلکــه نمــود اصلــی آن در جامعــه پزشــکی و کادر درمانــی ایــران زمیــن تجلــی یافتــه 
اســت. نــوروز امســال فرصتــی اســت کــه ملــت ایــران بــا طالیــه داران تمــدن ایرانــی کــه امــروز 
در کادر درمانــی تجلــی یافتــه اســت ادای احتــرام کنــد. خوشــبختانه نــوروز امســال بــا نــوروز 
ــش  ــت و نوید بخ ــته اس ــراه گش ــوات اهلل هم ــرم صل ــی اک ــت نب ــی بعث ــی یعن ــوی  و اله معن

تحولــی نیکــو و مقدمــه ای فرخنــده بــرای ســالمت جســمی و معنــوی ایرانیــان خواهــد بــود.
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چه خوب که این دو عید مقارن شده و فضایل آنها یکجا جمع شده  است.
   حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت               آری به اتفاق جهان می توان گرفت

امــروز شــما نمــودی از تجربــه ی زیســته تمــدن ایرانــی هســتید و رجــا واثــق دارد کــه نــه از 
ســترگی بیمــاری هــراس داریــد نــه از رجزخوانــی بدخواهــان ایــن ســرزمین بیمنــاک هســتید 

و نــه از ادامــه ی راه شــجاعانه، مخلصانــه و خداپســندانه تردیــد بــه خــود راه نخواهیــد داد.
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی به عنــوان نمــاد تمدنــی علــوم انســانی معاصــر 
و بزرگ تریــن مؤسســه ی پژوهشــی علــوم انســانی غــرب آســیا، همــراه بــا شــبکه ی نخبگانــی 
چنــد هــزار نفــره ی اســتادان و محققــان علــوم انســانِی متصــل بــه آن و بخشــی از نهــاد علــوم 
ــران و  ــی ای ــی کادر درمان ــالص مثال زدن ــا و اخ ــه توان ــت واال، اندیش ــور، هم ــانی در کش انس
جنابعالــی را می ســتاید و تاکنــون پــا بــه پــای اهتمــام ســترگ شــما، پویش هــای فرهنگــی، 
ــی خــود طراحــی، ســاماندهی و اجــرا  ــا مشــارکت شــبکه ی نخبگان ــی را ب اجتماعــی گوناگون
کــرده اســت. مــا همچنــان آماده ایــم کــه در کنــار شــما رســالت انســانی و تاریخــی خــود را 
ایفــا کــرده و در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود، پاســخگوی نیازهــای فکــری، آموزشــی،  

فرهنگــی در چارچــوب اولویت هــای مــورد نظــر وزارت محتــرم باشــیم.
 از درگاه خداونــد متعــال مســئلت دارد کــه بــر تــوان اقــدام، اندیشــه ورزی، هدایــت و مدیریــت 
ــتوانه ی 7000  ــا پش ــی ب ــه ملت ــند ک ــاهد آن باش ــر ش ــار دیگ ــان ب ــد و جهانی ــما بیافزای ش
ــه مقتضیــات خــود را به رغــم آن همــه  ــگاه مهــم تاریخــی تمدنــی چگون ســال تمــدن در بزن
ــش  ــر تن ــد و اگ ــان درک می کن ــتعمارگران و بدخواه ــرن اس ــک ق ــش از ی ــمنی ورزی بی دش

زخــم ببینــد، پرچمــش نخواهــد افتــاد.                         
 نوروز بمانید که ایام شمایید                                       آغاز شمایید و سرانجام شمایید

یَا َمْن أَْرُجوُه لُِکلِّ َخْیٍر َو آَمُن َسَخَطُه ِعْنَد )ِمْن( ُکلِّ َشرٍّ
ارادتمند

حسینعلی قبادی
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دکتر قبادی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا:
پرتال جامع مطالعات انسانی اجتماعی و فرهنگی کرونا راه اندازی می شود

حســینعلی قبــادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا گفــت: پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا کندوکاوهــای مســتمر علمــی کــه از همــان اوایــل ورود کرونــا 
ــران داشــت، تاکنــون برنامه هــای متنوعــی شــامل برگــزاری چندیــن نشســت علمــی،  ــه ای ب
ــی و  ــاالت علم ــه مق ــن مجموع ــازی، تدوی ــای مج ــی در فض ــای اجتماع ــدازی پویش ه راه ان
ترجمــه آخریــن دســتاوردهای حــوزه ی علــوم انســانی را دربــاره ی کرونــا در دســتور کار قــرار 
داد. بــه اســتناد مجموعــه ی دســتاوردها اعــالم می کنــم ایــن پژوهشــگاه بیشــترین توجــه بــه 
بررســی و تحلیــل زوایــای پدیــده ی کرونــا را در ایــران بــه ثمــر رســانده اســت. بایــد توجــه 
ــر ابعــاد بهداشــتی، پزشــکی و درمانــی، تاثیــرات عمیــق روانــی،  ــا عــالوه ب داشــت کــه کرون
ــر، مســئولیت  ــن ام ــه ای ــال داشــت ک ــه دنب ــم ب ــی ه ــی، سیاســی، فرهنگــی و آیین اجتماع

ــد. ــنگین تر می کن ــانی را س ــوم انس ــوزه ی عل ــای پژوهشــی در ح نهاده
رئیــس پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی گفــت: در بحــث شــیوع کرونــا نکتــه ی 
ــز ورق  ــا نی ــدن م ــی از تم ــدت، برگ ــاه م ــیب های کوت ــر آس ــالوه ب ــه ع ــت ک ــم آن اس مه
ــر برجــای  ــد تأثیراتــی عمیق ت ــر دارد کــه ایــن امــر می توان می خــورد و در ســبک زندگــی اث

بگــذارد.
ــه االن  ــت ک ــدار اس ــوی و آیین م ــی، معن ــی فرهنگ ــران، ملت ــت ای ــرد: مل ــد ک ــادی تأکی قب
حتــی قــادر بــه برگــزاری مراســم ســوگ نیســت و ایــن تأثیــرات روانــی در الیه هــای مختلــف 
خانوادگــی، بســتگان و محــالت اثــر می گــذارد؛ بنابرایــن اگــر علــوم انســانی زودتــر در ایــن 
بــاره ورود یابــد، می توانــد راه حــل ارائــه دهــد. طراحــی فضــای مجــازی بــرای ســوگواری ها، 
برگــزاری آیین هــا بــه صــورت مجــازی همــراه بــا دغدغه هــای فرهنگــی و غنی ســازی آیین هــا 

ایرانــی  ســنت های  و 
ــه ای  ــد نمون اســالمی می توان
بخشــی  و  باشــد  آن  از 
آســیب  و  خــالء  ایــن  از 
ــد.  ــران می کن ــی را جب روان
ــدان  ــه می ــر ب ــوی دیگ از س
محققــان  بیشــتر  آمــدن 
علــوم  صاحب نظــران  و 
انســانی بــرای کاســتن از 
ــر اقشــار  آســیب های وارده ب
کــم درآمــد بــا ارائــه راه 
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انســانی و اجتماعــی کمــک شــایانی می کنــد. از مطالعــات  پایــدار حاصــل  حل هــای 
ــی از  ــادی ناش ــائل اقتص ــواع مس ــوان ان ــطه ی آن می ت ــه واس ــه ب ــژه اینک ــه وی ــزود: ب وی اف
آســیب دیدگی کســب و کارهــای کوچــک، خــرده فروش هــا، کم توان هــا و خانواده هــای 

ــرد. ــران ک ــا جب ــه کمک ه ــص بهین ــق تخصی ــت را از طری بی بضاع
ــب  ــاماندهی مناس ــی، س ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل ــس پژوهش ــه رئی ــه گفت ب
ــاال از  ــره وری ب ــا به ــت ب ــه فرهنگــی، اقتصــادی و مدیری ــه و همه جانب ــرای اســتفاده ی بهین ب
ــد در ایــن زمینــه  کمک هــای مــردم، دولــت، نهادهــای عمومــی دولتــی و غیردولتــی می توان
ــه  ــل ب ــن مســائل تبدی ــد ای ــظ شــده و نبای ــد حف ــردم بای ــزت م ــه ع ــه ک ــر باشــد؛ البت مؤث
تبلیغــات شــود، چــرا کــه چنیــن چیــزی بــا عــزت فرهنگــی، اجتماعــی و اخــالق اســالمی مــا 

ــر اســت. در تغای
ــگان،  ــای نخب ــوران اظهارنظره ــاهد ف ــا ش ــن روزه ــرد: ای ــام مســئول خاطرنشــان ک ــن مق ای
ــی  ــن حــوزه هســتیم ول ــر در ای ــوم انســانی و هن دانشــمندان و صاحب نظــران حوزه هــای عل
بــه نظــر می رســد موضوع بنــدی مشــخصی هنــوز در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت؛ در 
ــرد،  ــاره کاری صــورت می گی ــد، دوب ــه کن ــه مســأله ای مراجع ــردی ب ــده ف ــر در آین نتیجــه اگ
درحالی کــه می توانیــم بــا طراحــی یــک پرتــال جامــع در زمینــه ی ابعــاد انســانی، اجتماعــی 

و فرهنگــی کرونــا بــه آنهــا ســامان دهیــم و بــه مرجعیــت برســیم.
وی گفــت: بعــد از 2 مــاه بررســی و مطالعــه، بــا توجــه بــه تجربــه و ظرفیت هــای موجــود در 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی در زمینــه ی راه انــدازی و گســترش پایگاه هــا 
ــه  ــی )ک ــان فارس ــگاه دادگان زب ــانی و پای ــوم انس ــع عل ــال جام ــد پرت ــون مانن داده ای گوناگ
ــه حضــور  ــا توجــه ب ــی اســت( همچنیــن ب ــان فارســی جهان ــرد در زب ــه ف مرجــع منحصــر ب
دانشــمندان متعهــد و عالقه منــد بــه سرنوشــت مســائل و مباحــث مــردم ایــران و تخصص هــای 
بین رشــته ای کــه در پژوهشــگاه وجــود دارد، راه انــدازی پرتــال جامــع علــوم انســانی مربــوط 
بــه مطالعــات ابعــاد انســانی، اجتماعــی و فرهنگــی کرونــا در ایــران بــرای نخســتین بــار توســط 

هیــأت رئیســه ی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی تصویــب شــد.
قبــادی تاکیــد کــرد: ایــن پرتــال می توانــد در ســطوح مختلــف طبقه بنــدی شــود و علمــی- 
پژوهشــی یــا علمی-ترویجــی باشــد؛ گزاره هــا و یادداشــت های علمــی را در خــود جــای دهــد 
و حتــی شــامل ثبــت خاطــرات، فــداکاری پزشــکان، پرســتاران، کادر درمانــی و ملــت ایــران 
نیــز باشــد. بــا توجــه بــه مجموعــه ی تمهیــدات، توانایی هــا و احســاس تعهــدی کــه پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نســبت بــه سرنوشــت مــردم دارد، ایــن پرتــال در چارچوب 
نوعــی مسئولیت شناســی اجتماعــی در هیــأت رئیســه پژوهشــگاه تصویــب شــد کــه بــه زودی 

آن را معرفــی و بــا هماهنگــی وزارت علــوم بــه صــورت مجــازی افتتــاح خواهیــم کــرد.
 تــالش بــر آن اســت کــه وزارت امــور خارجــه، ســازمان یونســکو و آیسســکو هــم در تقویــت و 
غنی ســازی اطالعــات ایــن ســامانه مشــارکت داشــته باشــند و ابعــاد بین المللــی کار تقویــت 

. د شو
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یادداشت دکتر تقی پورنامداریان: 
ملت ایران از این مصیبت 

هم عبور می کند

اســتاد  پورنامداریــان،  تقــی  دکتــر 
نمونــه ی کشــوری و اســتاد برجســته ی 
ــوص  ــی در خص ــات فارس ــان و ادبی زب
در  پیش آمــده  مشــکالت  و  شــرایط 

ــه کــرده اســت کــه متــن اســتاد  ــا، یادداشــتی را ارائ ــروس کرون زندگــی مــردم و انتشــار وی
پورنامداریــان بــه شــرح زیــر از نظرتــان می گــذرد:

ــز  در وضــع ناخوشــایندی پیــش آمــده، کارهــا از مجــرای عــادت  دوســتان و همــکاران عزی
ــزول  ــتن در ن ــر گش ــال مقص ــت. دنب ــده اس ــاری ش ــوار ج ــتری ناهم ــده و در  بس ــارج ش خ
ــر  ــن تســلیم ســپاریم،  ب ــان اســت کــه اگــر ت ــد. اوضــاع چن ــه ســامان نمی کنن ــال کار را ب ب
چهــره ی امیــد رنگــی نخواهــد مانــد. تاریــخ ملــت مــا مصیبت هایــی از ایــن دســت را بســیار 
از ســرگذرانده اســت، ایــن را هــم بی تردیــد از ســر خواهــد گذرانــد و ایــن ملــت بــا فرهنــگ 
ــار از راه  ــد. به ــر می رس ــه س ــتان دارد ب ــد. زمس ــد مان ــای خواه ــه ج ــدش ب ــق بی مانن عمی
ــن عکس العمــل  ــد رســید . زیان بارتری ــر ســر خواه ــز ب ــت نی ــن زمســتان مصیب می رســد. ای
در برابــر ایــن بــال مســجل، یــأس و ناامیــدی اســت. بیاییــد همــه در هــر جــا کــه ایســتاده ایم، 
ــر ایــن ســیل بایســتیم و شــور، نشــاط و امیــد  همــت کنیــم و چــون کوهــی اســتوار در براب
را در خــود بپروریــم و در دیگــران بپراکنیــم. تردیــد نیســت آن کــه ســرانجام فــرو می کاهــد 
و واپــس می نشــیند ســیل اســت نــه کــوه. هرکــس در هــر جــا و در هــر زمینــه بایــد ضمــن 
رعایــت دقیــق توصیه هــای پزشــکی، شــور و نشــاط کارکــردن را از دســت ندهــد. حتــی اگــر 
یــک، دو دم از زندگــی مــا بیــش نمانــده باشــد بایــد آن را در خدمــت بــه ایــن ملــت و ایــن 

فرهنــگ بگذاریــم تــا همــواره چنــان کــه بــود و هســت، درخشــان و ســرافراز بمانــد:
گر نبودت زندگانِی منیر              یک دو دم مانده است مردانه بمیر!

وضــع پیــش آمــده گذشــتنی اســت، برماســت کــه در ایــن بــال بــه یــاری یکدیگــر برخیزیــم و 
کاری کنیــم کــه درخــور ملتــی بــزرگ و بــا فرهنــگ و مردمــی بزرگــوار  اســت.
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یاداشت دکتر سیدمصطفی عاصی: 
اندر بالی سخت پدید آید، 
فضل و بزرگ مردی و ساالری

اســتاد  عاصــی،  مصطفــی  دکتــر 
دربــاره ی  زبان شناســی  برجســته ی 
ســخت  شــرایط  در  امیــد  داشــتن 
ــه در  ــت ک ــرده اس ــه ک ــتی ارائ یادداش

می گــذرد: نظرتــان  از  ادامــه 
به نام آنکه جان را فکرت آموخت                     چراغ دل به نور جان برافروخت

در ایــن روزهــای پایانــی ســال بیاییــد همــه آرزو کنیــم و بخواهیــم کــه حــال و احوالمــان بــه 
خوبــی و خوشــی گرایــد و آغــاز ســال نــو و فرارســیدن نــوروز باســتانی و جاودانــی  پایانــی 

باشــد بــر روزهــای ســخت.:
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

ایــن مــژده را بارهــا در طــول تاریــخ و در بزنگاه هــای دشــوار زندگــی تاریخــی مــردم ایــن 
ــم و  ــروی عظی ــر نی ــه در براب ــت ک ــوده اس ــتان ب ــدام زمس ــم. ک ــاک دریافته ای ــرزمین پ س
زندگی بخــش بهــار تــاب آورده باشــد؟ بزنــگاه کنونــی نیــز گرچــه چالشــی بــزرگ و همگانــی 
ــم  ــی داری ــی مل ــی و همدل ــی همگان ــه همت ــاز ب ــن رو نی ــی اســت. از همی ــه رفتن اســت، ک
کــه خوشــبختانه  ایــن روزهــا شــاهد آن هســتیم. همدلــی در مراقبــت از خــود، دیگــران و 
ــای  ــختی ها  ظرفیت ه ــه س ــه در هنگام ــه همیش ــی ک ــرزمین مان. مردم ــردم س ــه ی م هم
ــی  ــان رودک ــر از زم ــد. مگ ــان داده ان ــاری نش ــتی و ی ــرورزی، دوس ــود را در مه ــم خ عظی

ــم: ــه دیده ای ــوده ک ــا نب ــا و باره ــون باره تاکن
 اندر بالی سخت پدید آید                      فضل و بزرگ مردی و ساالری

راز مانــدگاری و پیوســتگی و وحــدت مــردم ایــن ســرزمین هــم پیدایــش، تــداوم و تکامــل 
ــی و انسانی ســت کــه کمتــر کشــور و ملتــی در جهــان از  گنجینــه ی عظیــم فرهنگــی، ادب
ــت های  ــاره دس ــه زودی دوب ــم ب ــدواری می توانی ــت و امی ــگاه مثب ــا ن ــت. ب ــد اس آن بهره من
ــروزی  ــرافرازی و به ــرای س ــتر ب ــرژی بیش ــادی و ان ــا ش ــاریم و ب ــی بفش ــر را به گرم یکدیگ

میهــن عزیزمــان بــه کار و کوشــش بپردازیــم.
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نامه ی عضو هیأت ممیزه ی پژوهشگاه 
به رهبر کاتولیک های جهان

 در مورد تحریم های ظالمانه امریکا

ــزه ی  ــأت ممی ــو هی ــاد، عض ــیدمصطفی محقق دام ــر س دکت
ــس  ــی و رئی ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــه  ــران ب ــوم ای ــتان عل ــالمی فرهنگس ــات اس ــش مطالع بخ
ــر  ــی بش ــا  در زندگ ــروس کرون ــه وی ــکالتی ک ــر مش خاط
ایجــاد کــرده، نامــه ای  بــه پــاپ، رهبــر کاتولیک هــای 
ــذرد: ــان می گ ــه از نظرت ــه در ادام ــت ک ــته اس ــان نوش جه

باسمه تعالی
حضرت عالیجناب پاپ فرانسیس

اطمینــان دارد، در ایــن ایــام کــه زندگــی بشــر در سراســر جهــان بــا مشــکل بیمــاری کرونــا 
روبه روشــده، پــدر مقــدس بــا قلبــی آکنــده از انــدوه بــرای رفــع ایــن بــالی عمومــی و تســکین 
آالم بشــری در کنــار همــه ی انســان های دلســوخته بــه درگاه آفریــدگار بی نیــاز دســت نیــاز 

و دعــا دارنــد. 
عالیجنابا

ایــن روزهــا عمــوم ملــت ایــران در ایــن بــالی دردنــاک، اعــم از کــودکان، ســالخوردگان، زنــان 
و مــردان در شــهرها و روســتاها از یــک ســو بــا فراگیرشــدن ایــن ویــروس منحــوس مواجه انــد 
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــه می کنن ــود تجرب ــار خ ــزی را درکن ــان دادن عزی ــه ج ــر لحظ و ه
ــاب  ــاخته و ب ــر س ــدان براب ــان را چن ــج آن ــه درد و رن ــده ک ــاالت متح ــت ای ــای دول تحریم ه
بســیاری از راه حــل مشــکالت را بــه روی آنــان مســدود نمــوده روبــه رو هســتند. تحریم هائــی 
ــان را از حقــوق طبیعــی  ــر نهــاده، و آن ــران اث ــر آســایش و زندگــی مــردم ای کــه مســتقیم ب

خــود محــروم نمــوده اســت.
اینجانــب بــدون توجــه بــه علــل و اســباب ایــن اقــدام غیــر انســانی از ســوی دولــت ایــاالت 
متحــده، به عنــوان یکــی از روحانیــون ایــران از محضــر آن پــدر روحانــی می خواهــم کــه بــه 
ــن  ــع ای ــرای رف ــدس، ب ــان و جانشــین پطــرس مق ــای جه ــرم کاتولیک ه ــر محت ــوان رهب عن
تحریم هــا اقــدام فرماینــد. بــه یقیــن ایــن اقــدام بشــر دوســتانه موجــب خشــنودی حضــرت 
ــول  ــال و قب ــادر متع ــد ق ــت خداون ــاز رضای ــارت، و زمینه س ــح و بش ــادی صل ــی)ع( من عیس

ــود. ــه درگاه او خواهــد ب دعاهــا ب
سیدمصطفی محقق داماد )رئیس بخش مطالعات اسالمی فرهنگستان علوم ایران(
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ات
کلی

پاسخ پاپ فرانسیس به نامه آیت اهلل محقق داماد 
درباره ی رفع تحریم های آمریکا در دوران کرونا

عالیجناب، آیت اهلل دکتر سیدمصطفی محقق داماد

ــیس، در  ــاپ فرانس ــدس، پ ــدر مق ــه پ ــاب ب ــارس  خط ــورخ 15 م ــه م ــی در نام جنابعال
ارتبــاط بــا وضعیــت دشــواری کــه کشــور شــما بــه خاطــر شــیوع بیمــاری کوویــد 19 درآن 
ــرده  ــت ک ــا، درخواس ــر تحریم ه ــرایط به خاط ــدن ش ــر ش ــت، و وخیم ت ــه اس ــرار گرفت ق

ــد. ــدام فرماین ــا  اق ــرای برداشــتن تحریم ه ــه ایشــان ب ــد ک بودی
ــا  ــب خواســتند ت ــدر مقــدس از اینجان ــوق، پ ــوای نامــه ی ف ــی اطــالع دقیــق از محت در پ
ــردم  ــام م ــران و تم ــردم ای ــه م ــوی ایشــان را ب ــدردی معن ــب هم ــی مرات توســط جنابعال
ــد. ــراز نماین ــج آور اب ــن دوران دشــوار و رن ــان در ای ــروس در سراســر جه ــن وی ــر ای درگی

ــان باشــد و  ــاور و شــفابخش آالم آن ــد ی ــا خداون ــاپ همــواره دعــا می کنــد ت عالیجنــاب پ
شــفای عاجــل بــرای مبتالیــان بــه ایــن بــال عطــا فرمایــد و شــر ایــن مصیبــت را از میــان 
ــی آدم  ــه بن ــت ک ــن آن اس ــت مبی ــن مصیب ــناک، ای ــای هراس ــود جنبه ه ــا وج ــردارد. ب ب
ــد  ــار بگذارن ــر را کن ــد ناســازگاری و تنف ــه بشــریت هســتند و بای ــواده ی یگان اعضــای خان
ــه مشــترک خــود، یعنــی ســیاره ی زمیــن،  ــا هــم در خان ــه ب ــر پــروردگار، برادارن و در براب

زندگــی کننــد.
ــا ســفیر کلی کرافــت،  ــاپ ب ــا چنیــن برداشــتی، دفتــر پ ــه چنیــن مــوارد و ب ــا عنایــت ب ب
ــب  ــد و مرات ــاس گرفتن ــد، تم ــل متح ــازمان مل ــده در س ــاالت متح ــی ای ــده ی دائم نماین

ــن موضــوع شــدند. ــه ای ــد و خواســتار توجــه ب ــران را اعــالم نمودن ــات ای ــی مقام نگران
ــی از هیــچ تــالش عملــی  ــی و جنابعال ــاًل ایــن دفتــر اعتقــاد دارد کــه مقامــات ایران متقاب
ــغ نخواهیــد کــرد و از انجــام هــر عملــی کــه موجــب  ــاق دری ــح و وف ــراری صل ــرای برق ب
ــام  ــا اغتن ــد کــرد. ب ــز خواهی ــز می شــود پرهی افزایــش تنــش و همزیســتی مســالمت آمی

ــم. ــن هــا را برایتــان آرزومندی ــدر مقــدس، بهتری ــب خــود و پ ــرام، از جان فرصــت و احت
 پیترو کاردینال پارولین  )نخست وزیر عالیجناب پاپ(



همایش  »ابعاد انسانی- اجتماعی کروان رد اریان«
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مقدمه

ــه  ــا ب ــروس کرون ــه ای از وی ــد-19، گون ــروس کووی ــال2019میالدی، وی ــاه س ــین م از واپس
ــد،  ــالق ش ــر آن اط ــده ب ــاد ش ــام ی ــال، ن ــن س ــبت همی ــه به مناس ــد ک ــور آم ــه ی ظه عرص
ــام ســاده ی  ــا ن ــل شــده و ب ــر تبدی ــه مســئله ای همه گی ــر ب ــاه اخی ویروســی کــه در چنــد م
کرونــا شــناخته می شــود. گســترش ایــن ویــروس از ووهــان چیــن آغــاز شــد، ولــی در اواخــر 
ــه ســرعت  ــد و ب ــالم گردی ــز اع ــران نی ــا ای ــه کشــور م ــوذ آن ب ــاه 1398 رســماً نف بهمــن م
ــا پاندمــی شــد. تردیــدی نیســت کــه در مقــام  ــران نیــز درگیــر ایــن بیمــاری همه گیــر ی ای
ــا مــوج ایــن بیمــاری ماننــد هــر بیمــاری دیگــر، نخســتین رشــته ی علمــی کــه از  مقابلــه ب
آن انتظــار می رفــت وارد میــدان شــود، پزشــکی و علــوم بهداشــت بــود، ولــی پاندمــی هرگــز 
ــا  ــن بیماری ه ــترده ی ای ــاد گس ــد. ابع ــد باش ــکی نمی توان ــوم پزش ــاص عل ــئله ی خ ــک مس ی
ــت  ــی را تح ــی اجتماع ــای زندگ ــه ی جنبه ه ــه هم ــت ک ــه ای اس ــه گون ــیوع ب ــد ش در فراین
ــدازه  ــه ان ــد بشــر، هرگــز هیــچ پاندمــی دیگــر ب ــرار می دهــد و در طــی تاریــخ جدی تأثیــر ق
کرونــا در ایــران و جهــان اثــر مخــرب در ســطح اجتماعــی نداشــته اســت. در شــرایط کنونــی 
ــل و  ــو در محاف ــات گفت وگ ــن موضوع ــمار اصلی تری ــا در ش ــران، کرون ــه ای ــان و از جمل جه
جلســات سیاســتمداران اســت و محســوس ترین اثــر آن در عرصــه ی اقتصــاد از خــرد و کالن 
ــول  ــار تح ــا دچ ــرایط کرون ــدت در ش ــواده به ش ــه و خان ــای خان ــت. فض ــاهده اس ــل مش قاب
شــده، بــه همــان انــدازه کــه نظام هــای آموزشــی از ابتدایــی تــا عالــی در فعالیت هــای خــود 
ــود در ســال 2020  ــا ب ــد. بازی هــای المپیــک تابســتانی کــه بن ــرار گرفته ان تحــت الشــعاع ق
ــاد و کل  ــق افت ــه تعوی ــک ب ــخ المپی ــابقه در تاری ــی بی س ــا اقدام ــود، ب ــزار ش ــو برگ در توکی

ــا شــده اســت.  ــر مســئله کرون ــای ورزشــی درگی فعالیت ه
بــه گفتــه ی برخــی از تحلیل گــران تمدنــی، زندگــی بشــر بــا تجربــه ی کرونــا وارد مرحلــه ی 
ــت و  ــی هس ــا معنای ــر ج ــت ه ــوان گف ــانه می ت ــر نشانه شناس ــه تعبی ــود و ب ــدی می ش جدی
تــا آنجــا کــه ســپهر نشــانه ای گســترش دارد، کرونــا بــدان راه یافتــه اســت. برپایــه آنچــه یــاد 
ــترده تر از آن  ــا گس ــا و باره ــا باره ــی کرون ــانی- اجتماع ــاد انس ــه ابع ــت ک ــکار اس ــد، آش ش
ــانی در  ــوم انس ــه عل ــد و مداخل ــکی باش ــه پزش ــد موضــوع مطالع ــه می توان ــادی اســت ک ابع
ایــن عرصــه بــه صورتــی پردامنــه قابــل انتظــار اســت. علــوم انســانی بــا وجــود تنــوع آن، بــه 

ــد: ــای نقــش نمای ــا ایف ــد در حــل معضــالت برخاســته از کرون ــه می توان دو گون
ــه الگــوی گســترش  ــوم انســانی آن اســت ک ــای نقــش عل ــه و ایف ــه ی نخســت از مداخل گون
ــا  ــط ب ــدت مرتب ــه ش ــت، ب ــمار پیچیده ترین هاس ــه در ش ــا ک ــه کرون ــا و از جمل پاندمی ه
ســبک های زندگــی و الگوهــای رفتــار اجتماعــی اســت و بــا رفتارهــای طبقــات و صنف هــای 



ش
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مختلــف جامعــه و نیــز فرهنگ هــای منطقــه ای، ملــی و محلــی گــره خــورده اســت. 
ــتان های  ــی اس ــف و حت ــورهای مختل ــروس در کش ــن وی ــرد ای ــاوت عملک ــی از تف بخش مهم
ــت.  ــی اس ــار اجتماع ــای رفت ــادار در الگوه ــای معن ــی از تفاوت ه ــز ناش ــران نی ــف ای مختل
ــگ  ــای فرهن ــاره ی ویژگی ه ــردن درب ــه ک ــا مطالع ــی ب ــان برزیل ــش انسان شناس ــال ها پی س
جنســی مــردم برزیــل در مهــار کــردن بیمــاری ایــدز کمــک شــایانی بــه وزارت بهداشــت آن 
کشــور کردنــد و بــا یــاری رســاندن بــه پزشــکان برنامــه ی موفقــی را در مهــار ایــن بیمــاری 
اجــرا کردنــد. امــروز بــا توجــه بــه ابعــاد بــزرگ بحــران، انتظــار مشــارکت گســترده تر علــوم 

ــن بحــران وجــود دارد. ــار ای انســانی و اثربخشــی آن در مه
گونــه ی دوم از مداخلــه ی علــوم انســانی در مواجهــه بــا بحــران کرونــا، عهــده دار شــدن مطالعــه 
ــوارض  ــه ع ــه ب ــاری، بلک ــود بیم ــه خ ــه ب ــتقیماً ن ــه مس ــت ک ــائلی اس ــه مس ــیدگی ب و رس
ــرح  ــه، ط ــه قرنطین ــت. از جمل ــط اس ــی از آن مرتب ــادی ناش ــی و اقتص ــی، سیاس اجتماع
حفــظ فاصلــه ی فیزیکــی یــا الگوهــای بدیــل دیگــر کــه بــه دنبــال کنتــرل و محــدود کــردن 
ــی،  ــی، امنیت ــادی، سیاس ــنگین اقتص ــوارض س ــه ع ــتند، ب ــه هس ــطح جامع ــا در س تماس ه
ــور  ــتلزم حض ــا، مس ــل آنه ــه ح ــوند ک ــده و می ش ــر ش ــز آن منج ــی و ج ــی، خانوادگ آموزش
ــران،  ــه ای ــه ی بشــری و از جمل ــوم انســانی در عرصــه ی عمــل اســت. جامع ــه ی عل همه جانب
ــر از پزشــک و  ــرم- بســیار وســیع تر و جدی ت ــدی مب ــا نیازمن ــا بحــران کرون ــه ب ــرای مقابل ب
ــانی  ــوم انس ــه عل ــی دارد ک ــا و ترمیم کننده های ــه مهارکننده ه ــس- ب ــتگاه تنف ــت و دس تخ
می توانــد در اختیــار آن قــرار دهــد. ایــن شــرایط بــرای علــوم انســانی عرصــه ی مهمــی بــرای 
آزمــون اســت کــه بتوانــد بــه نحــو بهینــه، نقــش خــود را در کمــک بــه حــل بحــران ایفــا کنــد 

و ســودمند بــودن خــود را در ایــن شــرایط پرنیــاز بــه منصــه ثبــوت برســاند.
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا ایــن رویکــرد پژوهشــکده ی دانشــنامه نگاری 
ــا  ــن پژوهشــکده ب ــا کــرد و ای ــاد انســانی- اجتماعــی کرون را مســئول برگــزاری همایــش ابع
تشــکیل جلســات مختلــف و همفکــری بــا اســتادان حوزه هــای گوناگــون علــوم انســانی ایــن 
ــی و  ــای علمــی داخل ــا همــکاری دانشــگاه ها و نهاده ــش ب ــن همای ــرد. ای ــاز ک ــد را آغ فرآین
خارجــی از جملــه دانشــگاه های افغانســتان و تاجیکســتان برگــزار خواهــد شــد و تــا رســیدن 
بــه همایــش اصلــی، نشســت های پیش همایــش را در دســت اجــرا دارد تــا بــه نقطــه ی قابــل 

اتــکای علمــی در همایــش اصلــی برســیم.
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ابعاد و محورهای مختلف همایش

مطالعات اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی، علوم تربیتی و اخالق

مدیریت رسانه و خبر در شرایط بحران 

ابعاد مختلف مدیریت و مسئله ی کرونا

مطالعات دینی و فلسفی و مسئله ی کرونا 

مطالعات سیاسی و مسئله ی کرونا 

مطالعات اقتصادی و مسئله ی کرونا

مسائل حقوقی کرونا 

مطالعات تاریخی و جغرافیایی

علوم ارتباطات

زبان شناسی، نشانه شناسی و ادبیات

مطالعات فرهنگی مربوط به کرونا 

علم   شناسی، علم سنجی، دانشنامه نگاری و مسئله ی کرونا
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اولین نشست پیش همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران 
 »تأمالت فلسفی درباره ی بحران کرونا«

ــران« روز  ــا در ای ــی کرون ــانی- اجتماع ــاد انس ــازی »ابع ــش مج ــت همای ــن پیش نشس اولی
ــن از صاحبنظــران و دانشــجویان   ــش از 40 ت ــا حضــور بی ــن 1399 ب چهارشــنبه 27 فروردی

ــوان  ــا عن ــه ب ــت ک ــن نشس ــد. در ای ــزار ش برگ
»تأمــالت فلســفی دربــاره ی بحــران کرونــا« 
ــح،  ــر مصل ــی اصغ ــر عل ــدا دکت ــزار شــد، ابت برگ
ــن  ــه تببی ــی، ب ــه طباطبای اســتاد دانشــگاه عالم
ــت  ــن آوری« در مدیری ــدرت« و »ف ــگاه »ق جای
»بحــران  گفــت:  و  پرداخــت  کرونــا  بحــران 
جهان گیــر کرونــا، یــک اتفــاق نیســت. رویــدادی 
ــزرگ دوران  ــوالت ب ــا تح ــبتی ب ــه نس ــت ک اس
مــدرن دارد. در ایــن گفتــار برآنیــم کــه بــا تکیــه 
ــر دو مفهــوم فلســفی »قــدرت« و »فــن آوری«  ب
)تکنولــوژی( وضــع کنونــی ناشــی از ایــن بحــران 
را واکاوی کنیــم. امــا می خواهــم به تدریــج از 
ــه  ــالح ب ــن دو اصط ــی ای ــج و عموم ــی رای معان

ــوم. ــک ش ــفی تر نزدی ــری فلس ــی نظ معان
ــا  ــیوع کرون ــر ش ــا خب ــال 2020 ب ــاز س از آغ

روبــرو شــدیم و بــا گســترش ویــروس بــه تدریــج همــه ی مــردم بــا تجربــه ی جدیــدی آشــنا 
ــر  ــبیه یکدیگ ــان را ش ــورهای جه ــه کش ــج هم ــه تدری ــر، ب ــروس جهان گی ــن وی ــدند و ای ش
ــه دو شــباهت  ــی مــن از میــان شــباهت ها، می خواهــم ب ــاد اســت،  ول ســاخت. شــباهت ها زی
ــه بیمــاری و  ــه علــت هــراس از ابتــال ب ــن بحــران در همــه کشــورها، همــه ب بپــردازم: در ای
ــا،  و متخصصــان  ــه دو گــروه بســته اند: سیاســتمداران و حکومت ه ــار مخــرب آن، چشــم ب آث
حــوزه ی پزشــکی و ســالمت. بیــش از دو مــاه اســت کــه بیش از همیشــه حــرف سیاســتمداران 
ــا  ــان ب ــر جه ــنویم. در سراس ــری می ش ــرز دیگ ــه ط ــالمت را ب ــکی و س ــان پزش و متخصص
ــه ســتادها  ــا بحــران تشــکیل شــده اســت. در این گون ــه ب ــن مختلفــی ســتادهای مقابل عناوی
ــد: دولتمــردان و تکنســین های پزشــکی و ســالمت. در ســخن  ــروه نقــش اساســی دارن دو گ
امــروز مــن بــه ایــن دو گــروه به عنــوان نماینــدگان دو مفهــوم کلیــدی »قــدرت« و »فنــاوری« 

ــم.  ــگاه می کن ن



             23                                                             پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

ش
مای

ه

ــا  ــم. در اینج ــم می کن ــه ای فراه ــوژی مقدم ــدرت و تکنول ــوم ق ــه دو مفه ــرای ورود ب ــدا ب ابت
ــن روزهــا در رســانه ها  ــری کــه ای ــه بحــث از دو تصوی ــرای ورود ب ــم کــه ب مناســب مــی د ان
مــورد توجــه قــرار گرفــت، اســتفاده کنــم. ایــن دو تصویــر مــا را بــه مقصــودی کــه از دو مفهوم 
قــدرت و تکنولــوژی داریــم نزدیــک می کنــد. همــه ی دانشــجویان فلســفه بــا تصویــر روی جلــد 
کتــاب لویاتــان هابــز آشــنا هســتند. کتــاب لویاتــان )1651 م( را یــا بایــد مهم تریــن و یــا یکــی 

کتاب هــا  مهم تریــن  از 
فلســفه ی  حــوزه ی  در 
کــه  دانســت  سیاســت 
را  مــدرن  دولــت  روح 
ــر  ــد. تصوی ــی می کن معرف
کتــاب  ایــن  جلــد  روی 
ماننــد خــود کتــاب بســیار 
ــر  ــت. }تصوی ــهور اس مش
ــت  ــر دول ــن تصوی 1{در ای
ماننــد هیــوال و موجــود 
غــول پیکــری اســت کــه از 
ــد.  ــاال می آی ــا ب ــان دری می
تــورات  در  لویاتــان  از 
ــت. در  ــده اس ــرده ش نامب
ــز،  ــه ی هاب ــان اندیش بنی
انســان ها  تــک  تــک 
از  فــرار   به خاطــر 
طبیعــی  وضعیــت 
جنــگ  وضعیــت  کــه 
بــا  اســت،  و خشــونت 
قــرارداد،  طــی  هــم 
ــن  ــت ای ــه حکوم ــن ب ت
موجــود بســیار قدرتمنــد 
ــن  ــاس ای ــد. اس می دهن
واگــذارِی اختیــار، تــرس 
ــان  ــرگ اســت. لویات از م
خــدای میــرا، و البتــه در 
نظــر هابــز ســایه خــدای 
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نامیراســت. در نظریــه ی هابــز دو کلیــدواژه اهمیــت دارد. یکــی جنــگ و دیگــری مــرگ. خطــر 
ــان می کشــاند.  ــه لویات ــار خــود ب ــه واگــذاری اختی ــرس از مــرگ مــردم را ب ادامــه ی جنــگ و ت
هفتــه گذشــته یکــی از اســتادان دانشــگاه کمبریــج )دیویــد رانســیمن( مقالــه ای در روزنامــه 
گاردیــن نوشــت. وی در ایــن مقالــه بــا تحلیــل شــرایط شــکل گرفتــه در جهــان، به خصــوص 
ــا باعــث شــد  ــه کشــورهای دمکراتیــک اروپایــی، معتقــد اســت کــه ویــروس کرون ــا نظــر ب ب
کــه ذات و طبیعــت قــدرت آشــکار شــود. ایــن مقالــه بــا تغییــری در طــرح روی جلــد کتــاب 

لویاتــان چــاپ شــده اســت.}تصویر 2{ 
ــه االن  ــی ک ــد نقش ــر می کن ــا، فک ــا کرون ــگ ب ــالح جن ــه رواج اصط ــاره ب ــا اش ــنده ب نویس
ــود از  ــز در اندیشــه ی سیاســی خ ــه هاب ــاری اســت ک ــادآور انتظ ــد، ی ــا می کنن ــا ایف دولت ه
دولــت داشــت. بــه نظــر او مــا در حالت هــای عــادی از سیاســت رقابت هــای میــان احــزاب و 
سیاســتمداران می بینیــم. ایــن یــک الیــه از سیاســت و قــدرت اســت. امــا ذات قــدرت دفــاع از 
جــان مــردم در هنــگام تهدیــد مــرگ اســت. نکتــه ی مهــم ســخن مــن کــه امــروز می خواهــم 
بــدان بپــردازم آن اســت کــه آیــا ذات قــدرت تــا همیــن جــا قابــل تفکــر اســت و یــا اینکــه 
ــاز عمیق تــر کنیــم و ســطوح عمیق تــری از قــدرت راه پیــدا  می توانیــم جســتجوی خــود را ب

کنیــم؟ 
مفهــوم دومــی کــه می خواهــم بــدان بپــردازم تکنولــوژی اســت. وقتــی تکنولــوژی می گویــم 
ــا را  ــه م ــم ک ــاره می کنی ــی اش ــتگاه ها و مهارت های ــزار و دس ــان اب ــه هم ــطح ب ــک س در ی
بــرای تغییــر و تصــرف توانــا می ســازد. همــان کــه در صــورت جدیــدی از قــرن هفدهــم باعــث 
اساســی ترین تغییــرات در زندگــی مــا شــد. ویندلبانــد در کتــاب تاریــخ فلســفه خــود وقتــی 
ــزرگ  ــرات ب ــی تغیی ــل اصل ــه عام ــد، از س ــاز می کن ــدرن را آغ ــر دوران م ــخ تفک ــرح تاری ش
ــزرگ دوران مــدرن  ــاروت و دســتگاه چــاپ. تغییــرات ب ــرد. قطب نمــا، ب ــام می ب ایــن دوران ن
بیــش از همــه بــا اختراعــات فناورانــه بشــر صــورت گرفتــه اســت. امــا تکنولــوژی بــا بحث هــای 
ــزار حاصــل  ــزار نیســت. اب ــن اب بســیار گســترده ای کــه در فلســفه ی معاصــر شــده اســت، ای
ــده  ــد آم ــان پدی ــبت های انس ــری و نس ــر و جهت گی ــه در فک ــت ک ــری اس ــوالت بزرگت تح
اســت. تکنولــوژی نتیجــه ی نحــوه ی نــگاه جدیــد انســان مــدرن بــه طبیعــت و درک جدیــدی 
اســت کــه از خــود پیــدا کــرده اســت. تکنیــک و نــگاه تکنیکــی بــا گســترش خــود، همــه ی 

ــه تصــرف خــود درآورده اســت.  ــرار داده و ب ــر ق عرصه هــا را تحــت تأثی
ــیاری  ــه بس ــورد توج ــا م ــن روزه ــه ای ــی ک ــان دادن طرح ــا نش ــم ب ــا ه ــد در اینج بگذاری
ــر 3{ در  ــم. }تصوی ــن تر کن ــخنم را روش ــه س ــرار گرفت ــازی ق ــای مج ــانه ها و فض در رس
ــنا  ــری آش ــن تصوی ــبیه چنی ــا ش ــا ب ــه م ــه هم ــم ک ــتاری می بینی ــر پرس ــن تصوی درون ای
هســتیم. او نماینــده بیمارســتان و کلینیک هــای پزشــکی اســت. پزشــکان و پرســتاران دارای 
مهارت هایــی بــرای بازگردانــدن ســالمت بــه انســان ها هســتند. طــراح ایــن عکــس، به خوبــی 
شــرایط امــروز ناشــی از بحــران کرونــا را تصویــر کــرده اســت. پزشــکان و کادرهــای درمانــی 
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بــه علــت تخصصــی کــه همــان تکنیــک آنهاســت، همــه را ســاکت کرده انــد. در ایــن عکــس 
نماینــده ی ســه دیــن ابراهیمــی بــه دســتور ســکوت تمکیــن کرده انــد. امــا به نظــر می رســد 
کــه دامنــه ی دســتور ایــن نمــاد در نظــام ســالمت و پزشــکی بســیار گســترده تر از ایــن باشــد. 
ــن تمکیــن ناشــی  ــد و ای ــدن، همــه را ســاکت کرده ان متخصصــان تکنیک هــای مراقبــت از ب

از تــرس از مــرگ اســت. 
دکتــر مصلــح در ادامــه، تأمــل در وضعیــت کرونایــی و شــرایط تمکیــن بــه قــدرت و تکنولــوژی 
ــان  ــتمداران و متخصص ــتورات سیاس ــه دس ــم ب ــروز ناچاری ــا ام ــد: م ــان کردن ــن بی را اینچنی
حــوزه ی پزشــکی تــن دهیــم. توجــه کنیــم کــه ایــن یــک توصیــه یــا نظــر شــخصی نیســت. 
حتــی یــک اجبــار فکــری، اعتقــادی و ارزشــی نیســت. پرســش مــن ایــن اســت کــه ایــن اجبار 
از چــه ســنخی اســت؟ اگــر در ایــن وضــع درســت تأمــل کنیــم بــه بنیان هــای زندگــی انســان 
ــن موضــوع از ســابقه و  ــاره ی ای ــرای تأمــل بیشــتر درب ــک می شــویم. ناچــارم ب معاصــر نزدی
ادبیــات تفکــر فلســفی معاصــر اســتفاده بیشــتری کنــم. بــه همیــن جهــت از اصطالحاتــی کــه 
ــو.  ــاری فوک ــدرت هنج ــر و ق ــتل هایدگ ــرم. گش ــره می گی ــاخته اند، به ــرح س ــر مط دو متفک
وجــه مشــترک هــر دو تعبیــر آن اســت کــه مــا امــروز محــاط و محصــور در ســاختار و نظمــی 
هســتیم کــه براســاس »قــدرت« و »تکنولــوژی« شــکل گرفتــه اســت. امــروز انســانی خــارج از 
نظــم قــدرت و غلبــه تکنولــوژی نداریــم. مــا در شــرایط کرونــا دریافته ایــم کــه ایــن شــرایط 
حاصــل ایــن ســاختار و نظــم جهانــی اســت و هنــوز هیــچ راه جایگزینــی هــم بــرای خــروج 

از بحــران جــز تکیــه بــر 
همیــن ســاختار و نظــم 

نداریــم.
ــل  ــرای تأم ــد ب بگذاری
در بــاره ی  بیشــتر 
دو  بــا  وضــع  ایــن 
متفکــر پیــش گفتــه 
ابتــدا  کنیــم.  رجــوع 
تکنیــک  مفهــوم  بــه 
ــر در  ــردازم. هایدگ می پ
ــه معاصــر  توصیــف زمان
ــک  ــه تکنی و وضــع غلب
گشــتل  اصطــالح  از 
آلمانــی(  )واژه ای 
می کنــد.  اســتفاده 
بایــد معنــا و عمــق و 
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ــاره  ــا اش ــال در اینج ــور اجم ــا به ط ــت. ام ــار وی یاف ــالح را در آث ــن اصط ــدد ای ــوه متع وج
ــن  ــر در درون ای ــور دیگ ــه ام ــه هم ــت ک ــی اس ــد چارچوب های ــتل مانن ــه گش ــم ک می کن
ــاختار و  ــم و س ــد نظ ــا مانن ــان م ــوژی در زم ــد. تکنول ــود را می یابن ــای خ ــا ج چارچوب ه
ــن  ــاز ای ــا را جهــت می دهــد. )ب ــه فکــر و کنــش و نســبت های م ــی اســت ک چارچــوب غالب
ســخن بــا تســامح گفتــه شــد( یکــی از نمودهــای غلبــه ی تکنولــوژی بــر زندگــی انســان مدرن 
ــدرن طبیعــت را ریاضــی وار  ــدای دوره م ــا طبیعــت اســت. انســان از ابت نحــوه ی نســبت او ب
ــم،  ــری از عال ــا تصوی ــان ب ــر انس ــن فرات ــت. از ای ــبه اس ــل محاس ــز قاب ــه چی ــد. هم می بین
رابطــه ی خــود را بــا عالــم تنظیــم می کنــد. ایــن گونــه نســبت بــه تدریــج انســان را از زمیــن 
و اطــراف خــود جــدا ســاخته اســت. انســان از آغــاز دوره مــدرن خــود را در مقابــل طبیعــت 
یافتــه اســت. تمدن)فرهنــگ( به معنایــی کــه ویکــو بیــان می کنــد، انســانی ســاختن جهــان 
ــه کــه می خواهــد و عقــل محاســبه گر  اســت. انســان از ایــن دوره اســت کــه جهــان را آنگون
ــه تحــت تصــرف  ــم ک ــی ســراغ نداری ــچ جای ــروز هی ــر می دهــد. ام ــد، تغیی او اقتضــاء می کن
ــن  ــل همی ــتل در اص ــد. گش ــرف آن نباش ــدد تص ــان درص ــه انس ــا اینک ــد و ی ــک نباش تکنی
ــدن  ــار درآم ــرای در اختی ــژه ای ب ــه اب ــت، به مثاب ــان اس ــه در جه ــت. هرچ ــگاه اس ــوه ی ن نح
تلقــی می شــود. طبیعــت انبــار انــرژی و وســیله ی توســعه ی قــدرت دیــده می شــود. 
امــا در مــورد مفهــوم قــدرت بایــد گفــت کــه آنچــه کــه هابــز گفتــه بــود، طلیعــه ی تحــوالت 
ــه  ــی ک ــز از دولت ــدرن، هاب ــت م ــه دول ــت. در نظری ــدرن اس ــی م ــدن جهان ــری در تم بزرگت
ــد. امــا  ــان اســت ســخن می گوی ــه حکمران حاصــل قــرارداد و نتیجــه ی آن ســپردن قــدرت ب
به نظــر می رســد کــه در تمــدن مــدرن تحــوالت بزرگتــری در جریــان بــوده کــه دولــت مــدرن 
ــای  ــدرت به معن ــز از ق ــه حســاب آورد. هاب ــود و بخشــی از آن تحــول ب ــا نم ــوان تنه را می ت
متمرکــز آن ســخن می گویــد. امــا بــا مطالعــه عمیق تــر آثــار فیلســوفانی مثــل فوکــو، دولــت 
ــان  ــری نش ــای دیگ ــا روایت ه ــوان ب ــدرن دارد و می ت ــدن م ــا روح تم ــر ب ــبتی بنیادی ت نس
داد کــه بنیــان عقــل و علــم و تکنیــک مــدرن نســبتی ضــروری بــا قــدرت و خواســت قــدرت 
بــا معنــای نیچــه ای دارد. ایــن گونــه روایــت کــه بیــش از همــه نیچــه و فوکــو در آن نقــش 
ــش و  ــر دان ــن منظ ــدرت دارد. از ای ــت ق ــا خواس ــبتی ب ــن( نس ــدن )سیویولیزیش ــد، تم دارن
ــان  ــی انس ــف زندگ ــای مختل ــت و در قلمروه ــدرت اس ــت ق ــر خواس ــم روی دیگ ــک ه تکنی
می تــوان چهــره ای از خواســت قــدرت را یافــت. یــا بــه بیــان فوکــو همــه ی امــور بــه نحــوی 
ــی  ــری غن ــابقه تفک ــا س ــا ب ــد. در اینج ــود را می یابن ــای خ ــدرت ج در نظــم و دیســیپلین ق
ــه و  ــار و تنبی ــای اجب ــف نظام ه ــای مختل ــکل گیری پاره ه ــوه ی ش ــدرت و نح ــاره ی ق درب
ــان  ــتیم. به بی ــه رو هس ــرارت روب ــش و مق ــت و دان ــد ارزش و حقیق ــوزش و تولی ــه و آم مراقب
دیگــر اگــر نیــک بنگریــم، مــا بــا دیســیپلین های قــدرت و اجبــاری روبــه رو هســتیم کــه خــود 
حافــظ آنیــم. مــا در درون دیســکورس )گفتمــان( شــده ایم، آنچــه کــه شــده ایم )و آنچــه کــه 
هســتیم(. در نظــام قــدرت جهانــی، افــراد نیســتند کــه حکومــت می کننــد. نظــم و ســاختارها 
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هســتند کــه مســلطند. در ایــن نظام هــا، افــراد بــه راســتی همــان اعــداد و کدهــا و بارکدهــا 
هســتند. ایــن عبــارت خانــم مــرکل کــه بــا بهــره بــردن از عباراتــی اخالقــی بــا بــار عاطفــی 
ــک،  ــدرت و تکنی ــاختار ق ــود. در س ــارف ب ــوی تع ــتند،  نح ــدد نیس ــان ع ــن قربانی ــت ای گف

ــا هســتند.  ــداد و کده ــراد همــان اع ــک اف تک ت
در نظــم و ســاختارهای حاکــم بــر جهــان معاصــر دو عامــل علــم و تکنیــک و اقتصــاد، نقشــی 
ــدرت و تکنیکــی هســتیم کــه  ــا انســان هایی در درون نظم هــای ق ــروزه م ــد. ام ــادی دارن بنی
ــم داده  ــر از همیشــه هســتیم )توجــه کنی ــر پراطالع ت ــا به ظاه ــم. م ــار را داری ــن اختی کمتری
ــر هســتم. فرمانبــرداری مــا بیــش از آنکــه از  ــم( امــا از همیشــه فرمانبردارت و اطالعــات داری
ــدن  ــر دی ــرای دقیق ت ــم ب ــا باشــد از ساختارهاســت. در اینجــا می توانی شــخصیت ها و گروه ه
ــی سیاســتمداران و تکنســین ها در  ــم. حت ــا را عکــس ببینی ــم و رونده ــن کنی شــرایط، تمری
ــه خصــوص در کشــورهای توســعه یافته و  ــت ب ــن جه ــه همی ــت ســاختارها هســتند. ب خدم

دارای ســاختارهای عقالنــی، نقــش افــراد کمتــر اســت! 
در پایــان دکتــر مصلــح مطالــب را جمع بنــدی کــرد و گفــت: شــیوع جهانگیــر کرونــا شــوکی 
ــال درســت باشــد  ــن مث ــا شــد. شــاید ای ــود کــه باعــث توقــف و اندیشــیدن بســیاری از م ب
ــا ماننــد ســیلی بــود کــه آمــد و خــاک اطــراف درخــت تنومنــد تمــدن جهانــی را  کــه کرون
شســت و مــا می توانیــم تــا حــدی ریشــه های ایــن درخــت را ببینیــم. هایدگــر در مصاحبــه ی 
مشــهوری کــه بــا اشــپیگل دارد، وقتــی بــا جهت گیــری منتقدانــه ای دربــاره ی شــرایط دهــه ی 
ــی االن  ــد ول ــی می گوی ــا خوش بین ــده ب ــد، مصاحبه کنن ــرن بیســتم ســخن می گوی ــاد ق هفت
ــان  ــور در جری ــد آری ام ــان اســت، هایدگــر می گوی ــور در جری کــه وضــع خــوب اســت و ام
اســت و مشــکل همیــن اســت کــه امــور در جریــان اســت و کســی احســاس خطــر نمی کنــد. 
شــاید در اینجــا هایدگــر التفاتــی هــم بــه مثــال بــه کاربــردن ابــزار در کتــاب وجــود و زمــان 
ــی  ــا وقت ــم،  از چیســتی چکــش نمی پرســیم، ت ــا چکــش کار می کنی ــا ب ــه ت داشــته باشــد ک
کــه ایــرادی پیــدا کنــد. زندگــی در زمــان پرمشــغله و پیچیــده ی تکنیکــی باعــث غفلــت از 
ــود،   ــی حاصــل می ش ــد و توقف ــش می آی ــی مشــکلی پی ــود. وقت نســبت ها و مشــغله ها می ش
ــراب  ــینش خ ــه ماش ــده ای ک ــا رانن ــود و ی ــراب می ش ــه چکشــش خ ــاری ک ــل نج ــه مث هم
ــژه فکرشــان می شــود. از  ــازه اب ــگاه می کننــد و ت ــه چکــش و ماشــین ن ــا دقــت ب می شــود، ب
ایــن منظــر ویــروس کرونــا باعــث توقــف بیشــتر مــردم جهــان شــده اســت و فرصتــی پیــش 
آمــده کــه از چیســتی و نحــوه ی هســتی خــود و جهانشــان پرســش کننــد. از منظــر فلســفی 
ــاره ی وضــع جهــان  ــرای اندیشــیدن درب ــد ایــن وضــع را قــدر دانســت و آن را فرصتــی ب بای

معاصــر و مناســبات قــدرت،  نقــش علــوم و تکنیک هــا، تفــاوت جوامــع، دانســت.
ــن  ــوان ای ــف می ت ــر مختل ــرار داده. از مناظ ــون ق ــه ی آزم ــور را در بوت ــیاری از ام ــا بس کرون
ــوم و  ــان، عل ــان و اعتقاداتش ــی، ادی ــادی و سیاس ــاختارهای اقتص ــان داد. س ــا را نش آزمون ه
ــه فلســفه  ــر بپرســیم ک ــا اگ ــا.... ام ــف، پزشــکی، وضــع اخــالق و ارزش ه ــای مختل تکنیک ه
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ــت داد:  ــن دس ــخ هایی از ای ــوان پاس ــاید بت ــت؟ ش ــی اس ــه آزمون ــاهد چ ش
کرونــا آزمــون وضــع تاریخــی تمــدن و فرهنــگ مــدرن اســت. کرونــا آزمونــی بــرای بنیان هــای 
ــب  ــه توجــه کنیــم کــه امــروز همــه ی جهــان در مرات ــه اســت. البت ــروژه ی مدرنیت فکــری پ

مختلفــی مــدرن و غربنــد. رونــد تحــوالت در 
دوران مــدرن بــه ســمتی بــوده کــه جهــان 
بــه دو بخــش تقسســیم شــده اســت. جهــان 
)و  توســعه نیافته  جهــان  و  توســعه یافته 
ــران  ــا بح ــن دو(. ام ــه ای ــی میان جهانی های
جهانــی اســت و کلیــت روش هــای رویارویی 
ــان  ــول جه ــای اص ــر مبن ــاز ب ــران ب ــا بح ب
ــه  ــم ها ب ــوز چش ــت. هن ــه اس ــعه یافت توس
آزمایشــگاه هایی دوختــه شــده کــه واکســن 
و دارو را پیــدا کننــد و در همیــن نظــام 

ــد. ــع کنن ــد و توزی اقتصــادی آن را تولی
ــباب  ــع از اس ــران مّطل ــه تحلیلگ ــروز هم ام
لــزوم  بــه  از گذشــته  بیــش  بحران هــا، 
مراقبــت بــر نظــام جهانــی تأکیــد می کننــد. 
ــروز بیــش از همیشــه احســاس نشســتن  ام

ــا همــه ی عظمتــش، شــبیه یــک کشــتی اســت. تعبیــر  ــر یــک کشــتی می کنیــم. زمیــن ب ب
دهکــده ی جهانــی، در ایــن بحــران بــه کشــتی جهانــی تبدیــل شــد. امــروز بیــش از گذشــته 
مفاهمــه و کوشــش بــرای همگرایــی ضــرورت پیــدا کــرده اســت. ایــن مفاهمــه و همگرایــی 
دیگــر حــدی نــدارد. مــن به عنــوان یــک ایرانــی بایــد دامنــه ســعی خــود را بــرای فهــم مــردم 
جهــان گســترش دهــم. بایــد هــم همســایه و هموطــن خــود را بفهمــم و هــم مــردم چیــن 
ــر  ــه بیشــتر و ملموس ت ــی اســت ک ــاز دوران ــا آغ ــروس کرون ــل را. وی ــکا و برزی ــره و آمری و ک
ــم.  ــترک داری ــائل مش ــدر مس ــم و چق ــم نزدیکی ــه ه ــدر ب ــه چق ــم ک ــته می فهمی از گذش
کرونــا ســیر دور شــدن از زمیــن و طبیعــت را تســریع کــرد. کرونــا باعــث شــد کــه احســاس 
ــر  ــان دیگ ــویم. به بی ــته تر ش ــدرت وابس ــاختار ق ــه س ــود و ب ــر ش ــا تکنولوژیک ت ــتن م خویش
در تقویــم قــدرت و تکنولــوژی گامــی پیشــتر رویــم. وضــع فعلــی و آینــده ی جهــان بیــش از 
اینکــه وابســته بــه اراده ی افــراد باشــد، وابســته بــا ســاختارهای )دیســیپلین( قــدرت اســت کــه 
ــا  ــراد و دولت هــا نمــود ســاختارهایی هســتند کــه در جهــان م ــد. اف ــت می کنن ــا هــم رقاب ب
غالــب شــده اند. زیان بارتریــن نتیجــه غلبــه ی تکنیــک، روبــه رو بــودن بــا کســانی اســت کــه 
تکنســین و متخصــص در رشــته های مختلــف هســتند، امــا از وضــع خــود و تخصــص خــود 
و نســبت آن بــا زندگــی و ســایر رشــته ها مطلــع نیســتند. امــا در مقــام تجویــزات کلــی بایــد 
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ابتــدا بکوشــیم کــه بــه درکــی عمیق تــر از شــرایط جهانــی برســیم و نظم هــا و ســاختارهای 
قــدرت و تکنولــوژی را نقــد کنیــم. جهــان مــا بیــش از گذشــته، به خصــوص از ســوی اهــل 
فلســفه، نیازمنــد نقــد قــدرت و تکنیــک اســت. تنهــا بــا اندیشــیدن بــه ذات و تبــار ایــن دو، 

ــید.  ــود اندیش ــرای بهب ــی ب ــش افق های ــه پیدای ــوان ب می ت
در بحــران فعلــی پیدایــش، نحــوه ی رویارویــی مــا بــا بحــران و راه حــل آن، همچنــان مرتبــط 
ــد  ــا نبای ــا بحــران کرون ــوده و هســت. در برخــورد ب ــدرت و تکنیــک ب ــن ســاختار ق ــا همی ب
ــم  ــه نظ ــترش نتیج ــش و گس ــوه پیدای ــر نح ــم از نظ ــروس ه ــن وی ــم. ای ــازی کنی ساده س
ــای  ــوم و تکنیک ه ــم. عل ــث می کن ــر بح ــی دیگ ــن را در مجال ــت. )ای ــک اس ــدرت و تکنی ق
بیوفیزیکــی و کوشــش بــرای تصــرف در ســاختارهای طبیعــی هــم قــدرت تکنیــک اســت و 
هــم خطــر آن( و هــم در نحــوه ی رفــع آن هنــوز دربنــد قــدرت و تکنیــک هســتیم. کرونــا بــا 
ــه شــیوع و گســتردگی، نمــودی از حصــر آدمــی در تکنیــک اســت. درد و درمــان  ــن گون ای
ــن بحــران  ــه تصــور درســتی از ریشــه های ای ــا هنــوز ب ــار تکنیــک اســت. م هــر دو در اختی
ــوک  ــد. ش ــت نمی کن ــدن کفای ــادی لغزی ــی، اقتص ــی، اجتماع ــطوح سیاس ــیده ایم. در س نرس
ــا بایــد مــا را بیدارتــر کنــد. ایــن بحــران بــا عالیمــی کــه از اکنــون پیداســت،  موجــب  کرون
تحــوالت بزرگتــری خواهــد شــد و مــا را بیــش از گذشــته، در درون نظــم قــدرت و تکنیــک 

وابســته و اســیر خواهــد کــرد. 
بخش هایــی از ســخن مــن کامــاًل مجمــل و اشــارتی بــود و نیازمنــد تفصیــل و توضیــح بیشــتر 
اســت. امیــدوارم بتوانیــم در نوبت هــای بعــد مطالبــی کــه در اینجــا بــه اجمــال گفتــه شــد،  

مــورد تفصیــل قــرار دهیــم«. 
ــا  ــه موضــوع »کرون در ادامــه دکتــر حســین هوشــنگی، دانشــیار دانشــگاه امــام صــادق)ع( ب
ــی  ــوای جهان ــت: بل ــگ« پرداخــت و گف ــت فرهن ــوم انســانی در کلی ــگاه عل ــی جای و بازخوان
 quid( کرونــا، چالشــی مردافکــن و آزمونــی کمرشــکن در برابــر حقانیــت، ضــرورت و بایســتگی
ــی و تکنیکــی و  ــوم طبیع ــه عل ــال ب ــل، اقب ــد آورده اســت. در مقاب ــوم انســانی پدی juris( عل

چشــم امیــد جوامــع انســانی بــه دانشــمندان و پزشــکان در مواجهــه بــا کرونــا، گــواه روشــنی 
اســت بــر اعتبــار و پرســش ناپذیری جایــگاه علــوم تکنیکــی و طبیعــی در نــزد همــگان. امــا 
بررســی وجــه عقلــی و جایــگاه بایســته ی علــوم انســانی را می تــوان از منظــری فلســفی بــه 
فرهنــگ کاویــد. فرهنــگ به عنــوان موجودیتــی بشــری و یافتــه و برســاخته انســان، هویتــی 
معرفتــی، جمعــی و بین االذهانــی اســت کــه بشــر آن را در جهــت تعامــل بــا محیــط طبیعــی 
و اجتماعــی خــود ایجــاد کــرده اســت. کارکــرد فرهنــگ، رفــع نیازهــای تکوینــی و طبیعــی و 
تأمیــن و تضمیــن رشــد و اســتکمال انســان اســت. بدیــن قــرار فرهنــگ، اصــالح و تکمیــل و 

مهــار طبیعــت درونــی انســان و بیرونــی اوســت.
اگــر چنانکــه گذشــت، فرهنــگ ناظــر بــر طبیعــت و طبیعــت خاســتگاه فرهنــگ باشــد، غریــزه 
ــاد  ــن و بنی ــر اســپینوزا(، ب ــه تعبی ــوس ب ــای نفــس )کونات ــرای بق ــت ذات و کوشــش ب صیان
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طبیعــت انســانی اســت. ایــن تمایــل اصلــی در قالــب خــوی اســتخدام و بــه خدمــت گرفتــن 
جمیــع امــور، اعــم از قــوای نفســانی و بدنــی تــا دیگــر اشــیاء و انســان ها در جهــت صیانــت 
خــود و رفــع نیازهــا و اســتکمال نفــس، ظهــور و بــروز می یابــد. فرهنــگ هــم در ایــن نگــرش 
به مثابــه موجودیتــی معرفتــی )مشــتمل بــر علــوم انســانی و طبیعــی، اخــالق، حقــوق، هنــر، 

ــت  ــاخته ای اس ــه و برس ــک( یافت ــر ذل ــن و غی دی
برآمــده از قــوای ادراکــی انســان و خــادم مقاصــد 
ــوم  ــار عل ــز و راز مرجعیــت و اعتب ــع او. رم و مناف
ــدی  ــن کارآم ــاً در همی ــی و تکنیکــی دقیق طبیع
خواســته ها  تأمیــن  در  اســت  آن  اثرمنــدی  و 
و مقاصــد غریــزه صیانــت نفــس و اســتخدام 
)مســخر ســاختن طبیعــت و تأمیــن بقــاء نفــس(. 
امــا جایــگاه علــوم انســانی در ایــن میانــه چیســت 
؟ آیــا ایــن علــوم در قیــاس بــا علــوم طبیعــی، یک 
ــد  ــک بای ــاً آکادمی ــغله ی صرف ــن و مش ــوع تفن ن
تلقــی شــود؟ یــا بــرای آن نیــز در کلیــت فرهنــگ 
می تــوان جایگاهــی موجــه یافــت؟ پاســخ را بایــد 
ــت.  ــگ جس ــه فرهن ــفی ب ــگاه فلس ــان ن در هم
ــوی  ــتخدام خ ــو و اس ــاء ج ــت بق ــه طبیع از زاوی
انســان، همــه ی تالش هــای علمــی و عملــی او در 

مســیر رفــع نیازهــا و حــل مســائل انســان اســت. علــوم انســانی هــم در همیــن جهــت و در 
ــداع شــده اســت. البتــه نیازهــای طبیعــی و تکوینــی  ــاً اب ــه منافــع انســانی طبیعت خدمــت ب
صرفــاً از ســنخ خواســته های مــادی و حوائــج جســمانی نیســت و در انســان طیفــی از نیازهــا 
ــناخته و  ــناختی، ش ــی زیبایی ش ــودی و حت ــری، وج ــوی، فک ــانی، معن ــای نفس و گرایش ه
مســجل اســت؛ ماننــد نیــاز بــه عدالــت، آزادی، معنویــت و رهایــی از تنهایــی و پوچــی. البتــه 
ــوراک، مســکن،  ــی و جســمانی )خ ــته های طبیع ــا، خواس ــب نیازه ــوان در سلســله مرات می ت
پوشــاک، امنیــت و نیــاز جنســی( را مقــدم دانســت. امــا ایــن به معنــای نفــی اهمیــت نیازهــای 
ــی و  ــدارک علم ــا، ت ــدی نیازه ــن و اولویت بن ــناخت و تبیی ــک ش ــت. این ــر نیس ــب باالت مرات
نظریه پــردازی در جهــت تأمیــن آنهــا همــراه بــا ســایر علــوم در نیازهــای اولیــه و بــدون آنهــا 

ــوم انســانی اســت.  ــه، از وظایــف و کارکردهــای عل در نیازهــای ثانوی
دیگــر اینکــه انســان اگــر بــر فطــرت صیانــت ذات آفریــده شــده، بــر طبیعــت اجتماعی بــودن 
هــم سرشــته شــده اســت.  از نظــر دکتــر هوشــنگی، ایــن مســئله را ارســطوئیان بــه »مدنــی 
ــه  ــت اولی ــای طبیع ــودن اقتض ــی اجتماعی ب ــد؛ یعن ــر می کردن ــان تعبی ــودن انس ــع « ب بالطب
انســان اســت. البتــه بنــا به نظــر عالمــه طباطبایــی ایــن غریــزه و اعتبــار اســتخدام اســت کــه 
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وجــوب روی آوردن بــه اجتمــاع را رقــم می زنــد )مدنــی بالتبــع یــا مدنــی باالســتخدام بــودن 
انســان(. حــال خــواه طبیعــت انســانی یــا رفــع نیازهــا و به اصطــالح اضطــرار انســانی ایجــاب 
کنــد مدنیــت و اجتماعــی بــودن را، ســامان دادن بــه ایــن حیــات اجتماعــی، تنظیــم روابــط 
انســانی، تأســیس نهادهــای اقتصــادی، سیاســی، تربیتــی، دینــی و غیــر آن و مقررات گــذاری 
بــر آنهــا و نظــارت و صیانــت از آنهــا و تدبیــر و اداره ی آنهــا در مســیر رفــع حوائــج انســانی و 
کســب کمــاالت بشــری، محتــاج علــوم انســانی اســت. ایــن دانشــیار دانشــگاه امــام صــادق)ع( 
ــواده،  ــک از نهادهــای خان ــر ی ــد ه ــرض حــدوث بحــران و تهدی ــرد: در ف ــد ک ــه تآکی در ادام
اقتصــاد، سیاســت، دیــن و اخــالق به توســط عاملــی ویرانگــر، ضــرورت علــوم انســانی به روشــنی 
ــای  ــی و بیماری ه ــای طبیع ــات بالی ــا و تبع ــی پیامده ــالوه بررس ــود؛ به ع ــاس می ش احس
واگیــری همچــون کرونــا بــر زندگــی اجتماعــی و نیازهــای انســانی، از عهــده ی علــوم طبیعــی 
خــارج و از وظایــف علــوم انســانی اســت. بــر ایــن جملــه بایــد افــزود لــزوم نــگاه نقادانــه بــه 
جایــگاه و عملکــرد علــوم تکنیکــی و تجربــی کــه برعهــده ی علــوم انســانی و فلســفی اســت. 
نتیجــه آنکــه علــوم انســانی هیــچ گاه نبایــد از ایــن خاســتگاه خــود )رفــع نیازهــای انســانی، 
ــم(  ــه نهــاد عل ــات اجتماعــی از جمل ــر حی ــه ب ــات اجتماعــی، نظــارت نقادان ســامان دهی حی
ــی  ــادی، سیاس ــای اقتص ــا و بحران ه ــا، جنگ ه ــکالت، بالی ــیر مش ــن مس ــود. در ای ــل ش غاف
ــد  ــم پدی ــس مغتن ــی ب ــت، فرصت ــب و ســیلی واقعی ــا همچــون نهی ــد کرون و بهداشــتی مانن
مــی آورد بــرای اعتنــای بــه ضــرورت علــوم انســانی. بحــران در واقــع صیانــت نفــس و حفــظ 
جامعــه بشــری را بــه مبــارزه می طلبــد و ایــن همــان خاســتگاهی اســت کــه علــوم انســانی 
ــه مشــغله ی  ــا مبدل شــدن ب ــوم انســانی همان ــات عل ــرد. از آف ــه می گی ــد و مای از آن برمی آی
صرفــاً آکادمیــک و درگیــر در مســائل انتزاعــی و تصنعــی و مجــادالت فضل فروشــانه شــدن و 
گسســتن و فــارغ شــدن از واقعیــت )نیازهــا و اســتکماالت انســانی( اســت. بــا الهــام از تعبیــر 
ــردی کالم محــور)logocentric( اتخــاذ  ــع رویک ــوم انســانی در واق ــت عل ــن حال ــاس، در ای لوین
می کنــد. در ایــن رویکــرد اشــتغال بــه خودمــان پیــدا می کنیــم و در میــان دالّ هایــی بــدون 
مدلــول و کــّر و فرهایــی زبانــی ســیر می کنیــم. حــال آنکــه طریــق صــواب تأکیــد بــر مســائل 

انســانی)anthropocentric( و پیوســته بــا حیــات انســانی و اجتماعــی اســت«.
ــگاه  ــفه ی پژوهش ــتادیار فلس ــن زاده، اس ــدی معی ــر مه ــت، دکت ــن نشس ــخنران ای ــن س آخری
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی نیــز بــه بررســی موضــوع »عــدم را تــاب آوردن«  پرداخــت 
ــا«  ــا »پاندمــی کرون ــار ب ــد روشــن ســازم کــه در ایــن گفت و گفــت :  پیــش از هــر چیــز بای
به عنــوان یــک پدیــدار- کــه از منظــر مــن همــان ســاختار و البتــه شــأن و حیــث »نشــانه« 
یــا بــه تعبیــر دینــی »آیــه« را دارد- مواجهــه صــورت می گیــرد و ایــن بــدان معناســت کــه 
هرگونــه خیــر و شــر یــا نفــع و ضــرر آن بــرای بنــی بشــر بــه تعلیــق پدیدار شــناختی )اپوخــه= 
ــق،  ــای طری ــر افش ــالوه ب ــه ع ــد ک ــر آن آورده ش ــذکار به ــن ت ــود. ای ــپرده می ش epoche( س

»روش شناســانه«، از نقــش بســتن ایــن تصــور نیــز مانــع آیــد کــه وقتــی بنــده یــا دوســتان 
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ــه  ــان مای ــر، از ج ــای اخی ــا و ماه ه ــن هفته ه ــه ای ــرادی را ک ــدات اف ــاً مجاه ــوارم احیان بزرگ
ــروس را  ــی وی ــه پاندم ــویم ک ــناختی می ش ــام هستی ش ــان نظ ــی از هم ــته اند، جزئ گذاش
ــأن و  ــن ش ــا و کاّل! ای ــم. حاش ــدات را داری ــن مجاه ــف ارزش ای ــد تخفی ــود آورده، قص به وج
حیــث ســخن فلســفی اســت کــه بنابــر ماهیــت خــود، دیدگاهــی رفیع تــر از آنچــه تک تــک 
ــزاع و  ــه انت ــت ب ــام و فردی ــد از انضم ــا بتوان ــگ آرد ت ــه چن ــد ب ــوم خــاص اتخــاذ می کنن عل
ــن  ــا ای ــر ب ــی درگی ــر کســی پوشــیده نیســت کــه پرســنل درمان ــه ب ــرد وگرن عمومیــت ره ب
ــم  ــه به رغ ــی ک ــیدند، معنای ــده بخش ــاد و مجاه ــه جه ــو ب ــی ن ــت، معنای ــاری، در حقیق بیم

همیشــه نــه بــا قتــال کــه بــا احیــاء ســروکار دارد.
ــک  ــاب »متافیزی ــر در کت ــد: هایدگ ــر افزودن ــه آرای هایدگ ــاره ب ــا اش ــن زاده ب ــر معی دکت
ــاب  ــادل ت ــاً مع ــود را تقریب ــق دارد، وج ــش او تعل ــس از چرخ ــه دوران پ ــه ب ــت؟«، ک چیس
ــال و  ــن ح ــردازد. لیک ــدم نمی پ ــی از ع ــه ی تعریف ــه ارائ ــه ب ــمارد. او البت ــدم می ش آوردن ع
حالتــی را در زندگــی انضمامــی انســان بــه تصویــر می کشــد کــه در آن، امــوری کــه پیشــتر 
ــد و در  ــرار می کردن ــان برق ــا انس ــبتی ب ــط و نس ــی، رب ــوف زندگ ــول و مأل ــت معم و در حال
ــد  ــره می رون ــرند و طف ــت او می ُُس ــد، از دس ــان بودن ــان )umwelt( انس ــرا جه ــزء پی ــع ج واق
ــان  ــد انس ــا نمی گذارن ــد. آنه ــان نمی دهن ــود انس ــا خ ــط ب ــبت و رب ــراری نس ــت برق و رخص
ــره ای  ــد. فق ــا تشــبث جوی ــد، بدانه ــی می مان ــه غریق ــدم ب ــا ع ــه ب ــن حــال مواجه ــه در ای ک
ــد.  ــخن می گوی ــاد )Abgrund( س ــاد )grund( و بی بنی ــر از بنی ــاب، هایدگ ــن کت ــد در همی بع
شــاید او ایــن مهــم را از نتیجــه آموختــه اســت کــه عصــر مــدرن، دورانــی اســت کــه بشــر 
ــرای وجــود خــود نمی توانــد بیابــد، حتــی اگــر ایــن بنیــاد، آنــی باشــد کــه  هیــچ بنیــادی ب
بنیــاد همــه ی بنیادهــا بــود یعنــی خداونــد. بدیــن نحــو و بــا شــکل گرفتــن ایــن مغــاک، ایــن 
ــم می گــردد و اومانیســم از  ــاد عال ــا را هــواء اوســت کــه خــود بنی ــا، حرص ه انســان، ترس ه
ــت و  ــن و عافی ــد، ام ــان می نه ــم بنی ــرای عال ــه ب ــه مدرنیت ــادی ک ــد. بنی ــرون می افت ــرده ب پ

عــدم تــرس از آینــده آدمــی اســت.
ــی و  ــه ریاض ــه چگون ــازد ک ــل می س ــان« مّدل ــود و زم ــای 19 و 20، »وج ــر در بنده هایدگ

ــا فلســفه ی ــم- کــه ب ــدن عال دی
 دکارت آغــاز و بــا علــم گالیلــه ای- نیوتونــی پایه هــای آن مســتحکم گردیــده بــود- جــز بــه 
ســودای نیــل بــه تصویــر و تصــوری از عالــم کــه هرگــز نتوانــد از کنتــرل و پیش بینــی آدمــی 
خــارج شــود، طــرح نگردیــده اســت. ریاضیــات، علــم متقــن اســت و هــر آنچــه در آن اثبــات 
ــان  ــردد جه ــی می گ ــر جــزء »داشــته های ایمــن از دســتبرد« آدم ــر هایدگ ــه تعبی ــردد، ب گ
ــره نمــی رود و  ــرل وی طف ــه از کنت ــی ک ــی اســت آرام و رام آدم ــه جهان ــی بدین گون ریاضیات
ــه  ــت ک ــی« اس ــان مرصوص ــان »بنی ــن هم ــت و ای ــر اس ــه ای در آن پیش بینی پذی ــر حادث ه

مدرنیتــه ی مؤســس بــر عالــم ریاضیاتــی وعــده آن داده بــود.
ــه فلســفه«  ــر از آن در »افــادات ب هایدگــر امــا در »متافیزیــک چیســت؟« و بســیار تفضیلی ت
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عالــم را بــه نــه مؤســس بــر grund کــه بــر Abrand )نابنیــاد، بنیــاد نابنیــاد( می شــمرد، یعنــی 
ــان  ــزی چون ــاد، چی ــر نابنی ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــت ک ــئله آن اس ــاک، مس ــر مغ ــس ب مؤس
حیــات را بنیــاد نهــاد؟ مدرنیتــه مــا را خــود بدیــن داده اســت کــه جــز بــا پیش بینــی  پذیــری 
ــم. پــس  ــر نداری ــدم ب ــدم از ق ــاری درصــد خطــر، ق ــا محاســبه ریاضــی آم حــوادث و جــز ب
اساســاً چگونــه بایــد بــا ایــن بنیــاد بی بنیــاد کنــار آمــد و بــا وجــوِد آن و میــل در مجــاورت 
و همدمــی بــا آن بــه زیســتن ادامــه داد؟ ایــن همــان ســؤالی اســت کــه مدرنیتــه بــا ابتنــای 
ــاب  ــدم را ت ــد ع ــه بای ــت. چگون ــا زدوده اس ــت از ذهن ه ــود دیریس ــرای وج ــن ب ــادی ام بنی
ــاره  ــزد- هم ــرو می ری ــم ف ــا در ه ــام بنیاده ــه در آن تم ــرگ را- ک ــه می شــود م آورد؟ چگون
ــود کــه گام  ــه می تــوان بدیــن حقیقــت مقــّر ب ــاز زنــده بــود؟ چگون نصب العیــن قــرار داد و ب
برداشــته شــده، هیــچ تضمینــی نیســت کــه دوبــاره بــر زمیــن فــرود آیــد و کمــاکان قــدم در 

ره حیــات نهــاد؟
ــین  ــوژی« او در بازپس ــش از تکنول ــه »پرس ــم و مقال ــوع می کنی ــر رج ــه هایدگ ــر ب ــار دیگ ب
ــت و  ــر آنجاس ــه خط ــت ک ــات، همانجاس ــه نج ــد ک ــوان می کن ــه عن ــن مقال ــای ای بخش ه
اساســاً نجــات برخاســته از خطــر اســت. از جنــگاوری نقــل می کنــد کــه گفــت هرگــز زندگــی 
را بــه شــدّت و حــّدت زمانــی کــه در جنــگ، پــس از کشــتن یــک جنــگاور، ســراغ دیگــری 
مــی رود و نمی دانــد کــه خواهــد کشــت یــا کشــته خواهــد شــد، حــس نکــرده اســت. نجــات 
ــه  ــوژی« اســت ک ــن مقاله ی»پرســش از تکنول ــه خطــر آنجاســت. در همی همــان جاســت ک
هایدگــر فتــوای مشــهور و البتــه غریــب خــود دربــارۀ نســبت علــم و تکنولــوژی را نیــز صــادر 
ــا رأی مألوفــی اســت  ــر علــم مقــدم اســت« ایــن البتــه در تعــارض ب می کنــد: »تکنولــوژی ب
ــرد  ــوژی کــه همــان کارب ــد و ســپس تکنول ــق فحــوای آن اول علــم به وجــود می آی کــه مطاب
ــدم  ــه تق ــی، بلک ــدم زمان ــه تق ــه ن ــر البت ــراد هایدگ ــد. م ــه می نه ــه عرص ــا ب ــت پ ــم اس عل
ــر علــم اســت. ایــن قــول را بایــد چنیــن  وجــودی اســت. علــم تکنولــوژی، وجــوداً متقــدم ب
ــم، حــرص کنتــرل و پیش بینــی همــه چیــز، جهــان  ــر عال فهــم کــرد کــه ســودای تســلط ب
را همچــون ذخیــره ی دائــم و قائمــی )Bestand( بــرای امیــال و اهــواء آدمــی دیــدن و...- کــه 
ایــن خــرد مولــود اومانیســم و در بنیــاد قــرار گرفتــن انســان و خواســته های اوســت- موجــد 

علــم بــوده اســت.
ایــن اســتادیار و پژوهشــگر پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــه آرای فیلســوف 
ــا« از  ــی جهان بینی ه ــپرس در »روان شناس ــرد: کارل یاس ــاره ک ــه اش ــن زمین ــری در ای دیگ
ــای  ــه »موقعیت ه ــان و... ب ــوگ، حرم ــران، س ــاری، هج ــرگ، بیم ــون م ــی همچ وضعیت های
ــز-  ــه ســخِن فلســفی- و شــاید هــر ســخن دیگــری نی ــم ک ــر آن ــد. ب ــر می کن ــرزی« تعبی م
ــه ســخن دینــی تقــرب پیــدا  وقتــی موقعیت هــای مــرزی را موضــوع خــود قــرار می دهــد، ب
ــف  ــدازه ی نص ــه ان ــی ب ــوز حت ــن، هن ــار ممک ــن آم ــا در بدبینانه تری ــاری کرون ــد. بیم می کن
زلزلــه ی بــم نیــز تلفــات نداشــته اســت. کرونــا امــا مــکان فاجعــه را در مقایســه بــا زلزلــه بــم 
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بــه وســعتی بیشــتر و زمــان آن را از ســاعتی در یــک روز زمســتانی 92 بــه همــه ی زمان هــا- 
دســت کــم بــه زمانــی نامعلــوم- گســترش داده اســت و بــه همیــن جهــت در امــان پنداشــتن 
خــود و فاجعــه را مختــص دیگــران پنداشــتن را محــال کــرده اســت. گوئــی کرونــا همنشــینی 
ــه وضعیت هــا و مکان هــا و زمان هــای خــاص  ــدن مــرگ ب ــا ران ــا مــرگ- کــه ب ــا را ب ــم م دائ
ــد  ــذکار می ده ــا را ت ــه رخ می کشــد و م ــر دم ب ــم- ه ــاخته بودی ــود، دورش س ــی خ از زندگ
کــه حیــات چیــزی جــز دمخــوری دائــم بــا مــرگ- ایــن قطعی تریــن حقیقــت زندگــی مــا- 
نیســت؛ چیــزی نیســت جــز عــدم را تــاب آوردن. ایــن گوئــی همــان معمائــی اســت کــه حــق 

اراده بــه نجــوای آن بــه گــوش مــا کــرده اســت.
امــروزه متخصصیــن تعلیــم و تربیــت بــه والدیــن توصیــه می کننــد کــه اگــر عملــی ناشایســت 
از کودک شــان ســرزد، از او بخواهنــد بــه اتاقــش بــرود، در بــه روی خــود ببنــدد و در کارهــای 
خــود تأمــل کنــد. شــاید، هــر چنــد هــم احتمالــش کــم بــوده باشــد، قرنطینــه جهانــی چنیــن 

مجالــی را بــرای بشــریت فراهــم کنــد«. 
در پایــان نشســت، اســتادان بــه پرســش های مخاطبــان پاســخ دادنــد و آقــای دکتــر پاکتچــی 
بــه جمع بنــدی مباحــث پرداختنــد و برنامــه نشســت های بعــدی را اعــالم کردنــد. در نهایــت 
ــه  ــن تجرب ــه اولی ــه ب ــد و باتوج ــه رو ش ــان روب ــوب مخاطب ــتقبال خ ــا اس ــت ب ــن نشس اولی
ــت  ــورت رضای ــی به ص ــور کل ــت به ط ــوان گف ــازی می ت ــورت مج ــه ص ــش ب ــزاری همای برگ

بخــش برگــزار شــد. 
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دومین   نشست پیش همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران
»رویکرد تاریخی- اجتماعی مسئله ی کرونا«

دومیــن پیش  نشســت علمــی همایــش مجــازی ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا در ایــران، روز 
چهارشــنبه 3 اردیبهشــت 1399 بــا حضــور بیــش از 30 تــن از صاحبنظــران و دانشــجویان از 
ســاعت 16:30 الــی  18:30 برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــا عنــوان »رویکــرد تاریخــی- 

اجتماعــی مســئله کرونــا« برگــزار شــد،
 دکتــر نعمــت   اهلل فاضلــی، اســتاد پژوهشــکده ی مطالعات 
ــا  ــر علیرض ــانی؛ دکت ــوم انس ــگاه عل ــی پژوهش اجتماع
مالیــی توانــی، دانشــیار پژوهشــکده ی مطالعــات تاریخی 
ــوان ســخنران جلســه  ــه عن ــر احمــد پاکتچــی ب و  دکت

حضــور داشــتند.
ــه موضــوع »بحــران  در ابتــدای جلســه دکتــر فاضلــی ب
کرونــا و مســئله تغییــر فرهنگــی در ایــران« پرداخــت و 
ــران(  ــز افکارســنجی دانشــجویان ای ــت: ایســپا )مرک گف
گزارشــی منتشــر کــرده اســت کــه تأثیــر بحــران کرونــا 
بــر نگــرش مــردم ایــران بــه دیــن را نشــان می  دهــد. در 
ایــن نظرســنجی کــه در ســطح ملــی انجــام شــده اســت 
بــه نســبت میــان شــیوع کرونــا و دینــداری مــردم توجــه 
شــده اســت. فــارغ از محتــوا و داللت  هــای ایــن گــزارش، 
ــه  ــن ک ــد: ای ــزارش دی ــن گ ــی را در ای ــۀ مهم ــوان نکت می  ت
جامعــه و نظــام سیاســی ایــران در بحــران کرونــا نســبت بــه تأثیــر بحــران کرونــا بــر اعتقــادات 
و جهت  گیری هــای دینــی مــردم حساســیت دارد. مناقشــات دربــاره ابعــاد دینــی ایــن بحــران 
را می  تــوان در شــبکه  های اجتماعــی و گفت  و گــوی شــهروندان در فضــای مجــازی نیــز 
ــر ســر  ــت و مناقشــه  ای ب ــرا گرف ــم را ف ــن مســئله عل ــه ی ای ــن دامن ــرد؛ همچنی مشــاهده ک
طــب دینــی و پزشــکی مــدرن نیــز شــکل گرفــت.  عالوه  بــر ایــن، بــا گســترش یافتــن بحــران، 
ــز  ــات نی ــی و مطبوع ــی و موبایل ــبکه  های اجتماع ــانه  ها، ش ــام رس ــی در تم ــای بازنمای فضاه
ــا از وضعیــت ویروســی بــه وضعیــت نمادینــی  درگیــر بحــران شــد و در نتیجــه بحــران کرون
انتقــال یافــت کــه ســاختار احساســات و باورهــای جامعــه و شــهروندان را دربرگرفــت. شــیوه ی 
ــر  ــل درگی ــه ی کام ــذاری فیزیکــی و قرنطین ــر از فاصله  گ ــز متأث ــردم نی ــره ی م زندگــی روزم
بحــران کرونــا شــد. بــا درنظــر گرفتــن ایــن ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی، ایــن پرســش وجــود 
دارد کــه بحــران کرونــا چــه نســبتی بــا شــیوه ی زندگــی، باورهــا، ســاختار احساســات، هویت  ها 
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و ارزش  هــای اجتماعــی و فرهنگــی مــردم ایــران دارد و آیــا ایــن بحــران ممکن اســت گسســتی 
ــن  ــار ای ــن گفت ــم در ای ــدت اســت؟ می  خواه ــه  ای کوتاه  م ــاً وقف ــا صرف ــا باشــد ی ــخ م در تاری
موضــوع را تحلیــل کنــم و اهمیــت ایــن موضــوع در جامعــه را نشــان دهــم. فــارغ از ایــن کــه 
بتوانیــم پاســخ قطعــی بــه ایــن پرســش دهیــم، توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع روشــن  کننده 
ــن  ــت ای ــدا اهمی ــن  رو ابت ــت. از ای ــران اس ــه ی ای ــیت  های جامع ــا و حساس ــی از ویژگی  ه برخ
مســئله را شــرح می دهــم و اســتدالل مــن ایــن اســت کــه بحــران کرونــا فرهنــگ در جامعــه 
ــاره ی مســئله  مندی فرهنــگ امــروز  ــدگاه درب ــا مســئله  مند ســاخته اســت. ســپس ســه دی م
ــم.  ــریح می  نمای ــا را تش ــرده و آنه ــز ک ــم متمای ــا را از ه ــران کرون ــر بح ــت تأثی ــران تح ای
ــچ  ــران هی ــن بح ــد ای ــه معتقدن ــان ک ــدگاه تداوم  گرای ــد از: دی ــدگاه عبارت  ان ــه دی ــن س ای
ــت  گرایان  ــدگاه گسس ــذارد؛ دوم دی ــران نمی  گ ــه ی ای ــگ در جامع ــر فرهن ــداری ب ــر پای تأثی
کــه معتقدنــد فرهنــگ در جامعــه ایــران بــا تغییــرات ســاختاری مواجــه خواهــد شــد؛ ســوم 
دیــدگاه بازاندیشــی انتقــادی کــه بــر ایــن باورنــد کــه در دوره پســاکرونا الجــرم سیاســت  های 
ــد  ــش و نق ــا چال ــون ب ــه گوناگ ــی در زمین ــای جمع ــره و باوره ــای روزم ــی و کنش  ه فرهنگ
روبــه  رو خواهــد شــد و دیگــر امــور ماننــد ســابق نخواهــد بــود. البتــه ایــن بازاندیشــی لزومــاً 
به  معنــای تغییــرات ســاختاری نیســت، امــا زمینــه ی معنایــی کنش  هــا و باورهــای جمعــی در 
ــه  ای  ــه آین ــا هســتند ک ــه  ای از بیماری  ه ــا مقول ــرد. همه  گیری  ه ــد ک ــر خواه ــدت تغیی درازم
در برابــر نــوع بشــر قــرار داده و بــه  آن هــا نشــان می  دهنــد کــه واقعــاً کیســتند. پیــش  فــرض 
ــاب  ــف کت ــورخ پزشــکی و مؤل ــک اســنودن م ــن ســخن فران ــار ای ــن گفت ــادی مــن در ای بنی
ــد  ــه می  گوی ــت ک ــال« )2020( اس ــان ح ــا زم ــیاه ت ــون س ــه: از طاع ــا و جامع »همه  گیری  ه
ــوند.  ــوط می  ش ــی مرب ــرگ و زندگ ــری، م ــا فناپذی ــا ب ــۀ م ــه رابط ــر: »ب ــای همه  گی بیماری  ه
ــم  ــق می  کنی ــه خل ــی ک ــط مصنوع ــد- محی ــا محیط  ان ــا ب ــط م ــاب رواب ــن بازت ــا هم چنی آن ه
ــا  ــی م ــط اخالق ــان  دهندۀ رواب ــا نش ــد. آن ه ــان می  ده ــش نش ــه واکن ــی ک ــط طبیع و محی

هســتند،  انســان  ها  ســایر  بــا 
امــری کــه امــروزه کامــاًل مشــهود 

اســت«.
در ادامــۀ نشســت دکتــر علیرضــا 
موضــوع  بــه  مالیــی  توانــی 
مســئله  های  طــرح  و  »کرونــا 
ــخ«  ــری تاری ــفه نظ ــازه در فلس ت
فلســفه ی  گفــت:  و  پرداخــت 
نظــری تاریــخ یکــی از دانش  هــای 
کــه  اســت  میان  رشــته  ای 
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ــن  ــوع ای ــرد. موض ــکل می  گی ــات ش ــفه و الهی ــخ، فلس ــته  های تاری ــد رش ــت کم از پیون دس
دانــش هســتی تاریخــی به  مثابــه یــک پیکــره ی واحــد و یــک ارگانیســم زنــده اســت. برخــالف 
ــردازد،  ــه می  پ ــر و یگان ــی، تکرارناپذی ــای خــرد، جزئ ــۀ رخداده ــه مطالع ــه ب ــخ ک ــش تاری دان
ــد،  ــر می  کوش ــی کالن  نگ ــا نگاه ــر دارد و ب ــخ نظ ــت تاری ــه کلی ــخ ب ــری تاری ــفه ی نظ فلس
ماهیــت، منشــاء، مبــدأ، مقصــد، هــدف و معنــای تاریــخ را درک کنــد. در ایــن دانــش تــالش 
ــۀ  ــروی محرک ــخ، نی ــتی تاری ــا چیس ــود ت می ش
تاریــخ، عوامــل اثرگــذار بــر حرکــت تاریــخ، 
ــت  ــرعت دهنده حرک ــده و س ــل متوقف کنن عوام
تاریــخ و چگونگــی گــذار آن از یــک مرحلــه بــه 
مرحلــۀ بعــد را تحلیــل و ارزیابــی کنــد. بیمــاری 
کرونــا بــه علــت وحشــت، اضطــراب و آثــار روانــی 
و جســمی فراوانــی کــه بــرای بشــر ایجــاد کــرده 
ــای  ــه در حوزه  ه ــری ک ــای فراگی ــز بحران  ه و نی
ــی در  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــی، اجتماع سیاس
سراســر جهــان پدیــد آورده اســت، یــک رخــداد 
ــی  ــرۀ رویدادهای ــه در زم ــت، بلک ــارف نیس متع
اســت کــه می  توانــد بــر کلیــت هســتی تاریخــی 
ــت  ــت حرک ــیر و جه ــی مس ــذارد و حت ــر بگ اث
تاریــخ جهــان را تغییــر دهــد. از همیــن رو، 
میــان  در  فراوانــی  واکنش  هــای  و  کنش  هــا 
مــردم جهــان برانگیختــه و بســیاری از دانشــمندان و متخصصــان رشــته  های گوناگــون را بــه 
تفکــر و تحقیــق واداشــته اســت. مســئله ایــن اســت کــه بحــران کرونــا چگونــه بــر حــوزه ی 

ــت؟  ــد گذاش ــر خواه ــخ اث ــری تاری ــفۀ نظ ــات فلس ــات و موضوع مطالع
ــفۀ  ــازه  ای در فلس ــئله  های ت ــا و مس ــران، چالش  ه ــن بح ــت ای ــن نشس ــخنران ای ــاور س ــه ب ب
نظــری تاریــخ به  ویــژه در حوزه  هایــی چــون غایــت تاریــخ، نظریــه ی مشــیت الهــی، نظریــه ی 
ــرده  ــا ایجــاد ک ــات تمدن  ه ــرگ و حی ــی، م ــه ی اعجــاز، نظریه  هــای آخرالزمان تصــادف، نظری
ــن ســبب، از  ــه همی ــن زده اســت. ب ــخ دام ــای زیست  شناســانه در تاری ــای نظریه  ه ــه احی و ب
منظــر فلســفۀ تاریــخ رخــدادی قابــل تأمــل اســت کــه ایــن مقالــه می  کوشــد برخــی از ابعــاد 

ــد«. ــان ده ــای آن را نش و الیه  ه
 ســپس  دکتــر احمــد پاکتچــی در بحثــی درباره ی»اپیدمی  هــای بــزرگ در تاریــخ و 
ــی  ــه پیش بین ــخ، ب ــن از تاری ــاری گرفت ــا ی ــا ب ــرد ت ــالش ک ــی« ت ــم تمدن ــای مه چرخش  ه
نتایــج بحــران کرونــا بپــردازد. او مشــخصاً بزرگ تریــن اپیدمــی دیریــن کــه منجــر بــه افــول 
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ــرا  ــاد ف ــا ابع ــی ب ــه اپیدم ــز س ــه 3500-3000 پ.م. و نی ــد در فاصل ــنگی ش دوره ی نوس
ــی  ــم تمدن ــای مه ــرار داد و رخداده ــورد کاوش ق ــان را م ــی جه ــاره  ای در دوره ی تاریخ ق
ــتند:  ــر هس ــوارد زی ــامل م ــا ش ــن اپیدمی  ه ــرد ای ــرح ک ــا آن را مط ــط ب ــی مرتب و فرهنگ
ــر دوم در حــدود 1350-1347  ــون فراگی ــر اول در حــدود 571-750م، طاع ــون فراگی طاع
ــه  ــر ســوم در 1866 ک ــون فراگی ــت و طاع ــب آن دوام یاف ــس از آن عواق ــا ســال  ها پ ــه ت ک
ــران  ــار بح ــری از چه ــام نتیجه  گی ــت. وی در مق ــی می  گرف ــس از آن قربان ــال  ها پ ــا س ت
ــاد؛  ــث نه ــه بح ــزرگ را ب ــای ب ــل از اپیدمی  ه ــول حاص ــه تح ــده، چهارگون ــم یادش عظی
ــا  ــالح ی ــی، اص ــز تمدن ــن در مراک ــای بنیادی ــاد جابه  جایی  ه ــزرگ و ایج ــای ب مهاجرت  ه
تجدیــد بنیــاِن ســاختارهای حکمرانــی، تأســیس ســاختارهای یادمانــی و تــدارک ابزارهایــی 
ــتر  ــا بس ــب ب ــی متناس ــی و معنویت  گرای ــان ماده  گرای ــش  می ــی، چرخ ــت تاریخ ــرای ثب ب
فرهنگــی جوامــع پیــش از بحــران، وی کوشــید تــا نشــان دهــد اگــر مهاجرت  هــای بــزرگ 
را امــروز بایــد در ســپهرهای فرهنگــی یــا فضاهــای مجــازی نــه بــر پهنــه ی کــره ی زمیــن 
ــا نیــز کامــاًل قابــل انتظارنــد  جســت  وجو کــرد، ســه  گونه ی دیگــر از تحــول در بحــران کرون
و بایــد نســبت بــه آنهــا هشــیارانه و مســئوالنه رفتــار کــرد تــا میــزان آســیب  ها بــه حداقــل 

ــر برســد. ــه حداکث ــزان دســتاوردهای ســازنده ب و می
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سومین پیش نشست علمی همایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا 
»تأثیرات متقابل پاندمی هیجانی و پاندمی عفونی بر یکدیگر«

ســومین پیش  نشســت علمــی همایــش مجــازی ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا در ایــران، 
ــجویان از  ــران و دانش ــن از صاحب  نظ ــور 35 ت ــا حض ــت 1399، ب ــنبه 8 اردیبهش روز دوش

ســاعت 16 الــی 18 برگــزار شــد. 
هدایتــی،  مهرنــوش  دکتــر  نشســت  ایــن  در 
اســتادیار پژوهشــکده اخــالق و تربیــت پژوهشــگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی؛ دکتــر روح  اهلل 
ــت  ــالق و تربی ــکده اخ ــتادیار پژوهش ــهابی، اس ش
ــی  ــات فرهنگ ــانی و مطالع ــوم انس ــگاه عل پژوهش
ــگاه  ــیار دانش ــریفی، دانش ــد پورش ــر حمی و دکت
ــازرس انجمــن  ــوم بهزیســتی و توانبخشــی و ب عل

ــد. ــخنرانی کردن ــران  س ــی ای روانشناس
ابتــدا دکتــر مهرنــوش هدایتــی ســخنرانی خــود را 
ــا عنــوان »تــاب آوری روانــی در دوران پاندمــی«  ب
ــی  ــت: »ط ــرد و گف ــاز ک ــت آغ ــه پاورپوین ــا ارائ ب
اغلــب  مــا همچــون  اخیــر، کشــور  ماه  هــای 
)همه گیــری(  پاندمــی  بــا  کشــورهای جهــان، 
ویــروس کوویــد 19 مواجــه اســت. به طــور طبیعــی 
ــا تهدیــد ســالمتی افــراد، آن  هــم در ابعــاد وســیع  ــوأم ب اطــالع از شــرایط جدیــدی کــه ت
ــرد را  ــیاری ف ــه هوش ــدی ک ــالم در ح ــترس س ــروز اس ــت، ب ــاال اس ــرایت ب ــدرت س ــا ق و ب
ــا »وحشــت  ــد، کارگشــا باشــد. ام ــد می توان ــم بزن ــرد مناســب را رق ــال ســاخته و عملک فع
یــا اضطــراب« بیــش از آنکــه ناشــی از دانایــی و اطالعــات باشــد، حاصــل قضــاوت ناقــص یــا 
غیرمنطقــی افــراد اســت. متأســفانه در چنیــن شــرایط »هــراس عمومــی« درســت هماننــد 
ــن  ــیوع ای ــد. ش ــدا می کن ــترش پی ــور و گس ــردم ظه ــن م ــی« در بی ــی عفون ــک »اپیدم ی
مــوج نگرانــی و وحشــِت عمومــی، کامــاًل شــبیه بــه مــوج شــیوع بیماری هــای عفونــی قابــل 
ــه نقطــه  ــی می گــذارد؛ ســپس ب ــان مــردم روبه فزون ــدا در می پیش بینــی اســت. هــراس ابت
اوج خــود می رســد و در نهایــت فروکــش می کنــد. لــذا شــکی نیســت هــر دو مــوج پاندمــی 
ــی در  ــای عفون ــیوع بیماری ه ــتند. ش ــص هس ــای متخص ــت نیروه ــک و حمای ــد کم نیازمن
عیــن عواقــب ناگــواری کــه به دنبــال دارد، همــواره بــا دســتاوردهای چشــمگیری در زمینــه 
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پیشــرفت های پزشــکی و درمانــی و همچنیــن ایمن ســازی علیــه بیمــاری همــراه اســت، امــا 
متأســفانه برخــالف اهمیــت ابعــاد روان شــناختی پاندمــی در مدیریــت ایــن شــرایط، در حیــن 
ــالمت روان  ــوزه س ــان ح ــرای متخصص ــی« ب ــرایت هیجان ــد »س ــری، پیام ــد از همه گی و بع
معمــوالً چیــزی جــز غفلــت و فراموشــی در پــی نداشــته اســت. لــذا برنامه ریــزی و طراحــی 
ــکار  ــی ان ــا دارای ضرورت ــی پاندمی ه ــرات منف ــش تأثی ــرای کاه ــق ب ــی دقی ــوی مداخالت الگ

ناپذیــر اســت.
 دکتــر هدایتــی افــزود: چندیــن گــروه از افــراد هســتند کــه در برنامــه مداخالتــی بهداشــت 

ــد: ــرار گیرن ــارت ق ــاص تحــت نظ ــور خ ــی می بایســت به ط روان پاندم
-کارکنــان حــوزه بهداشــت و درمــان، خصوصــاً افــرادی کــه در خــط مقــدم مبــارزه بــا بیمــاری 

ــرار دارند. ق
ــت در  ــن اس ــراد ممک ــن اف ــد )ای ــرار دارن ــه ق ــا در قرنطی ــده اند ی ــه ش ــه ایزول ــرادی ک - اف
قرنطینــه خانگــی، در یــک محــل خــاص، قرنطینــه منطقــه ای یــا شــهری، یــا حتــی قرنطینــه 

کشــوری باشــند(.
- نجات یافتگان از بیماری عفونی.

- خانواده هــای درگیــر بــا بیمــاری، اعــم از خانــواده متوفیــان، خانــواده بیمــاران بهبــود یافتــه، 
خانواده هــای آســیب دیــده.

- اقشــار آســیب پذیر جامعــه کــه اســترس مضاعفــی دریافــت کرده انــد، شــامل گــروه 
کــودکان، زنــان بــاردار، ســالمندان، مهاجــران، اقلیت هــای فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی.

ــود را از  ــاغل خ ــی، مش ــای پاندم ــطه محدودیت ه ــه واس ــه ب ــادی، ک ــیب دیدگان اقتص - آس
ــگاه اجتماعــی شــده اند. ــا پای ــی ی ــا دچــار مشــکالت مال ــد ی دســت داده ان

- آســیب دیدگان اجتماعــی، کــه به دالیــل مختلــف بــا اَنــگ اجتماعــی، طــرد و انــزوا مواجــه 
ــتی  ــن بهداش ــان، مراقبی ــای آن ــگان، خانواده ه ــد از نجات یافت ــوع می توان ــن موض ــتند )ای هس

تــا کل یــک کشــور را شــامل شــود(.
- بیمــاران اعصــاب و روانــی کــه قبــل از پاندمــی یــا به صــورت ســرپایی یــا به صــورت بســتری 

در مراکــز تخصصــی تحــت درمــان بوده انــد.
    بنابرایــن یــک الگــوی جامــع تــاب آوری دردوران پاندمــی، می بایســت عــالوه بــر برنامه هــای 
ــای  ــرای گروه ه ــی«، ب ــرایت های هیجان ــرل »س ــه و کنت ــت روان جامع ــای بهداش ــی ارتق کل
خــاص اجتمــاع براســاس نظــام بومــی و فرهنگــی همــان جامعــه برنامــه ای دقیــق جهــت مهــار 
ــار پاندمــی در  ــر این صــورت مه ــه دهــد؛ چــرا کــه در غی ــاری ارائ ــری عاطفــی و رفت همه گی

جامعــه بــا موانــع جــدی و عــدم همــکاری همگانــی مواجــه خواهــد شــد.
    هدایتــی تأکیــد کــرد: منظــور از تــاب آوردن در ایــن شــرایط، به معنــای فقــط زنــده مانــدن 
نیســت، چــرا کــه بــه یقیــن درصــد بســیار باالیــی از افــراد از ایــن بحــران زیســتی جــان ســالم 
ــم اندازهای  ــر چش ــن، تغیی ــی مزم ــات منف ــر هیجان ــاالً درگی ــا احتم ــرد، ام ــد ب ــدر خواهن ب
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ــوند.  ــاری می ش ــالالت رفت ــی اخت ــی و حت ــای روان تن ــی، بیماری ه ــالالت عصب ــی، اخت زندگ
مطابــق بــا ادبیــات تــاب آوری، حفــظ عملکــرد در حیــن و پــس از شــرایط دشــوار بــه شــکل 
ــا  ــراه ب ــه، هم ــرایط تغییریافت ــر ش ــزی ب ــاری موفقیت آمی ــی و رفت ــلط عاطف ــالمت، و تس س
کمتریــن آســیب و حتــی رشــد پــس از ایــن برهــه پُرمــالل، به معنــای »تــاب آوردن« اســت.
ــی  ــرا برخ ــه و چ ــد چگون ــح می ده ــه توضی ــود دارد ک ــادی وج ــی زی ــات روان شناس تحقیق
ــدل می کننــد، و برخــی دیگــر دچــار  ــه یــک فرصــت ب افــراد در شــرایط دشــوار تهدیــد را ب
انــواع اختــالالت روان شــناختی و بــه تبــع آن 
ــل  ــوند. عوام ــف می ش ــد و ضعی ــرد ناکارآم عملک
متعــددی مثــل گرایش هــای شــخصی، سرســختی 
روان شــناختی، ســبک تفکــر، ادارک یــک موقعیــت 
ــود  ــز، خ ــت چالش برانگی ــه موقعی ــوار به مثاب دش
کارآمــدی و خوش قریحگــی عالمانــه در میــزان 
ــن  ــی از مهم تری ــش دارد. یک ــراد نق ــاب آوری اف ت
ــاب آوری، تفســیرهای  عوامــل تضعیــف ظرفیــت ت
نادرســت شــناختی اســت از وضــع موجــود اســت. 
ــا  ــل ب ــوب در اص ــرایط نامطل ــط از ش ــیر غل تفاس
دو روش صــورت می گیــرد: شــرایط را بدتــر و 
ــوان  ــدرت و ت ــف ق ــوه دادن؛ تضعی ــر جل پیچیده ت
ــی و شــناخت  ــذا آمــوزش ارزیاب شــخصی خــود. ل
ــه  ــد ب ــر می توان ــطح زی ــج س ــه در پن واقع گرایان

ــد: ــراد کمــک کن ــی اف ــت هیجان مدیری
-وضعیت اپیدمی از طریق پیگیری اطالعات موثق؛

- ظرفیت های خود برای مدیریت »هیجانات و تکانه های شدید«؛
- قدرت ها و توانایی های خود برای اداره زندگی تغییر شکل یافته؛

- سطح مهارت های خود برای تداوم و رشد پس از آسیب؛
- برنامه فعالیت های خود به جهت بیشترین بهره مندی از شرایط جدید؛

ــد  ــالمت روان می توانن ــن س ــی، متخصصی ــرایط پاندم ــاب آوری در ش ــش ت ــور افرای به منظ
ــی،  ــری احساس ــند: انعطاف پذی ــاء ببخش ــر ارتق ــوزه زی ــار ح ــراد را در چه ــری اف انعطاف پذی
انعطاف پذیــری فیزیکــی، انعطاف پذیــری مالــی، انعطاف پذیــری در پذیــرش نقش هــای 

ــی؛ ــی و عموم تخصص
ــنهاد  ــب پیش ــد، در قال ــد ش ــه خواه ــار ارائ ــن گفت ــه در ای ــی ک ــای تحقیقات ــج یافته ه  نتای
الگویــی جامــع تحــت عنــوان »حلقــه نجــات« جهــت افزایــش تــاب آوری گروه هــای مختلــف 
ــی  ــل پاندم ــده ای مث ــرایط تهدید کنن ــر و ش ــای همه گی ــیوع بیماری ه ــه در دوران ش جامع
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کرونــا خواهــد بــود«.
 ســپس دکتــر حمیــد پورشــریفی، دانشــیار دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی و بــازرس 
انجمــن روان شناســی ایــران، ســخنرانی خــود را بــا عنــوان: »نگاهــی روان شــناختی بــه کرونــا، 
ــان  ــا در مدت زم ــت: »کرون ــرد و گف ــرح ک ــت مط ــه پاورپوین ــا ارائ ــا« ب ــا و فرصت ه چالش ه
ــف زندگــی انســان ها داشــت، مؤلفه هــای  ــاد مختل ــار وســیعی در ابع ــرات و آث کوتاهــی تغیی
اجتماعــی، اقتصــادی، و حتــی فرهنگــی جوامــع را تحــت تأثیــر قــرار داد، و حتــی مناســبات 
ــن تغییــرات،  ــرار داد. بســیاری از ای اقتصــادی و سیاســی را در ســطح جهــان مــورد آمــاج ق
ضــرورت ســازگاری مجــدد بــا شــرایط جدیــد را مطــرح کــرد، اســترس را بــه ارمغــان آورد و 
هیجان هــای منفــی همچــون غــم و اضطــراب را بیــش از پیــش وارد زندگــی انســان ها کــرد. 
ــه تنهــا  ایــن آثــار همچنــان ادامــه دارد و ضــرورت ایجــاب می کنــد کــه انســان ها بتواننــد ن
بــا ایــن تغییــرات کنــار بیاینــد، بلکــه بــر آن فائــق شــوند و گامــی بــه پیــش بردارنــد و امــری 
را تجربــه کننــد کــه بــه آن رشــد پــس از ضربــه یــا در ایــن مــورد خــاص، رشــد پــس از کرونــا 
نامیــده می شــود. بــرای افزایــش تــاب آوری و مهیــا شــدن بــرای رشــد حیــن و پســاکرونایی، 
ــگاه هرکــدام از تخصص هــا بررســی شــود و  ضــروری اســت کــه ابتــدا وضعیــت موجــود از ن
ــار ناشــی از آن،  ــر شــیوع و چــه از جهــت آث ــر ب ــل مؤث ــا چــه از نظــر عل از آنجــا کــه کرون
ابعــاد روان شــناختی قابــل توجهــی دارد، بــر ایــن اســاس در ســخنرانی حاضــر در نظــر اســت 
ــاد  ــر ابع ــد ب ــا تأکی ــا ب ــی کرون ــی و اجتماع ــی، مل ــردی، خانوادگ ــای ف ــا و فرصت ه چالش ه

روان شــناختی آن مــورد بحــث قــرار گیــرد و تلویحــات رشــدی آن هــا بیــان شــود.«
ــروز  ــی ب ــوان: »همزمان ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــهابی س ــر روح اهلل ش ــت دکت ــه نشس  در ادام
همه گیــرِی جســمانی و روان شــناختی )پیامدهــای روان شــناختی شــیوع کرونــا خــود به مثابــه 
یــک اپیدمــی(« بــا ارائــه پاورپوینــت آغاز کــرد و گفــت:  به دنبال شــیوع یک بیمــاری همه گیر، 
به نظــر می رســد جامعــه نیــز مبتــال بــه نوعــی همه گیــرِی روان شــناختی می شــود. بــه ایــن 

ــی از  ــه برخ ــا ک معن
روانــی  ویژگی هــای 
یــا رفتارهــا، خــود 
اپیدمیــک  ماهیتــی 
می کننــد  پیــدا 
یــک  هماننــد  و 
به ســرعت  بیمــاری 
بــه  شــخصی  از 
دیگــر  شــخص 
می شــوند  منتشــر 
مهــم  تأثیــرات  و 
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ــی  ــت، گونه شناس ــر اس ــر مدنظ ــث حاض ــه در بح ــد. آنچ ــاد می کنن ــی ایج ــردی و جمع ف
اپیدمــِی روان شــناختی در ایــران همزمــان بــا شــیوع بیمــاری کرونــا، ریشــه های ایــن اپیدمــِی 
روان شــناختی و پیامدهــای آن اســت و در پایــان بــه ایــن پرســش پاســخ خواهــد داد کــه بــرای 

مواجــه بــا آن چــه کاری بایــد کــرد؟
ــه  ــا، جامع ــی کرون ــیوع پاندم ــا ش ــان ب ــد همزم ــر می رس ــه نظ ــام از Strong, 1990 ب ــا اله ب
ایــران حداقــل بــه ســه نــوع اپیدمــی روانــی اجتماعــی psycho-social epidemic مواجــه شــده 

اســت:
به نظــر  تــرس  اپیدمــی   :  Epidemic of fear  -
ــی  ــا ذات ــته ی ــی برجس ــن ویژگ ــد چندی می رس
دارد کــه بســیاری از ایرانیــان نیــز در طــول دو 
ــد: 1( اپیدمــی  ــه کردن مــاه گذشــته آن را تجرب
تــرس یــک اپیدمــی ســوءظن و بدگمانــی 
اســت؛ بدگمانی هایــی شــامل: شــما ممکــن 
ــال شــده  ــه بیمــاری مبت ــن ب اســت پیــش از ای
باشــی، شــما ممکــن اســت آن را بــه مــن 
ــه  ــت ب ــن اس ــن ممک ــی، م ــرده باش ــل ک منتق
بیمــاری مبتــال شــده باشــم. هــر ســه گــزاره ای 
کــه بســیاری از مــا ایرانیــان در دو مــاه گذشــته 
ممکــن اســت آن هــا را تجربــه کــرده باشــیم. 2( 
تــرس گســترده از اینکــه بیمــاری ممکــن اســت 
بــه روش هــای مختلــف و متنــوع از قبیــل تنفــس، لمــس، عبــور و مــرور در مــکان مشــترک، 
عطســه و... منتقــل شــود و بــه ایــن ترتیــب کل محیــط انســانی، حیوانــی و بی جــان به طــور 
بالقــوه عفونــی دیــده شــده باشــد. 3( ایــن ویژگــی از ایــن حیــث کــه تــرس و بدگمانــی کامــاًل 
از واقعیــت بیمــاری جــدا باشــد، ارتبــاط نزدیــک بــا دو ویژگــی دیگــر دارد. مــوج بــزرگ هراس 
ــوده نباشــد. جمعیــت  ــد، حتــی اگــر واقعــاً هیچ کــس آل و تــرس در جامعــه گســترش می یاب
بســیار زیــادی بــدون آنکــه بــه بیمــاری مبتــال باشــند، بــه پزشــک مراجعــه می کننــد. تــرس 
ــی در  ــن باورهــای غیرمنطقــی و وحشــت زدگی حت ــه بیمــار شــده باشــند. ای ــد ک آن را دارن
بیــن افــرادی کــه در مــورد بیمــاری نیــز اطالعــات خوبــی در اختیــار دارنــد نیــز وجــود دارد.

ــول  ــای معم ــت و روش ه ــور اس ــاری نوظه ــه بیم ــی ک  Explanation & moralization : هنگام
دســته جمعی بــرای مقابلــه بــا آن وجــود نداشــته باشــد، ممکــن اســت هــر بخشــی از جامعــه 
تبدیــل convert متفاوتــی از بیمــاری داشــته باشــد و هــر کــدام نیــز برنامــه عمــل و اســتراتژی 
خــود را بــرای مهــار و کنتــرل بیمــاری بــه کار ببــرد. بســیاری از ایــن کانورت هــا ممکــن اســت 
ــی را در  ــات فکــری و اخالق ــک داشــته باشــند و در نتیجــه اختالف ــق ایدئولوژی ــت عمی ماهی
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ســطح جامعــه به دنبــال داشــته باشــد.
 Epidemic of action or proposed action : اقدامــات پیشنهادشــده بــرای کنتــرل اپیدمــی 
ــد برخــی  ــی مانن ــی در خصــوص موضوعات ــه تعارضــات و مباحث ــد منجــر ب ــع می توان در واق
ــی  را  ــن اپیدم ــی از ای ــود. نمونه های ــه ش ــان در جامع ــای درم ــی گزینه ه ــا و حت ممنوعیت ه
می تــوان در مقابلــه پزشــکی ســنتی و مــدرن و حتــی تنــوع درمان هــا و اقدامــات پیشــگیرانه 

غیــر ضــرور را جامعــه دیــد.
ــد  ــران همانن ــه ای ــی از جامع ــش بزرگ ــد بخ ــر می رس ــن به نظ ــزود: بنابرای ــهابی اف ــر ش دکت

اخیــر،  پاندمــی زده  جوامــع  از  بســیاری 
همزمــان بــا انتشــار بیمــاری، موج هایــی 
ــرده  ــه ک ــی را تجرب ــردی و جمع ــک ف از پانی
اســت، بــا تنوعــی از تفســیرها در مــورد اینکــه 
چــرا بیمــاری اتفــاق افتــاده اســت روبه رو شــد 
و راهبردهــای کنترلــی رقیــب بــرای مواجهــه 
بــا بیمــاری یــا کنتــرل آن بــه کار بــرده اســت 
ایــن اپیدمــی روانــی اجتماعــی، در کنــار 
ــد برخــی  توســعه اقدامــات احتیاطــی، می توان
ــته  ــراه داش ــه هم ــز ب ــی نی ــای منف پیامده
باشــد؛ بــرای مثــال در ابــوال 2014 در حالــی 
کــه نیجریــه در مقایســه بــا ســیرالئون، لیبریــا 
و گینــه، بســیار ســریع تر قــادر بــه مهــار 

شــیوع ابــوال شــده بــود، امــا تــداوم رفتارهــای اپیدمــی تــرس، منجــر بــه پدیــده ای شــد کــه از 
آن به عنــوان fearonomic effect یــاد می شــود کــه بــه پیامدهــای منفــی اقتصــادی رفتارهــای 
ــرای  ــاره دارد. ب ــورها اش ــی کش ــا حت ــازمان ها ی ــراد، س ــط اف ــرس توس ــی از ت ــزی ناش گری
ــام، همســویی  ــامل کاهــش ابه ــدام محــوری ش ــه اق ــناختی، س ــی روان ش ــا اپیدم ــه ب مواجه
اقدامــات و مدیریــت شــایعه پیشــنهاد می شــود. شــواهد پژوهشــی نشــان داده اســت 
ــع  ــان مناب ــق می ــدم تواف ــد؛ ع ــی می کنن ــم اضطــراب بیشــتری را فراخوان ــای مبه موقعیت ه
ــرآوردی  ــد بیش ب ــایعه هایی مانن ــد و ش ــادی را توســعه می ده ــه، بی اعتم تخصصــی و چندگان
ــود«. ــت زدگی می ش ــش وحش ــه افزای ــر ب ــگان، منج ــزان جان باخت ــان و می ــداد مبتالی تع
در خاتمــه ی ایــن نشســت مجــازی نیــز دکتــر احمــد پاکتچــی، دبیــر همایــش مجــازی ابعــاد 
ــت و از  ــده پرداخ ــرح ش ــخنان مط ــدی س ــه جمع بن ــران ب ــا در ای ــی کرون ــانی- اجتماع انس

ســخنرانان و حاضــران آنالیــن در نشســت تشــکر کــرد.
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چهارمین پیش نشست  همایش ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران
 »گفت   و   گوی علوم انسانی و علوم پزشکی«

چهارمیــن پیش  نشســت علمــی همایــش مجــازی ابعــاد انســانی- اجتماعــی کرونــا در ایــران، 
روز چهارشــنبه 10 اردیبهشــت 1399 بــا حضــور بیــش از 70 تــن از صاحب  نظــران و 
دانشــجویان از ســاعت 16 الــی 18 برگــزار شــد. در ایــن نشســت کــه بــا عنــوان »گفت و گــوی 

ــر  ــد، دکت ــزار ش ــکی« برگ ــوم پزش ــانی و عل ــوم انس عل
ــات و انتشــارات  ــات، اطالع ــر تحقیق آرش رشــیدیان مدی
منطقــه ی مدیترانــه ی شــرقی ســازمان جهانــی بهداشــت؛ 
دکتــر حمیدرضــا نمــازی دانــش آموختــه پزشــکی، 
فلســفه و اخــالق پزشــکی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
ــوم  ــان عل ــی دپارتم ــأت علم ــو هی ــکی و عض ــوم پزش عل
انســانی ســالمت دانشــگاه مجــازی و دکتــر علیرضــا 
ــم و  ــفه عل ــروه فلس ــی گ ــأت علم ــو هی ــی، عض منجم
ــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی  ــاوری پژوهشــگاه عل فّن
و عضــو هیــأت علمــی دپارتمــان علــوم انســانی ســالمت- 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی به عنــوان ســخنران 

ــتند. ــور داش حض
 در ابتــدای ایــن نشســت مجــازی دکتــر آرش رشــیدیان بــه موضــوع »چالش هــای اخالقــی 
ــد 19  ــاری کووی ــت: »بیم ــت و گف ــا« پرداخ ــی کرون ــت پاندم ــان در مدیری ــت بنی و عدال
ــی  ــای اخالق ــش ها و چالش ه ــا پرس ــورها را ب ــی از آن کش ــی ناش ــد( و پاندم ــای جدی )کرون
ــرعت  ــاری )س ــت بیم ــه ماهی ــا ب ــش ها و چالش ه ــن پرس ــت. ای ــرده اس ــه رو ک ــی روب فراوان
ــار  ــت آن، فش ــان و مدیری ــاره ی درم ــیار درب ــته های بس ــه ندانس ــی(، ب ــال و مرگ آفرین انتق
ــر نظــام بهداشــت و درمــان کشــورها، نقــش دیگــر حوزه هــای سیاســت  گذاری عمومــی در  ب
مدیریــت بیمــاری، و تأثیــر شــگرف بــر اقتصــاد، اجتمــاع و روابــط درون و برون کشــوری آنهــا 
برمی گردنــد. تنــوع ایــن پرســش ها، و اهمیــت و فوریــت پاســخ بــه آنهــا بســیار وســیع اســت 
و در نتیجــه ســازمان ها و گروه هــای مختلفــی )از جملــه یونســکو، ســازمان بهداشــت جهانــی، 
ــد و  ــن ســؤال ها پاســخ بگوین ــه ای ــد ب بســیاری کمیته هــای کشــوری اخــالق( ســعی کرده ان

ــد«. ــب کنن ــا جل ــن چالش ه ــوی ای ــتر به س ــران را بیش ــه تصمیم گی ــه ب ــا توج ب
 در ادامــه نشســت دکتــر حمیدرضــا نمــازی در ســخنرانی خــود بــا موضــوع »نقــش و حــرف 
علــوم انســانی ســالمت در مواجهــه بــا همه گیــری کرونــا« آغــاز کــرد و گفــت: »علــوم انســانی 
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پزشــکی/ ســالمت )Medical/Health Humanities(، حوزه ای پژوهشــی اســت که مســائل فلســفه 
ــخ پزشــکی،  ــک پزشــکی، جامعه شناســی پزشــکی، تاری پزشــکی، اخــالق پزشــکی، هرمنوتی
آمــوزش پزشــکی، ادبیــات پزشــکی و حوزه هــای مشــابه را بررســی می کنــد. شــباهت همــه 
ــت بهتــر و مراقبــت از بیمــار و ســالمت جامعــه  ــرای طباب ایــن حوزه هــا در کاربســت آنهــا ب
ــت از نقــش  ــان بیمــار، غفل ــه رویکردهــای آزمایشــگاهی و درم اســت. فروکاهــش پزشــکی ب
مهــم علــوم انســانی در فراینــد طبابــت و مراقبــت اســت. از ســویی بایــد توجــه داشــت کــه 
حضــور علــوم انســانی در پزشــکی، حضــوری کلیشــه ای و افزودنــی نیســت ) )Additive مــراد 
ــده و  ــش تعیین ش ــه های از پی ــین، کلیش ــائل پیش ــه مس ــت ک ــی آن اس ــرد افزودن از رویک

ــل، از  ــرح و تعدی ــی ج ــا اندک ــاده را ب ــای آم جواب ه
علــوم انســانی برداریــم و بــه عرصــه مشــکالت ســالمت 
و طبابــت و بحران هایــی همچــون کرونــا تعمیــم دهیــم. 
فلســفه، جامعه شناســی، اخــالق و حتــی ادبیــات و 
هنــر، در مواجهــه بــا مســائل حــوزه ســالمت، هنگامــی 
ــایند  ــتگی ها می گش ــره از فروبس ــد و گ ــه کار می آین ب
شــیوه ای  بــا  و  دریابنــد  را  جدیــد  ســؤاالت  کــه 
ــانی  ــوم انس ــد. عل ــورد کنن ــا آن برخ ــو، ب ــه و ن خالقان
ــت  ــه اس ــل پاگرفت ــن دلی ــه همی ــت ب ــالمت، درس س
 )Integrative( تــا روی  آوردهــای آمیختــه و یکپارچــه
ــاند  ــی )Additive( بنش ــای افزودن ــای رویکرده را به ج
و جامعــه نظــرورزان را از اضافــه کــردن تکراری هــا 

ــری  ــاب همه گی ــرورزی در ب ــه نظ ــل ب ــد. تمای ــز ده ــری )Infodemy( پرهی ــات نظ آوار اطالع
ــه تکاپــو  ــا و عــوارض و عواقــب آن، همــه مراکــز فرهنگــی، اجتماعــی و دانشــگاهی را ب کرون
انداختــه اســت. امــا در ایــن میــان، توجــه عمیقــی بــه رویکــرد یکپارچــه و جامع نگــر علــوم 
ــف  ــون بازتعری ــات همچ ــن موضوع ــیاری از ای ــورد. بس ــم نمی خ ــه چش ــالمت ب ــانی س انس
ــری،  ــت غربال گ ــخیصی از تس ــت تش ــز تس ــوژی، تمای ــفه اپیدمیول ــاری، فلس ــالمت و بیم س
طبی ســازی، اضطــراب ســالمت، پارادوکــس تنهایــی و ســالمت، هــراس از دیگــری، پارادوکــس 
پیشــگیری، ســالمت و امیــد، زیست سیاســت، بیمــاری و سراســربینی، دغدغه هــای وجــودی 
ــا  ــه ب ــت در مواجه ــا اخــالق مراقب ــت ی ــه ســالمت، اخــالق عدال )اگزیستانســیل( معطــوف ب
ــالمت و ... در  ــم س ــری، نهیلیس ــتگی تصمیم گی ــفقت، خس ــتگی ش ــال، خس ــاران بدح بیم

ــد. ــرار می گیرن ــال ق ــن مق ــتره ای گس
ــای  ــا رویکرده ــه ب ــزی ک ــر تمای ــالوه ب ــالمت، ع ــانی س ــوم انس ــزود: عل ــازی اف ــر نم دکت
ــته ای  ــاخه های میان رش ــد، ش ــرار می کن ــکی برق ــوم پزش ــه عل ــانی ب ــوم انس ــه ای عل کلیش
ــد و  ــه نق ــود، ب ــف می ش ــکی، تعری ــانی پزش ــوم انس ــر عل ــل چت ــه ذی ــته ای را ک و چندرش



             47                                                             پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

ش
مای

ه

بازبینــی مــدام می گــذارد. از ایــن رو علــوم انســانی ســالمت، حــوزه ای فرارشــته ای اســت کــه 
ــکی و  ــی پزش ــکی، جامعه  شناس ــخ پزش ــکی، تاری ــالق پزش ــون اخ ــته ای   هایی هم چ میان رش
ــی  ــراط در تکنیک ــا را از اف ــد و آنه ــادی می دان ــردی انتق ــمول رویک ــکی را مش ــوزش پزش آم
شــدن )Technicalization(، کدســازی )Codification(، حرفه ســازی )Professionalisation( بــاز 
ــا  ــن مجــال، فرصتــی اســت ت ــد. ای ــی می کن ــب مهــم و مغفــول راهنمای ــه جوان مــی دارد و ب
ــود«. ــی ش ــل و ارزیاب ــا، تحلی ــرای کرون ــوم انســانی ســالمت در ماج ــف عل ــاخه های مختل ش

   در خاتمــه ایــن نشســت مجــازی، دکتــر علیرضــا منجمــی در ســخنرانی خــود بــه موضــوع 
ــفه ی  ــت: »فلس ــت و گف ــد؟« پرداخ ــه می گوی ــا چ ــا کرون ــه ب ــکی در مواجه ــفه پزش »فلس

ــی،  ــی متافیزیک ــه و نظــرورزی در مبان ــکی مداق پزش
پراکســیولوژیک  و  هستی شــناختی  معرفت شــناختی، 
پزشــکی اســت کــه امــروزه یکــی از زنده تریــن و 
فلســفی  تأمــالت  عرصه هــای  پرجنب وجوش تریــن 
ــاری  ــالمت و بیم ــواره س ــه هم ــم از آن رو ک ــت؛ ه اس
ــم  ــوده و ه ــان ها ب ــه انس ــترک جمل ــای مش دغدغه ه
ــت و  ــا طباب ــکی ب ــفه پزش ــه فلس ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــرار  ــر برق پژوهش هــای پزشــکی تعاملــی مســتمر و مؤث
کــرده اســت. فلســفه پزشــکی را بایــد به عنــوان بخشــی 
عنــوان  تحــت  گســترده تری-  پژوهشــی  برنامــه  از 
و پزشــکی  انســانی  مطالعــات میان رشــته ای علــوم 
)medical humanities(- فهــم کــرد کــه طــی چهــار 

ــه  ــه دادن ب ــکی و توج ــوم پزش ــان زدایی عل ــت گرایی و انس ــد فروکاس ــدف نق ــا ه ــه، ب ده
جنبه هــای اجتماعــی و فرهنگــی ســالمت و بیمــاری آن برآمــده اســت.

ــرای  ــه راه حل هــای فــوری و فوتــی ب  دکتــر منجمــی افــزود: در ایــن گفتــار تــالش مــن ارائ
ــدی درســت مســائل و پرســیدن پرســش های  ــه بیشــتر صورت بن حــل مســائل نیســت، بلک
بجــا و مناســب اســت. پرســش هایی کــه به واســطه شــتاب زدگی در عمــل، مکتــوم و مغفــول 
مانده انــد. پرســش پیــش روی مــن ایــن اســت: فلســفه ی پزشــکی در مواجهــه بــا کرونــا چــه 
می گویــد؟ در ایــن مختصــر به اجمــال بــه چنــد محــور اصلــی خواهــم پرداخــت. در ابتــدا بایــد 
میــان ســه مفهــوم مواجــه تمایــز افکنــم: ویــروس کرونــا و بیمــاری کوویــد 19 و همه گیــری 
ــه رو  ــران روب ــا بح ــا را ب ــه م ــد 19 ک ــاری کووی ــری بیم ــن همه گی ــد 19. ای ــاری کووی بیم
کــرده اســت. همه گیــری ابتــالی بخشــی از جمعیــت انســانی- فراتــر از حــد انتظــار- اســت 
ــری  ــه ام ــری ن ــن رو همه گی ــن، از همی ــی معی ــان و مکان ــاری مشــخص در زم ــک بیم ــه ی ب
ــاری- زیست شــناختی، بلکــه واجــد عناصــر اجتماعــی، فرهنگــی و انسان شــناختی  ــاً آم صرف
اســت. خلــط کــردن ســه مفهــوم ویــروس، بیمــاری و همه گیــری بــه اظهارنظرهــای متناقــض 
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و اقدامــات نامرتبــط و بی فایــده می انجامــد. یکــی دیگــر از محورهــا، زیست سیاســت 
ــم  ــایر مفاهی ــون س ــی همچ ــرایط فعل ــه ش ــری ب ــالق واژه همه گی ــت. اط )Biopolitics( اس
پزشــکی )تشــخیص پزشــکی( معطــوف و الــزام آور بــه عمــل )دئونتیــک( اســت نــه توصیفــی. 
ــه  ــه ارائ ــر ب ــری کالن منحص ــت تصمیم گی ــده اس ــبب ش ــت س ــن زیست سیاس ــوام نگرفت ق
آمارهــای ریــز و درشــت و بحــث در چگونگــی نرمالیزاســیون شــرایط باشــد. در ایــن میــان، 
غفلــت از پیامدهــای اجتماعــی/ فرهنگــی/ اقتصــادی مداخــالت، نامشــخص بــودن اولویت هــای 
ــردی،  ــر ســالمت ف ــی در براب ــات ســالمت عموم ــودن نظــام خدم ــوازن ب ــری، نامت تصمیم گی
نامهیــا بــودن نهادهــای خدمــات پیشــگیری و بهداشــتی در مقایســه بــا نظــام درمانــی کارآمــد 

و نهادینــه همگــی موضوعــات شایســته تأمــل هســتند.
دکتــر منجمــی در خاتمــه گفــت: رابطــه ی پزشــکی و رســانه، محــور دیگــر ایــن گفتــار اســت. 
در همیــن ایــام، مشــاهده شــد کــه چگونــه اظهارنظرهــای علمــی، امــا نســنجیده و نامتناســب 
پزشــکان متخصــص در رســانه ملی، ســبب تشــویش اذهــان عمومــی و هجمه هــای غیرمنصفانه 
بــه کادر درمانــی شــد. جنس و شــیوه  ســخن گفتــن پزشــکان در ایــن برنامه ها که همان شــیوه 
رایــج و مأنــوس ســخن گفتنشــان بــا دانشــجویان و دستیارانشــان اســت پیامدهــای خطیــری 
همچــون اضطــراب ســالمت health anxiety( ( بــه همــراه دارد. انبوهگــی داده هایــی همچــون 
ــه منتشــر  ــف کــه هــرروز در جامع ــر، شــیوه های ســرایت و درمان هــای مختل ــار مرگ ومی آم
می شــود، ســبب شــده اســت بــه هنــگام ضــرورِت انجــام اقدامــات پیشــگیرانه گــوش شــنوایی 
نباشــد. مواجهــه ی فلســفه ی پزشــکی بــا همه گیــری کرونــا از یک ســو ناروایــی و ناکارآمــدی 
مدعیــات رویکــرد کاربردی ســازی علــوم انســانی را برمــأ می کنــد کــه بــه دنبــال بســته های 
فــوری راه حل هــای ســطحی بــرای مســائل پیچیــده ای همچــون همه گیــری کرونــا هســتند. از 
ســوی دیگــر مســئوالن حــوزه ســالمت، به ســبب غفلــت از مســائل اجتماعــی- فرهنگــی حوزه 
ســالمت یــا آن هــا مانــع انجــام مداخالتشــان می بیننــد یــا مخــل آن. انجــام مداخالت ســالمت 

بــه همچــون قرنطینــه بــدون توجــه 
پیامدهــای  و  زمینه هــا 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
ناکافــی و نابســنده خواهــد بــود. 
و  انســانی  علــوم  گفت وگــوی 
ــوی  ــر دو س ــرای ه ــکی ب پزش
آن راه گشاســت و ایــن گفتــار 
دعوتــی اســت بــرای پرســیدن و 
ــی  ــیدِن این جای ــهامِت اندیش ش

ــی«. و اکنون
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پویش رسانه ای امید
»پویــش رســانه ای امیــد« از ابتکارات رســانه ای پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 
فرهنگــی بــه منظــور بهره بــرداری حداکثــری از ظرفیت هــا و توانایی هــای اعضــای 
هیــأت علمــی ایــن نهــاد پژوهشــی اســت. هــدف از ایــن پویــش، تقویــت روحیــه ی 
ــران امــروز  ــا در ای ــا ســونامی کرون ــی و ارتقــای بینــش فرهنگــی در مواجهــه ب مل
ــاخص در  ــرز و ش ــراد مب ــایی اف ــا شناس ــد ب ــالش ش ــوب ت ــن چارچ ــت. در ای اس
حوزه هــای مختلــف علــوم انســانی کلیپ هایــی صوتــی و تصویــری از آنهــا تهیــه و 
ــن کلیپ هــا  ــا از ای در فضــای مجــازی بازنشــر شــود. خوشــبختانه تعــداد بازدیده
ــع ایــن کلیپ هــا در گروه هــا  ــه توزی بیانگــر میــزان اســتقبال مخاطبــان و اقــدام ب
و کانال هــای مجــازی اســت. ایــن تعــداد مشــاهده در کانــال پژوهشــگاه بی ســابقه 
ــا همــت مدیریــت فرهنگــی و  اســت.  الزم بــه ذکــر اســت تولیــد ایــن کلیپ هــا ب
ــان تعطیــالت همچنــان ادامــه دارد و انشــاءاهلل ایــن پویــش  ــا پای ترویجی ســازی ت

در روزهــای آتــی نیــز بــه کار خــود ادامــه خواهــد داد. 
ــا رویکــردی میان رشــته ای از  ــا ب »پویــش رســانه ای امیــد« تــالش کــرده اســت ت
رشــته های علمــی مختلــف در حــوزه ی علــوم انســانی بــه منظــور تقویــت روحیــۀ 
جامعــه بــرای مقابلــه بــا ســونامی کرونــا بهــره ببــرد. همچنیــن ایــن تــالش گامــی 
بــرای تحقــق هــر چــه بهتــر شــعار »پژوهشــگاه بــدون دیــوار« اســت؛ تالشــی کــه 
ــای  ــی و دغدغه ه ــوزۀ عموم ــا ح ــی ب ــای علم ــه نهاده ــت رابط ــه ی آن تقوی نتیج
اجتماعــی اســت. کلیپ هــای تهیــه شــده در بــازه ی زمانــی محــدودی در آپــارات، 
ــرده  ــی جــذب ک ــن قابل توجه ــی مخاطبی ــای جمع ــانه ه ــایر رس اینســتاگرام و س

اســت کــه گــزارش آمــاری آن بــه شــرح ذیــل اســت:
ــار  ــن 4000 ب ــه طــور میانگی ــدام ب ــه هــر ک ــه ک ــه مــدت 94 دقیق ــپ بب 20 کلی

مشــاهده شــده اســت.
55 یادداشــت و تحلیــل  علمــی بــه طورمیانگیــن هــر یادداشــت 3500 بــار  

ــت ــده اس ــاهده ش مش
در ادامــه گزارشــی تفصیلــی از عملکــرد پویــش تــا زمــان نــگارش ایــن گــزارش ارائه 

می شود: 
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کرونا و آموزه های دینی 
مهدی موعود )عج( پیام آور سالمت، 

سخنران: دکتر ناصر مهدوی. تاریخ ارائه: 99/1/23.
دکتــر ناصــر مهــدوی در ایــن ســخنرانی بــا اشــاره بــه معــارف دینــی همپیونــد بــا مســئله ی 
ــان ها  ــع انس ــرص و طم ــی را ح ــاد و زوال جهان ــی فس ــل اصل ــج( عام ــر )ع ــام عص ــور ام ظه
ــرار  ــر ق ــز تحــت تأثی ــی را نی ــدازد و ســالمت همگان ــر می ان ــه خط ــان را ب ــه جه دانســت ک
ــت و  ــا محب ــه ب ــیر ک ــا زور و شمش ــه ب ــرت ن ــور حض ــه ظه ــرد ک ــد ک ــد. وی تأکی می ده
ــه ای کــه ذهن هــا را اقنــاع می کننــد و روح هــا را از آز و طمــع  ــه گون منطــق همــراه اســت ب
ــط ناســالم سیاســی و اجتماعــی تأکیــد  ــر ضــرورت انتقــاد از رواب می شــوید. وی همچنیــن ب
کــرد و گفــت، تهذیــب نفــس بایــد تــوأم بــا مبــارزه بــا بی عدالتی هــا و ظلــم و جــور سیاســی 
باشــد و اینکــه عدالــت را امــام زمــان )عــج( بــه وجــود نمی آورنــد بلکــه ایــن مــردم هســتند 
ــدار  ــام بی ــالت ام ــد و رس ــت را ایجــاد کنن ــردن وجــود خــود عدال ــته ک ــا پیراس ــد ب ــه بای ک

ــت. ــان اس ــی در مردم ــوق عدالت طلب ــردن ش ک

بالیی آسمانی یا فسادی زمینی؟
 سخنران: استاد دکتر مصطفی محقق داماد، تاریخ ارائه: 99/1/29. 

دکتــر محقــق دامــاد در ســخنرانی خــود گفــت،  بســیاری بــر ایــن تصــور هســتند کــه بحــران 
کرونــا بالیــی آســمانی اســت. حــال آنکــه ایــن مصیبــت برآمــده از رفتــار خــود آدمیــان اســت. 
زیــرا بشــر بــه محیــط زیســت خــود احتــرام نگذاشــت، در طبیعــت تصــرف بــی حــد و مــرز 
ــی االرض را توســعه داد. مســئله ی فســاد در  ــد بشــر فســاد ف ــرآن مجی ــر ق ــه تعبی کــرد و ب
زمیــن از دوران پیــش از خلقــت انســان مــورد توجــه مالئکــه بــوده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
آیــه 30 ســوره مبارکــه بقــره  گفتگــوی مالئکــه بــا خداونــد را یــادآور کــرد کــه در آنجــا فســاد 
ــخ  ــروردگار در پاس ــا پ ــود. ام ــرده می ش ــام ب ــان ن ــت آدمی ــاء دو آف ــفک دم ــی االرض و س ف
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فرمــود: »انــی اعلــم ماالتعلمــون« و ســپس فرمــود » َعلَّــَم آَدَم الْْســماَء ُکلَّهــا « و وقتــی کــه 
آدم بــا علــم بــه تمامــی اســما بــرای مالئکــه تجلــی کــرد، راز خلقــت انســان بــر آنهــا مکشــوف 
شــد. مــراد از تفســیر آن اســت کــه انســان اســتعداد تبدیــل شــدن بــه موجــودی آگاه و عــارف 
را دارد و وجــود چنیــن انســان هایی آنقــدر ارزش دارد کــه توجیــه کننــده خلقــت باشــد. در 
پایــان اســتاد مصطفــی محقــق دامــاد راه حــل را در توبــه آدمیــان از خطــای مرتکــب شــده و 

تــالش بــرای اصــالح رفتــار خــود به ویــژه در قبــال طبیعــت و محیــط زیســت دانســت. 

کرونا و ادبیات فارسی 
نقبی به آینده آفرینش ادبی در ایران پس از کرونا 

با یادآوری ظرفیت های ادبیات کالسیک فارسی
نویسنده: دکتر حسینعلی قبادی. تاریخ ارائه: 98/12/28

ــا  ــد ب ــت، می کوش ــد اس ــانه ای امی ــش رس ــتاری پوی ــن نوش ــا مت ــه تنه ــده ک ــه ی یادش مقال
ــه آفرینــش در ادبیــات کالســیک فارســی را  نگاهــی تحلیلــی درون مایه هــای امیــد و میــل ب
واکاوی کنــد و نشــان دهــد چگونــه ادبیــات فارســی بــا ظرفیت هــای ســترگ خــود در طــول 
قــرن هــا تاریــخ پــر فــراز و نشــیب ایــران دســتاویزی بــرای وحــدت ملــی، انســجام اجتماعــی، 
ــردی  ــه رویک ــه ارائ ــن مقال ــدف از ای ــوده اســت. ه ــش ب ــه آفرین ــل ب ــی و می ــه رهای ــد ب امی
ــا  ــا اســت و می کوشــد ب ــا ســونامی کرون آسیب شــناختی از نحــوۀ مواجهــه ادبیــات فارســی ب
ــوج  ــا م ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی راه های ــون در ادب فارس ــای مکن ــراث گرانبه ــری از می بهره گی
وحشــت، ناامیــدی و یــأس آلودگــی برآمــده از وضعیــت کرونایــی ایــران امــروز نشــان دهــد. 

 غم دیگری
 سخنران: دکتر زهرا پارساپور،تاریخ ارائه: 98/12/17

ــا  ــپ ب ــن کلی ــت. ای ــاپور اس ــر پارس ــم دکت ــرکار خان ــه س ــا ارائ ــی ب ــری« کلیپ ــم دیگ »غ
ــی  ــت در معن ــر »حکای ــز ب ــا تمرک ــعدی و ب ــتان س ــای بوس ــای گرانبه ــری از اندرزه بهره گی
شــفقت« تدویــن شــده اســت. ایــن حکایــت مربــوط بــه ابــن عبدالعزیــز اســت، هنگامــی کــه 
او در تنگنایــی تاریخــی و در مواجهــه بــا بالیــای طبیعــی، امــوال قیمتــی خــود را بــه حــراج 
می گــذارد تــا بتوانــد بــه یــاری فرودســتان و ضعفــا بشــتابد. ایــن کلیــپ تذکــر و بیدارباشــی 
اســت بــه احتکارکننــدگان و کســانی کــه در ایــن زمانــۀ دشــوار منافــع شــخصی خــود را بــر 
ــه دادن  ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــدرزی همگان ــن ان ــد. همچنی ــدم می دارن ــی مق ــح عموم مصال
ــی را در جهــت  ــی چــون شــیخ اجــل ســعدی، می کوشــد ســرمایه های ادب ــه نصایــح بزرگان ب
ــی  ــت کرونای ــد در وضعی ــه می توان ــری ک ــدد؛ ام ــه کار بن ــی ب ــرمایه های اجتماع ــت س تقوی

امــروز تأثیــر بســزایی داشــته باشــد. 
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دوست دارم
سخنران: دکتر فاطمه راکعی،   تاریخ ارائه: 99/1/4

ایــن کلیــپ ناظــر بــر اهمیــت شــرایط دشــوار امــروز در بازیابــی پیوندهــای عاطفــی و توجــه 
هــر چــه بیشــتر بــه موضــوع مــرگ و زندگــی اســت؛ موضوعاتــی کــه از پــس زندگــی روزمــره 
ــران  ــر دیگ ــه عمیق ت ــر چ ــتی و درک ه ــت دوس ــرای پاسداش ــالش ب ــوند. ت ــوش می ش فرام
ــا  ــز ســخنران ب ــت نی ــن کلیــپ اســت. در نهای ــی ای ــام کانون ــکان و دوســتان پی ــژه نزدی به وی

شــعر زیــر ارائــه خــود را بــه پایــان می بــرد: 
 برای مرگ اگر نیست پاسخی با من           سؤال زندگی ام را تویی جواب ای دوست. 

کرونا و روان شناسی 
عبور ایمن، 

سخنران: دکتر مهرنوش هدایتی،  تاریخ ارائه: 98/12/21  
ــران فضــای  ــرای کارب ــژه ب ــه وی ــده ی توصیه هــای مهــم روانشــناختی ب ایــن کلیــپ دربرگیرن
ــز  ــات هراس انگی ــاران اطالع ــار روحــی ناشــی از بمب ــر فش ــپ ب ــن کلی ــازی اســت. در ای مج
ــه کســب  ــان خــود را ب ــا بخــش کوچکــی از زم ــه می شــود، تنه ــران توصی ــه کارب اشــاره و ب
اطالعــات الزم و داده هــای ضــروری از شــرایط جــاری اختصــاص دهنــد و باقــی زمــان خــود 
ــه کارهــای دیگــری اختصــاص دهنــد. دکتــر هدایتــی ایــن وضعیــت خطیــر را فرصتــی  را ب
ــد، چشــم اندازهــای مثبــت  ــاب آوری، ایجــاد ســبک زندگــی جدی ــت ت ــرای تقوی ــد ب می دان
و تــالش بــرای اســتقبال از تغییراتــی ایجابــی در محیــط پیرامــون. در پایــان، ایشــان برآینــد 
ــا مخاطــرات روحــی دانســتند.  ایــن رویکــرد را تغییــر چشــم اندازهــای فرهنگــی در مواجهــه ب
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توصیه های مهم درباره ی نحوه ی مواجهه اشخاص با پیام های مرتبط با کرونا
 با تمرکز بر پیام های مرتبط با سالمندان

 سخنران: بهاره نصیری و آمنه بختیاری   تاریخ ارائه: 98/12/17
ــراد  ــالمندان و اف ــر س ــز ب ــا تمرک ــژه ب ــناختی به وی ــی روانش ــاوی توصیه های ــپ ح ــن کلی  ای
ســالخورده اســت. ســخنرانان بــر ایــن بــاور هســتند کــه افــراد جوان تــر پیوســته بــه ایــن داده 
ــن  ــراد مســن خطرآفری ــرای اف ــا بیــش از همــه ب ــروس کرون علمــی رجــوع می کننــد کــه وی
اســت و ای بســا آنهــا را بــه کام مــرگ بکشــد. بــر ایــن اســاس، از آنجایــی کــه سیســتم ایمنــی 
ــد  ــا خواهن ــاری کرون ــان بیم ــن قربانی ــا محتمل تری ــت آنه ــر اس ــالخوردگان ضعیف ت ــدن س ب
بــود. تکــرار ایــن گزاره هــا به ویــژه در شــرایط فعلــی بســامد باالیــی یافتــه اســت در حالی کــه 
ــن  ــراد مســن می گــذارد و ای ــه و روان اف ــر روحی ــر بســیار ناخوشــایندی ب ــن ســخنان تأثی ای
ــه ســخنان  ــا ب ــه ی خــود موجــب رنجــش خاطــر آنهــا خواهــد شــد. بی آنکــه م ــه نوب ــر ب ام
خــود دقــت کنیــم و بی آنکــه ســالمندان در برابــر ایــن ســخنان واکنــش مســتقیمی از خــود 

نشــان دهند)ایــن کلیــپ از ســوی وزارت ارشــاد منتشــر شــد(..

کرونا و علوم اجتماعی 
کنشگری در بحران  

 سخنران: دکتر نعمت اهلل فاضلی،  تاریخ ارائه: 98/12/29
دکتــر فاضلــی بــا اشــاره بــه کتــاب برابــری و تفــاوت: آیــا مــی توانیــم بــا هــم زندگــی کنیــم، 
نوشــته ی آلــن تــورن ســخن خــود را آغــاز مــی کنــد. بنابــر نظــر تــورن جهــان امــروز جهــان 
ــد  ــری فرومی کاهن ــت کنش پذی ــه موقعی ــود را ب ــه خ ــت ک ــانی اس ــت و کس ــگری اس کنش
ــر  ــا ب ــد. بن ــت می دهن ــان را از دس ــان اطرافش ــود و جه ــکوفایی خ ــراز و ش ــق، اب ــوان خل ت
ــه  ــرای گــذار از کنش پذیــری ب ایــن مقدمــه، فاضلــی موقعیــت کرونایــی امــروز را فرصتــی ب
ــل  ــدۀ منفع ــد از مصرف کنن ــراد می توانن ــرایط اف ــن ش ــد؛ در ای ــوژگی می دان ــگری و س گنش
داده هــا و تحلیل هــای رســانه ای بــه تولیدکننــده فعــال انگاره هــا و اندیشــه های جدیــد بــدل 
شــوند و از ایــن مســیر موقعیــت کرونایــی را بــه موقعیتــی پویــا، آفرینشــی و نویدبخــش بــدل 

کننــد. 

کرونا و علوم انسانی 
 سخنران: دکتر محمد منصورنژاد،  تاریخ ارائه: 98/12/22

ــذارد و  ــت می گ ــد انگش ــانی متعه ــوم انس ــر عل ــود ب ــخنرانی خ ــژاد در س ــور ن ــر منص دکت
ــران  ــازده ی ای ــت کرون ــد در وضعی ــانی نتوانن ــوم انس ــف عل ــاخه های مختل ــر ش ــد اگ می گوی
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ــر ایجــاد کننــد،  ــی مؤث ــی گفت وگوی ــا جامعــه ایران ــه و ب ــی ارائ امــروز راهکارهــا و راه حل های
عمــال اهمیــت خــود را از دســت داده انــد و ایــن امــر نشــان از ناتوانــی علــوم انســانی خواهــد 
داشــت. بــه ایــن ترتیــب بــر عهــده ی همــه ی اصحــاب علوم انســانی اســت کــه در ایــن وضعیت 
ــش و  ــی را از بین ــای اجتماع ــراد و گروه ه ــتابند و اف ــه بش ــاری جامع ــه ی ــه ب ــر داوطلبان اخی

ــازند.  ــد س ــود بهره من ــش خ دان

کرونا و اوقات فراغت  
سخنران: دکتر سید جواد میری،   تاریخ ارائه: 98/12/25

دکتــر میــری در ســخنرانی خود دو پیشــنهاد عمــده برای مخاطبــان در شــرایط خودقرنطینگی 
ــه ایــن معنــا کــه داســتان های مکنــون  ــه می دهــد. نخســت، رمان خوانــی و رمــان کاوی ب ارائ
ــاب آوری  ــش ت ــه افزای ــد و ب ــا را گســترش ده ــی م ــان درون ــد جه ــا می توان ــن رمان ه در ای
ــا را  ــی م ــای ذهن ــد افق ه ــه می توان ــت ک ــا اس ــدن فیلم ه ــد. دوم، دی ــا بینجام ــی م روح
گســترش دهــد و ایــن بــه مــا کمــک خواهــد کــرد تــا از تروماهــای روحــی و فکــری برآمــده 

از شــرایط بحرانــی کنونــی عبــور کنیــم. 

جنبه های اجتماعی و فرهنگی ویروس کرونا،  
 سخنران: دکتر محمدباقر تاج الدین،   تاریخ ارائه: 99/1/19 

در ایــن ســخنران دکتــر محمدباقــر تــاج الدیــن بــا تأکیــد بــر جنبه هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ــر  ــد و ب ــرار می ده ــب ق ــاد را مخاط ــردم نه ــای م ــی و نهاده ــه ی مدن ــا جامع ــروس کرون وی
ــد.  ــد می کن ــی تاکی ــذاری اجتماع ــای فاصله گ ــت طرح ه ــه منظــور رعای ــی ب همــکاری همگان
ایشــان گــذر از ایــن بحــران در گــروی مشــارکت فعاالنــه مــردم و نهادهــای اجتماعــی و توجــه 
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بیــش از پیــش بــه اصــول ســالمت عمومــی می دانــد. 

کرونا و تاریخ 
کرونا و تاریخ معاصر

  سخنران: دکتر علیرضا مالیی توانی،  تاریخ ارائه: 98/12/23 
ــکاود.  ــا را از منظــری تاریخــی ب ــد مســئله کرون ــالش می کن ــن کلیــپ ت ــی در ای ــر مالی دکت
او بــه رخدادهــای مربــوط بــه ســال 1288 هجــری قمــری و 1296 هجــری شمســی اشــاره 
می کنــد و بیــان مــی دارد کــه بیماری هــای مســری ماننــد ســل، وبــا و طاعــون در برهه هــای 
ــته  ــراه داش ــه هم ــی ب ــای مهم ــار و پیامده ــده و آث ــی ش ــه ی  ایران ــر جامع ــف گریبانگ مختل
اســت. او در ایــن کلیــپ از مخاطبــان مــی خواهــد تــا مشــاهدات خــود را بــه منظــور درج در 

تاریــخ ثبــت و ضبــط نماینــد. 

کرونا و زبان شناسی 
همدلی ملی

  سخنران: دکتر مصطفی عاصی،  تاریخ ارائه: 99/1/2
دکتــر عاصــی در ایــن کلیــپ تــالش می کنــد بیشــترین بهــره را از ســرمایه های زبانــی نهفتــه 
ــا  ــد. او ب ــی کن ــت مل ــرای تقوی ــن ســرمایه ها را دســتمایه ای ب ــرد و ای ــات فارســی بب در ادبی
اشــاره بــه بیــت »رســید مــژده کــه ایــام غــم نخواهــد مانــد / چنــان نمانــد و چنیــن نیــز هــم 
ــی  ــگاه کنون ــد هرچنــد بزن ــر عبــور از ســختی ها تأکیــد می کنــد و می گوی ــد«، ب نخواهــد مان
چالشــی بــزرگ و همگانــی اســت امــا بی تردیــد رفتنــی اســت و در آن نیــاز بــه همدلــی ملــی 



ش
پوی

 
ید

ام

             57                                                             پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

داریــم؛ همدلــی ملــی در مراقبــت از خــود، دیگــران و همــه مــردم ایــران کــه در بزنگاه هــای 
ــد  ــد آی ــخت پدی ــالی س ــدر ب ــه »ان ــد ک ــر آن بوده ان ــون ب ــی تاکن ــان رودک ــی از زم تاریخ
فضــل بزرگمــردی و ســاالری«. او پیدایــش تــداوم و تکامــل گنجینــه ادبــی، زبانــی و فرهنگــی 

ــد.  ــور از بحران هــای تاریخــی می دان ــی در عب ــی مل ــده از همدل ــز برآم ــان را نی ایرانی

کرونا و حوزه ی سالمت
مدافعان سالمت

 سخنران: دکتر علی منتظری،  تاریخ ارائه: 98/12/27
ــر  ــا اشــاره می کنــد امــا ب دکتــر منتظــری بــه نگرانــی هــای برآمــده از شــیوع ویــروس کرون
ایــن نکتــه تأکیــد می کنــد کــه ایــن ویــروس از بیــن خواهــد رفــت امــا آنچــه باقــی خواهــد 
ــد از خودگذشــتگی ها و ایثارهــای مدافعــان حــوزه ی ســالمت اســت کــه هرگــز فرامــوش  مان
نمی شــود. او رعایــت بهداشــت فــردی و جمعــی و عمــل بــه ابالغیه هــای مســئوالن حــوزه ی 

ســالمت را بهتریــن راهــکار بــه منظــور عبــور ایمــن از بحــران کرونــا می دانــد. 

مراقبت و سالمت
 سخنران: دکتر حمیدرضا نمازی، تاریخ ارائه 99/1/6

ــر در  ــر و فراگی ــای جامعنگ ــه رویکرده ــت دادن ب ــا اهمی ــود را ب ــخن خ ــازی س ــر نم  دکت
مطالعــه و بررســی وضعیــت کرونایــی امــروز آغــاز می کنــد. او در ایــن رابطــه از علــوم انســانی 
ــد میــان علــوم انســانی و حــوزه ی ســالمت اســت.  ــر پیون ســالمت یــاد می کنــد کــه ناظــر ب
ــد پاندمیــک و اپیدمیــک در حــوزه ی رســانه رواج  ــه مانن ــی همچــون اینفودمیــک ک واژه های
ــروس  ــی و انســانی انفجــار اطالعــات پیرامــون وی ــد نشــان دهنده ی اهمیــت بعــد روان یافته ان
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ــن  ــل در تضمی ــن عام ــی را مهمتری ــت همگان ــت، مراقب ــازی در نهای ــر نی ــت. دکت ــا اس کرون
ــد.  ــداد می کن ــه قلم ــی جامع ــالمت عموم س

پیامدهای اضطراب سالمت
سخنران: دکتر علیرضا منجمی. تاریخ ارائه: 99/1/15

ــوم انســانی پزشــکی بحــث خــود را طــرح  ــدگاه عل ــن ســخنرانی از دی ــر منجمــی در ای دکت
کــرد کــه وجهــی میان رشــته ای دارد. ایشــان در ایــن ســخنرانی بــه بیــم ســالمت یــا هــراس 
ســالمت اشــاره کــرد. در ایــن شــرایط همگــی نگــران بیمــاری کرونــا هســتیم کــه اگــر ایــن 
نگرانــی وجــه افراطــی بــه خــود بگیــرد از خــود کرونــا نیــز خطرناک تر خواهــد بــود. وی مصرف 
ــان ســنجی و  ــرای اطمین ــی دانســت و تالش هــای افراطــی ب ــن نگران ــکل را نشــانه ای از ای ال
توجــه وســواس گونــه بــه اخبــار رســانه ها و ضدعفونــی کــردن مفــرط را نشــانه هایی از بیــم 
ــدن را ضعیــف می کنــد  ــه خــودی خــود سیســتم ایمنــی ب ــی ب ســالمت دانســت. ایــن نگران
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت ب ــد. ایشــان در نهای ــا آســیب پذیرتر می کن ــاری کرون ــر بیم ــرد را در براب و ف

ضــرورت رفتــار متعــادل در بهداشــت فــردی و حفــظ آرامــش ســخن خــود را خاتمــه داد. 

برچسب های اجتماعی سالمت
 سخنران: دکتر آمنه بختیاری. تاریخ ارائه: 99/1/21

ایشــان بــا اشــاره بــه نوپدیــد بــودن بیمــاری کرونــا گفتنــد، ایــن بیمــاری ناشــناخته اســت و 
در نتیجــه ی آن احســاس گیجــی و تــرس در مــردم بــه وجــود آمــده اســت بنابرایــن بایــد در 
ــده را در فضــای  ــر پیام هــای ویروســی آزاردهن ــرا اگ ــم. زی ــت کنی ــا بســیار دق ارســال پیام ه
مجــازی همرســانی کنیــم، ممکــن اســت موجــب شــیوع هــر چــه بیشــتر ویــروس کرونــا شــود. 

ــم.  ــر بگیری ــد برچســب های اجتماعــی حــوزه ســالمت را جدی ت ــن بای بنابرای
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کرونا و فلسفه 
قرنطینه فرصتی برای ژرف اندیشی 

سخنران: دکتر علی اصغر مصلح، تاریخ ارائه: 99/1/6
ــد و  ــد می کن ــان تأکی ــی انس ــت در زندگ ــت موقعی ــر اهمی ــپ ب ــن کلی ــح در ای ــر مصل دکت
اشــاره می کنــد کــه فالســفه همــواره بــر رنــج بــه عنــوان فرصتــی ارزنــده نظــر داشــته اند و 
ــد  ــرای بیشــتر فکرکــردن و می توان ــج شــرایطی مناســب اســت ب ــد کــه شــرایط رن ــر آن ان ب
نوعــی ســیر انفســی را بــه همــراه داشــته باشــد. او در ادامــه پیشــنهادهایی بــرای مقابلــه بــا 
بحــران کرونــا ارائــه داد. نخســت آنکــه نبایــد در شــرایط ســخت انســان گرفتــار ماللــت شــود، 
ــه خــود آمــد.  ــه خویشــتن توجــه کــرد و ب ــج بیشــتر ب ــد در موقعیت  هــای رن دوم اینکــه بای
بســیاری از آثــار بــزرگ ادبــی و فکــری در شــرایط ســخت بیشــتر قابــل درک اســت. در نهایــت 

وی بــر اهمیــت توجــه بــه دیگــری و هنــر بــا هــم زندگــی کــردن اشــاره کــرد. 

رویکردی انتقادی به مسئله ی امید
سخنران: دکتر محمدمهدی اردبیلی، تاریخ ارائه: 99/1/29

ــا مســئله امیــد  ــوع مواجهــه امــروزی مــا ب دکتــر محمدمهــدی اردبیلــی از ایــن ســخنرانی ن
را نقــد کــرد و خاطــر نشــان ســاخت، ایــن مواجهــه آن چنــان بــا شــکل امیــد درگیــر اســت 
ــان از  ــه نش ــد ن ــد واژه امی ــش از ح ــرار بی ــد و تک ــل کن ــرا منتق ــوای آن ــد محت ــه نمی توان ک
ــر  ــود را ب ــث خ ــی بح ــر اردبیل ــاس دکت ــن اس ــر ای ــت آن دارد. ب ــان از غیب ــه نش ــور ک حض
»احیــای امیــد« متمرکــز کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه احیــای امیــد نیازمنــد پیرایــش رویکرد هــا 
و نگرش هــای شــکل زده و توجــه بــه درون مایــه امیــد اســت. وی مواجهــه ی انســان بــا تــرس، 
ــن  ــرا انســان منفــک از ای ــا خــود انســان اســت )زی ــع مواجهــه ب تنــش و ضعــف کــه در واق

احساســات نیســت( را الزمــه ی درک معنــای حقیقــی امیــدواری دانســتند. 
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کرونا و حوزه ی رسانه 
مدیریت رسانه های اجتماعی در بحران

سخنران: دکتر داود مهرابی، تاریخ ارائه: 99/1/11
دکتــر مهرابــی بــا اشــاره بــه شــتاب و تراکــم گــردش داده هــا در فضــای مجــازی بــر ضــرورت 
ــای  ــار و داده ه ــع اخب ــی منب ــان بررس ــرد. ایش ــد ک ــات تأکی ــان اطالع ــری در می گزینش گ
ــه  ــی ک ــا جای ــراد ت ــرد اف ــنهاد ک ــت و پیش ــادی دانس ــت زی ــز اهمی ــازی را حائ ــای مج فض
ــأس آور و نومیدکننــده اســت،  ــه ی ــی را کــه حــاوی درون مای امــکان دارد کلیپ هــا و محتویات
بازنشــر نکننــد تــا موجــب نگرانــی ســایر اطرافیــان خــود نشــوند. او در نهایــت گفتگــو افــراد 
خانواده هــا بــا هــم پیرامــون داده هــای مثبــت و امیدوارکننــده را عاملــی مهــم بــرای حفــظ 

و تقویــت روحیــه جمعــی دانســت. 

غرض ورزی در فضای مجازی
دکتر محمدجعفر محمدزاده. تاریخ ارائه: 99/1/25

ــازی  ــای مج ــده در فض ــه ش ــای مبادل ــه پیام ه ــاره ب ــا اش ــدزاده ب ــر محم ــر محمدجعف دکت
ــر ضــرورت گســترش  ــد، پرداخــت و ب ــه می خوان ــی کــه غــرض ورزان ــام های ــاد از پی ــه انتق ب
ــی  ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــه ی فض ــژه در عرص ــه به وی ــرض ورزان ــای غیرغ پیام ه
تأکیــد کــرد. وی ســخن خــود را بــا اشــعاری از مثنــوی معنــوی بــا همیــن مضمــون بــه پایــان 

بــرد. 



یادداشت  اه
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نقبی به آینده ی آفرینش ادبی در ایران پس از کرونا 
با یادآوری ظرفیت های ادبیات کالسیک فارسی

چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم       
  نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

چنــد روز پیــش خبــر آمــد کــه جمعــی از 
ارادتمنــدان یکــی از هنرمنــدان تــراز اول کشــور بــا ایــن تصــور کــه حــال ایشــان وخیــم اســت 
ــس از  ــی پ ــدند. وقت ــع ش ــان جم ــراف ایش ــد، اط ــان را می گذرانن ــر عمرش ــای آخ و لحظه ه
مدتــی آن هنرمنــد بهبــودی یافــت و از چنــگ مــرگ رهیــد، ارادتمنــدان بــا انــدوه و حســرت 

ــد!  ــرک کردن ایشــان را ت
ــه  ــد باشــد؟ شــاید بتــوان آن را اینگون ــه راســتی چنیــن کنشــی حامــل چــه پیامــی می توان ب
ــراد را  ــن اف ــک ای ــی تراژدی ــن در موقعیت ــذت از قرارگرفت ــراژدی و ل ــه ت ــل ب ــح داد: می توضی
گــرد هــم آورده بــود. واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن افــراد نمونــه ای مثالــی از جامعــه ی امــروزی 
ــده ای چندبعــدی و پیچیــده اســت کــه درک و  مــا هســتند. ایــن مســئله بیانگــر وجــود پدی
ــن  ــا در ای ــد؛ ام ــوم انســانی را می طلب ــق آن مشــارکت رشــته های گوناگــون عل ــازکاوی دقی ب
مجــال انــدک، نگارنــده بــر آن اســت تــا ایــن پدیــده را حتــی المقــدور از منظــر ادبیــات بــه 
ــان  ــوان می ــبتی می ت ــه نس ــه چ ــت ک ــتار آن اس ــن نوش ــی ای ــش کانون ــذارد. پرس ــث بگ بح
یأس آلودگــی و ادبیــات معاصــر ایــران و ای بســا جهــان یافــت؟ دودیگــر آنکــه در میراث هــای 

ادب فارســی ایــن نســبت چگونــه ظهــور و بــروز یافتــه اســت؟ 
پژوهش هــای پیشــین نشــان می دهــد در پــی ورود مدرنیتــه بــه ایــران دیدگاه هــای  تحصلــی 
ــن  ــد. در ای ــی انجامی ــات فارس ــی از ادبی ــت زدای ــطوره زدایی و معنوی ــه اس ــتی ب و پوزیتویس

دکتر حسینعلی قبادی، استاد 
ادبیات و زبان فارسی و رئیس پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 
شرایط اخیر ایجاد شده به دلیل کرونا 
جستاری درخصوص آینده ی آفرینش 

ادبی در ایران نگاشته است که در ادامه 
از نظرتان می گذرد:
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ــاز  ــات فارســی ب ــه ســاحت ادبی ــک را ب ــل تراژی ــای می ــگاه کمــی و فن ســاالرانه پ شــرایط ن
کــرد و بازنمــود درون مایه هــای یــأس آور و ناامیدکننــده را بــر جــای آفرینــش و پویایــی ادبــی 

نشــانید. 
ــرام  ــک، به ــت، چوب ــی و هدای ــات جهان ــران در ادبی ــو و دیگ ــر کام ــارتر، آلب ــکا، س ــار کاف آث
ــود  ــی یأس آل ــا درون مایه های ــتی ب ــر مدرنیس ــی از هن ــران نمونه های ــران در ای ــی و دیگ صادق
ــن  ــارتر ای ــو و س ــای کام ــم و در رمان ه ــب اگزیستانسیالیس ــت. در مکت ــده اس و ناامیدکنن
ــا آنجــا پیــش مــی رود کــه  ــن نمــط ت ــر ای ــد. ســارتر ب ــه روشــنی دی ــوان ب ناامیــدی را می ت
ــی  ــد: »خوش بین ــم می نویس ــای اگزیستانسیالیس ــت« در ویژگی ه ــات چیس ــاب »ادبی در کت
راســتین بــا ناامیــدی آغــاز می شــود« و در نمایشــنامه ی مگس هــا )پــرده ی ســوم بخــش دوم( 
ــد از  ــن همــه، نبای ــا ای ــاز می شــود.« ب ــات انســانی در آن ســوی ناامیــدی آغ ــد: »حی می گوی
نظــر دور داشــت کــه ســارتر فیلســوف از ســارتر ادیــب نگاهــی امیدوارانه تــر داشــت چنان کــه 
در جایــی می نویســد: »پشــت ســرنهادن پوچــی، به یــاری آفرینــش، به ویــژه آفرینــش هنــری 

ممکــن اســت«.
ــارغ از نســبت ناامیــدی و آفرینــش در اندیشــه ی اگزیستانسیالیســت ها و صحیــح و ســقیم  ف
ــی  ــران وجه ــات ای ــه در ادبی ــا، آنچ ــه ی آنه ــه از اندیش ــورت گرفت ــت های ص ــودن برداش ب
ــه ی فکــری  ــن نحل ــا ای ــود کــه خــود را ب ــت، ســویه های ناامیــدی و یأس آلودگــی ب ــارز یاف ب
ــت آورد.  ــه دس ــم ب ــی مه ــران جایگاه ــر ای ــات معاص ــت در ادبی ــد و توانس ــین می دی همنش
ــران  ــا در ای ــه رخــداد منحــوس شــیوع کرون ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــن ســطور ب ــده ی ای نگارن
ــدی  ــوج جدی ــود و م ــی ش ــدی ادب ــی و ناامی ــن بدبین ــوار ای ــد میراث خ ــز می توان ــروز نی ام
ــه ی  ــرای جامع ــت ب ــن وضعی ــه ای ــره ای ک ــراه آورد. ثم ــه هم ــی ب ــات فارس ــأس در ادبی از ی
ــدان  ــود، صدچن ــات یأس آل ــی از ادبی ــش موج ــخ زای ــوه ی تل ــا دارد می ــروز م ــا زده ی ام کرون
ــن  ــه دســت دادن اســت. خــود ای ــک از آن ب ــی تراژی ــا توصیف ــه و مداوم ــش دادن فاجع نمای
میــل تراژیــک اســت کــه از همــان آغــاز تمایــل خــود را بــه فاجعه  نمایــی نشــان داده اســت؛ 

ــی اســت.  ــش آرمان ــا کن ــان ی ــک آرم ــی ی ــی فاجعه نمای گوی
چنیــن نگرشــی از واقعیت هــا عبــور می کنــد و تــوان تدبیــر و قــدرت مقابلــه و چاره اندیشــی 
را از جامعــه می گیــرد و آن را تــا حــد طعمــه ای بی دفــاع در برابــر ویروســی قدرقــدرت 
ــت.  ــک آن اس ــه تراژی ــتی وج ــات مدرنیس ــه ادبی ــته ترین وج ــی برجس ــد. گوی ــزل می ده تن
بــه همیــن ســان، بخشــی از جامعــه ی امــروز مــا هــم میــل بــه فاجعه پــردازی، فاجعه نــگاری 
و دامــن زدن بــه انــدوه و غمبارگــی جمعــی دارد.  ایــن در حالی اســت کــه ادبیــات کالســیک 
ــه  ــوق ب ــی و ش ــد اجتماع ــت امی ــت تقوی ــازنده در جه ــی س ــحون از ظرفیت های ــی مش فارس
زندگــی اســت. ظرفیت هایــی کــه ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــه گوشــه ای از آنهــا اشــاره 
ــود  ــای رک ــا دوره ه ــه ب ــیک فارســی در مواجه ــات کالس ــوان ادبی ــذر ت ــن رهگ ــرده و از ای ک
اجتماعــی از طریــق امیدبخشــی اجتماعــی و تقویــت الفــت و محبــت بینافــردی را نشــان دهــد. 
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بــه قــول لســان الغیــب شــیرازی: 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود      زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

موالنا نیز دستگاه فکری خود را بر سلم و صلح استوار می کند: 

من که صلحم دائماً با این پدر                 این جهان چون جنت استم در نظر

او بــا نفــی و طــرد و یــأس، امیــد را تــا آنجــا برمی کشــد کــه گویــی بــه وجــه فــراق انســان 
ــدل می شــود: ــوان ب از حی

چنان کز غم دل دانا گریزد                     دو چندان غم ز پیش ما گریزد 
گر دل از غم دنیا جدا توانی کرد                     نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد 

بــه راســتی موالنــا انســانی امیــدوار اســت و رشــته ی طالیــی امیــد بــه گونــه ای ناگسســتنی با 
تــار و پــود اشــعار او پیونــد یافتــه اســت. از »آفتــاب امیــد« می گویــد و از »کــوی نومیــدی« 
ــن محمــد بلخــی رومــی  ــد را خــدا گــردن زده اســت«. جــالل الدی ــر حــذر اســت: »ناامی ب
هراس هــای ایــن دنیایــی را در برابــر لطــف و عنایــات حضــرت بــاری تعالــی ناچیــز می شــمرد:          
 این ز غم مرده که دست از نان تهی است      چون غفور است و رحیم، این ترس چیست؟ 

 در پناه لطف حق باید گریخت                کو هزاران لطف بر ارواح ریخت  

ــترش  ــب گس ــوی موج ــتان های مثن ــیاری از داس ــد در بس ــئله ی امی ــی، مس ــور کل ــه ط ب
پیرنــگ شــده اســت. نمونــه ای از گســترش پیرنــگ را می تــوان در دفتــر دوم مالحظــه کــرد 
تــا آنجــا کــه از اجابــت نشــدن دعــا از روی حکمــت الهــی ســخن می گویــد و بــر ایــن بــاور 
ــرم  ــان اســت و هــالک« و »از ک ــت نمی شــود، »آن زی ــی اجاب ــی دعای ــر گاه ــه اگ اســت ک

مــی نشــود یــزدان پــاک« .
افــزون بــر ایــن موالنــا اعتقــاد بــه وصــال حــق را سرچشــمه ی امیــد و نشــاط برمی شــمرد. او 
وصــال را در گــروی بندگــی حقیقــی و عمــل بــه »موتــوا قبــل ان تموتــوا« می دانــد و معتقــد 
اســت کــه »وجــود آدمــی اقتضــای بــی رنگــی و پاکــی دارد و رنــگ و آلودگــی بعــدا بــر آن 
ــر او عــارض  ــار دیگــر، خــود را از اســارت رنگــی کــه ب ــد ب عــارض گشــته ... انســان می توان

گشــته اســت، برهانــد ...« و ســبکبال بــر آســمان وصــال بــه پــرواز درآیــد:

 ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم       باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
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بخت جوان یار ما دادن جان کار ما            قافله ساالر ما فخر جهان مصطفی است
 آمد موج الست کشتی قالب ببست           باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

ــد در وجــود اســت. »نوشــدن و  ــات امی ــا از تجلی ــی در اشــعار موالن ــی ادب آفرینــش و پویای
نوگفتــن، خصوصیــت مولــوی بــود؛ چــرا کــه او بــه دریــا متصــل بــود و کســی کــه بــه دریــا 
ــازه  ــخنان ت ــه س ــد، همیش ــترس می یاب ــر دس ــای پایان ناپذی ــه خزانه ه ــت و ب ــل اس متص
دارد«. حتــی حــزن موالنــا نیــز حزنــی عرفانــی اســت کــه در مبــادی و ســرآغازهای خــود بــا 
الفــت و امیــد اســتعالیی در پیونــد اســت. بــه بیــان دیگــر، »غــم عاشــقان مقدمــه ی طــرب 
آنهاســت. ایــن غــم، غــم دنیــا نیســت؛ غــم تنهایــی هــم نیســت؛ ... غــم جدایــی اســت. ایــن 

غــم بــا شــادی قابــل جمــع اســت«.. 
آنچــه رفــت، گوشــه هایی بــود از ســرزندگی، امیــد و میــل بــه آفرینــش در ادبیــات کالســیک 
ــراز و  ــر ف ــخ پ ــا تاری ــای ســترگ خــود در طــول قرن ه ــا ظرفیت ه ــه ب ــی ک فارســی. ادبیات
نشــیب ایــران دســتاویزی بــرای وحــدت ملــی، انســجام اجتماعــی، امیــد به رهایــی و میــل 
بــه آفرینــش بــوده اســت. امیــد کــه ایــران امــروز نیــز بــا توجــه بــه ایــن میــراث گران بهــا 
ــاب  ــد و آفت ــور کن ــی عب ــای کرونای ــن روزه ــی ای ــدی و یأس آلودگ ــت، ناامی ــوج وحش از م

ــد ــرگ بازشناس ــایه های م ــس س ــی را از پ زندگ
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ترومای فرهنگی کرونا

کرونــا اپیدمــی جهانــی اســت کــه کشــورهای 
متعــدد درگیــر آن شــده اند، امــا »تجربــه 
هــر کشــوری  در  اپیدمــی  ایــن  زیســته« 

متناســب بــا جامعــه و فرهنــگ آن تفــاوت دارد. ایــن درســت اســت کــه ویــروس مســئله ای 
ــی و  ــی فرهنگ ــر بیماری هــا، موضوع ــد دیگ ــی مانن ــن اپیدم ــا ای ــت، ام ــک اس فیزیولوژی
ــت و  ــگ، سیاس ــی فرهن ــه ی کل ــا زمین ــب ب ــا متناس ــا و گروه ه ــه ملت ه ــت ک ــی اس اجتماع
ــری  ــر از ام ــا مســئله ای اجتماعــی و فرات ــد. کرون ــه می کنن اقتصادشــان آن را زیســت و تجرب
ــوان از  درمانــی و پزشــکی برســاخت شــده اســت. ایــن »برساخت شــدگی اجتماعــی« را می ت
ــه از  ــاوت ک ــیرهای متف ــا و تفس ــا آن، روایت ه ــهروندان ب ــه ی ش ــاوت مواجه ــیوه های متف ش
ــورد  ــا در برخ ــاوت دولت ه ــی های متف ــت ها و خط مش ــده، و از سیاس ــق ش ــی خل ــن اپیدم ای

ــت. ــی دریاف ــن اپیدم ــا ای ب
گســترش ویــروس کرونــا کــه از روزهــای نخســت اســفند 1398در ایــران شــایع شــد، همچــون 
فاجعــه ای بــزرگ و همگانــی در رســانه ها، مطبوعــات و شــبکه های اجتماعــی بازنمایــی 
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــترده« آن ک ــای گس ــروس و »بازنمایی ه ــن وی ــیوع ای ــود. ش می ش
و رســانه ای آن را انجــام می دهنــد موضــوع مهمــی بــرای فهم پذیــر کــردن سرشــت و 
سرنوشــت ایــران معاصــر و موقعیــت کنونــی آن اســت. برخــی ایــن پدیــده را تحلیــل سیاســی، 
برخــی تحلیــل اقتصــادی و برخــی نیــز تحلیــل پزشــکی می کننــد. همــه ی ایــن تحلیل هــا، 

دکتر نعمت اهلل فاضلی، 
استاد یژوهشکده ی علوم اجتماعی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در شرایط اخیر ایجاد شده 

در زندگی افراد به دلیل کرونا بیش از 
17 یادداشت، 6 مصاحبه مطبوعاتی 

و 9 کلیپ منتشر کرده اند که در 
ادامه  دو مورد از یاداشت های وی  از 

نظرتان می گذرد:



             67                                                             پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

ت ها
داش

یاد

ــرون  ــران بی ــه ی ای ــی جامع ــت کنون ــه از درون موقعی ــای تفســیری« هســتند ک »چارچوب ه
می آینــد.

ــل  ــور از تحلی ــال دارد. منظ ــز به دنب ــی« نی ــل  فرهنگ ــک »تحلی ــروس ی ــن وی ــی ای اپیدم
ــای آن را همچــون  ــن بازنمایی ه ــا و همچنی ــروس کرون ــه شــیوع وی ــن اســت ک ــی ای فرهنگ
ــطح  ــده در س ــن پدی ــه ای ــم ک ــح دهی ــم و توضی ــر بگیری ــی درنظ ــانه ای و معنای ــری نش ام
آگاهــی شــهروندان و سیســتم مدیریــت جامعــه ی  ایــران چــه داللت هایــی پیــدا کــرده اســت. 
اســتدالل مــن ایــن اســت کــه شــیوع کرونــا و شــیوه های بازنمایــی آن در ایــران، مصداقــی از 

ــای فرهنگــی چیســت؟ ــا منظــور از تروم ــای فرهنگــی« اســت، ام موقعیــت »تروم
ــرار دارد،  ــته اش ق ــال های گذش ــام س ــی از تم ــاًل متفاوت ــت کام ــران در موقعی ــه ی  ای جامع
ــران  ــدت، بح ــی م ــالی طوالن ــی )خشکس ــای طبیع ــا و بحران ه ــه ای از چالش ه ــرا مجموع زی
ــاه  ــی از دی م ــات سیاس ــی )اعتراض ــا(، سیاس ــی کرون ــه، اپیدم ــیل، زلزل ــت محیطی، س زیس
ــی  ــی( و اجتماع ــم جهان ــه ای، تحری ــی و منطق ــای بین الملل ــان 1398، تنش ه ــا آب 1396 ت
ــم  ــته و متراک ــم انباش ــدد روی ه ــادی( متع ــود اقتص ــی و رک ــورم و گران ــکاری، ت ــر و بی )فق
ــا را  ــه بحران ه ــن مجموع ــت. ای ــاخته اس ــب س ــدت ملته ــران را به ش ــه ی  ای ــده و جامع ش
رســانه ها، مطبوعــات و شــبکه های اجتماعــی بــا گســتردگی و گاه مبالغــه، »بازنمــا« 
ــی را  ــت بحران ــن وضعی ــه ای ــهروندان ب ــه و ش ــی« جامع ــیت اجتماع ــد و »حساس می کنن
شــدت می بخشــند. بحــران فراگیــر اســت و »طنیــن بازنمایانــه« آن نیــز »ســاختار احساســات 
ــار،  ــته از فش ــاس و انباش ــت حس ــن وضعی ــازد. در ای ــر می س ــه ملتهب ت ــی« را هرلحظ جمع
ــا نمــادی  هــر حادثــه ی تلخــی کــه ابعــاد فراگیــر داشــته باشــد می توانــد همچــون نشــانه ی
ــهروندان را  ــی ش ــای احساس ــن الیه ه ــود، عمیق تری ــای موج ــا و چالش ه ــه ی بحران ه از هم
متأثــر ســازد و بــه شــکل »ترومــای جمعــی« ظاهــر شــود. ایــن ترومــای جمعــی را »ترومــای 

فرهنگــی« می دانــم.
ــدارد  ــادی« ن ــت ع ــش »وضعی ــم و بی ــواره ک ــون هم ــالب تاکن ــان انق ــران از زم ــه ی  ای جامع
ــره،  ــاب احســاس اضطــراب، دله ــرد. منظــورم از الته ــه ســر می ب ــاب« ب ــت الته و در »وضعی
ناامنــی و عدم قطعیــت اســت. ایــن احســاس همــراه اســت بــا اشــکال پیچیــده و عمیــق رنــج 
دیدگــی، تــرس و تدافعــی بــودن. در ایــن 40ســال مــا التهــاب انقــالب، التهــاب جنــگ، التهاب 
ــه، التهــاب ســیل، التهــاب تحریــم، التهــاب  خشکســالی، التهــاب آلودگــی هــوا، التهــاب زلزل
ناامنــی اجتماعــی و التهاب هــای گوناگــون را تجربــه کرده ایــم. ایــن »التهاب هــای اجتماعــی« 
کامــاًل از »التهاب هــای شــخصی« و روان شــناختی متفــاوت هســتند. التهاب هــای شــخصی از 
»تجربه هــای فــردی« در زندگــی مــا سرچشــمه می گیرنــد. ایــن التهابــات گاه حتــی جنبــه ی 

ژنتیــک دارنــد. 
ــروز  ــل ب ــد دلی ــقانه می توان ــت عاش ــا شکس ــتگی ی ــالق، ورشکس ــاری، ط ــز بیم ــی نی گاه
ــر  ــرد را درگی ــود ف ــی و روان و وج ــخصی، زندگ ــای ش ــود. التهاب ه ــخصی« ش ــای ش »تروم
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ــا آســیب  ــه انه ــرده و ب ــز ســرایت ک ــراد نی ــان اف ــه اطرافی ــد ب خــود می ســازند و گاه می توان
بزنــد. امــا »التهاب هــای اجتماعــی« از »بحران هــای جمعــی« و »شــیوه های بازنمایــی« آنهــا 
ــا  ــر عملکــرد نه تنه ــد و ب ــی دارن ــه ی همگان ــا جنب ــوع التهاب ه ــن ن ــد. ای سرچشــمه می گیرن
ــای  ــر التهاب ه ــد. اگ ــر می گذارن ــز اث ــه نی ــامان جامع ــازمان ها و س ــا، س ــه نهاده ــراد بلک اف
اجتماعــی ادامــه دار شــوند و بــرای مــدت طوالنــی در جامعــه بماننــد، دیگــر نمی تــوان آنهــا را 
التهــاب دانســت، زیــرا ماهیــت گذرایی شــان را از دســت می دهنــد و تأثیــر مانــدگار بــر ذهنیت 
جمعــی و آگاهــی جامعــه خواهنــد داشــت. در ایــن وضعیــت، افــراد احســاس می کننــد کــه 
در معــرض اتفــاق هولناکــی قــرار دارنــد و ممکــن اســت پیامدهــای ویرانگــر جبران ناپذیــر و 
برگشــت ناپذیری بــر پیکــره ی کلــی جامعــه بــر جــای بمانــد. در ایــن مواقــع احســاس جمعــی 
ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق هولنــاک نه تنهــا موقعیــت امــروز، بلکــه آینــده ی نزدیــک و دور 
ــرای همیشــه  ــا ب ــت و هســتی آنه ــدازد و ممکــن اســت هوی ــه خطــر می ان ــز ب ــه را نی جامع

ــود شــود. ایــن موقعیــت و حالــت را جفــری آلکســاندر »ترومــای فرهنگــی« می نامــد. ناب
 جفــری الکســاندر نظریه پــرداز ترومــای فرهنگــی اســتدالل می کنــد کــه در موقعیــت 
ــا  ــم و کنش ه ــتم ها، مفاهی ــاختارها، سیس ــان س ــدی می ــط جدی ــی« رواب ــای فرهنگ »تروم
ــا  ــی« معن ــش سیاس ــی« و »کن ــئولیت اجتماع ــی »مس ــن موقعیت ــود. در چنی ــرار می ش برق
ــا  ــب ب ــد متناس ــر بای ــازمان ها ناگزی ــراد و س ــد و اف ــدا می کن ــازه ای پی ــتی ت ــت و هس و هوی
ــی  ــای فرهنگ ــد. تروم ــه کنن ــف و ارائ ــود را بازتعری ــرد خ ــازوکارها و عملک ــت س ــن موقعی ای
امــری طبیعــی نیســت، بلکــه »برســاخته اجتماعــی« اســت کــه از نحــوه ی معنادهــی، چینــش 
ــت  ــن موقعی ــود. در ای ــاد می ش ــم ایج ــا درکناره ــا و چیزه ــری رخداده ــب و قرارگی و ترکی
افــراد احســاس می کننــد کــه توانایــی تأمیــن نیازهــای ضروری شــان ماننــد امنیــت، عشــق، 
ارتبــاط و برقــراری نظــم را ندارنــد. در ایــن موقعیــت، »زندگــی« تهدیــد می شــود و »طبیعــت 

ــد. ــاس می کن ــتی احس ــرض نیس ــود را در مع ــان« خ انس
جفــری الکســاندر اســتدالل می کنــد کــه رویدادهــا به طــور ذاتــی تروماتیــک نیســتند، بلکــه 
ــل می کنــد.  ــا تبدی ــه تروم ــا »واســطه ای اجتماعــی« ب جامعــه در موقعیتــی معیــن آنهــا را ب
ــنفکران،  ــژه روش ــتند. به وی ــی هس ــای بازنمای ــیوه ها و ابزاره ــی، ش ــطه س اجتماع ــن واس ای
ــش  ــات نق ــی و مطبوع ــبکه های اجتماع ــانه ها، ش ــق رس ــگاران از طری ــدان، روزنامه ن هنرمن
مهمــی در خلــق ترومــای فرهنگــی دارنــد. ایــن گروه هــا و ابزارهــا می تواننــد رویــداد مشــخص 
ــه  ــراد جامع ــه اف ــد ک ــی کنن ــان بازنمای ــگ( را چن ــا جن ــه ی ــیل، زلزل ــا، س ــی )کرون و معین
ــودی اســت.  ــا در معــرض ناب ــا و هویــت جمعــی آنهــا از دســت رفتــه ی احســاس کننــد معن
»رویــداد تروماتیــک شــده« بایــد احســاس ویــران شــدن و خطــر پایــدار را در افــراد جامعــه 

تثبیــت کنــد و بــا پذیــرش همگانــی همــراه شــود.
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هجوم رویدادهای نگران کننده بر جامعه ی  ایران
ــت.  ــب اس ــته ملته ــای گذش ــاوت از دهه ه ــیوه ای متف ــه ش ــران ب ــه ی  ای ــا جامع ــن روزه ای
ــد،  ــه بودن ــم جامع ــان و جس ــه ج ــر متوج ــاانقالب کمت ــران پس ــی در ای ــای اجتماع التهاب ه
امــا از دی مــاه 1396بــه بعــد بــا شــکل گیری اعتراضــات گســترده در شــهرهای متعــدد ایــران 
و ادامــه ایــن اعتراضــات در آبــان مــاه 1398 التهابــی عمیــق در افــق جمعــی جامعــه ماننــد 
ابــری ســیاه ظاهــر شــده اســت. ایــن التهــاب حاصــل درهم تنیــده شــدن، همزمانــی، تالقــی و 
تراکــم چنــد رخــداد اســت کــه روی هــم افتاده انــد و حــس و حــال جامعــه ی  ایــران را ملتهــب 
کرده انــد. زلزلــه در ســال 1397، ســیل ســال 1398، تحریم هــای بین المللــی، ســیل اســتان 
ــروس  ــای مســافربری و گســترش وی ــاه 98، ســقوط هواپیم سیســتان و بلوچســتان در دی م
ــی  ــان کوتاه ــه در زم ــتند ک ــی هس ــوک آور و هولناک ــای ش ــاه، رویداده ــفند م ــا در اس کرون
ــده اند.  ــل ش ــوم آورده و تحمی ــران هج ــه ی  ای ــر جامع ــه ب ــی و همه جانب ــورت ناگهان به ص
ــات  ــرام( و مطبوع ــی )تلگ ــی اجتماع ــبکه های جمع ــانه ها، ش ــق رس ــا از طری ــن رویداده ای
ــی  ــر و تأثیرگــذاری جمعــی بازنمای ــزان تکثی ــن می ــا باالتری ــی ب به صــورت گســترده و همگان
ــران  ــه ی  ای ــر جمعــی جامع ــا، ذهــن و ضمی ــا و بازنمایی ه ــه رخداده ــن مجموع می شــوند. ای
را به شــدت فاجعــه زده و ملتهــب ســاخته اســت. در ایــن موقعیــت، همه جــا صحبــت از ایــران 
ــد؟«،  ــد ش ــه خواه ــر؟« و »به نظــرت چ ــه خب ــه »چ ــه ک ــن جمل ــود. ای ــده ی آن می ش و آین
ــرس  ــدی و ت ــت از ناامی ــه حکای ــی ک ــا جمله های ــرد؟«، ی ــد ک ــت چــه کار بای ــن وضعی »در ای
ــد. ــرار می کن ــا را تک ــن جمله ه ــس ای ــا و هرک ــهروندان رواج دارد و هرج ــان ش ــد در می می کنن
و  پرســش ها  درگیــر  شــهروندان  تروماتیک شــده،  موقعیــت  ایــن  در  حــال،  عیــن  در 
پرسشــگری هایی شــده اند کــه معطــوف بــه بنیادهــا و هســتی اجتماعــی و تاریخــی آنهاســت. 
گویــی مــردم آمــاده می شــوند تــا زیســت جهــان مألــوف و مأنــوس خــود را تغییــر دهنــد؛ آنهــا 
ــا دانــش و شــکل آگاهــی ای کــه تاکنــون داشــته اند دیگــر امــکان  احســاس می کننــد کــه ب
زیســتن وجــود نــدارد و بایــد خــود را بــا شــکل های دیگــر آگاهــی آشــنا کننــد. برخــی نیــز 
ــران دیگــر جــای زندگــی  ــران می اندیشــند و گمــان می کننــد ای ــه رفتــن و مهاجــرت از ای ب
ــه تغییــر می اندیشــند، امــا تغییــر در مــکان زندگــی خــود. عــده ای نیــز  نیســت. آنهــا نیــز ب
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــأس دس ــرخوردگی و ی ــاس س ــا احس ــده و ب ــردرگریبان ش ــرگردان و س س
می کننــد. ایــن گــروه نیــز درگیــر تغییــر هســتند، امــا امــکان آن را کــم یــا صفــر می داننــد. 
از ایــن رو گاه میــل دارنــد ایــن جهــان را بــا همــه ی خیــر و خوبی هایــش رهــا کــرده و عطــای 

آن را بــه لقایــش ببخشــند.
ــده  ــه تروماتیک ش ــرد و جامع ــران وارد ک ــه ای ــازه ای ب ــوک ت ــفند ماه ش ــا در اس ــیوع کرون ش
ــقوط  ــتان، و س ــتان و بلوچس ــیل سیس ــاه، س ــات آبان م ــه ی اعتراض ــر در نتیج ــه پیش ت را ک
هواپیمــای مســافربری، درگیــر احســاس ترومایــی کــرده بــود، ناگهــان تــکان شــدید داد. در 
ایــن موقعیــت ترومایــی همــه ی شــبکه های اجتماعــی، رســانه ها و مطبوعــات درگیــر تولیــد و 
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بازتولیــد گفتمــان تروماتیــک شــده اند. در ایــن بازنمایی هــای تروماتیــک، چیــزی کــه بیــش 
از همــه برجســته می شــود، ضــرورت ایجــاد تغییــر اســت. همه جــا صحبــت از ایــن اســت کــه 
سیســتم ها، نهادهــا، افــراد و گروه هــای مســئول، کارگــزاران حرفــه ای و حکمــران همــه بایــد 
دربــاره ی ســازوکارها، عملکردهــا، قواعــد حاکــم بــر سازمان شــان و از همــه مهم تــر دربــاره ی 

شــیوه ی نگریســتن و زیســتن جمعی شــان بازاندیشــی کننــد.

آینده ی نامعلوم ترومایی
ــوع تغییــری در جامعــه شــود، مشــخص  ــه چــه ن ــی منجــر ب اینکــه گفتمــان ترومایــی کنون
ــته و در  ــی وجــود داش ــن گفتمــان ترومای نیســت، زیــرا در تمــام دهه هــای گذشــته ای
لحظاتــی شــوک های شــدید بــر جامعــه وارد کــرده اســت. گاهــی ایــن شــوک ها در ســاختار 
سیاســی بــه خلــق گفتمــان ســازندگی، گاه بــه خلــق گفتمــان اصالحــات و گاه نیــز بــه ظهــور 
ــان1398 منجــر  ــا اعتراضاتــی ماننــد دی مــاه 1396و آب جنبش هایــی ماننــد جنبــش ســبز ی
ــت  ــه در »زیس ــتند؛ اینک ــی هس ــت ترومای ــی موقعی ــای سیاس ــا پیامده ــت. این ه ــده اس ش
ــق  ــو دقی ــه نح ــوز ب ــد هن ــد آم ــش خواه ــی پی ــه تغییرات ــهروندان چ ــا ش ــردم ی ــان« م جه
روشــن نیســت، امــا تغییراتــی کــه طــی دهه هــای اخیــر در نگرش هــا و باورهــای اجتماعــی 
و فرهنگــی و ســبک های زندگــی آنهــا ایجــاد شــده اســت، بیان کننــده ی ایــن واقعیــت اســت 
کــه موقعیت هــای شــوک و تروماتیــک قطــع یقیــن منجــر بــه تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی 
می شــوند. نکتــه ی مهــم در این جــا ایــن اســت کــه جامعــه ی  ایــران طــی چنــد دهــه ی اخیــر 
از طریــق تجربــه کــردن ترومــا توانســته اســت تغییــرات ممکــن را در وضعیــت خــود ایجــاد 
کنــد. بــه بیــان دیگــر، جامعــه ی ایــران هنــگام زیســتن در »وضعیــت عــادی« چنــدان میــل یــا 
آمادگــی و توانایــی تغییــر کــردن را نــدارد. اگــر ایــن گــزاره درســت باشــد، مــا بایــد دربــاره ی 
ــرای پیشــبرد  ــه نحــو جــدی بیندیشــیم و ب سرشــت و چیســتی مفهــوم ترومــای فرهنگــی ب

ــم. ــره ببری ــی به ــای ترومای ــش از موقعیت ه ــازنده و تعالی بخ ــای س ــا و آرمان ه هدف ه

ترومای فرهنگی، فرصتی برای ایجاد تغییرات در جامعه
ــه  ــتند، بلک ــوب هس ــی خ ــای ترومای ــه موقعیت ه ــت ک ــن نیس ــای ای ــخن به معن ــن س ای
به معنــای ایــن اســت کــه اگــر جامعــه ی  ایــران نمی توانــد در وضعیــت عــادی راه هــای توســعه 
و تحــول ســازنده را خلــق کنــد، پــس ناگزیــر بایــد همیــن موقعیت هــای ترومــای فرهنگــی 
را شــناخت و آنهــا را منبــع و فرصــت تغییــرات در جامعــه درنظــر گرفــت. در موقعیت هــای 
ــنگینی  ــی س ــادی و سیاس ــی، اقتص ــانی، اجتماع ــای انس ــران هزینه ه ــه ی  ای ــی، جامع ترومای
ــاه می شــود. امــا در  ــخ و تب ــرای جمعیــت پرشــماری از شــهروندان تل ــردازد و زندگــی ب می پ
عیــن حــال، در همیــن موقعیت هاســت کــه ایــن جامعــه درگیــر گفت وگــوی جمعــی پرشــور 
ــه  ــت ک ــن موقعی ــال، در همی ــرای مث ــرات می شــود. ب ــرش تغیی ــق و پذی ــرای خل ــاده ب و آم
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ــم  ــاره ی مفاهی ــا درب ــد ت ــه اســت، همــه آمادگــی دارن ــران شــکل گرفت ــا در ای ــای کرون تروم
ــا آنهــا ســخن بگوینــد و بــه بازاندیشــی دربــاره ی  بیمــاری، ســالمتی و شــیوه های مواجهــه ب
ــران  ــه ی  ای ــد. جامع ــه بپردازن ــن زمین ــنتی در ای ــن و س ــاده که ــای جاافت ــا و عادت ه باوره
ــن  ــه بازاندیشــی در قوانی ــه ب ــه را داشــت ک ــن تجرب ــار در ســال1369 ای ــه رودب ــد از زلزل بع
شهرســازی و ساخت و ســازها و نظــام مهندســی کشــور پرداخــت. نتیجــه ایــن بازاندیشــی ایــن 
ــه روســتایی کشــور مهندسی ســاز شــده اند، قوانیــن کنتــرل  شــد کــه اکنــون 3میلیــون خان
ــر ساخت وســازها در شــهرها شــکل گرفــت و زلزله هــای اخیــر اگرچــه همچنــان  و نظــارت ب
ــر تحــوالت  ــر بیشــتر باشــد اگ ــا براب ــن خســارت ها می توانســت ده ه ــا ای ــد ام ــه آفریدن فاجع
ــردی و در  ــه ی ف ــا در زمین ــا، نه تنه ــای کرون ــود. نتیجــه اینکــه تروم ــور انجــام نشــده ب مذک
ــرار  ــادی ق ــون بازاندیشــی انتق ــران را در کان ــد نظــام ســالمت ای ــه می توان ــرد، بلک ســطح ُخ

ــی مطــرح شــوند. ــای ســاختاری آن در حــوزه عموم ــد و چالش ه ده

یادداشت دوم:
سیاست زندگی، سیاست فرهنگی و بیماری

ــتقیم  ــده و مس ــن آم ــا از چی ــت »کرون ــردم و می گف ــت می ک ــنایان صحب ــی از آش ــا یک ب
ــی  ــذاب اله ــتاده و ع ــدا نفرس ــروس را خ ــن وی ــه اســت؛ ای ــم رفت ــی ق ــهر مذهب ــه ش ــم ب ه
هــم نیســت. ایــن ویــروس را مــا آدم هــا ســاخته ایــم و اگــر هوشــیار بودیــم گرفتــارش نمــی 
ــراوان  ــره ف ــای روزم ــی و صحبت ه ــبکه های اجتماع ــا در ش ــوع گفت وگوه ــن ن ــدیم«. ای ش
اســت. ایــن گفت وگوهــا سیاســت های نظــام ســالمت، سیاســت زندگــی، سیاســت فرهنگــی 
ــرد.  ــر می گی ــه و فرهنــگ را در ب ــاره ی انســان و جامع ــادی درب ــای بنی و کلیــت پیش فرض ه

ــم. ــل کنی ــاره بیشــتر تأم ــن ب ــم در ای می خواه
ــا  ــت ت ــبی اس ــت مناس ــده فرص ــا ش ــی کرون ــر اپیدم ــران درگی ــه جامعه ی ای ــا ک ــن روزه ای
تأمــل جــدی و انتقــادی در زمینــه ی ســالمت و نقــش و جایــگاه شــهروندان، دولــت و سیاســت 
ــت  ــن موقعی ــی ای ــای فرهنگ ــه برخــی پیامده ــیم و ب ــته باش ــرو داش ــن قلم ــا در ای گذاری ه
بیندیشــیم. اگرچــه هنــوز زود اســت تــا پیامدهــای مانــدگار ایــن موقعیــت کرونایــی و ترومایــی 
را تحلیــل کنیــم، امــا برخــی وجــوه نســبتاً آشــکار و در حــال ظهــور ناشــی از ایــن موقعیــت 
قابــل توضیــح هســتند. همچنیــن ایــن موقعیــت اگرچــه تجربــه ی مهــم و شــوک آوری اســت، 
امــا می تــوان گفــت، ایــن موقعیــت پیشــینه ی اجتماعــی و فرهنگــی دارد کــه دو دهــه اســت 

در حــال تکویــن و توســعه اســت.
ــود  ــت وج ــن موقعی ــاره ی  ای ــاهده درب ــکار و قابل مش ــاًل آش ــه ی کام ــم دو نکت ــان می کن گم
دارد: نخســت »اجتماعی شــدن معنــای ســالمتی و بیمــاری« اســت؛ دیگــری »اهمیــت یافتــن 
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زندگــی در ســپهر و افــق عمومــی جامعــه ی  ایــران«. ایــن دو پدیــده، موجــب اهمیــت یافتــن 
ــر اهمیــت آن افــزوده نیــز می شــود. ایــن تحــوالت نیــز  ــه ی ســالمتی شــده و ب بیشــتر مقول
ــی  ــوزه ی عموم ــوان آن را »ح ــه می ت ــت ک ــزی اس ــترش چی ــکل گیری و گس ــی از ش ناش
ــوم  ــور عم ــز به ط ــوزه نی ــن ح ــدن ای ــی ش ــکل گیری و همگان ــد. ش ــالمت« نامی ــادی س انتق
ناشــی از گســترش رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی اســت. نکتــه مهــم در ایــن زمینــه »ســویه 
انتقــادی« ایــن حــوزه ی عمومــی اســت. از زمــان پیدایــش رســانه ها و مطبوعــات و نظام هــای 
آموزشــی مــدرن، بحــث ســالمت همــواره در حــوزه عمومــی ایــران شــکل گرفــت و بــه تدریــج 
گســترش یافــت و بــه مباحــث فنــی و مالحظــات پزشــکی و بهداشــتی اختصــاص داشــت. از 
ایــن رو تاکنــون مــا عمدتــاً بــا »حــوزه ی عمومــی فنــی ســالمت« ســروکار داشــتیم، حــوزه ای 
ــی و  ــای فن ــاً جنبه ه ــمی صرف ــانه های رس ــی و رس ــای آموزش ــکان و نهاده ــه در آن پزش ک
پزشــکی و بهداشــتی ســالمتی و بیمــاری را بیــان می کردنــد، امــا اکنــون در نتیجه ی گســترش 
ــگری ها و  ــاهد پرسش ــهروندی، ش ــی و ش ــتقل، جهان ــی مس ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش رس
اندیشــه ورزی هــای انتقــادی هســتیم؛ اندیشــه ورزی هــا و بازاندیشــی هایی کــه ناظــر بــه نقــد 
ــر  ــدن و ســالمت هســتند. اگ ــی، ب ــادی و هستی شــناختی انســان، زندگ ــای بنی پیش فرض ه
ــه،  ــتان، داروخان ــای آن )بیمارس ــدرن و نهاده ــکی م ــم پزش ــکل گیری عل ــه ش ــدد زمین تج
پزشــک و دانشــگاه های پزشــکی( را در ایــران گســترش داد؛ رســانه ها، شــبکه های اجتماعــی 
و فرایندهــای جهانــی شــدن، »گفتمــان فرهنگــی« تــازه ای دربــاره ی ســالمتی و بیمــاری را در 
جامعــه مــا در حــال گســترش دادن اســت، گفتمانــی کــه مــردم از طریــق حــوزه ی عمومــی 

ــا ســالمتی را تضمیــن و توســعه دهنــد. تــالش می کننــد ت

حوزه ی عمومی انتقادی سالمت
ــه  ــی از جمل ــده ی همگان ــچ پدی ــه هی ــت ک ــن اس ــکار ای ــت آش ــی، واقعی ــت کنون در موقعی
پدیده هــای مربــوط بــه ســالمت، بیــرون از »قلمــرو گفتگــوی جمعــی« و »حــوزه ی عمومــی« 
نمی تواننــد جــای گیرنــد. اندکــی مشــاهده در حــوزه ی عمومــی یعنــی در رســانه ها، مطبوعــات 
ــت  ــاری از »حساس ــالمت و بیم ــوالت س ــه مق ــد ک ــان می ده ــی نش ــبکه های اجتماع و ش
ــه  ــچ گاه ب ــده هی ــن پدی ــده اند. ای ــوردار ش ــی برخ ــترده ی همگان ــای گس ــی« و بحث ه جمع
شــیوه و شــدت کنونــی در ایــران پیشــینه نداشــته اســت. اگرچــه مســئله ســالمت همیشــه 
بــرای انســان از اهمیــت برخــوردار بــوده امــا اینکــه انســان ایرانــی تــالش کنــد تــا از طریــق 
»گفتگــوی جمعــی« در حــوزه ی عمومــی بــه ایــن گســتردگی و شــدت بــه تضمین و توســعه ی 
ســالمت خــود بپــردازد، پدیــده ای کامــاًل نوظهــور و جدیــد اســت. در دوره هــای پیشــامعاصر 
ــی و  ــدازی دین ــه بیمــاری، ســالمتی و عمــر در چشــم ان ــی ســنتی، مقول و در فرهنــگ ایران
در چارچــوب رابطــه ی انســان و خداونــد و در حریــم شــخصی و خصوصــی توضیــح و توجیــه 
ــی،  ــی و سیاس ــرو عموم ــه قلم ــی آن ب ــائل و معان ــدن و مس ــرد. ورود ب ــدا می ک ــود را پی خ
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امــر جدیــدی اســت کــه در نتیجــه ی ظهــور تحــوالت ســاختاری جدیــد ممکــن شــده اســت. 
همچنیــن در ایــن فراینــد عمومــی شــدن مقولــه بــدن، ســالمتی و بیمــاری، مراحــل تاریخــی 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه ی آن تجرب ــن مرحل ــه آخری ــت ک ــده اس ــر ش ــی ظاه ــوالت تدریج و تح
ــه ی رســانه ای شــدن بــدن، ســالمتی و بیمــاری. در  اکنــون در حــال زیســتن هســتیم، تجرب
ــای  ــن ویژگی ه ــادی و آزاد مهمتری ــتقل، انتق ــی، مس ــو همگان ــازه، گفت وگ ــه ی ت ــن تجرب ای
ــازه ای از  ــکل ت ــوان آن را ش ــن رو می ت ــت. از ای ــین اس ــای پیش ــا تجربه ه ــده آن ب متمایزکنن

حــوزه ی عمومــی ســالمت نامیــد.

سالمتی همچون امر اجتماعی
ــالمت«  ــادی س ــی انتق ــوزه ی عموم ــوان آن را »ح ــه می ت ــد ک ــی جدی ــوزه عموم ــن ح در ای
نامیــد، شــهروندان از هــر گــروه و بــا هــر ویژگــی ای در حــال جســتجو و گفت وگــو هســتند. 
آنهــا همگــی بــه مقولــه ی ســالمت و بیمــاری بیــش از همیشــه و بــا رویکــردی تــازه حســاس 
ــد  ــا و فرآین ــل بیماری ه ــه و عل ــی در زمین ــق و مهم ــال پرســش های دقی ــه دنب ــده اند و ب ش
ــر از همــه ی راه هــای پیشــگیری و درمــان  و چگونگــی شــکل گیری و گســترش آنهــا و مهم ت
بیماری هــا هســتند. در ایــن موقعیــت گفت وگویــی و فضــای اجتماعــی شــکل گرفتــه، 
ــاری  ــالمت و بیم ــه ی س ــی از مقول ــم اجتماع ــه فه ــیدن ب ــال »رس ــی در ح ــه ی  ایران جامع
ــون  ــه تاکن ــی ک ــه ی ایران ــه انســان و جامع ــن اســت ک ــده ای ــان کنن ــه بی ــن نکت اســت«. ای
ــا  ــدگاه ی ــج در حــال شــکل دادن دی ــه تدری ــد ب ــه ی ســالمت را »امــر شــخصی« می دی مقول
نگــرش تــازه ای اســت کــه در ایــن نگــرش تــازه، بیمــاری و ســالمت بــه صــورت »برســاخت 
اجتماعــی و فرهنگــی« تلقــی و تعریــف می شــود. منظــورم از برســاخت اجتماعــی و فرهنگــی 
ــن اســت کــه بیماری هــا و ســالمتی محصــول فراینــد زندگــی اجتماعــی و درهــم تنیــده  ای
ــی و  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــل و نیروه ــش عوام ــش و آرای ــی چین شــدن و چگونگ
ــوم  ــان عل ــرای محقق ــاری و ســالمت ب ــردن بیم ــن شــیوه ی فهم پذیرک فرهنگــی هســتند. ای
اجتماعــی، ســابقه دیرینــه و چندیــن دهــه ای دارد، امــا رواج و گســترش آن در ســطح عمومــی، 

پدیــده ای در حــال ظهــور اســت.
ــازه ای را در  ــگاه ت ــردم ن ــه م ــم ک ــا می بینی ــالمت«، م ــادی س ــی انتق ــوزه ی عموم در »ح
ــکل دهنده  ــذار و ش ــای تأثیرگ ــدن و نیروه ــردن ب ــدن و فهم پذیر ک ــی فهمی ــه ی چگونگ زمین
آن پیــدا می کننــد. در حــوزه ی عمومــی انتقــادی ســالمت ایرانــی در نتیجــه ظهــور و 
ــکان  ــن ام ــی، ای ــبکه های اجتماع ــژه ش ــانه ای و به وی ــی و رس ــای ارتباط ــترش فناوری ه گس
بــه وجــود آمــده اســت کــه شــهروندان ایرانــی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ چندهزارســاله خــود، 
ــد. در  ــی و مهــم خــود، انجــام دهن ــی در تمــام موضوعــات و مقــوالت حیات گفتگــوی همگان
ایــن موقعیــت جدیــد رسانه ای-شــبکه ای و ارتباطــی شــده، می بینیــم کــه مقولــه ی ســالمت 
بــه تدریــج در حــال کســب جایــگاه مهــم و شــاید مهم تریــن جایــگاه در دیــدگاه مــا باشــد. 
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وظیفــه اصلــی حــوزه ی عمومــی، تعییــن دســتورکارها و اولویت هــای جمعــی اســت. در تمــام 
دهه هــای گذشــته در نتیجــه ســیطره ی امــر سیاســی، دو مقولــه ی مهــم آمــوزش و ســالمت، 
از اولویت هــا و دســتورکارهای اصلــی جامعــه ی  ایــران بیــرون افتــاده بودنــد. آمــوزش همچنــان 
در اولویــت نیســت و در انتظــار »شــوک بزرگــی« اســت تــا امــکان قرارگیــری آن در حــوزه ی 
عمومــی را پیــدا کنــد. امــا شــوک اپیدمــی کرونــا ممکــن اســت ایــن زمینــه را فراهــم ســازد 

ــگاه بهتــری در اولویت هــا و دســتورکارهای جامعــه کســب کنــد. کــه ســالمتی جای

سیاست سالمت
در ایــن پرسشــگری جدیــد، نــگاه انســان ایرانــی معطــوف بــه مســئولیت اجتماعــی شــهروندان 
ــا و  ــد و ضرورت ه ــوزش دهن ــر را آم ــا یکدیگ ــد ت ــالش می کنن ــردم ت ــت. م ــزاران اس و کارگ
بایســته های ســالمتی یــا درمــان بیمــاری یــا پیشــگیری از بیمــاری را لحظــه بــه لحظــه بــه 
ــم  ــار ه ــی را در اختی ــی و فرهنگ ــتاوردهای علم ــن دس ــوند و تازه تری ــادآور می ش ــر ی یکدیگ
ــد از  ــه می خواه ــی« اســت ک ــم »پزشــک اجتماع ــهروند حک ــر ش ــی ه ــد. گوی ــرار می دهن ق
طریــق گفت وگــو و خلــق و انتشــار اطالعــات و بحــث و یــادآوری بــه خــود و دیگــری کمــک 
کنــد تــا زندگــی را و ســالمتی را پــاس بدارنــد. در عیــن حــال شــهروندان احســاس مســئولیت 
ــی  ــد کــه از راه گفت وگــوی اجتماعــی و نقــد و »دیدبان ــا همــگان را دعــوت کنن ــد ت می کنن
ــر  ــش از ه ــی بی ــان انســان ایران ــا و ده ــند. چشــم ها، گوش ه ــاع باش ــب اوض ــی«، مراق جمع

ــان دیگــر حســاس و فعــال شــده اند. زم
ــه ی  ــان و جامع ــال، انس ــن ح ــد. در عی ــن می کنن ــئولیت را تمری ــا مس ــلول های م ــی س گوی
 ایرانــی در حــال شــکل دادن فرهنــگ سیاســی اســت کــه در آن کارگــزاران و حکمرانــان را بــر 
اســاس میــزان توانایــی و کارآمــدی شــأن در مراقبــت از ســالمت شــهروندان می ســنجند و نــه 
ــا اعتقــادی کــه انهــا ممکــن اســت  ــر اســاس شــعارها و باروهــا و گفته هــای ایدئولوژیــک ی ب

ــه ان می کننــد. ــه تظاهــر ب ــا ریاکاران ــه ی صادقان
ــان حــوزه ی ســالمت«،  ــوان »دیده بان ــادی، شــهروندان به عن ــی ســالمت انتق در حــوزه عموم
ــرد  ــوه ی عملک ــی نح ــد و از بررس ــی« می کنن ــتیضاح جمع ــه »اس ــر لحظ ــان را ه حکمران
ــه شــیوه ای شــفاف و مســئوالنه  تک تــک ســازمان ها و نیروهــای مســئول، می خواهنــد کــه ب
دربــاره ی مسئولیت هایشــان بــرای ســالمت شــهروندان پاســخگو باشــند. در حــوزه ی عمومــی 
ســالمت گفتگــوی انتقــادی در حــال شــکل گیری و گســترش اســت کــه دیــر یــا زود شــکل 

تــازه ای از حکمرانــی را ایجــاب و ایجــاد خواهــد کــرد.
ناگزیــر حکمرانــان بایــد تــن بــه اقتضائــات جدیــدی دهنــد کــه در آن شــهروندان در جایــگاه 
اســتیضاح کنندگان آنهــا هســتند و آنهــا را کــه خدمــت گــذاران شــهروندان بایــد باشــند، هــر 

لحظــه بــه محکمــه ی افــکار عمومــی کشــانده و دربــاره ی زندگــی از آنهــا می پرســند.
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ــه  ــوف ک ــا و صن ــه ی گروه ه ــادی، هم ــالمت انتق ــی س ــوزه عموم ــا در ح ــر این ه ــالوه ب ع
ــه داران،  ــد پزشــکان، داروخان ــده دار باشــند، مانن ــت از ســالمت را عه ــد مســئولیت مراقب بای
ــه ی  ــگاه ها و هم ــاران، دانش ــت ی ــتی، بهداش ــای بهداش ــوالت و کااله ــدگان محص عرضه کنن
ــا  ــدی ب ــتقیم پیون ــا غیرمس ــتقیم ی ــکلی مس ــه ش ــه ب ــی ک ــازمان ها و گروه های ــا و س نهاده

ــوند. ــتیضاح می ش ــد، اس ــالمت دارن ــه ی س مقول
ــش  ــر نق ــه دیگ ــد ک ــد بیاموزن ــکان بای ــی ســالمت، پزش ــوزه ی عموم ــد ح ــت جدی در موقعی
ــد در  ــا بای ــا نیســتند. آنه ــرای آنه ــول ب ــد و شــهروندان دیگــر کیســه های پ ــی ندارن خدایگان
برابــر منافــع لجــام گســیخته ای کــه در دهه هــای اخیــر نصیــب خــود کرده انــد، بعــد از ایــن 
ــد و  ــد تواضــع را بیاموزن ــه رو شــوند. آنهــا کم کــم بای ــا اســتیضاح اجتماعــی شــهروندان  روب ب
آمــاده شــوند کــه بــرای حفــظ و گســترش ســالمت شــهروندان، میــدان را بــرای تخصص هــا 
و صالحیت هــای علمــی و کارشناســی دیگــر خالــی کننــد و متخصصــان حوزه هــای مدیریــت 
بهداشــت، مدیریــت بیمارســتان، مدیریــت ســالمت را بــه اهــل آنهــا واگــذار کننــد. متخصصــان 
ــن  ــر ذره بی ــا در زی ــی ســالمت، آنه ــوزه ی عموم ــه در ح ــد ک ــد بیاموزن ــم بای پزشــکی کم ک

دیدبــان اجتماعــی قــرار دارنــد.
ــت  ــا دق ــا را ب ــع آنه ــا و مناف ــا و عملکرده ــا و گفتاره ــک رفتاره ــی، تک ت شــبکه های اجتماع
ــی،  ــای اجتماع ــام گروه ه ــدگاه تم ــن دی ــد. از ای ــزارش می دهن ــه گ ــه جامع ــرده و ب رصــد ک
ــد  ــرم بای ــد الج ــی درگیرن ــالمت و زندگ ــه ی س ــا مقول ــی ب ــه نوع ــه ب ــوف ک ــا و صن حرفه ه
ــی ســخن  ــور فرهنــگ ســالمت و حــوزه عموم ــن از شــکل در حــال ظه پاســخگو شــوند. م
می گویــم. ایــن بــه معنــای ایــن اســت کــه ایــن شــکل هنــوز از اقتــدار کافــی و توانایــی بــرای 
تثبیــت شــدن، برخــوردار نیســت امــا دیــر یــا زود، ایــن شــکل در حــال ظهــور بــه فرهنــگ 

تثبیــت شــده ای تبدیــل خواهــد شــد.

ظهور زندگی و انقالب زندگی
ــد  ــی مانن ــای طبیع ــه ی بالی ــی، در نتیج ــه ی ایران ــان و جامع ــخ، انس ــول تاری ــام ط در تم
ــا،  ــد جنگ ه ــی مانن ــا در نتیجــه ی مخاطــرات اجتماع ــه، ســیل ی خشکســالی، قحطــی، زلزل
ــی  ــای همگان ــترش بیماری ه ــکل گیری و گس ــه ش ــا در نتیج ــا و ی ــا، بی نظمی ه غارتگری ه
و واگیــردار ماننــد وبــا و طاعــون، بــه مــرگ عــادت کــرده بــود بــه گونــه ای کــه مــرگ انســان و 
بیمــاری او امــری اجتنــاب ناپذیــر و بــرای همــگان بــه صــورت حقیقتــی متعالــی درآمــده بــود.
در ایــران معاصــر، در نتیجــه ی پیشــرفت های پزشــکی، شــکل گیری شــهرها، گســترش 
دولت-ملت هــا، توســعه ی تکنولوژی هــا، ارتقــا و گســترش آمــوزش و ســواد و از همــه  مهمتــر 
در نتیجــه ی تحــول بنیادیــن فرهنــگ، بــه تدریــج »مــرگ« جایــگاه تاریخــی اش را در زندگــی 

انســان و جامعــه ی  ایرانــی در حــال از دســت دادن اســت.
مــرادم از مــرگ در این جــا »مــرگ نابهنــگام« اســت؛ یعنــی مرگ هایــی کــه زودرس هســتند 
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ــه  ــر ب ــران معاص ــند. در ای ــر باش ــاب پذی ــر و اجتن ــد گریزپذی ــه می توانن ــی ک و مرگ های
تدریــج »زندگــی« در حــال ظهــور و پیشــروی بــوده اســت. ایــن ظهــور و پیشــروی زندگــی 
ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتماع ــاختاری قلمروه ــوالت س ــیعی از تح ــه ی وس ــل مجموع ــه حاص ک
سیاســی و فرهنگــی اســت، کم کــم جــای مــرگ را گرفتــه یــا بــه زودی خواهــد گرفــت. اگرچــه 
ــان ُکش  ــده ی انس ــن پدی ــرگ از ای ــنگر م ــان در س ــا همچن ــند ت ــادی در تالش ــای زی گروه ه
ــی، مــرگ دیگــر امــر طبیعــی  ــا در تصــور و اندیشــه اجتماعــی انســان ایران ــد، ام ــاع کنن دف
نیســت. از ایــن رو در ایــران امــروز و اکنــون، حساســیت نســبت بــه ســالمتی و بیمــاری بــه 
ــر  ــش از ه ــی بی ــه ی  ایران ــه اســت. انســان جامع ــش یافت ــتاب و گســترده ای افزای ــور پرش ط
ــه را  ــن نکت ــی اســت. ای ــاره ی زندگ ــو درب ــرای گفت وگ ــاده ب ــود، آم ــخ خ ــر تاری ــه دیگ لحظ
ــته،  ــده گذش ــک س ــا در ی ــم. م ــف کن ــی« توصی ــالب زندگ ــارت »انق ــا عب ــم ب ــن می توان م
ــی  ــای سیاس ــم. انقالب ه ــته ای ــددی داش ــی متع ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــای اجتماع انقالب ه
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــا انقالب ه ــال 57 ی ــالمی س ــالب اس ــا انق ــروطه ی ــالب مش ــد انق مانن
ــک، انقــالب شهرنشــینی، انقــالب بروکراتیــک  ــی، انقالب هــای تکنولوژی انقــالب آمــوزش عال

ــر. ــای دیگ ــدن و انقالب ه ش
ــا  ــی، آن را ب ــه   ایران ــان و جامع ــه انس ــتیم ک ــزی هس ــکل گیری چی ــاهد ش ــروز ش ــا ام ام
ــی »انقــالب زندگــی«. در  ــد، یعن ــال می کن ــری دنب حساســیت و شــور و شــوق وصــف ناپذی
ــن  ــه ای ــی ب ــی انســان ایران ــی گفتگوهاســت. گوی ــون اصل ــی« کان ــدن آدم ــالب، »ب ــن انق ای
ــه زیســتن  احســاس و آگاهــی رســیده اســت کــه زیســتن، فــی نفســه مهــم اســت. میــل ب
ــی  ــی برخــوردار شــده اســت. انســان ایران ــرای مــا از ارزش و اهمیــت متعال ــدن و بقــا ب و مان
ــه جــای مــرگ، زندگــی  ایــن قابلیــت و توانــش را در جامعــه و وجــود خــود می بینــد کــه ب
را برگزینــد. از ایــن رو همــه ی ایدئولوژی هایــی کــه در ســده ی گذشــته بــا تشــویق و تــدارک 
ــه عرصــه و حــوزه ی سیاســت  ــد و او را ب ــه شــوق می آوردن دیــدن مــرگ، انســان ایرانــی را ب
عمومــی می کشــاندند، امــروز ایــن زندگــی اســت کــه از توانایــی و اســتعداد بیشــتری بــرای 
ــرای  ــه حــوزه ی عمومــی دارد. »انقــالب زندگــی« تالشــی اســت ب کشــاندن انســان ایرانــی ب
ســرنگون کــردن »رژیــم مــرگ« و جایگزیــن کــردن آن بــا »رژیــم زندگــی«؛ رژیمــی کــه در 
آن ســالمتی جســم و ســالمتی روح و همــه ی نیروهــا و عواملــی کــه ان را تضمیــن کــرده یــا 
توســعه می دهنــد از اهمیــت واال یــا واالتریــن اهمیــت برخــوردار اســت. شــعار اصلــی انســان 
ــه نظــر  ــاد مــرگ. ب ــاد زندگــی و مــرده ب ــده ب ــی در »انقــالب زندگــی« عبارتســت از زن ایران
ــت  ــه جمعی ــی شــده اند ک ــا و فضاهای ــا، میدان ه ــی ســالمت، خیابان ه می رســد حــوزه عموم
ــا ویروســی  ــاد مــرگ« را ســر می دهنــد. کرون ــاد زندگــی« و »مــرده ب ــده ب در آن شــعار »زن
کــه جهانــی اســت و جامعــه ی  ایــران را نیــز درنوردیــده، نشــانه و دالــی شــده اســت تــا شــعار 
ــر  ــی س ــازی و عین ــای مج ــام فضاه ــرگ در تم ــاد م ــرده ب ــی و م ــاد زندگ ــده ب ــی زن کانون
داده شــود. در تمــام طــول تاریــخ جمعیــت عظیمــی از مــردم ایــران در نتیجــه ی طاعــون و 
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ــا  ــا و غارتگری ه ــد و جنگ ه ــان رفتن ــر از می ــردار دیگ ــای واگی ــس و بیماری ه ــا و تفلی وب
ــی  ــخ ایران ــان و تاری ــه و انس ــر جامع ــرگ را ب ــه م ــون همیش ــی گوناگ ــونت های جمع و خش
ــناختی و  ــای ش ــته و الگوه ــی ورق برگش ــه گوی ــم ک ــروز می بینی ــا ام ــد. ام ــل کرده ان تحمی

فرهنگــی جامعــه و انســان ایرانــی بــه ســوی زندگــی در حــال تغییــر اســت.
ــن  ــش ای ــاس خوان ــر اس ــد ب ــرد می توان ــه ف ــت ک ــده اس ــانه ای ش ــا دال و نش ــروس کرون وی
ــی را  ــه ی  ایران ــی انســان جامع ــری و اجتماع ــق فک ــی در اف ــگاه زندگ ــت و جای ــانه، اهمی نش
رصــد کــرده و دریافــت کنــد. البتــه ظهــور زندگــی یــا انقــالب زندگــی هنــوز بــه مرحلــه ی 
ــی، شــکل در حــال  ــل آن نرســیده اســت. »زندگ ــت کام ــت و عینی ــا تمامی ــت شــده ی تثبی
ــرگ آور و  ــه حــوادث م ــی ب ــه  ی ایران ــی اســت«. واکنــش انســان جامع ــگ ایران ــور فرهن ظه
مــرگ آفریــن طبیعــی، اجتماعــی یــا سیاســی در همیــن ماه هــای اخیــر نشــانگر ایــن اســت 
کــه انســان ایرانــی، زندگــی را بیــش از گذشــته گرامــی مــی دارد و مــرگ را بیــش از گذشــته 
پــس می زنــد. واکنــش شــهروندان بــه مــرگ ناشــی از کرونــا، نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه 
ــت زدایی و  ــال قداس ــرگ در ح ــت. م ــرگ نیس ــرای م ــر پذی ــی دیگ ــه ی ایران ــان و جامع انس
حرمت زدایــی اســت. از ایــن رو گمــان می کنــم کــه جامعــه و انســان ایرانــی در ایــن انقــالب 
زندگــی بایــد نهایــت تــالش و مســئولیت پذیــری خــود را اعمــال کنــد تــا ایــن شــکل در حــال 

ظهــور از فرهنــگ ســالمت بتوانــد بــه فرهنــگ غالــب ســالمت کشــور تبدیــل شــود.
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  کروناویروس، موقعیتی استثنایی را حاکم کرده است

هم ســخن بــا خیلــی از نویســندگان عرصــه ی 
علــوم  اجتماعــی در ایــران، بــر ایــن عقیده هســتم 
کــه کروناویــروس، موقعیتــی اســتثنایی را حاکــم 
ــی  ــران اپیدم ــه از بح ــی ک ــت. موقعیت ــرده اس ک
بیمــاری عفونــی به وجــود آمــده اســت. ایــن 

بحــران، تأثیراتــی بــر همــه ی عرصه  هــای حیــات 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی آحــاد جامعــه می گــذارد. دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی در یکــی 
ــا عنــوان »موقعیــت ترومــای فرهنگــی  از یادداشــت  های کرونایــی خــود، از ایــن موقعیــت ب
ــانی  ــف علوم انس ــای مختل ــگران عرصه  ه ــان، پژوهش ــن  می ــت. در ای ــرده اس ــاد ک ــا« ی کرون
تــالش می کننــد موقعیــت اســتثنایی و بحرانــی جدیــد را زیــر ذره بیــن تحقیــق و پژوهــش 
بــرده، از زوایــای مختلــف بــه ارزیابــی پیامد هــای آن بپردازنــد. البتــه اینکــه تــا چــه انــدازه 

ــل اســت. ــود محــل تأم ــای خ ــط اســت، در ج ــا غل ــات درســت ی ــه مطالع این گون
ــدای  ــاً از همــان ابت ــود و تقریب ــران از اواخــر بهمــن 98 ب ــروس در ای ظاهــراً شــیوع کروناوی
اســفندماه مباحــث و مطالعــات فرهنگی-اجتماعــی در عرصــه ی بســیار گســترد ه ای از فضــای 
ــاه  ــه دو م ــاد. اکنــون کــه قریب ب ــه راه افت ــف ب مجــازی و رســانه، ازســوی نویســندگان مختل
ــا دو مــوج  ــا ب ــن مباحــث می گــذرد، چنیــن به نظــر می رســد کــه م از طــرح گســترده ی ای
فرهنگــی کرونــا مواجــه شــده ایم؛ مــوج اول همزمــان بــا شــیوع کرونــا متوجــه باور هــای دینی 
و مناســک و اماکــن مقــدس بــود. حجــم گســترده و انبوهــی از نبشــته  های چالش برانگیــز و 
تخریبــی از ناحیــه ی برخــی تحصیل کــردگان علوم انســانی منتشــر شــد. اغلــب نویســندگان 

دکتر داود مهدوی زادگان، 
دانشیار پژوهشکده ی نظریه پردازی 
سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه 
در روزنامه ی»فرهیختگان« نقدی 

بر نظرات دکتر نعمت ا... فاضلی ارائه 
کرده است که در ادامه از نظرتان 

می گذرد:
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ــروس ســخن می گفتنــد  ــی فرهنگــی کروناوی ــاره بحران زای ــه ای درب ــه نوشــته  ها به گون این گون
کــه گویــی کرونــا فقــط بــرای چالــش بــا دیــن و فرهنــگ دینــی آمــده اســت و هیــچ نظــری 
ــهر های  ــروس در ش ــه کروناوی ــج ک ــا به تدری ــدارد. ام ــدرن ن ــگ م ــدرن و فرهن ــای م ــه دنی ب
بــزرگ و کوچــک مســتقر شــد. ظاهــرا روســتا ها خیلــی کمتــر از شــهر ها مبتــال بــه ویــروس 
ــان  ــد می ــه بتوان ــت ک ــی تر از آن اس ــروس وحش ــن وی ــه ای ــد ک ــوم ش ــده اند- معل ــا ش کرون
مقــوالت »مــدرن« و »ســنتی و دینــی« تمایــز بگــذارد بلکــه »تجربه زیســته ی مــدرن مــا«، در 
بســیاری از ســطوح آن، گرفتــار موقعیــت ترومایــی کرونــا شــده اســت  چنان کــه هم اکنــون، 
کشــور های پیشــرفته ی اروپایــی و آمریکایــی بــه کانــون اصلــی کروناویــروس تبدیــل شــده اند- 
و ایــن اتفــاق در جــای خــود بســیار محــل تحقیــق و بررســی اســت. امــا به هرحــال، بحــران 
کرونــا فقــط تهدیــدی علیــه باور هــای دینــی و فرهنــگ و مناســک دینــی نبــود بلکــه شــامل 
ــع  ــک مقط ــا از ی ــر، م ــت. به همین خاط ــده اس ــز ش ــدرن نی ــای م ــا و نماد ه ــا و نهاد ه باور ه
ــد  ــر می رس ــم. به نظ ــی بودی ــای فرهنگ ــوج دوم کرون ــکل گیری م ــاهد ش ــد، ش ــی به بع زمان
ــی  ــه خانگ ــا قرنطین ــه ی ــدن در خان ــث مان ــه بح ــد ک ــکارتر ش ــی آش ــوج از وقت ــن م ــه ای ک
ــه شــدند. البتــه  ــدن در خان ــه مان ــوروز 99 مجبــور ب ــام ن ضــرورت پیــدا کــرد و مــردم در ای
ایــن دســتورالعمل بهداشــتی بــا تاخیــر اجرایــی شــد. شــاید پــار ه ای از نخبــگان مــدرن، وقــوع 
مــوج دوم کرونایــی را پیش بینــی می کردنــد کــه مدیریــت اجرایــی مبــارزه بــا بحــران کرونــا 
را بــه تعجیــل در اجــرای آن توصیــه می کردنــد. اگــر مــوج اول کرونــا را مــوج ســنتی بخوانیــم؛ 
مــوج دوم کرونــا را، مــوج مــدرن می نامیــم. مدرن خواهــان ایرانــی تــالش زیــادی دارنــد کــه 
ــد  ــر می رس ــه به نظ ــی -ک ــای فرهنگ ــاره چالش  ه ــتر درب ــم و بیش ــوج اول بمانی ــان م در هم
کرونــا بــرای دینــداری و مناســک دینــی پدیــد آورده- ســخن گفتــه شــود و التفاتــی بــه مــوج 
دوم نشــود لیکــن این دســته از افــراد هرقــدر هــم کــه تــالش کننــد، نمی تواننــد جلــوی ایــن 
مــوج را بگیرنــد. بازخوانــی انتقــادی نوشــته  های آنــان کمــک زیــادی بــرای نشــان دادن مــوج 
ــه مــا می کنــد. بدین منظــور، به عنــوان مطالعــه مــوردی، یادداشــت  های دو مــاه اخیــر  دوم، ب
همــکار گرامی مــان در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، آقــای دکتــر نعمــت اهلل 
فاضلــی را مــورد بازخوانــی انتقــادی قــرار می دهیــم. دو دلیــل بــرای انتخــاب یادداشــت  های 
ــی و  ــای فرهنگ ــئله ی پیامد ه ــا مس ــاه، ب ــن دو م ــان در ای ــه ایش ــود دارد. اول اینک او وج
ــه  ــرده اســت. دوم اینک ــورد ک ــه برخ ــرکار و دغدغه مندان ــی پ ــا، خیل ــران کرون ــی بح اجتماع
ــی و فرهنگ شناســی، پژوهشــگری تواناســت؛ لیکــن  گرچــه ایشــان در حــوزه ی علوم اجتماع
ــی در  ــر فاضل ــد. دکت ــار می کن ــک رفت ــدرن«، ایدئولوژی ــته ی م ــه زیس ــا »تجرب ــبت ب در نس
ــی داشــته و در  ــرای نشــان دادن مدرن شــدن جامعــه ایران ــادی ب ســال های اخیــر، تــالش زی
ایــن راه، چنــد کتــاب نیــز منتشــر کــرده اســت. مفهــوم کانونــی ایــن کتاب هــا، شهری شــدن 
ــال،  ــت. به هرح ــدن اس ــرای مدرن ش ــتعار ه ای ب ــته  های وی اس ــدن در نوش ــت. شهری ش اس
ــته  ــروس، خواس ــد کروناوی ــتثنایی مانن ــای اس ــک در موقعیت  ه ــای علمی-ایدئولوژی ذهنیت  ه
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یــا ناخواســته، در آشکارســازی چالش  هــای درونــی تجربــه زیســته مدرن، نقــش زیــادی ایفــا 
ــوج  ــان دادن م ــرای نش ــان را ب ــت  های ایش ــه از یادداش ــد نمون ــر، چن ــد. به همین خاط می کنن

ــرار می دهیــم. ــی انتقــادی ق دوم کرونایــی، مــورد بازخوان

مسئله ی ماندن در خانه
چنــدروزی بــه نــوروز ســال 99 باقــی نمانــده و کوویــد-19 تهدیــد عمومــی خــود را جدی تــر 
کــرده اســت و مســئوالن بهداشــت، بهتریــن راه مبــارزه بــا ایــن بیمــاری واگیــردار را در خانــه 
مانــدن و قرنطینــه خانگــی می داننــد. پیــروی از ایــن دســتور بهداشــتی به ویــژه در ایــام نــوروز 
ــای  ــه دیدوبازدید ه ــد و ب ــل می کنن ــان را تعطی ــت اقتصادی ش ــا کار و فعالی ــردم غالب ــه م ک
ــغول  ــی مش ــن تفریح ــا و اماک ــه تفرجگاه  ه ــن ب ــهر و رفت ــرون ش ــافرت  های بی ــی، مس جمع
ــه گذشــته قشــر خاصــی می توانســت در  ــا دو ســه ده می شــوند، ســخت و دشــوار اســت. ت
ایــام نــوروز بــرای تفرج  هــای فــردی یــا خانوادگــی بــه مناطــق دوردســت از شــهر یــا حومــه 
ــاال  ــر، درصــد مســافرت  ها به طــور سرســام آوری ب ــی در ســال  های اخی ــد ول آن مســافرت کن
ــه مســاله  ــد. اینجاســت ک ــه بمانن ــد همــه در خان ــوروز 99، بای ــا حــاال، در ن ــه اســت. ام رفت
چگونــه مانــدن در خانــه، خــود را نشــان می دهــد. البتــه ایــن امــر، خودبه خــود یــک مســاله 
مربــوط بــه واقعیــت زیســت اجتماعــی محســوب نمی شــود، چــون پرســش از تجویــزات چگونه 
مانــدن در خانــه اســت. پژوهشــگر اجتماعــی از واقعیت  هــای اجتماعــی بحــث می کنــد و نــه 
ــه از  ــه اتفاق افتــاده بحــث می کنــد و ن ــه ماندن  هــای در خان از توصیــه و تجویز هــا. او از چگون
اینکــه بایــد چگونــه در خانــه بمانیــم یــا بــرای مانــدن در خانــه بــه چــه فرهنــگ قرنطینــه ای 
نیــاز داریــم. بــا وصــف ایــن، دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی بــه ایــن پرســش توجــه کــرده اســت و 
ســعی دارد »فرهنــگ قرنطینــه خانگــی« را بــرای شــهروندان ایرانــی توضیــح دهــد. »نــوروز 
را چگونــه در خانــه بگذرانیــم؟«، عنــوان یادداشــتی از فاضلــی اســت کــه بــه همیــن مســاله 
پرداختــه اســت )نــک: ســایت فرهنگ شناســی(. او در طلیعــه بحــث خــود، قرنطینــه خانگــی 
ــده  ــه عقی ــرده اســت. ب ــی ک ــان تلق ــا ایرانی ــاله م ــه زیســته هزاران س ــا تجرب ــارض ب را در تع
وی، با هــم بــودن و کنــار هــم زندگی کــردن، الگــوی دیرینــه مــا ایرانیــان بــوده اســت و ایــن 
الگــو در تعــارض بــا قرنطینــه خانگــی اســت. ازایــن رو قرنطینــه به دلیــل نداشــتن پیشــینه و 
الگــوی فرهنگــی، باعــث پیچیدگــی و ســردرگمی مــا مــردم خواهــد شــد. پــس، اکنــون مــا 
بــه داشــتن چنیــن فرهنگــی نیــاز داریــم و چــون الگویــی از آن در گذشــته نداریــم، بایــد ایــن 
الگــو را بســازیم: »مــا بایــد چیــزی به نــام »فرهنــگ قرنطینــه« یــا مجموعــه ای از راهبردهــا، 
ــه در  ــگ قرنطین ــام فرهن ــدی به ن ــش جدی ــا و دان ــا و باور ه ــا، هنجار ه ــا، الگوه عادت واره ه
ذهنیــت، زبــان و نظــام معنایــی خــود بســازیم. موقعیــت قرنطینــه، مــا شــهروندان را در انــزوا 
ــارت اســت  ــت عب ــن موقعی ــا در ای ــای م ــن نیاز ه ــی از مهم تری ــه یک ــد. درنتیج ــرار می ده ق

از شــیوه ی تنهــا زیســتن.«
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تجویزات فرهنگ قرنطینه
دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی، فرهنــگ قرنطینــه را در قالــب چنــد دســتورالعمل توضیــح 
ــز در  ــران نی ــدارد و دیگ ــن ن ــه م ــاص ب ــتن، اختص ــا زیس ــن تنه ــه ای ــت. اول اینک داده اس
ــت.  ــده اس ــد آم ــتن پدی ــا زیس ــی تنه ــس جمع ــک ح ــس، ی ــتند. پ ــت هس ــن وضعی همی
ــن، حــدی از  ــت خــود شــریک یافت ــران را در موقعی ــران شــدن و دیگ ــای دیگ شــریک غم  ه
ــزوا و تنهایــی، نوعــی احســاس جمعــی  ــه مــا می دهــد. ایــن ان تسکین بخشــی و آرامــش را ب
ــا از حیــث جســمانی در  ــا صرف ــان قطــع شــود. م ــاط مجازی م ــد ارتب اســت. دوم اینکــه نبای
قرنطینــه هســتیم، امــا از حیــث ارتباطــی می توانیــم در فضــای مجــازی ازطریــق تلفن هــا و 
موبایل هــا، گفت وگو هــای وســیعی را بــا اطرافیــان، همشــهریان، دوســتان و همــه شــهروندان 
جهــان برقــرار کنیــم. مولفــه ســوم موقعیــت قرنطینــه، خلوت گزینــی اســت. آدم  هــای امــروز 
میــان حجــم گســترد ه ای از انبــوه چیز هــا )اتومبیــل، تصویــر، فضــا، ســاختمان و ارتباطــات( 
ــن  ــت. در چنی ــده اس ــل ش ــه تحمی ــر هم ــره ب ــی روزم ــه زندگ ــد و درنتیج ــی می کنن زندگ
ــس  ــزی را لم ــی چی ــت. گوی ــده اس ــه ش ــا گرفت ــا از م ــاداری چیز ه ــدرت معن ــی ای ق زندگ
ــادی  ــش زی ــار زدن  بخ ــا کن ــه ب ــت قرنطین ــم. موقعی ــای آن را درک کنی ــا معن ــم ت نمی کنی
ــا  ــم ب ــا اکنــون می توانی ــا ایجــاد کــرده اســت: »م ــرای م ــن انبوه هــا، فرصــت تامــل را ب از ای
دقــت بــه تمــام اشــیا و پدیده  هایــی کــه تاکنــون به طــور روزمــره در خانــه یــا محــل کار یــا 
ــره  ــی خی ــدند، اندک ــا آوار می ش ــر م ــراری ب ــورت تک ــان به ص ــط زندگی م ــهر و محی در ش
شــویم و بــا دقــت دربــاره چیســتی و چگونگــی آنهــا و از آن مهم تــر دربــاره شــیوه پیونــد مــا 
بــا آنهــا پرســش کنیــم«. فاضلــی، خلوت گزینــی را بــه ســنت چله نشــینی در عرفــان مســتند 
ــام چله نشــینی.« »در  ــی و تصــوف، رســمی وجــود دارد به ن کــرده اســت: »در فرهنــگ عرفان
ــه  ــزرگ توج ــان ب ــالکان و عارف ــای س ــه تجربه ه ــه ب ــم ک ــت را داری ــن فرص ــا ای ــه م قرنطین
کنیــم و از تجربه  هــای آنهــا از تامــل در خــود، ریاضت کشــی  ها و تجربه هــای زیســته 
ــکل  ــت از ش ــارت اس ــه عب ــت قرنطین ــه موقعی ــن مولف ــم.« چهارمی ــره جویی ــان به معنوی ش
ــه  ــوم خان ــاز ه ای از مفه ــب درک ت ــر، موج ــن ام ــواده. ای ــا خان ــاط ب ــل و ارتب ــازه ای از تعام ت
می شــود. مــا حــاال مجبــور بــه مانــدن در خانــه هســتیم و بایــد تعامــل مهربانانــه بــا اعضــای 
ــم  ــد در خانه هایمــان بیاموزی ــا بای ــم. »م ــه زندگــی می کنند-بیاموزی ــه در خان ــواده را -ک خان
ــا مراقبــت و توجــه ویــژه، زندگــی را پشت ســر بگذاریــم.  ــان همــراه ب ــه شــیوه ای مهرب کــه ب
ــه  ــت بلک ــتراحت گاه نیس ــا اس ــگاه ی ــا پناه ــاه ی ــر جان پن ــه دیگ ــه، خان ــت قرنطین در موقعی
خانــه تمــام محیــط زندگــی ماســت«. فاضلــی در اینجــا گویــی بــه مکاشــفه ای از ارزش  هــای 
خانــه رســیده اســت. ایــن مکاشــفه حاصــل شــوک کرونایــی بــوده اســت: »خانــه و خانــواده، 
مجموعــه وســیعی از نماد هــا و نشــانه ها، فرصت  هــا و فضا هــا بــرای پاســخ دادن بــه بســیاری 
از نیاز هــای وجــودی و معنــوی مــا دارد؛ نیاز هایــی کــه درنتیجــه ســیطره ارزش  هــای بــازاری 



ت ها
یادداش

            82                                                                پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   

ــان مــا، آنهــا را عمــال ســرکوب  ــر ذهــن و ضمیــر و زب ــزاری و درنتیجــه غلبــه مصــرف ب و اب
کــرده و نادیــده گرفته ایــم. بــاری، مــن کامــال بــه ایــن نکتــه آگاه هســتم در جهــان امــروز کــه 
مــا بــرای ســالیان طوالنــی محیــط خانــه و خانــواده را این گونــه نــگاه نکرده ایــم، زندگــی در 
موقعیــت قرنطینــه می توانــد شــوکی مخــرب نیــز بــه مــا وارد کنــد.« پنجمیــن ویژگــی مهــم 
موقعیــت قرنطینــه، وقــت آزاد و فراغــت بســیار آن اســت. مــا اغلــب، اوقــات فراغت مــان را در 
بیــرون از خانــه پــر می کردیــم. امــا حــاال بایــد در خانــه بمانیــم و ایــن باعــث می شــود کــه 
ــا برنامه ریــزی دقیــق می توانیــم از دو اســتراتژی  وقــت آزاد بیشــتری داشــته باشــیم. فقــط ب
ــی  ــر فاضل ــی دکت ــه« پیــروی کنیــم. جمع بنــدی کل »مصــرف درســت« و »خالقیــت در خان
از فرهنــگ قرنطینــه، مقاومــت برابــر فرهنــگ مصرفــی دنیــای امــروز اســت: »دنیــای امــروز، 
دنیــای مصــرف اســت، مصــرف کاالهــا، مصــرف موســیقی ها، مصــرف فیلم هــا و به طــور کلــی 
تبدیــل کــردن وجــود مــا به عنــوان کاالیــی مصرفــی. امــا مــا می توانیــم بــا آگاهــی انتقــادی 
از ایــن ماهیــت سودســاالر، کاالکننــده و مصرفــی جهــان جدیــد، دربرابــر آن ایســتادگی کنیــم 
و تصمیــم بگیریــم کــه از لحظه هــای زندگــی نــه بــرای گذرانــدن عمــر بلکــه بــرای ســاختن 

زندگــی و ســاختن عمــر باکیفیــت اســتفاده کنیــم.«
ایــن گفته  هــای نعمــت اهلل فاضلــی، آشــکارا نشــان می دهــد کــه اوال او نیــز -به عنــوان 
ــت و  ــده اس ــون نمان ــا مص ــی کرون ــای فرهنگ ــواه- از تروم ــند ه ای مدرن خ ــگر و نویس پژوهش
ثانیــا حکایــت از وقــوع مــوج دوم کرونــا می کنــد. در مــوج دوم کروناویــروس، باورهــا، نمادهــا، 
ــن  ــی در ای ــل عمیق ــی تام ــود. گوی ــیده می ش ــش کش ــه چال ــدرن ب ــگ م ــا و فرهن عادت  ه
امــور نداشــتیم و حــاال بــا شــوک کرونایــی، فرصتــی به دســت آمــده اســت کــه دربــاره دنیــای 
مــدرن و زندگــی روزمــره کــه پیامــد زیســت ِ مــدرن اســت، تامــل جدی تــر داشــته باشــیم. در 
ایــن تامــل، بــه ایــن می اندیشــیم کــه مدرنیتــه، چــه چیز هایــی را از مــا گرفــت یــا کنــار زد 
و اکنــون بــه آن نیــاز داریــم. خانــه را بی معنــا کــرد و ادبیــات عرفانــی را بــه حاشــیه بــرد. امــا 
اکنــون کــه باالجبــار بایــد در خانــه بمانیــم، معلــوم شــده کــه خانــه و ادبیــات عرفانــی اســت 
کــه می توانــد در موقعیــت اســتثنایی کروناویــروس بــه مــا کمــک کنــد. البتــه ایــن دریافتــی 
اســت کــه در مــوج دوم کرونــا بــرای فاضلــی پدیــد آمــده اســت، چراکــه در مــوج اول، موافــق 
ــه ســنت و مناســک  ــا آن ســخن می گفــت و ســویه انتقــادی یادداشــت  های وی معطــوف ب ب
و فرهنــگ دینــی بــود. وی وضعیــت تعلیق شــدگی را در فرهنــگ و مناســک دینــی منحصــر 

کــرده بــود.
او در یادداشــتی بــا عنــوان »وضعیــت اســتثنایی به نــام تعلیــق آییــن« )نــک: کانــال تلگرامــی 
ــاانقالب  ــی پس ــه ایران ــی، جامع ــه مدرن زدای ــی ب ــاختن نظام سیاس ــم س ــن مته ــره( ضم پنج
ــه ای  ــه »جامع ــاانقالب ب ــی دوره پس ــران ط ــه ای ــت: »جامع ــده اس ــکی خوان ــه مناس را جامع
ــوده  ــه رو ب ــکی روب ــورم مناس ــت ت ــا موقعی ــر ب ــال اخی ــده و در 40 س ــل ش ــکی« تبدی مناس
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ــی کــردن جامعــه، تــالش کــرده اســت هــم بــه  ــی بــرای مدرن زدای اســت. نظام سیاس
ــق  ــور خل ــای نوظه ــی از آیین  ه ــم انبوه ــردازد و ه ــته بپ ــی گذش ــای دین ــای آیین  ه احی
کــرده و رواج داده اســت.« و حــاال ایــن جامعــه کــه بــا چالــش تعلیــق آییــن مواجــه اســت، 
ــانه  ــش، جامعه شناس ــن پرس ــد؟ ای ــه کن ــتثنایی را تجرب ــت اس ــن وضعی ــد ای ــه می توان چگون
ــد.  ــی باش ــش جامعه شناس ــاله دان ــد مس ــه می توان ــت بلک ــی نیس ــاله فاضل ــون مس ــت. چ اس
ــه  ــق ب ــه تعل ــی ک ــوان کس ــش به عن ــن پرس ــه ای ــدارد ب ــعی ن ــی س ــر، فاضل به همین خاط
ــان  ــرد مدافع ــد عملک ــا ببین ــد ت ــر می مان ــه منتظ ــد. بلک ــواب ده ــکی دارد، ج ــه مناس جامع
ــناختی  ــه جامعه ش ــا را موردمطالع ــا آن پیامد ه ــی دارد ت ــه پیامد های ــکی، چ ــه مناس جامع
خــود قــرار دهــد. امــا فاضلــی در یادداشــت »نــوروز را چگونــه در خانــه بگذرانیــم؟« 
ــاله او  ــده، مس ــرح ش ــا مط ــه در اینج ــی ک ــون پرسش ــد. چ ــورد نمی کن ــانه برخ جامعه شناس
ــرای  ــوان شــهروند مدرن خــواه اســت. ب ــوان جامعه شــناس نیســت بلکــه مســاله او به عن به عن
ــه تعلیــق آییــن  ــرای تجرب وی مهــم نیســت کــه مدافعــان جامعــه مناســکی چــه پاســخی ب
ــده  ــه مدرن ش ــه جامع ــه چگون ــت ک ــم اس ــرای او مه ــی ب ــد ول ــتثنایی دارن ــت اس در وضعی
ــذا پنــج دســتورالعمل  ــی وضعیــت اســتثنایی تعلیــق را به ســالمت، پشت ســر بگــذارد. ل ایران
یــا اســتراتژی در موقعیــت کرونایــی را پیــش می کشــد. جالــب اینجاســت کــه فاضلــی بــرای 
ــه  ــوی جامع ــرمایه  های معن ــه س ــی ب ــه ای، نیم نگاه ــتورالعمل  های قرنطین ــن دس ــن ای یافت
مناســکی کــرده از »آییــن چله نشــینی« و ادبیــات عرفانــی یــاد می کنــد. ایــن ســخن، به طــور 
ــرای آن پرســش جامعه شــناختی باشــد. درون مایه  هــای جامعــه  ــد پاســخی ب ضمنــی می توان
ــق  ــش تعلی ــل چال ــه ح ــادر ب ــط ق ــه نه فق ــت ک ــوع اس ــترده و متن ــدی گس ــکی به ح مناس
ــرای چالــش جامعــه مدرن شــده  ــد ب آییــن در وضعیــت اســتثنایی خــود اســت بلکــه می توان

ــد. ــش باش ــز الهام بخ ــتثنایی نی ــت اس در وضعی
  

نزاع پارادایمی مقاومت و تغییر
ــاد به چشــم  دو مفهــوم »مقاومــت« و »تغییــر« در یادداشــت های کرونایــی دکتــر فاضلــی زی
ــر  ــی به س ــوج کرونای ــدام م ــه در ک ــته به اینک ــوم بس ــن دو مفه ــرد ای ــن کارب ــورد، لک می خ
ــوج و  ــن دو م ــود ای ــر وج ــت ب ــری اس ــل دیگ ــب دلی ــن مطل ــت و ای ــاوت اس ــم، متف می بری
اینکــه اکنــون در مــوج دوم کرونایــی به ســر می بریــم. همانطــور کــه اشــاره شــد، فاضلــی در 
یادداشــت »نــوروز را چگونــه در خانــه بگذرانیــم؟«، از هوارشــدن انبــوه چیزهــا بــر شــهروند 
جامعــه مدرن شــده خبــر داد و گفــت ســرعت ایــن هوارشــدن انبوه هــا به حــدی باالســت کــه 
ــل  ــرات سرســام آور غیرقاب ــا، تغیی ــن انبوه ه ــه اســت. ویژگــی ای ــا گرفت ــل را از م فرصــت تام
کنتــرل اســت. مــا هیــچ توانــی بــرای مقاومــت در برابــر ایــن تغییــرات نداریــم و بایــد از آن 
اســتقبال کــرد. امــا بــا شــیوع کروناویــروس، ســرعت تغییــر گرفتــه شــد، بلکــه در خیلــی از 

ــا تعلیــق تغییــر مواجــه شــده اســت. مــوارد متوقــف شــد. درواقــع، جامعــه مدرن شــده ب
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ــل  ــی مای ــود. فاضل ــرات ب ــا و تغیی ــن انبوه ه ــل در ضــرورت ای ــی، تام ــن تعلیق نتیجــه چنی
ــر از  ــی متاث ــد، ول ــی بمان ــدرن باق ــدرن و زیســت م ــای م ــه دنی ــادار ب ــان وف اســت همچن
شــوک کرونایــی، خواهــان پــاره ای تجدیدنظرهــا در مدرن خواهــی شــده اســت، چنانکــه در 
جمع بنــدی نهایــی یادداشــت یادشــده بــا نگاهــی مثبــت از مفهــوم »مقاومــت و ایســتادگی« 
ــوم  ــختانه مفه ــا، سرس ــوج اول کرون ــی در م ــه فاضل ــت ک ــی اس ــن درحال ــرده، ای ــاد ک ی
مقاومــت را نفــی کــرده و از مفهــوم تغییــر به شــکل مطلــق آن دفــاع می کــرد. وی در یکــی 
ــان 98 (،  ــن، 21 آب ــی)ره(، قزوی ــی امام خمین ــگاه بین الملل ــر )دانش ــخنرانی های اخی از س
مســاله آینــده ایــران را تقابــل میــان دو گفتمــان مقاومــت و گفتمــان تغییــر دانســته و گفتــه 
ــته گرا،  ــنتی و گذش ــای س ــه نیروه ــت ک ــن اس ــویه اش ای ــت یک س ــه مقاوم ــود: »همیش ب
تــالش می کرده انــد گذشــته را مقــدس نگــه دارنــد؛ چــه آنهایــی کــه ناسیونالیســت هســتند 
و ایــران باســتان را می خواهنــد و چــه آنهایــی کــه »اســالم سیاســی« را دنبــال می کننــد و 
بنیادگــرا هســتند؛ همگــی دنبــال حفاظــت از قلعــه تاریخــی گذشــته اند.« درحالی کــه »مــا 
]فاضلــی[ خواهــان تغییــر بــرای همســویی بــا جهــان بوده ایــم.« وی در ســخنرانی 21آبــان 
ــر،  ــته و به همین خاط ــت دانس ــان مقاوم ــه گفتم ــق ب ــه را متعل ــگ قرنطین ــود، فرهن 98 خ
ــر  ــه تعبی ــی ب ــان ایران ــی انس ــه اجتماع ــد: »مخیل ــه ای را رد می کن ــت های قرنطین سیاس
محســن ثالثــی در کتــاب »جهــان ایــران- ایــران جهانــی« )1385( »مخیلــه جهانــی« اســت. 
ــه  ــت هایی ک ــازی«، سیاس ــی قرنطینه س ــت های فرهنگ ــه »سیاس ــت ک ــن اس ــرای همی ب
می خواهنــد ایــن جامعــه را محــدود یــا کنتــرل کننــد، شکســت می خورنــد، چــون مخیلــه 
ــه  ــا »مخیل ــه آی ــت.« اینک ــر نیس ــت و محاصره پذی ــی اس ــی، جهان ــان ایران ــی انس اجتماع
ــا گفتمــان تغییــر –به روایــت  جهانــی« در گفتمــان مقاومــت –به روایــت اســالم سیاســی- ی
مدرن جویــان ایرانــی- یافــت می شــود، پرســش مهمــی اســت کــه بایــد در جــای خــود بــه 

آن پرداخــت.
ــران نشــان نمی دهــد کــه حامــل  تاریــخ گفتمــان مــدرن »تغییــر« در یکصدســال اخیــر ای
ــاوت  ــت، داوری متف ــم اس ــار مه ــن گفت ــه در ای ــال آنچ ــد. به هرح ــی باش ــه جهان مخیل
ــوع دو  ــک به هــم اســت. وق ــی نزدی ــه« در دومقطــع زمان ــاره »فرهنــگ قرنطین ــی درب فاضل
ــد.  ــه کن ــاوت در داوری را توجی ــن تف ــد ای ــه می توان ــزی اســت ک ــا چی ــی تنه ــوج کرونای م
ــگ  ــا فرهن ــان ب ــی همچن ــرد، فاضل ــر می ب ــوج اول به س ــان م ــی در هم ــه ایران ــر جامع اگ
ــگاه  ــد. ن ــت می ورزی ــت اســت، مخالف ــان مقاوم ــه از نظــر او- خاســتگاه گفتم ــه -ک قرنطین
مثبــت فاضلــی بــه فرهنــگ قرنطینــه، گــواه دیگــری اســت بــر اینکــه گفتمــان مقاومــت در 
ــد. ــد باش ــد مفی ــر، می توان ــدرن تغیی ــان م ــر از گفتم ــی بهت ــتثنایی خیل ــای اس موقعیت ه
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 کرونا، روح خبیث شهر را احضار می کند
مهرمــاه98 در پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، نشســتی به منظــور مــروری بــر آثــار 
دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی برگــزار شــد. در آن نشســت، گفتــه شــد کــه فاضلــی ســعی نکــرده 
»روح خبیــث شــهر« را ببینــد و بــا نــگاه ســوژگی بــر آن تصــرف کنــد. فاضلــی ایــن ایــراد را 
ــارش فقــط »روح شــاد شــهر« را روایــت کــرده اســت،  پذیرفــت. وی اذعــان کــرد کــه در آث
ــگار بایــد همــه وجــوه شــهر را ببینــد. وی تصریــح دارد کــه قلمــش  درحالی کــه یــک مردم ن
بــه ایــن ســمت نمی کشــد. فاضلــی علــت ایــن امــر را بــه وجــود شــخصیت روســتایی ای کــه 
ــای  ــد فضاه ــد بتوان ــادی بای ــگار انتق ــک مردم ن ــه ی ــد: »البت ــبت می ده ــود دارد، نس در خ
زیرزمینــی شــهر را تحلیــل و توصیــف کنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن نقــِص کار مــن 
اســت و مــن نمی توانــم درمانــش کنــم، چــون اگــر بخواهــم ســراغ ایــن حــوزه بــروم، قلمــم 
کار نمی کنــد. بنابرایــن ایــن فضایــی نیســت کــه -باتوجــه بــه شــخصیت مــن- بتوانــم دربــاره 
آن صحبــت کنــم، چــون مســیر زندگــی مــن از بســترهای دیگــری برخاســته اســت. آدمــی 
ــی در  ــا شــهر خوشــنود می شــود، حت ــه ب ــک روســتایی اســت و از مواجه ــه ی ــن ک ــد م مانن
ــه  ــه ای ماننــد ترافیــک هــم روح مثبــت آن را می بینــد... جنــس شــخصیت مــن این گون مقول
نیســت. به عبــارت دیگــر مــن روح شــاد شــهر را دوســت دارم. البتــه ایــن مزیتــی بــرای یــک 

ــگار نیســت.« )نــک: خبرگــزاری کتــاب ایــران، ایبنــا، 22 مهــر 98.( مردم ن
البتــه جــای ایــن پرســش اســت کــه اگــر شــخصیت روســتایی فاضلــی بــه وی اجــازه نمی دهــد 
کــه روح خبیــث شــهر مــدرن را ببینــد، چگونــه اســت کــه بــه او اجــازه می دهــد روح ناشــاد 
جامعــه مناســکی را ببینــد و همیشــه در هــر نشســت و گفت وگــو و کار قلمــی، بــه آن گریــز 
ــد. شــاید دلیــل تصــرف انتقــادی فاضلــی نســبت به -به زعــم وی- روح ناشــاد  و تعریضــی بزن
جامعــه مناســکی، ایــن باشــد کــه او جامعــه مناســکی را متعلــق بــه شــهر مــدرن نمی دانــد. 
ــا ایدئولوژیــک فاضلــی اجــازه نمی دهــد کــه روح خبیــث  به هــر  روی، شــخصیت روســتایی ی
شــهر را ببینــد. به عبــارت دیگــر، او در شــرایط عــادی نمی توانــد یــا نمی خواهــد روح خبیــث 
شــهر مــدرن را احضــار و اســتنطاق کنــد، پــس بایــد در موقعیــت غیرعــادی و اســتثنایی قــرار 
بگیــرد تــا فرصــت چنیــن مهمــی بــه وی دســت دهــد. درســت چندمــاه بعــد از برگــزاری ایــن 
ــرد و شــهر شــاد را به حــال  ــدا ک ــد-19 شــیوع پی ــام کووی ــروس کشــنده ای به ن نشســت، وی
تعلیــق درآورد. اکنــون آن موقعیــت اســتثنایی و غیرعــادی بــرای فاضلــی فراهــم آمــده اســت 
و اگــر بخواهــد، می توانــد روح خبیــث شــهر را مشــاهده کنــد. او در مــاه اول شــیوع ویــروس 
در شــهر ســعی کــرد بــه خــود و مخاطبانــش بقبوالنــد کــه ایــن موقعیــت اســتثنایی مربــوط 
بــه جامعــه مناســکی اســت و تقریبــا جــای نگرانــی بــرای شــهر مــدرن نیســت، چون روح شــهر 
مــدرن مناســکی نیســت: »بــرای جوامــع توســعه یافته غربــی کــه نظــم و ســامان سیاســی و 
ــون و  ــزاب، قان ــی، اح ــای مدن ــوب نهاده ــدرن و در چارچ ــم م ــق نظ ــا از طری ــی آنه اجتماع
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ــه  ــی اگرچ ــای جمع ــدن آیین ه ــق درآم ــود، به تعلی ــام می ش ــک انج ــازوکارهای بروکراتی س
ــه ای  ــی در »جامع ــدن آیین ــز از معلق ش ــال متمای ــا کام ــن پیامده ــا ای ــی دارد، ام پیامدهای
ــام  ــی نعمــت اهلل، یادداشــت »وضعیــت اســتثنایی به ن ــران اســت« )فاضل ــد ای مناســکی« مانن
تعلیــق آییــن«(. درواقــع بــا شــیوع کروناویــروس و شــکل گیری موقعیــت اســتثنایی، فاضلــی 
ــی را سراســر، جامعــه مناســکی می بینــد. ایــن جامعــه  شــهر را کنــار گذاشــته، جامعــه ایران
مناســکی اســت کــه در وضعیــت غیرعــادی قــرار گرفتــه اســت و کار وی، البتــه نــه به عنــوان 
ــع  ــت به نف ــن فرص ــه از ای ــت ک ــن اس ــدرن ای ــهر م ــان ش ــوان حافظ ــه به عن ــگار بلک مردم ن
ــرداری کنــد. به همین خاطــر،  ــدون جامعــه مناســکی، بهره ب شــهر مــدرن -به زعــم او- شــهر ب
فاضلــی در یادداشــت »ترومــای فرهنگــی کرونــا« )13 اســفند، همشــهری آنالیــن( تاکیــد دارد 
کــه تغییــرات اساســی در شــرایط عــادی ممکــن نیســت، چــون گفتمــان حاکــم در شــرایط 
عــادی مســلط اســت، ولــی در شــرایط غیرعــادی، ایــن هژمونــی متزلــزل می شــود و درنتیجــه 
ــادی  ــت ع ــد در وضعی ــران نمی توان ــه ای ــر جامع ــدرن: »اگ ــار م ــرای گفت ــت ب ــی اس فرصت
ــای  ــن موقعیت ه ــد همی ــر بای ــس ناگزی ــد، پ ــق کن ــازنده را خل ــعه و تحــول س ــای توس راه ه
ترومــای فرهنگــی را شــناخت و آنهــا را منبــع و فرصــت تغییــرات در جامعــه درنظــر گرفــت.«

ــه  ــتایی اش -ک ــا روس ــی ی ــل باطن ــم می ــی، علیرغ ــد و فاضل ــری نپایی ــل دی ــن تخی ــا ای ام
ــدگی  ــت تعلیق ش ــه وضعی ــود ک ــه می ش ــم متوج ــد- کم ک ــاد ببین ــهر را ش ــت ش می خواس
ــرد  ــر می ب ــق به س ــال تعلی ــم درح ــاد ه ــهر ش ــدارد و ش ــکی ن ــه مناس ــه جامع ــاص ب اختص
ــاهده  ــکارا مش ــت. او آش ــه اس ــخن گفت ــه س ــگ قرنطین ــزات فرهن ــر از تجوی و به همین خاط
ــی  ــی و اجتماع ــامان سیاس ــم و س ــا آن نظ ــی ب ــعه یافته ی غرب ــع توس ــه جوام ــد ک می کن
ــت  ــوان واقعی ــن نمی ت ــش از ای ــده اند. بی ــق ش ــت تعلی ــر وضعی ــدت درگی ــان به ش مدرن ش
تعلیق شــدگی شــهر شــاد را پنهــان کــرد. در نتیجــه، حافظــان شــهر شــاد، دو راه بیشــتر پیــش 
رو ندارنــد: »یــا بایــد همچنــان تغافــل کننــد و مــوج دوم را توطئــه ای ناشــی از تخیــل حافظــان 
جامعــه مناســکی بداننــد و بــه آن، اعتنــا نکننــد و یــا آنکــه واقعیــت مــوج دوم را بپذیرنــد و آن 
را چونــان فرصتــی بــرای دیــدن روح خبیــث شــهر بنگرنــد.« بســیاری از هم مســلکان فاضلــی 
ــزآب  ــد و تی ــکار می کنن ــوج دوم را ان ــوع م ــان وق ــد و همچن ــل را برگزیده ان ــان راه تغاف هم
ــی راه  ــرا فاضل ــی ظاه ــته اند، ول ــگاه داش ــکی ن ــه مناس ــه جامع ــان را متوج ــای آلوده ش نقده
دوم را برگزیــده اســت. او ســعی نــدارد نســبت بــه »تعلیق شــدگی شــهر شــاد« تغافــل کنــد 
ــن فرصــت را در  ــدارد ای ــه وی قصــد ن ــد. البت ــن فرصــت اســتفاده کن ــد از ای بلکــه می خواه
قالــب مفهومــی »روح خبیــث شــهر« بــه کار ببــرد بلکــه در قالــب ایــن معنــا کــه شــهر چــه 
چیزهایــی را از مــا دریــغ کــرده یــا بــه حاشــیه بــرده اســت، می بینــد؛ یعنــی اکنــون فرصتــی 

بــرای دیــدن نواقــص شــهر شــاد اســت. فرصتــی کــه در شــرایط عــادی، فراهــم نبــود.
دکتــر فاضلــی، یادداشــت خــود بــا عنــوان »مــا بــه خانــه بــاز می گردیــم، امــا بــه کــدام خانــه« 
)نــک: کانــال تلگرامــی پنجــره( را بــا ایــن جملــه آغــاز کــرده اســت: »بحــران کرونــا نه تنهــا 
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آیین هــا را به تعلیــق درآورده اســت، بلکــه در حــال به تعلیــق درآوردن خیابــان و مــکان بــرای 
مــا و همــه شــهروندان جهــان اســت.« ایــن جملــه به مثابــه پذیــرش مــوج دوم کرونــا تلقــی 
ــه  ــن خان ــیه رفت ــدرن و به حاش ــهر م ــاد ش ــان نم ــه خیاب ــد ک ــح می ده ــود. وی توضی می ش
اســت: »مدرنیتــه بــا ســاختن پدیــده ای شــگفت به نــام »خیابــان« و بیــرون کشــاندن انســان 
ــان،  ــه خیاب ــه ب ــدن او از خان ــه شــهرها، و ســپس کوچان ــدن او ب از دشــت ها و بیابان هــا و ران
ــی  ــه ایران ــد.« خان ــدا کن ــر سرشــت و سرنوشــت انســان ســیطره بی چون و چــرا پی توانســت ب
در یکصــد ســال اخیــر، در اثــر فرآینــد شــهری شــدن، مفهــوم خــود را از دســت داده اســت: 
ــت،  ــکل گرف ــه ش ــان و خان ــان خیاب ــی می ــر، رقابت ــدن در دوره معاص ــد شهری ش »در فرآین
رقابتــی کــه هــر ســال از عملکردهــا و کارکردهــای خانــه کاســته می شــد و ]بــه[ کارکردهــای 
ــه رو  ــه و شــهر« روب ــل مــدرن »خان ــا تقاب ــا ب ــس م ــر می شــد.« پ ــر و اضافه ت ــان اضافه ت خیاب
هســتیم. هرگــز ایــن تقابــل در گذشــته ســابقه نداشــته اســت. خانــه ایرانــی یــا همــان خانــه 
ــر،  ــن  خاط ــود. به همی ــت می ش ــا یاف ــز در آنج ــه همه چی ــی اســت ک ــه مناســکی، مکان جامع
خانــه اســتعاره ای از مرکزیــت و مرجــع رفــع حوایــج مــادی و معنــوی اســت. واژگانــی چــون 
کتابخانــه، دفترخانــه، کارخانــه، داروخانــه، قهوه خانــه، شــفاخانه، گلخانــه، ســفارتخانه و ماننــد 
ــوان  ــا عن ــردم ب ــدگان م ــس نماین ــی از مجل ــت. حت ــده اس ــد آم ــتعاره پدی ــن اس آن از همی
ــه  ــهِر جامع ــت و ش ــه اس ــادی از خان ــور، نم ــن ام ــه ای ــر هم ــم. اگ ــاد می کنی ــت ی ــه مل خان
مناســکی هــم از همیــن خانه هــا تشــکیل شــده اســت، پــس می تــوان گفــت کــه خانــه روح 
ــا مــدرن شــدن  ــی ب ــوان مشــاهده کــرد. ول شــهر اســت و تقابلــی میــان جســم و روح نمی ت
شــهر و ســیطره خیابــان، شــهر روح خــود را از دســت داده اســت. اکنــون خانــه نــه یــک روح، 
بلکــه یــک کاال و ســرمایه تلقــی می شــود. خانــه، کاالیــی بــرای تجــارت پرســود اســت. ایــده 
ــه«، کارمنــد  ــه از همین جــا پدیــد آمــده اســت. در فیلــم آمریکایــی »99خان انبوه ســازی خان
ــه مســتاجران را برعهــده داشــت، از اینکــه  ــه تخلی ــه وظیف ــک شــرکت امــالک مســکن ک ی
می دیــد چگونــه خانواده هــا را بی خانمــان می کنــد ناراحــت بــود. مدیــر آن شــرکت از 
ــه کاالیــی  ــه احساســی برخــورد نکنــد، بلکــه خان ــه خان ــا مقول آن کارمنــد می خواهــد کــه ب
ــا واســطه  ــزرگ کوچکــی تشــبیه می کنــد کــه م ــه جعبه هــای ب ــه را ب بیــش نیســت. او خان
ــه  ــی روح. خان ــه فضایــی اســت بی احســاس و ب ــه ایــن  ترتیــب، خان در فــروش آن هســتیم. ب
ــادی  ــت ع ــه شــهر شــاد در وضعی ــی ک ــا وقت ــدرن آن، کاال و ســرمایه اســت. ت ــوم م در مفه
به ســر می بــرد، کمتــر کســی متوجــه می شــود کــه چــه بالیــی بــر ســر خانــه ســنتی آمــده 
اســت. مســلما نعمــت اهلل فاضلــی جــزء آن معــدود کســان نبــوده اســت چــون او همــواره ســعی 
کــرده شــهر را بــا روحیــه شــاد ببینــد، امــا حــاال کــه شــهر در وضعیــت تعلیــق قــرار گرفتــه 
اســت و شــهروندان مــدرن مجبــور بــه بازگشــت بــه خانــه و مانــدن در آن شــده اند، بــا مســاله 
ــه  ــد ک ــرح می کن ــش را ط ــن پرس ــی ای ــذا فاضل ــوند. ل ــه رو می ش ــه روب ــدگی خان بی معناش
ــوع  ــی علیرغــم برخــورداری از همه ن ــه مدرن شــده ایران ــه برمی گردیــم؟« خان ــه کــدام خان »ب
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تجهیــزات مــدرن و ســاخت مهندســی آن، بی رمــق اســت: »امــا »جــان« آن بیــش از هرزمــان 
دیگــری نحیــف و نحیف تــر شــده و روحــش افســرده و پالســیده شــده اســت. خانــه امــروزی 
بیــش از اینکــه محــل ســکونت انســان باشــد، اقامتــگاه او شــده اســت.« و حــاال کرونــا ویــروس، 
ــه  ــود را قرنطین ــه ای خ ــن خان ــه در چنی ــت ک ــرده اس ــور ک ــاد را مجب ــهر ش ــهروندان ش ش
کننــد. در اینجــا، دیالکتیکــی میــان انســان مــدرن بــا تجربــه زیســته خــودش پدیــد می آیــد. 
ــه اســت  ــه مدرن شــده شــکل گرفت ــی و پالســیدگی خان ــی و بی رمق ــام بی جان مســاله ای به ن
ــهر  ــظ ش ــوان حاف ــه به عن ــناس بلک ــا جامعه ش ــگار ی ــوان مردم ن ــه به عن ــی ن ــاال فاضل و ح
ــه«  ــای خان ــد. او می کوشــد »معن ــن مســاله را حــل کن ــه ای ــد ک ــه خــود می دان شــاد وظیف
ــد:  ــادار کن ــدرن را معن ــه م ــی خان ــا به عبارت ــد ی ــق و پالســیده« بازگردان ــه بی رم ــه »خان را ب
»بــرای خانه نشــینی مــا نیازمنــد احیــای معنــای خانــه و توســعه عملکردهــای آن بــه کمــک 
ــالش  ــه و ت ــای خان ــی در معن ــوار بازاندیش ــئولیت دش ــرش مس ــردی و پذی ــای ف خالقیت ه
ــده ارزش هــا  ــه اســت. میــراث فرهنگــی و ادبــی مــا دربردارن ــرای توســعه عملکردهــای خان ب
ــرار دهــد.  ــا ق ــار م ــی ارزشــمندی را در اختی ــره معنای ــد ذخی ــی اســت کــه می توان و باورهای
ــی  ــام خلوت گزینــی پیشــینه ای طوالن ــا ن ــی ســنت خانه نشــینی ب ــه ایران در فرهنــگ صوفیان
و ارزش اخالقــی و عرفانــی بزرگــی دارد. عطــار نیشــابوری در تذکره االولیــا روایت هــای 
متعــددی از خلوت گزینــی و خانه نشــینی عارفانــی چــون منصــور حــالج و ابوســعید ابوالخیــر 
ــش در  ــتای مهنه)زادگاه ــه روس ــال ب ــد: »30 س ــعید می نویس ــاره ابوس ــد. درب ــل می کن نق
ترکمنســتان( مــی رود، پنبــه بــر گــوش می نهــد و اهلل اهلل می گویــد.« حافــظ نیــز در ســتایش 
ــا  ــن دلیری ه ــوش/ زی ــم عیب پ ــان ای کری ــن بپوش ــده بدبی ــد: »دی ــی می گوی خلوت گزین
کــه مــن در کنــج خلــوت دیــده ام.« ایــده »بازاندیشــی« کــه فاضلــی در اینجــا از آن ســخن 
می گویــد ناظــر بــر میــراث جامعــه مناســکی نیســت بلکــه مربــوط بــه باز اندیشــی در میــراث 
ــده  ــش آم ــتثنایی پی ــرایط اس ــه در ش ــت ک ــی اس ــاق بزرگ ــن اتف ــت و ای ــاد« اس ــهر ش »ش
اســت. نکتــه مهــم آن ایــن اســت کــه فاضلــی از »امــر بازگشــت« ســخن می گویــد. او مقولــه 
ــه در شــرایط  ــه بلکــه بازگشــتی ک ــاری در خان ــدن اجب ــد روز مان ــرای چن ــه ب بازگشــت را ن
ــه آن توجــه کــرد، مطــرح کــرده اســت: »نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه  عــادی هــم بایــد ب
ــرای  ــازی ب ــد آغ ــت می توان ــن موقعی ــرده اســت و ای ــه خانه نشــینی ک ــر ب ــا را ناگزی ــا م کرون
ــز  ــه نی ــرار از خان ــان دوره ف ــهری و پای ــهری و کالنش ــی ش ــه در زندگ ــدد خان ــت مج بازگش

باشــد.«
چالش ایده ی مدرن شده »بازگشت«

دعــوت شــهروندان شــهر شــاد و طــرح ایــده »بازگشــت« از ســوی دکتــر نعمــت اهلل فاضلــی، 
ــوان به ســادگی از کنــار آن گذشــت. گرچــه چنیــن دعوتــی  امــر کم اهمیتــی نیســت و نمی ت
ــی در چنیــن شــرایطی  از ســوی برخــی حافظــان شــهر شــاد، بی ســابقه تلقــی نمی شــود ول
ــوج دوم  ــازی م ــت آن، آشکار س ــت اهمی ــک  جه ــد. ی ــدا می کن ــود را پی ــاص خ ــت خ اهمی
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ــه پشــت دروازه هــای شــهر شــاد بلکــه درون آن اســت و  ــروس، ن کروناســت. اکنــون کروناوی
ــا،  ــا، عادت ه ــش باوره ــر موجــب چال ــن ام ــق درآورده اســت. ای ــت تعلی شــهر شــاد را به حال
آیین هــا و نمادهــای مــدرن شــده اســت. درنتیجــه حافظــان شــهر شــاد بــه تکاپــو افتاده انــد 
ــه  ــده مدرن شــده بازگشــت ب ــن »ای ــی از پاســخ ها همی ــد. یک ــرای آن بیابن ــا پاســخ هایی ب ت
میــراث جامعــه مناســکی« اســت کــه از ســوی دکتــر فاضلــی طــرح شــده اســت. امــا ایــن 
ایــده تــا چــه انــدازه می توانــد در ذهنیــت شــهر شــاد جــا بــاز کنــد و به عنــوان اصــل مــدرن 
پذیرفتــه شــود؟ مفهــوم بازگشــت در ذهنیــت مــدرن، مفهومــی ارتجاعــی و پیشــامدرن تلقــی 
ــرفت  ــت، ضدپیش ــد. بازگش ــته باش ــد داش ــی نمی توان ــه جایگاه ــذا در مدرنیت ــود و ل می ش
ــی از  ــن دیالکتیک ــه چنی ــد. البت ــان آی ــری به می ــاد از آن ذک ــهر ش ــد در ش ــذا نبای اســت و ل
ســوی ذهنیت هــای مدرن خــواه شــکل گرفتــه اســت واال میــراث جامعــه مناســکی در خیلــی 
ــای  ــده بازگشــت و احی ــم ای ــر ه ــراث، اگ ــن می ــدارد. ای ــی ن ــن تقابل ــه چنی ــاور ب ــور، ب از ام
ــا فعــال  ــی نیســت، ام ــن تقابل ــای برجسته ســازی چنی ــا به معن ــد؛ لزوم ســنت را طــرح می کن
بحــث دربــاره »بازتــاب ایــده بازگشــت درون ذهنیــت شــهر شــاد« اســت. چقــدر از ایــن ایــده 
اســتقبال می شــود و آیــا فاضلــی تــوان پاســخگویی بــه  نظــرات مخالفــان ایــده ای کــه طــرح 

کــرده اســت را دارد یــا خیــر؟
نویســنده ای کــه در مقطــع تحصیلــی دکتــری رشــته جامعه شناســی سیاســی اســت و احتمــاال 
شــاگردی دکتــر فاضلــی را نیــز در کارنامــه تحصیلــی خــود دارد، طــی یادداشــتی بــا  عنــوان 
»عرفــان چــاره تناقضــات نظــری نیســت« )صولتــی، مهــران: کانــال تلگرامــی پنجــره( نســبت 
بــه ایــده بازگشــت فاضلــی واکنــش نشــان داده اســت. ارزیابــی کلــی او از گفته هــای فاضلــی 
ایــن اســت کــه بــه پارادایــم مــدرن وفــادار نمانــده اســت. پارادایــم مــدرن همــان پرســه زنی 
ــت.  ــنتی اس ــینی س ــا چله نش ــینی ی ــم خانه نش ــا پارادای ــل ب ــه در تقاب ــت ک ــان اس در خیاب
ــد  ــد و نبای ــاد نمی توانن ــهر ش ــان ش ــه اســت و حافظ ــز مدرنیت ــه خط قرم ــل به مثاب ــن تقاب ای
از آن تخطــی کننــد: »مهم تریــن نقــدی کــه بــه مقالــه دکتــر فاضلــی وارد اســت ایــن اســت 
کــه ایشــان به مبانــی پارادایمــی نوشــته خــود وفــادار نمانده انــد.« فاضلــی بــا روایــت تجربــه 
ــی  ــزات عرفان ــه تجوی ــاب ب ــت وجوی فصل الخط ــرای جس ــی ب ــد، ول ــروع می کن ــه ش مدرنیت
ــم  ــان دو پارادای ــمند می ــل زدن غیرروش ــن پ ــد ای ــر می رس ــن به نظ ــد: »بنابرای ــاع می ده ارج
ــی  ــت فاضل ــه یادداش ــرادات وارد ب ــد از ای ــنتی( می توان ــینی س ــدرن و خانه نش ــه زنی م )پرس
باشــد.« نویســنده وجــود تناقضــات مــدرن را نفــی نمی کنــد ولــی از فاضلــی انتظــار دارد کــه 
بــرای جســت وجوی پاســخ ها از پارادایــم پرســه زنی مــدرن خــارج نشــود. او فاضلــی را 
ــن، ارجــاع  ــی مارشــال برم ــد؛ یعن ــاد می کن ــاد از آن ی ــه زی ــی اش ک ــع اصل ــه یکــی از مناب ب
می دهــد. به زعــم نویســنده، برمــن تناقضــات مدرنیتــه را متذکــر شــده اســت، ولــی هیــچ گاه 
ســعی نکــرده از پارادایــم مدرنیتــه عبــور کنــد. وی ایــن پرســش را طــرح کــرده اســت کــه 
ــتری  ــت بیش ــان و معنوی ــا از روح و ج ــای م ــه خانه ه ــش ک ــال پی ــال در 50 س ــرا مث »چ
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ــه  ــوده و ب ــزان ب ــه گری ــد از خان ــی- برخــوردار بودن ــودن ارزش هــای دین ــگ ب ــل پررن -به دلی
طبیعــت پنــاه بــرده بودنــد؟« درنهایــت، نویســنده جایــگاه اجتماعــی فاضلــی در شــهر شــاد را 
بــه او یــادآور می شــود و ابــراز امیــدواری می کنــد کــه طــرح چنیــن ایــده ای )ایــده بازگشــت 
ــن  ــه ای ــال داد ک ــوان احتم ــه می ت ــد: »اگرچ ــوده باش ــتباه ب ــهو و اش ــان( از روی س ــه عرف ب
ــنده  ــان واژگان نویس ــه روی چیدم ــی ک ــده دقیق ــرای خوانن ــی ب ــد، ول ــهوی باش ــتباه س اش

ــد موجــب ســردرگمی شــود.« ــاز کــرده اســت ایــن پریشــانی می توان ــژه ای ب حســاب وی
ــن  ــا از ای ــد خصوص ــب باش ــی جال ــد خیل ــود، می توان ــای خ ــی درج ــن واکنش ــه چنی مطالع
ــب و  ــدازه متصل ــه ان ــا چ ــه و ت ــاد، چگون ــهر ش ــگاه ش ــای دانش ــه دانش آموخته ه ــت ک  جه
جزم اندیــش تربیــت می شــوند. تــا آن انــدازه کــه حتــی تخطــی اســتاد از پارادایــم پرســه زنی 
ــن  ــی ای ــد. جزم اندیش ــتادگی« می کنن ــت و ایس ــر آن »مقاوم ــد و براب ــدرن را برنمی تابن م
ــروض  ــد. مف ــوان فهمی ــت، می ت ــرده اس ــرح ک ــه ط ــی ک ــن پرسش ــه را در همی دانش آموخت
غیر قابــل خدشــه وی ایــن اســت کــه انســان مــدرن جایزالخطــا نیســت و هــرکاری کــه انجــام 
ــت  ــا معنوی ــرم و ب ــای گ ــان از خانه ه ــر روزی ایرانی ــت. اگ ــواب اس ــر ص ــد ب داده و می ده
ــوان  ــز نمی ت ــت و هرگ ــوده اس ــتی ب ــده اند، کار درس ــزان ش ــود گری ــی خ ــای دین و ارزش ه
چنیــن گریــزی را مخــدوش تلقــی کــرد. امــا به هرحــال، مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم فاضلــی 
ــش  ــا چال ــی ب ــت فاضل ــده بازگش ــع، ای ــد. درواق ــار می کن ــه رفت ــش، چگون ــن واکن ــر ای براب
ــان و  ــان حافظ ــی اش در می ــت اجتماع ــظ منزل ــان »حف ــت. او می ــده اس ــه ش ــی مواج مهم
دانش آموختــگان شــهر شــاد« یــا »پایبنــدی بــر ایــده ابداعــی خــود« گرفتــار آمــده اســت و 
بایــد یکــی از ایــن دو را انتخــاب کنــد: »منزلــت اجتماعــی« یــا »ایــده بازگشــت«. فاضلــی در 
یادداشــتی بــا عنــوان »خانــه فعــال ســاختن، دعــوت بــه عرفان بــازی نیســت« )نــک: کانــال 
تلگرامــی پنجــره( به خوبــی متوجــه شــده اســت کــه گفته هــای انتقــادی آن نویســنده، صرفــا 
انتقــاد یــک دانشــجوی دوره ی تحصیالت تکمیلــی نیســت کــه بتــوان کنــارش گذاشــت بلکــه 

ــذا چــاره ای از پاســخ نیســت. ــن نبشــته، ســخن اغلــب هم مســلکان اســت و ل ای
ــه پارادایــم پرســه زنی مــدرن یــا خیابانــی« را نمی پذیــرد و  فاضلــی اتهــام »عــدم وفــاداری ب
قبــول نــدارد کــه بــرای تناقضــات نظــری ایــن پارادایــم، تجویــزات صوفیانــه پیشــنهاد کــرده 
اســت. او در مقــام دفــاع، مفهــوم »خانــه فعــال« را تخیــل کــرده اســت. وی بــر ایــن عقیــده 
اســت کــه: »ایــن پیشــنهاد را نــه براســاس عرفــان و تصــوف ســنتی، بلکــه براســاس ضــرورت 
موقعیــت بحرانــی کنونــی و همچنیــن قابلیت هــای خانــه بــرای فعال شــدن و گســترش یافتن 
عنصــر خیــال در آن بیــان کــرده ام.« وی اذعــان دارد کــه میــان عرفــان و مدرنیتــه، تناقــض 
ــدن  ــس چــرا پیشــنهاد خوان ــا از وی می پرســند پ ــع ناشــدنی وجــود دارد. حتم جــدی و رف
متــون عرفانــی را داده اســت؟ ایــن پرســش کامــال به جایــی اســت. چــون فاضلــی صراحتــا از 
عرفــان عطــار نیشــابوری و حــالج و ابوســعید ابوالخیــر و حافــظ نــام بــرده اســت. بــا وصــف 
ــان  ــان، هم ــودش از عرف ــد مقص ــح می ده ــب، توضی ــش عجی ــک چرخ ــی در ی ــن، فاضل ای
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عرفان هــای نوظهــور پســامدرن اســت: »در فضــای مابعدمــدرن بســیاری از مکتب هــا و 
ــه رو  ــز روب ــی نی ــا اســتقبال جهان ــه شــده اند و ب ــی ســاخته و پرداخت فرهنگ هــای عرفان گرای
ــه عرفــان  ــد. درنظــر بگیریــم کــه نوشــته های پائولوکوئیلــو و کارلــوس کاســتاندا چگون بوده ان
ــوذ  ــان نف ــر جه ــه سراس ــه ب ــی ک ــان بودای ــا عرف ــد؛ ی ــی کرده ان ــی را جهان ــکای التین آمری
کــرده اســت.« عجیــب ایــن اســت کــه فاضلــی »عرفــاِن جهــاِن جامعــه مناســکی« را تلویحــا 
ــد و عرفان هــای پســامدرن امثــال کوئیلــو و کاســتاندا را عرفــان واقعــی!  ــازی می خوان عرفان ب

ســخن نهایــی فاضلــی ایــن اســت در شــرایطی کــه خانــه مــدرن پذیــرای مــا نیســت، 

چگونه می توان در موقعیت کرونایی، آن را دلنشین کرد؟
ــدان  ــده اســت چن ــده بازگشــت مطــرح ش ــرای ای ــه ب ــه چالشــی ک ــی ب ــر فاضل پاســخ دکت
ــده )بازگشــت  ــن ای ــد از ای ــه او بخواه ــت ک ــادی نمی رف ــان زی ــود. گم ــار نب ــم دور از انتظ ه
بــه میــراث عرفانــی جامعــه مناســکی( دفــاع کنــد، بلکــه اگــر از آن دفــاع می کــرد، 
ــت  ــه اس ــخن گفت ــر س ــو و تبادل نظ ــرر از گفت وگ ــی مک ــر فاضل ــود. دکت ــز ب تعجب برانگی
ــان دو  ــو می ــراری گفت وگ ــت برق ــی درجه ــی مثبت ــت گام عمل ــنهاد می توانس ــن پیش و ای
ــد  ــان داد نبای ــی نش ــفانه فاضل ــی متاس ــد. ول ــکی باش ــه مناس ــاد و جامع ــهر ش ــم ش پارادای
ــت.  ــدی گرف ــد، ج ــه می کن ــه وی توصی ــی« را ک ــان پارادایم ــای می ــنهاد »گفت وگوه پیش
نمی دانــم، بایــد ایــن عقب نشــینی غیرعــادی فاضلــی را به حســاب فقــر آگاهــی وی از میــراث 
ــت دادن  ــرس از دس ــاب ت ــد به حس ــه بای ــا آنک ــت ی ــران گذاش ــکی ای ــه مناس ــوی جامع معن
جایــگاه و مرجعیــت علمــی در دانشــگاه شــهر شــاد گذاشــت؛ هــر دو فرضیــه محتمــل اســت. 
فرهیختــه ای کــه از میــراث عرفانــی ایرانی-اســالمی، آگاهــی جامــع و روشــنی داشــته باشــد، 
ــاب حافــظ و ســعدی  ــان ن ــراز عرف ــو و کاســتاندا را در ت هرگــز عرفان بازی هــای امثــال کوئیل
ــهر  ــدگی از ش ــت طرد ش ــل وضعی ــی تخی ــر، حت ــوی دیگ ــد. و از س ــرار نمی ده ــوی ق و مول
شــاد، ناگــوار اســت تــا چــه رســد بــه اینکــه اتفــاق افتــد. نتیجــه اینکــه بایــد پیشــنهاد فاضلــی 
ــر کــردن اوقات فراغــت مانــدن اجبــاری در خانــه تلقــی کــرد و نــه  را صرفــا ایــده ای بــرای پُ
ایــده ای بــرای حــل معضــالت تاریخــی دیالکتیــک جامعــه مناســکی و شــهر شــاد در شــرایط 
ــه  ــت: »نکت ــدان جــدی گرف ــی را چن ــه فاضل ــن جمل ــوان ای ــن وصــف نمی ت ــا ای پســاکرونا. ب
ــه خانه نشــینی کــرده اســت و ایــن موقعیــت  ــا مــا را ناگزیــر ب کلیــدی ایــن اســت کــه کرون
می توانــد آغــازی بــرای بازگشــت مجــدد خانــه در زندگــی شــهری و کالنشــهری و پایــان دوره 

ــه نیــز باشــد.« فــرار از خان
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فلسفه و طرح معناداری به مثابه تاب آوری در وضع کرونایی

تجربــه  خانــه  کنــج  در  کــه  ایــام  ایــن 
ــان و  ــار مبتالی ــر روز آم ــم و ه دورکاری داری
درگذشــتگان کرونــا را می شــنویم ســئوالی 

کــه مــدام برایمــان مطــرح می شــود ایــن اســت کــه پزشــکان و پرســتاران و محققــان علــوم 
ــران  ــت... مدی ــخص اس ــع مش ــن وض ــان در ای ــل تقدیرش ــی قاب ــش آفرین ــگاهی نق آزمایش
سیاســی در ســطوح مختلــف هــم وظایفــی و کارکردهایــی دارنــد و بســته بــه میزان مســئولیت 
پذیــری اشــان حضــور یــا غیبــت دارنــد پلیــس و نیروهــای نظامــی و امنیتــی هــم کارکردشــان 

ــور.   ــم همینط ــر و ....ه ــالل احم ــس و ه ــت ، اورژان ــخص اس مش
ــی و  ــد اجتماع ــش امی ــرای افزای ــرایط ب ــن ش ــفه در ای ــانی و فلس ــوم انس ــی عل ــا اهال ــا م ام
تقویــت تــاب آوری اجتماعــی چــه می توانیــم کــرد ؟ یــک خوانــش از تاریــخ فلســفه کــه متأثــر 
از نــوع خاصــی از متافلســفه – یعنــی تلقــی در بــاب ماهیــت ،کارکــرد و غایــت فلســفه – اســت 
ــوده و  ــدان ب ــفه در می ــواره فلس ــر ، هم ــا دوره معاص ــان ت ــفه از یون ــه فلس ــت ک ــد اس معتق
ناظــر بــه مســائل انضمامــی زمانــه خــودش بــوده اســت . بخشــی قابــل اعتنــا از ایــن مســائل 
، مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا مســائل وجــودی )اگزیستانســیال ( آدمــی ارتبــاط وثیق تــری 
دارد . از مســأله شــر و تقریرهــای مختلــف آن کــه بــه ویــژه در حــوزه االهیــأت و فلســفه دیــن 
ــرن نوزدهــم و بیســتم کــه  ــا مباحــث فیلســوفان اگزیســتانس ق ــه مناقشــاتی دامــن زده ت ب
حــول مقوالتــی چــون معنــاداری زندگــی و دلهــره و تنهایــی و ...طــرح می شــود .  در این جــا و 
بــدون ورود بــه جزئیــات فنــی بحــث و مقدمــات بعیــد فلســفی می تــوان بــه طــرح ایــن ایــده 

ــو  ــوقانی، عض ــک شجاعی جش ــر مال دکت
هیــأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی 
در مــورد شــرایط جدیــد ایجــاد شــده در 
زندگــی مــردم بــه خاطــر ویــروس کرونــا، 
ــه کــرده اســت کــه در  یادداشــتی را ارائ

ــذرد: ــان می گ ــه از نظرت ادام
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ــت  ــی و رعای ــود مراقبت ــر خ ــی ب ــای  پزشــکان مبن ــار توصیه ه ــه در کن پرداخــت ک
ــر  ــانی معاص ــوم انس ــفه و عل ــث فلس ــق مباح ــوان از اف ــاید بت ــردی ش ــت ف بهداش
ــاداری  ــای زندگــی مطــرح شــده ، از معن ــوان مباحــث معن ــژه آنچــه تحــت عن به وی
بــه مثابــه تــاب آوری اجتماعــی یــاد کــرد . آنکــس کــه بــرای زندگــی معنایــی قائــل 
اســت در مواجهــه  بــا شــرور و آفــات طبیعــی و اجتماعــی و ...از مقاومــت بیشــتری 
ــه  ــوار ب ــایه دی ــه همس ــراری ک ــی اضط ــن خلوت ــوان در ای ــت . می ت ــوردار اس برخ
دیــوار توفیــق اجبــاری بــرای مراقبــه نفــس اســت، بــه تأمــل بیشــتر در بــاب گذشــته 
و کشــیک حــال نفســانی و اجتماعــی پرداخــت و امیدوارانــه از نقــاط قــوت و ضعــف 

گذشــته بــرای ارتقــای فــردای – پســا کرونایــی – توشــه اندوخــت .
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ترسی نه چندان شفاف ... 

ــا بحث هــای کالمــی و الهیاتــی  بیمــاری کرون
زیــادی را دامــن زده اســت. بــه نظــر می رســد 

کــه عامــل اصلــی ایــن حجــم گســترده از مباحــث کالمــی و الهیاتــی، ایــن اســت کــه ایــن 
بیمــاری نــوع دینــداری مــا را بــا پرســش و بلکــه پرســش هایی مواجــه کــرده اســت. مســأله 
از این جــا آغــاز شــد کــه قــم، کــه در باورهــای عامــه و بعضــاً روحانیــت، شــهری بالــذات امــن 
ــران شــناخته شــد. همــان  ــن بیمــاری در ای ــه منشــاء پیدایــش ای ــه مثاب تلقــی مــی شــد، ب
تلقــی اولیــه، باعــث شــد عــوام متدیــن، و احتمــاالً خــواِص در جایــگاه مســئول، ابتــدا بیماری و 
زنــگ خطرهــای اهــل علــم را جــدی نگیرنــد، و تجمعــات آیینــی را کمافی الســابق دایــر کننــد، 
و هشــدارها را بــه ســخره بگیرنــد و بــه ضعــف ایمــان و بلکــه بــه عــداوت بــا ایمانیــان نســبت 
دهنــد.  امــا بعــد ایامــی معــدود، شــیوعی کم ســابقه، و بلکــه بی ســابقه، بــه مــرور روایــت را 
تغییــر داد؛ گویــی »بالیــی« نــازل شــده، و یــا در حــال نــزول اســت. خــود عبــارت »بــال« نیــز 
قابــل تأمــل اســت. در بحث هــای کالمــی، دیــدگاه معروفــی در الهیــات شــیعه وجــود دارد کــه 
نمونــه آن در ســایر مذاهــب و ادیــان نیــز قابــل ردیابــی اســت: »عدمــی بــودن شــرور«. ایــن 
دیــدگاه نســبتی عمیــق بــا خداشناســی دارد، در جایــی کــه خداونــد خیــر محــض محســوب 
می شــود، خلــق شــرور بــه دســت او غیرقابــل تصــور اســت. از ایــن رو منشــاء هرآنچــه مــا شــر 
می پنداریــم بــه خــود مــا و عمــل مــا بــاز می گــردد. مرحــوم اســتاد مطهــری در جایــی حتــی 
ــدادی  ــه روی ــه مثاب ــد؛ ب ــا همیــن رویکــرد تحلیــل میکن ــه را ب شــرور طبیعــی ای چــون زلزل
ــوازم و نتایــج  ــوازم و نتایــج نامطلــوب آن، در واقــع ل ــاً شــر نیســت، بلکــه ل کــه اساســاً و ذات

نامطلــوب عمــل مــا اســت، از جملــه عــدم ســاختن بنایــی امــن و مســتحکم. 

دکتر حسین شقاقی، عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی درباره ی شرایط 
اخیر ایجاد شده در زندگی افراد به 

دلیل کرونا یادداشتی نوشته است که 
در ادامه از نظرتان می گذرد:
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ــردن  ــزه ک ــرای تئوری ــد ب ــم کن ــه ای فراه ــت زمین ــرور می توانس ــه ش ــردی ب ــن رویک چنی
مســئولیت فــردی و اجتماعــی متدینیــن در قبــال رویدادهایــی کــه نــام شــر را بــر آنهــا بنهیــم 
ــد. امــا صد افســوس کــه چنیــن نشــد و ایــن  ــرای حیــات مــا نتایجــی مخــرب دارن ــه ب ــا ن ی
ــگ  ــه پررن ــه در خداشناســی، ب ــْت جباران ــه غای ــا نگرشــی ب ــزاج ب ــا امت ــت ب ــدگاه درنهای دی
شــدن مفهــوم »گنــاه« در تبییــن بالهــا انجامیــد. از ایــن رو در اجتمــاع اهــل مومنیــن، علــل 
طبیعــی و مســیر متعــارف امــور، و بــه تبــع آن مســئولیت افــراد و نهادهــا نســبت بــه توجــه 
بــه فراهــم کــردن لــوازم پیشــگیری از »بحران هــا«، مغفــول مانــد. حاصــل این کــه »بحــران« 
کــه محصــول نظــر و عمــل مــا اســت و بایــد مــا را بــه شــرط عقــل بــه بازبینــی و اصــالح در 
نــوع نظــر و عملمــان وادارد، بــه انتقامــی تعبیــر میشــود از ســوی ارادهــای قهــار، کــه حاصــل 
آن چیــزی نیســت جــز تــرس و هراســی کــه موضــوع آن همــواره تیــره و مبهــم اســت. اگــر 
عقــل را بــر مســند امــور، اعــم از معیشــت و دینــداری بنشــانیم، از بحــران پیشــآمده، کــه نــه 
ــه مســلخ ایــن بحــران  ــی را کــه مــا را ب ــم، آرائ ــه آخــری، درس میگیری نخســتین اســت و ن
ــه صــالح  ــی ب ــوض، آرائ ــم و در ع ــس می زنی ــا را پ ــه می کشــیم و آنه ــه محاکم کشــاندند، ب
ــر رخدادهــای آینــده، مســئول میدانیــم. و همیــن اســت  ــو را نیــز در براب مینشــانیم، و آراء ن
ــّر نجــات. جــز  ــرای یافتــن مف ــع و معضــالت، و تجدیدنظــر ب ــدن موان ــه«، دی ــای »تجرب معن
خــط مشــی تجربــه، امیــدی بــه زندگــی نیســت، چنــان کــه فرمــود: »زندگــی چیــزی جــز 

تجربــه نیســت« 
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کرونا؛ رسانه ها بر لبه تیغ شفافیت و هراس عمومی

ــه  ــازی جامع ــری و آگاه س ــازی خب شفاف س
ــی  ــش مهم ــران بخ ــا بح ــر ی ــورد خط در م
ــگام  ــانه ای در هن ــی و رس ــرد ارتباط از راهب
ریســک ها و بحران هاســت. پــس از اعــالم 
شــهروندان  از  نفــر  دو  درگذشــت  خبــر 

ــان  ــداد مبتالی ــش تع ــد 19 و افزای ــای کویی ــروس کرون ــه وی ــالی ب ــر ابت ــم براث ــهر ق در ش
ــی از  ــاال، موج ــی ب ــار اجتماع ــمی دارای اعتب ــانه های رس ــود رس ــد روز، در نب ــن چن در ای
ــرد  ــا راهب ــه ب ــت ک ــکل گرف ــی ش ــانه های اجتماع ــوع در رس ــش موض ــانی و پوش اطالع رس
ارتباطــات ریســک و بحــران در تضــاد اســت و تاحــد زیــادی بــه هــراس عمومــی منجــر شــده 
اســت. اطالع رســانی در هنــگام ریســک و بحــران حرکــت روی لبــه تیــغ شــفافیت و اجتنــاب 
ــن  ــد ای ــانی بای ــرای اطالع رس ــی ب ــمی و اجتماع ــانه های رس ــت. رس ــی اس ــراس عموم از ه

ــد: ــش بگیرن ــا را در پی راهبرده
نخســت: در ارتباطــات ریســک تــالش بــرای اگاه ســازی شــیوه های پیشــگیری و خودمراقبتــی 
و روش هــای کنتــرل و کاهــش آســیب هــا از طریــق ایجــاد و تقویــت ســواد ســالمت مــردم 
ــه ای  ــه جامع ــترس ب ــراب و اس ــق اضط ــی و تزری ــاد هراس افکن ــه ایج ــروس. ن ــورد وی در م
کــه خــود درگیــر بحران هــای متعــدد اقتصــادی و بحــران تــورم و رکــود و نظایــر آن اســت. 
ــه معنــی خودسانســوری و سانســور اطالعــات و اطالع رســانی  اجتنــاب از هــراس عمومــی ب
قطره چکانــی نیســت. بلکــه لحــن و متــن مهــم اســت. بــه عبارتــی »چگونــه« گفتــن مهمتــر 

از »چــه« گفتــن اســت.

دکتر منصور ساعی، استادیار 
ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، درباره ی عملکرد 
رسانه ها در شرایط اخیر ایجاد شده 
در زندگی افراد به دلیل کرونا دو 

یادداشت نوشته است که در ادامه از 
نظرتان می گذرد:
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دوم: امیدآفرینــی از طریــق معرفــی تجربه هــای مثبــت جوامــع و اشــخاص درگیــر در ویــروس 
کرونــا بــرای مقابلــه بــا خطــر و بحــران و تهیــه محتــوای مرتبــط بــا بهبــود وضعیــت بیمــاران و 
ــادی  ــه در بیمارســتان ها و رســیدگی های پزشــکی اهمیــت زی ــات مراقبت هــای همدالن جزئی

در ایجــاد آرامــش خاطــر جامعــه دارد.
ســوم: جوامــع و مناطــق و شــهرها و خانواده هــا و افــراد درگیــر شــده نبایــد احســاس طــرد 
اجتماعــی داشــته باشــند. طردشــدگی اجتماعــی بــه تعمیــق درد و آالم افــراد منجــر می شــود 
نــه بهبــود و تقویــت روحیــه   آنهــا. لــذا همدلــی، همیــاری اجتماعــی و اقتصــادی و حمایت هــای 
اجتماعــی در شــرایط ریســک و بحــران بــه تقویــت روحیــه و اعتمــاد بــه نفــس جوامــع درگیــر 
به ویــژه کادر پزشــکی و بهداشــتی و بیمــاران و افــراد درگیــر در ایــن موضــوع کمــک می کنــد
ــا و  ــگ ه ــه ان ــه ب ــوای آمیخت ــد و بازنشــر محت ــاب از تولی ــه ریســک اجتن ــارم: در هنگام چه
ــار و  برچســب های قومیتــی، مذهبــی، فرهنگــی، صنفــی و برچســب های قومیتــی نظیــر اخب
ــه تمســخر  ــه محتواهایــی کــه ب ــرا ب ــادی دارد. زی پیام هــای جعلــی و جــوک هــا اهمیــت زی
ــی  ــی مل ــت همگرای ــه تقوی ــد ب ــوف و می پردازن ــراد و صن ــهرها و اف ــگ ش ــا، فرهن قومیت ه
ــه همــکاری بیــن نهــادی و  ــد و موجــب تضعیــف روحی و نهــادی و ســازمانی لطمــه مــی زن

ــود. ــران می ش ــعه بح ــی و توس ــی اجتماع ــی و فروپاش ــی مل واگرای
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یادداشت دوم:
کرونا؛ ارتباطات انسانی در قرنطینه چگونه است؟

 کرونــا امــروز فقــط یــک بیمــاری نیســت و بــه یــک مســأله اجتماعــی تبدیــل شــده اســت کــه 
طــی آن نظــام ارتباطــات انســانی معمــول در جامعــه را تحــت تأثیــر قــرارداده اســت. بدیــن 
ســان کــه طــی دوماهــی کــه از اپیدمــی و پاندمــی کرونــا در ایــران و جهــان مــی گــذرد، کرونــا 
ــای حضــوری و  ــا و دورهمی ه ــل و دیداره ــژه تعام ــه وی ــردی انســان ها ب ــان ف ــات می ارتباط

مناســک و آداب معاشــرت را دگرگــون کــرده اســت.
 ارتباطــات انســانی را مــی تــوان فرآینــد خلــق و مبادلــه اطالعــات، نمادهــا، احساســات و معانی 
از طریــق رفتارهــای کالمــی یــا غیرکالمــی در بیــن دو یــا چنــد نفــر یــا یــک گــروه تعریــف 
کــرد کــه بــه صــورت حضــوری چهــره بــه چهــره یــا از طریــق واســطه  هایی چــون رســانه  ها 

و تلفــن همــراه و ابزارهــای تعاملــی نویــن شــکل می  گیــرد.
 گرچــه دگرگــون شــدن نظــام ارتباطــات میــان فــردی ســنتی در جامعــه ی ایرانــی ریشــه در 
مدرنیزاســیون جامعــه و خانــواده ایرانــی دارد. طــي دهۀ  هــای اخیــر، جامعــه ایــران در معــرض 
ــوده  تحــوالت و تجربه هــای گوناگــون تاریخــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی ب

اســت.
 توســعه ی شهرنشــینی، توســعه ی خانــواده ی هســته ای، تغییــر نظــام کســب وکار و اشــتغال، 
ــی،  ــی و فرامل ــانه های مل ــوذ رس ــب نف ــش ضری ــانه ای، افزای ــی و رس ــش مصــرف فرهنگ افزای
ظهــور و توســعه اینترنــت و فناوری هــای ارتباطــی نویــن، تغییــر ســبک زندگــی و دگرگــون 
ــه  ــوده ک ــی ب ــن تحوالت ــه مهمتری ــر آن از جمل ــت نظای ــات فراغ ــذران اوق ــوه گ ــدن نح ش
جامعــه ی ایرانــی در دوران معاصــر پشــت ســر گذاشــته اســت. یکــی ازپیامدهــای ایــن تحوالت 
ایــن اســت کــه ارتباطــات میــان فــردی مــردم نظیــر گردهمایی هــای شــبانه و دورهمی هــای 
ــدا کــرده اســت. ــج کاهــش پی ــی به تدری ــی و دوســتانه در جامعــه ی  ایران خانوادگــی و فامیل

 شــیوع ویــروس کرونــا گرچــه درکوتــاه مــدت در جامعــه ی ایرانــی نظــام ارتباطــات انســانی را 
دچــار اختــالل کــرده اســت، امــا شــاید در نهــاد خانــواده فرصت هایــی را خلــق کنــد کــه در 
مواقــع عــادی کمتــر ســراغی مــی تــوان از آن گرفــت. در واقــع در ایــران هماننــد ســایر نقــاط 
ــه مانــدن و قرنطینــه خانگــی می توانــد چنــد  ــه در خان جهــان، تشــویق و ترغیــب و اجبــار ب

پیامــد مثبــت و مهــم بــرای خانواده هــا در پــی داشــته باشــد:
ــدان:  ــن و فرزن ــن والدی ــوگ بی ــور و دیال ــات گفت وگومح ــت ارتباط ــه فرص ــه به مثاب  قرنطین
ــواده، زمان هایــی از شــب  فرصت هــای ارتباطــات و تعامــالت میــان فــردی اعضــای یــک خان
ــواده، نخســتین  ــد. خان ــاط دارن ــل و ارتب ــا هــم تعام ــه صــورت حضــوری ب ــه ب وروز اســت ک
نهــاد اجتماعــی اســت کــه فرزنــدان در آن نــوع و کیفیــت ارتباطــات میــان فــردی و کنــش 



             99                                                             پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          

ت ها
داش

یاد

ــا والدیــن و ســایر خــود تجربــه می کننــد. ارتباطــات میــان فــردی مکانیزمــی  ارتباطــی را ب
ــا،  ــا و دغدغه ه ــا، خواســته ها، عواطــف، نگرانی  ه ــواده نیازه ــه طــی آن اعضــای خان اســت ک
تجربه هــا، افــکار و دیدگاه هــا و احساســات خــود را بــا یکدیگــر درمیــان می  گذارنــد، 
مشــورت مــی گیرنــد، تصمیــم اتخــاذ می کننــد، ازهمدیگــر حمایــت و پشــتیبانی عاطفــی و 
روانــی می  کننــد و تضادهــا و تنــش هــا را رفــع می کننــد. اینکــه خانواده هــا تــا چــه میــزان 
ــوگ  ــری دیال ــکل گی ــور و ش ــات گفتگومح ــت ارتباط ــرای تقوی ــی ب ــت ارتباط ــن فرص از ای

ــادی دارد. ــت زی ــد، اهمی ــتفاده کرده ان اس
ــن:  ــتانه ی انالی ــی و دوس ــای خانوادگ ــت دورهمی ه ــرای تقوی ــی ب ــه فرصت ــه به مثاب  قرنطین
ــن  ــی آنالی ــای تعامل ــانه ها و ابزاره ــری از رس ــترش بهره گی ــا گس ــای کرون ــی از پیامده یک
ــی و تشــکیل دورهمی هــای  ــراری ارتباطــات تعامل ــرای برق ــی ب نظیــر اپلیکیشــن های موبایل
ــس آپ و...  ــر وات ــی نظی ــان های موبایل ــای پیام رس ــتفاده از قابلیت ه ــژه اس ــه وی ــازی ب مج
بــرای شــکل دهی یــک گفت وگــوی چندجانبــه و میتیتــگ فامیلــی اســت. در واقــع اعضــای 
ــل  ــدار و تعام ــم دی ــا ه ــن ب ــود آنالی ــی خ ــه ی خانگ ــل در قرنطین ــوام و فامی ــواده، اق خان
ــانه ای شــده در  ــات انســانی رس ــه ی ارتباط ــن تجرب ــر می شــوند و ای ــم باخب ــد، از ه می کنن

حــال فراگیرشــدن اســت.
 قرنطینــه به مثابــه فرصتــی بــرای تقویــت فراغــت جمعــی خانــواده محــور: یکــی از 
ــا و قرنطینــه شــکل گیری و توســعه ی ارتباطــات میان فــردی الدیــن  فرصت هــای مهــم کرون
و فرزنــدان از طریــق خلــق و تنظیــم برنامه هــای فراغتــی- ارتباطــی درون خانــه ای مشــترک 
ــث و  ــاب و بح ــک کت ــه ی ــل آن، مطالع ــد و تحلی ــترک و نق ــم مش ــک فیل ــدن ی ــر دی نظی
گفتگــو در مــورد محتــوای آن و فعالیــت هیجانــی و بــازی مشــترک و نظایــر آن اســت. گرچــه 
ــانه محور  ــردی رس ــت ف ــعه فراغ ــا توس ــی خانواده ه ــه در برخ ــای قرنطین ــی از پیامده یک
اســت .بدین ســان کــه اعضــای خانــواده بیشــتر اوقــات فراغــت خــود را صــرف دیــدن فیلــم 
ــازی  ــمند، ب ــای هوش ــن و موبایل ه ــی نوی ــای ارتباط ــتفاده از ابزاره ــردی، اس ــورت ف ــه ص ب
ــل و  ــه ی تعام ــه زمین ــد ک ــن می گذران ــی آنالی ــری و حضــور در رســانه های اجتماع کامپیوت

ــد. ــلب می کن ــا س ــت را از آنه ــانی مثب ــات انس ــک ارتباط ــکل گیری ی ش
 قرنطینــه به مثابــه فرصتــی بــرای افزایــش کیفیــت ارتباطــات در خانــواده: کیفیــت 
ــه،  ــر، صمیمان ــور، براب ــاز، گفتگومح ــط ب ــود رواب ــوان در وج ــردی را می ت ــات میان ف ارتباط
مثبــت، همدالنــه و اعتمادآمیــز و اجتنــاب از تضــاد و تعــارض و تنــش در روابــط والدیــن و 

ــت. ــدان دانس فرزن
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یادداشت سوم:
ضرورت مستندسازی تجربه ی مواجهه ایرانی با »کرونا«

ایــران بــه عنــوان کشــور در چشــم بــاد حوادثــی تلــخ، درتاریــخ زبانــزد اســت. مردمــان ایــن 
ســرزمین بــه درازنــای تاریــخ طوالنــی اش، از هجــوم اقــوام بیگانــه و تاخــت و تــاز و خونریــزی 
ــع  ــه و فجای ــیل و زلزل ــون س ــی همچ ــای طبیع ــوع بالی ــا وق ــه ت ــران گرفت ــری« در ای »دیگ
غیرطبیعــی نظیــر جنــگ هــا و بیماری هــا نظیــر وبــا و ســل و جــذام و اخیــرا اپیدمــی جهانــی 

ــد. ــه کرده ان ــی شــماری را تجرب ــک ب ــخ و تراژی ــا و رویدادهــای تل ــا، بحران ه کرون
شــاید از خــود بپرســیم، ایــن تکرارشــوندگی بحران هــا و رویدادهــای تراژیــک چــه نتیجــه ای 
جــز تلنبارشــدن غــم روی غــم داشــته اســت؟ آیــا بــه درس و برنامــه حاکمیــت بــرای سیاســت 
گــذاری و اقــدام بــرای پیشــگیری و کنتــرل مطلــوب بحــران تبدیــل شــده اســت یــا بــرگ غــم 
انگیــز دیگــری بــه حافظــه ی تاریخــی مردمــان ایــران زمیــن اضافــه شــده اســت؟ اینکــه چــرا 
ــا وجــود زیســت در جامعــه شــبکه ای و جامعــه دانایــی محــور قــرن بیســت ویکــم  امــروزه ب
ــگ و  ــی هماهن ــی قبل ــه و آمادگ ــویم و برنام ــر می ش ــا غافلگی ــا بحران ه ــه ب ــوز در مواجه هن
تمریــن شــده ای بــرای مواجهــه درســت بــا بحران هــای طبیعــی و غیــر طبیعــی نداریــم؟ بــه 

نظرمی رســد، پاســخ روشــن اســت: »عــدم مستندســازی تجربــه زمــان بحــران«
مستندســازی تجربــه در زمــان بحــران تنهــا تهیــه و انتشــار خبــر و گــزارش ســریع، شــفاف 
و بــه موقــع رویدادهــا و آگاهی هــا نیســت. مستندســازی تنهــا داســتان موفقیت هــا و 
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خودنمایی هــای فــردی و ســازمانی نیســت. مستندســازی تنهــا داســتان شکســت ها و 
ناکامی هــا نیســت.تنها ثبــت همــکاری و کارتیمــی و مشــارکت هماهنــگ همــه ی ســازمان ها 
ــا  ــت. تنه ــی نیس ــار جعل ــایعات و اخب ــار، ش ــا و اخب ــت پیام ه ــا مدیری ــت، تنه ــردم نیس و م
خبرهــای خــوب نجــات جــان انســان ها و امیدبخشــی و افزایــش تــاب آوری اجتماعــی نیســت. 
مستندســازی تجربــه تنهــا مدیریــت بودجــه و منابــع و امکانــات نیســت، بلکــه همــه ی این هــا 
ــای  ــزارش ه ــه گ ــی تهی ــران یعن ــته بح ــه زیس ــازی تجرب ــت. مستندس ــر اینهاس ــه ب و اضاف
تحقیقاتــی بــی طرفانــه از تمــام ابعــاد رویداد،تــالش هــا، ناکامی هــا، خطاها،کوتاهی ها،موفقــی
ــادها  ــا، قانونگریزی ها،فس ــا، ناهماهنگی ه ــا، هماهنگی ه ــا، برنامه ه ــا، خالقیت ه ت ها،ابتکاره
ــذاری  ــازی و سیاســت گ ــم س ــه تصمی ــه بحــران ب ــازی تجرب ــا و..اســت. مستندس و احتکاره
داده محــور و شــفاف مــی انجامــد. بــه یــک سیســتم سیاســی و یــک نظــام اجتماعــی خــالء 
ــی پیــش  ــا بحرانهــای احتمال ــرای مواجهــه ب ــادآور می شــود وب هــا و چالشــها و فرصتهــا را ی
ــک حــق اساســی نســل  ــه بحــران ی ــد. مستندســازی تجرب ــداز را روشــن می کن رو چشــم ان
هــای اجتماعــی فعلــی و نســل هــای آینــده اســت تــا بداننــد کــه چــه گذشــت و چــه بایــد 
ــد.  در  ــت کنن ــه ان را مدیری ــگیری و چگون ــع پیش ــرار فجای ــه از تک ــده چگون ــرد و در آین ک
ــم،  ــار و منجیل،ب ــه رودب ــه زلزل ــته از جمل ــه گذش ــد ده ــران در چن ــی ای ــای طبیع بحران ه
ــا بحــران انجــام نشــده اســت. تنهــا در  ــه مواجهــه ب آذربایجان،کرمانشــاه مستندســازی تجرب
ــود و هشــت، گــزارش هــای ملــی از ســوی  مــورد پالســکو و ســیل شــمال و جنــوب بهــار ن
دانشــگاهیان نوشــته شــد،این گــزارش هــای ملــی گرچــه خیلــی ارزشــمند هســتند امــا بــه 
ــون  ــتند چ ــران نیس ــا بح ــه ب ــه مواجه ــازی تجرب ــوب مستندس ــی دارای چارچ ــای واقع معن
ــی  ــران متک ــر در آن بح ــراد درگی ــانه ها و اف ــت رس ــر روای ــده اند، ب ــته ش ــران نوش ــداز بح بع
اســت و ناقــص اســت و تیــم تحقیقــات و مستندســاز مشــاهده مشــارکتی نــدارد و روایت هــای 
ــر  ــي ب ــوری مبتن ــدام ف ــرورت و اق ــک ض ــا، ی ــران کرون ــت. در بح ــنیده اس ــت دوم را ش دس
مســئولیت اجتماعــی و انســانی ملــی بــرای مستندســازی جامــع از ســوی دولــت بایــد انجــام 
شــود دولــت همیــن االن و در زمــان بحــران کرونــا بایــد مستندســازی کنــد نــه بعــد از بحــران. 
یعنــی تــا زمانــی کــه شــواهد و فکت هــا در دســترس هســتند و همــه ی چیــز در میــدان قابــل 
رصــد اســت، بایــد ایــن کار انجــام شــود. فــردا دیــر اســت. دولــت مســئولیت مستندســازی این 
تجربــه را بایــد بــه نهادهــای علمــی و مدنــی یــک تیــم بیــن رشــته ای عالقــه منــد و متخصــص 
ــن بحــران مســتند شــود و در  ــاد ای ــه طــور شــفاف تمــام ابع ــا ب ــد ت ــی طــرف واگــذار کن ب
سیاســتگذاری های ملــی مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد. نتایــج مستندســازی تجربه هــا بــه 

ــل می شــود. ــت تبدی ــت و مل ــرای دول ــی ب درس مل
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یادداشت چهارم:
مواجهه ی دولتی و رسانه ای با کرونا؛ »حاشیه« عین »متن« نیست!

ــه بســتر  ــی اســت ک ــاری مزمن ــا بیم ــر واقع ــه »گرســنگی و فق ــوی می نویســد ک ــل ل ژان پ
ــر صفحــه اول سیاســت های اجتماعــی و  ــد ب ــه را بای ــن جمل ــواع ابتالهــا را می گســترد« ای ان

اقتصــادی و ســالمت دولــت ایــران نوشــت.
اپیدمی هــای مشــهور تاریــخ نظیــر طاعــون، جــذام، آبلــه، ســل، تیفــوس و ماالریــا در طــول 
تاریــخ بزگتریــن خســارات جانــی و ضربه هــای اجتماعــی و اقتصــادی را بــه مردمــان و جوامــع 
فقیــر زده اســت. در طاعــون ســیاه   اروپــای غربــی در ســال 1347 میــالدی کــه   از بنــدر مســین 
ایتالیــا شــروع شــد، بــه تنهایــی 26 میلیــون نفــر یعنــی بــه انــدازه ربــع جمعیــت اروپــا قربانــی 
داشــت. از قــرون وســطی تــا پایــان قــرن هجدهــم آبلــه   افــت دیگــری بــود کــه در هــر یــورش 
یــک ســوم کــودکان یــک روســتا را نابــود مــی کــرد. ســیفلیس تــا پایــان قــرن پانزدهــم بــه 
هنــگام محاصــره شــهر ناپــل در ســال 1949 توســط فرانســویان، در ارتــش هــای فرانســه و 
ایتالیــا بــه قــدری کشــته داد کــه ناچــار جنــگ بایــد قطــع مــی شــد. ماالریــا هــزاران نفــر را در 
ســال 1602 در ناپــل نابــود کــرد. در قــرن نوزدهــم اپیدمــی دیگــری کــه از آســیا بــه همــه ی 
جــار صــادر شــد، »وبــا« بــود. وبــای ســال 1832 در فرانســه 100 هــزار قربانــی گرفــت. امــا در 
قــرن بیســت ویکــم اپیدمی هــای نظیــر ســارس و کرونــا جهانی تــر شــده اند و مرزهــا و ملــت 
ــرد بیمــار،  ــک اپیدمــی ف ــان ی ــن اســت کــه در جری ــم ای ــد بدانی ــد. آنچــه بای را درنوردیده ان
تنهــا درگیــر ایــن بیمــاری نیســت بلکــه   اطرافیــان وی نیــز مبتــال می شــوند. زیــرا خاصیــت 
یــک اپیدمــی ســرایت و انتشــار ســریع ویــروس در بیــن همــه ی کســانی اســت کــه در اطــراف 

و در تعامــل بــا بیمــار هســتند.
ــه ســال  ــر بحران هــای طبیعــی نظیــر ســیل و زلزل ــران در براب ــار و کنــش دولت هــا درای رفت
ــه  ــی ب ــی توجه ــز و ب ــه مرک ــه ب ــا توج ــر اپیدمی ه ــی نظی ــر طبیع ــی غی ــر و حت ــای اخی ه
ــا،  ــگام بحران ه ــوری در هن ــن مح ــی و مت ــن مرکزگرای ــت. ای ــوده اس ــیه ب ــون و حاش پیرام
ــن متن محــوری  ــدر ای ــت دارد. آنق ــرای دول ناشــی از سیاســت اجتماعــی و اقتصــادی مرکزگ
اهمیــت یافتــه اســت کــه حتــی در رســانه های رســمی و حتــی غیررســمی نیــز ارزش خبــری 
ــا در  ــان اپیدمــی کرون ــراد مشــهور سیاســی و غیرسیاســی و در جری شــهرت و کنش هــای اف
میــان سیاســیون و قدرتمنــدان بــه تیتــر اول خبرهــا و رســانه ها تبدیــل می شــود. امــا فقــرا 
را نــه دولــت مــی بینــد نــه رســانه. فقــرا و برافتــادگان و بــه حاشــیه رفتــگان از نظــم مســتقر 
را نــه دولــت مــی شــنود و نــه رســانه صــدای آنهاســت. امــروزه بایــد پذیرفــت کــه تحــت تأثیــر 
ــر و غنــی تقســیم شــده  ــه دو گــروه فقی ــی ب ــا و بســیاری عوامــل دیگــر جامعه ایران تحریم ه
و طبقــه متوســط از بیــن رفتــه اســت. در ایــن میــان دولــت و رســانه های رســمی بــه متــن 
چســپیده و حاشــیه را رهــا کرده انــد. حاشــیه ای کــه فقــر اقتصــادی بــه کاهــش آگاهی هــای 
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بهداشــتی و فقــط ســواد ســالمت وی نیــز منجــر شــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه دولــت 
ــه فکــر خامــوش کــردن  ــا همچــون آتــش نشــان عمــل می کنــد و فقــط ب در اپیدمــی کرون
ــه  ــد و برنام ــل می کن ــره ای عم ــت جزی ــت. دول ــر اس ــراد درگی ــاری اف ــرل بیم ــش و کنت آت
ــد  ــر می توان ــه فقی ــی در جامع ــدارد. اپیدم ــی ن ــر و غن ــیه، فقی ــن و حاش ــرای مت ــی ب جامع

پیامدهــای مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی و نظایــر آن بــرای دولــت داشــته باشــد.
ــژه جامعــه حاشــیه ای و دارای  ــه وی ــران ب ــه نظــر می رســد بســیاری از بخش هــای جامعه ای ب
ــیار  ــت بس ــه جمعی ــه ای ک ــد، جامع ــا را جــدی نگرفته ان ــی کرون ــوز اپیدم ــن هن ــد پایی درآم
زیــادی را شــامل می شــوند و بــی توجهــی بــه  آگاهی بخشــی و عــدم توزیــع رایــگان تجهیــزات 

ــد فاجعــه افریــن باشــد. اولیــه پیش گیــری و کنتــرل شــیوع نظیــر ماســک و... می توان
ــی و  ــه ی مدن ــد جامع ــت، بای ــال بیشــتر دول ــزوم کنشــگری فع ــالوه برل ــی ع ــرایط فعل در ش
شــبکه های اجتماعــی آفالیــن نظیــر شــبکه مســاجد، شــبکه بســیج، اتحادیه هــا و انجمن هــای 
صنفــی و حرفــه ای، خیریه هــا و نظایــر آن بــه میــدان دولــت بیاینــد و بــا پذیرفتــن بخشــی 
ــی و  ــای اجتماع ــام حمایت ه ــی و انج ــی اجتماع ــش آگاه ــه افزای ــی ب ــئولیت اجتماع از مس
ــهرها و  ــی ش ــیه ای و پیرامون ــان حاش ــه مردم ــی ب ــی و امیدبخش ــت همدل ــادی و تقوی اقتص
ــژه  ــمی و به وی ــانه های رس ــن راه رس ــد. در ای ــادر و.. بپردازن ــاص و ن ــاران خ ــتاها و بیم روس
رســانه های اجتماعــی فراگیــر در ایــران نیــز بــا تقویــت آگاهی بخشــی، تــاب آوری اجتماعــی، 
همدلــی و کمــک بــه جوامــع و انجمن هــای مدنــی و صنفــی بــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی 
خــود بــرای حمایــت از مردمــان پیرامــون همــت گمارنــد و بــه کنتــرل اپیدمــی یــاری رســانند.
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در مواجهه، شکست و پیروزی در کار نیست!

دکتر سیدمحسن علوی پور، عضو 
هیأت علمی پژوهشکده ی نظریه پردازی 
سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه، 
یادداشتی درخصوص مواجهه با کرونا 
نگاشته است که در ادامه از نظرتان 

می گذرد.

از نســل ویروس هــای  ویــروس کوویــد-19 
از  بســیاری  در  اخیــر  ماه هــای  در  کرونــا، 
ایــران،  در  جملــه  از  جهــان،  کشــورهای 
ایجــاد  را  فراوانــی  نگرانی هــای  و  آســیب ها 

کــرده اســت. ایــن نگرانی هــا البتــه فرصتــی را هــم بــر عــده ای فراهــم مــی آورد کــه بــا فــروش 
ــد.  ــرآورده کنن ــی ب ــه نوع ــش را ب ــه آرام ــه ب ــاز جامع ــی، نی ــف و گاه تقلب ــای مختل مخدره
ــکل ناخالــص در اســتان های مختلــف کشــور در ایــن  ــاالی تلفــات ناشــی از شــرب ال آمــار ب
ایــام، خــود شــاهدی عینــی بــر ایــن ماجراســت. امــا تخدیــر تنهــا در مکانیزم هــای بیولوژیــک 
عمــل نمی کنــد؛ روان نیــز عرصــه مناســبی بــرای تخدیــر اســت و شــاید حتــی بیــش از بــدن 
ــازار امیدبخشــی های وهم آلــود، کــه عمومــا مبتنــی  نیازمنــد آن. چنیــن اســت کــه امــروزه ب
بــر تقلیــل اهمیــت و جایــگاه موضــوع در زندگــی کنونــی و آینــده اجتماعــی ارائــه می شــوند، 
ــه  ــه روزان ــد ک ــوان کســانی را دی ــا گردشــی در فضــای مجــازی می ت ــر شــده اســت. ب گرم ت
ــر  ــی ب ــود و همگ ــر می ش ــا منتش ــخنرانی از انه ــم و س ــه و فیل ــت و مصاحب ــن یادداش چندی
پاشــنه همیــن تخدیــر می گردنــد. مخدرهــا امــا در آغــاز تلخنــد؛ پــس ایــن تخدیرکننــدگان، 
ابتــدای بحــث را بــا نقــدی –چــه بــر حکومــت و چــه بــر مــردم- آغــاز می کننــد و ســپس، از 
امیدهــا ســخن می گوینــد و در آخــر نیــز بی آنکــه بــه راســتی راه حلــی عینــی و شــفاف ارائــه 

ــد. ــان می برن ــه پای ــود را ب ــخن خ ــند، س ــرده باش ک
ــت دادن  ــر »شکس ــد ب ــه ی تأکی ــا« و در نتیج ــا کرون ــگ ب ــتعاره ی »جن ــم: اس ــی می زن مثال
ــه  ــده اســت ک ــودی زن ــروس، موج ــری اســت. وی ــد تخدی ــن رون ــانه های ای ــی از نش آن« یک
ــی،  ــان کنون ــدن انس ــت. ب ــده اس ــی زن ــدی از میزبان ــد بهره من ــات، نیازمن ــداوم حی ــرای ت ب
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ــرد و در  ــده گی ــر عه ــی آن را ب ــد میزبان ــت، نمی توان ــنا نیس ــد-19 آش ــروس کووی ــا وی ب
نتیجــه، مکانیزم هــای دفاعــی درونــی مــا بــرای مقابلــه بــا آن بــه حرکــت درمی آینــد. تولیــد 
ــا  ــتی ب ــب همزیس ــای مناس ــاد فض ــوان ایج ــه ت ــد؛ ری ــش می یاب ــفید افزای ــای س گلبول ه
ــه اســتهالک و پایــان زندگــی انســان منجــر شــود.  ــد ب ــدارد و ایــن امــر می توان ویــروس را ن
امــا نکتــه ای اولیــه در اینجــا مســتلزم یــادآوری اســت: ایــن ویــروس بــه جنــگ مــا نیامــده 
ــاء  ــزه ی بق ــد! غری ــده بمان ــده ی دیگــری می خواهــد زن ــر موجــود زن ــل ه اســت! او فقــط مث

ــادی اســت! ــزه ای بنی ــده، غری ــرای موجــود زن ب
در قــرن شــانزدهم میــالدی، تومــاس هابــز )فیلســوف و اندیشــمند ارجمنــد سیاســی 
انگلیســی( بــا مشــاهده ی وضعیتــی مشــابه، بنیــاد فلســفه ی سیاســی خــود را بــر آن گذاشــت 
کــه آنچــه رفتــار انســانی را تعییــن می کنــد، غریــزه ی بقاســت و از آنجــا کــه منابــع همیشــه 
محــدود اســت، تنــازع بــرای بقــا، انســان ها را در مصــرف ایــن منابــع محــدود بــه گرگــی بــرای 
انســان های دیگــر بــدل می کنــد و از ایــن رو آنچــه در میــان جوامــع انســانی در حالــت طبیعــی 
ــدر لیبرالیســم  ــز )پ ــا همــه« اســت! نکتــه ی مــد نظــر هاب ــرار اســت »جنــگ همــه ب آن برق
ــه  ــه آنچــه ب ــرد ک ــر او وارد ک ــه جــّد ب ــوان ب ــد را می ت ــن نق ــا ای ــدرن( درســت اســت، ام م
درســتی می گویــی مشــخصاً »در وضعیــت بحرانــی و در تنــازع بــرای بقــا« اســت کــه مصــداق 
ــه  ــاون داشــت، ن ــر تع ــا یکدیگ ــوان ب ــه بحــران نباشــد و بت ــی ک ــه، در هنگام ــد. وگرن می یاب

ــه گرگــی در درون هــر انســان النه کــرده اســت! ــر ســر بقاســت و ن نزاعــی ب
دوبــاره بازگردیــم! کوویــد-19 دشــمن مــا نیســت؛ او تنهــا بــرای تــداوم حیــات کوتــاه خــود، 
بــه میزبانــی زنــده نیــاز دارد. ایــن کار پزشــکان اســت کــه بــا آزمایــش و خطــا، بــا تولیــد دارو 
و واکســن و … بــدن انســان را بــرای تــاب آوری در برابــر ایــن میهمــان ناخوانــده آمــاده کننــد و 
ایــن امــر، دیــر یــا زود رخ خواهــد داد و ایــن بیمــاری نیــز ماننــد بیماری هــای ویروســی دیگــر، 
فراینــد درمانــی خــود را خواهــد یافــت. امــا ایــن مهمــان ناخوانــده، فقــط حامــل شــّر نیســت؛ 
ــا مشــاهده ی انتقــادی واکنش هــای  اگــر مــا بخواهیــم! مــا می توانیــم میزبانــی باشــیم کــه ب
خــود بــه حضــور آن، بــه بازبینــی در خویشــتن بنگریــم و از ایــن فرصــت بهــره ای ببریــم بــرای 

بهتــر زیســتن در آینــده!
ــکان  ــیم ام ــود و ترس ــت موج ــادی وضعی ــاهده ی انتق ــد: در مش ــا می یاب ــا معن ــد در اینج امی
زیســتنی کــه از فهــم »تنــازع بقا«یــی و »گــرگ یکدیگــر بــودن« حیــات انســانی بــه تعــاون و 
همبســتگی اجتماعــی بــه عنــوان بنیــادی بــرای به زیســتن برســیم. آیــا بــرای چنیــن امیــدی، 
کــه مخــدر نیســت و اتفاقــاً شــوک آور اســت، آمــاده هســتیم؟ بــرای میزبــان شایســته بــودن 
ــا صداقــت  ــرای مهمــان ناخوانــده ای کــه همــگان از حضــورش بیزاریــم؛ بایــد در گام اول، ب ب
و شــفافیت مســئولیت ها را میــان خــود تقســیم کنیــم. بایــد اخبــار رفتارهــا و حرکــت ایــن 
ــاد  ــد فضــای ایج ــم؛ بای ــل کنی ــر منتق ــه یکدیگ ــه ب ــدون مالحظ ــرعت و ب ــه س ــان را ب مهم
همــکاری بــدون تــرس از پیامدهــای احتمالــی را بــه وجــود آوریــم؛ بایــد پشــتیبانی واقعــی 
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ــد… آنچــه  ــم. بای ــدم شــده اند نشــان دهی ــداری، پیش ق ــن مهمان ــه در ای ــان ک خــود را از آن
در اینجــا بایــد بــه صراحــت بــدان توجــه کــرد؛ پیونــد میــان حکومــت و مــردم اســت. یعنــی 
ــی  ــن میزبان ــا در ای ــه ی تالش ه ــده ی هم ــد هماهنگ کنن ــه بای ــی ک ــه ی اتصال ــان نقط هم
باشــد؛ و البتــه متأســفانه در ایــن زمینــه در کشــور، ضعــف بزرگــی مشــاهده می شــود. تبدیــل 
ــوه ی  ــده ی ق ــه تقویت کنن ــش از آنک ــاز بی ــان آغ ــگ«، از هم ــه »جن ــی ب ــن میزبان ــردن ای ک
همبســتگی و تعــاون اجتماعــی باشــد، غریــزه ی نیــاز بــه بقــاء را بیــدار می کنــد. آنچــه به ویــژه 
در کشــورهای ثروتمنــد از غــارت فروشــگاه ها می بینیــم، همیــن بیــداری غریــزه ی بقاســت و 
البتــه عجیــب نیســت کــه ایــن کشــورها، بنیــاد حکومــت داری خــود را نیــز بــر لیبرالیســمی 

ــود. ــرده ب ــن ک ــن آن را تدوی ــدی آغازی ــز صورت بن ــه هاب ــد ک نهاده ان
ــه« را در  ــا هم ــه ب ــگ هم ــگ »جن ــم و فرهن ــی نداری ــی لیبرال ــاد حکومت ــه بنی ــا ک ــا م ام
ــد  ــر می رس ــه نظ ــاً ب ــرا! اتفاق ــم؟ چ ــری نداری ــم، راه دیگ ــان، رواج نداده ای ــخ فکری م تاری
ــرای تعــاون اجتماعــی  ــا می توانیــم معیارهــای متفــاوت خــود ب ــی اســت کــه م اکنــون زمان
ــز در  ــه هاب ــه ک ــت همان گون ــم؛ درس ــدی کنی ــت را صورت بن ــت و مل ــان دول ــد می و پیون
زمانــه ی جنگ هــای فراگیــر داخلــی در انگلســتان، صورت بنــدی جدیــد خــود را عرضــه کــرد 

ــی! ــت مــدرن لیبرال ــر دول ــادی نهــاد ب و بنی
مــا می توانیــم بــا نگاهــی انتقــادی بــر آنچــه در غــرب گذشــت و همچنیــن رویکــرد انتقــادی 
نســبت بــه آنچــه خــود »هســتیم«، امــکان »امیــد« بــه آینــده ای دیگرگونــه را تصویــر کنیــم. 
می توانیــم بــا مراجعــه بــه الگوهــای فرهنگــی و تمدنــی خویــش، ســرنمون های برخــی از آنهــا 
را نیــز بیابیــم. امــا در همــان گام نخســت نبایــد فرامــوش کنیــم کــه بــرای چنیــن حرکتــی 
ــود را  ــری خ ــالح کنش گ ــرش و اص ــی پذی ــت آمادگ ــت می بایس ــم حکوم ــردم و ه ــم م ه
ــده  ــه و بی فای ــط و پرهزین ــای غل ــر رفتاره ــت و ب ــاال نشس ــوان در ب ــند. نمی ت ــته باش داش
اصــرار داشــت و از همان جــا بــر ســر پایین دســتی ها فریــاد کشــید کــه چــرا مشــکل را حــل 
نمی کنیــد! چــرا بــه مــردم امیــد نمی دهیــد کــه مشــکل حــل شــود! بایــد همــگان بیاموزیــم 
و بــاور کنیــم کــه مخــدر شــاید تســکین دهنده ی مشــکل باشــد، امــا درمــان آن نیســت! بایــد 
ــق امیدهــای واهــی )کــه منشــأ مشــکالت  ــن راه همــراه شــود و از تزری ــز در ای حکومــت نی
فراوان انــد کــه تنهــا برخــی را تــا کنــون دیده ایــم(، بــه پذیــرش ناامیــدی واقعــی و اذعــان بــه 
آن برســد تــا امــکان ارائــه راه حل هــای امیدبخــش )یعنــی تصویــر امکانــی کــه در چشــم انداز 

ــد. ــد( فراهــم آی ــی ناممکــن می نمای کنون
علــوم انســانی ایــن تــوان را دارد کــه بــرای ارائــه ی چنیــن راه حل هایــی قــدم پیــش بگــذارد. 
ــران  ــخ ای ــاری در تاری ــه ی عّی ــوان مثــال زد: تجرب نمونه هــای ســاده ای را همین جــا هــم می ت
ــرای تدبیــر امــور  ــا نهادهــای غیردولتــی ب ــی همــکاری ب نشــان می دهــد کــه جامعــه ی ایران
ــر  ــهر را ب ــر ش ــم و تدبی ــوت، نظ ــل فت ــاران و اه ــتر می پســندد. عی ــش را بیش ــی خوی عموم
ــه  ــوان ب ــر را! می ت ــای دیگ ــا دولت ه ــل ب ــی و تعام ــاط عموم ــم، انضب ــد و حاک ــده دارن عه
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ایــن الگــو بازگشــت! امــروزه ســمن های مــورد اعتمــادی در جامعــه شــکل گرفتــه اســت کــه 
ــا،  ــی آنه ــای فعالیت ــیدن از عرصه ه ــس کش ــا پ ــا و پ ــه آنه ــاد ب ــا اعتم ــد ب ــت می توان حکوم
ــر بحــران موجــود  ــی، تدبی ــا روزآمدســازی الگوهــای تمدن ــه ب ــکان را فراهــم آورد ک ــن ام ای
ــان  ــر حکومــت همچن ــا اگ ــه تاریخــی آن بســپارد! ام ــی و تجرب ــی اجتماع ــل جمع ــه عق را ب
ــه صــرف هــزاران ســمن بی هویتــی  ســمن ها )ســمن های واقعــی و مــورد اعتمــاد مــردم، و ن
ــوق عمــوم  ــورد وث ــر متهــم نباشــند، دســت کم م ــون در کشــور ثبــت شــده اند و اگ ــه اکن ک
ــبرد  ــا در پیش ــت آنه ــتن دس ــاز گذاش ــکاری و ب ــای هم ــه ج ــد و ب ــب بدان ــتند( را رقی نیس
ــوان از امیــد  ــاال حکــم صــادر کنــد، نمی ت ــه از ب ــه و مقتدران امــور، بخواهــد همچنــان قاطعان
واقعــی ســخن گفــت. حکومــت بایــد بــه »همــکاری« بــا اجتمــاع بازگــردد و گام نخســت در 
ایــن همــکاری، اجــازه ی انتشــار اخبــار درســت )هرچنــد شــاید ناگــوار( از ســوی رســانه ها و 
نهادهایــی اســت کــه بتواننــد اعتمــاد عمومــی را جلــب کننــد. ایجــاد اعتمــاد عمومــی، مقدمــه 
ــیب دیده  ــای آس ــت از بخش ه ــاون و اعان ــی در تع ــای غیردولت ــا نهاده ــی ب ــکاری عموم هم
اجتمــاع اســت. حکومــت می توانــد بــرای تســهیل ایــن اعانــت، مســاعدت کنــد. امــا هنگامــی 
کــه بخواهــد دخالــت کنــد )و یــا بــر اســاس آنچــه شــاهد هســتیم، انحصــار آن را بــه دســت 

گیــرد(، هیــچ »امیــد واقعــی« بــه حــل بحــران نیســت.
وضعیــت کنونــی جامعــه ی مــا شــبیه اتوبوســی اســت کــه راننــده ی آن بــا ســرعت بــه ســوی 
دره پیــش می رانــد و همزمــان بــر ســر مســافران فریــاد می زنــد کــه چــرا کاری بــرای نجــات 
ــکاری هســتند؛ نقطــه ی  ــاده ی هم ــوم انســانی و دانشــمندان آن آم ــد؟! عل ــوس نمی کنی اتوب
ــرای ایجــاد و  ــه معنــای سیاســی آن- ب آغــاز همــکاری نیــز ایجــاد فضــای کار غیردولتــی –ب
ــمندان  ــت. دانش ــردم اس ــان م ــکاری در می ــاد و هم ــر اعتم ــی ب ــتگی مبتن ــترش همبس گس
ــه کنش هــای روشــنی  ــد و البت ــادی دارن ــی حرف هــای زی ــرای چنیــن فضای ــوم انســانی ب عل
ــه ســمن ها و انتقــال اخبــار درســت از طریــق رســانه های قابــل اعتمــاد تنهــا  نیــز! )اشــاره ب
نمونــه ای از ایــن کنش هاســت(. امــا راننــده  نخســت بایــد مشــخص کنــد کــه آیــا حاضــر اســت 
ــا فقــط می خواهــد  ــوس نقشــی داشــته باشــند، ی اجــازه دهــد دیگــران هــم در هدایــت اتوب
بــر پــدال گاز فشــار دهــد و بــر ســر دیگــران فریــاد بزنــد کــه چــرا کاری نمی کننــد؟ فقــط 
فرامــوش نکنــد کــه اگــر او نگــران اســت، بقیــه ی مســافران هــم نگراننــد. و اگــر اتوبــوس بــه 
ــر  ــج ناگزی ــود و نتای ــد وهم آل ــی از امی ــدِی ناش ــِت ناامی ــا واقعی ــم ب ــا ه ــه ب ــد، هم دره بیفت
ــه  ــتند ک ــم هس ــا ه ــان، خیلی ه ــن می ــه در ای ــود. و البت ــد ب ــان خواهن ــه گریب ــت ب آن دس
خوشــحال خواهنــد شــد بــرای مطرح شــدن نــام و کســب اندکــی نــان، بــا ارائــه ی تصویــری 
ــوس محکــم  ــه راننــده و مســافران امیــد دهنــد کــه دره ای در کار نیســت و اتوب ناصحیــح، ب

اســت و ….
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ویروس کرونا: گامی در مسیر همگرایی بیشتر علوم اجتماعی و 
علوم پزشکی

ویــروس کرونــا کــه از مــاه دســامبر 
ــایر  ــه س ــور ب ــن کش ــان در ای ــهر ووه ــس از ش ــت و پ ــیوع یاف ــن ش ــال 2019 در چی س
شــهرهای چیــن ســرایت کــرد و ســپس بــا ســرایت بــه کشــورهای مختلــف جهــان آن را بــه 
یــک معضــل ســالمت جهانــی تبدیــل کــرد، از جملــه معضــالت ســالمت محســوب می شــود 
ــرار مــی  ــوم اجتماعــی را مــورد تأکیــد ق ــوم پزشــکی و عل کــه بیــش از پیــش همگرایــی عل
ــه دلیــل ماهیــت خــود در  ــا کــه ب ــروس کرون ــن عوامــل پیشــگیری از وی دهــد.  از اصلی تری
ــه انســان منتقــل می شــود، کاهــش تعامــالت فیزیکــی انســان در  ــی انســان ب تمــاس معمول
ــا یکدیگــر بتــوان از  ــا عــدم مواجهــه ی حضــوری انســان ها ب ــا ب پایین تریــن حــد آن اســت ت
ــردد  ــدم ت ــی ع ــه معن ــالت فیزیکــی ب ــرد. کاهــش تعام ــت ک ــروس ممانع ــن وی گســترش ای
انســان ها در مکان هــای مختلــف و در مطلوب تریــن حالــت آن خانــه نشــین شــدن اســت تــا 
ایــن ویــروس نتوانــد میزبانــی بــرای خــود بیایــد و پــس از گذشــت زمــان مانــدگاری خــود در 
ــرل و  ــی در کنت ــی و فرهنگــی ســهم قابل توجه ــای اجتماع ــرود.  فعالیت ه ــن ب ــط از بی محی
پیشــگیری از کرونــا دارنــد  بــه جــرأت می تــوان شــیوع ویــروس کرونــا را نخســتین پدیــده ای 
در قــرن بیســت و یکــم دانســت کــه فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگــی ســهم قابل توجهــی 
در کنتــرل و پیشــگیری از آن دارد. البتــه ایــن فــرض کــه بیمــاری انســان همیشــه تحت تأثیــر 
ــوی  ــم از س ــرن نوزده ــه در ق ــت ک ــی اس ــت، مفهوم ــی اس ــی و فرهنگ ــای اجتماع فعالیت ه

دکتر داود مهرابی، عضو 
هیأت علمی پژوهشکده ی مطالعات 

فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه 
درباره ی رسانه ها در شرایط اخیر 

ایجاد شده در زندگی افراد به دلیل 
کرونا دو یادداشت نگاشته است که 

در ادامه از نظرتان می گذرد:
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 )Rodelph Virko( ”ــو ــف ویرک ــال، “رودل ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرح ش ــمندان مط ــی اندیش برخ
ــوان  ــت عن ــی تح ــال 1847 در پژوهش ــدرن در س ــی م ــدر آسیب شناس ــی و پ ــک آلمان پزش
ــی در  ــادی اجتماع ــل اقتص ــه ای از عل ــه مجموع ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی” ب ــب تیفوس “ت
ــکی  ــای پزش ــش از مداخله ه ــا آن، بی ــارزه ب ــرای مب ــد و ب ــش دارن ــاری نق ــن بیم ــیوع ای ش
ــی در  ــای اجتماع ــه مؤلفه ه ــه ب ــرد.  توج ــه ک ــی توج ــی و اجتماع ــات سیاس ــه اقدام ــد ب بای
پیشــگیری، کنتــرل، و درمــان بیماری هــا را می تــوان بــه علــل و عوامــل مختلفــی نســبت داد 
ــت.  ــی اس ــای اجتماع ــه و هویت ه ــا، مدرنیت ــوی بیماری ه ــر الگ ــا تغیی ــن آنه ــه از مهم تری ک

هزینه های ملی و فردی ناشی از ویروس کرونا
نخســتین تغییــر مربــوط بــه همــه گیــری نســبی بســیاری از بیماری هایــی اســت کــه پیــش 
از ایفــای نقــش علــم پزشــکی می تــوان بــا اصــالح ســبک زندگــی مانــع از ابتــالی افــراد بــه 
ایــن قبیــل بیماری هــا و تحمیــل هزینه هــای ســنگین بــر نظــام ســالمت شــد کــه در نهایــت 
ــی  ــوع بیماریهای ــن ن ــا از ای ــوع هزینه هــا هســتند. کرون ــن ن خــود مــردم پرداخت کننــده ی ای
محســوب می شــود کــه مــردم می تواننــد بــا رعایــت بهداشــت فــردی خــود را از مراجعــه بــه 

پزشــک و تحمیــل هزینه هــای ملــی و فــردی مصــون بدارنــد. 
ــورد  ــالم م ــی س ــش ســبک زندگ ــه اســت، نق ــه بحــت مدرنیت ــوط ب ــه مرب ــر دوم ک در تغیی
توجــه قــرار گرفتــه و مــردم بــر ایــن بــاور هســتند )حتــی اگــر ایــن بــاور بــه تغییــر رفتــار نیــز 
منجــر نشــود( کــه می تواننــد کنتــرل بیشــتری بــر وضعیــت ســالمت خــود داشــته باشــند. در 
تغییــر ســوم کــه افزایــش کیفیــت زندگــی مــردم نقشــی اساســی در آن ایفــا نمــوده اســت از 
نیمــه ی دوم قــرن گذشــته و بــا ظهــور نوعــی مصرف گرایــی و افزایــش قــدرت خریــد عمــوم 
ــر مصــرف  ــی ب ــای ســبک زندگــی مبتن ــن دوران، عادت ه ــدار شــده اســت. در ای ــردم پدی م
ــده  ــین تعیین کنن ــای پیش ــه در دوره ه ــغل و حرف ــش از ش ــرفته، بی ــع پیش ــژه در جوام به وی
هویــت اجتماعــی افــراد اســت.  پیامدهــای مجموعــه ایــن تغییــرات و تأثیــرات ناشــی از آنهــا 
را می تــوان اهمیــت یافتــن روز افــزون ایــن رویکــرد دانســت کــه عــالوه بــر اهمیــت فــرد در 
برخــورداری از یــک زندگــی ســالم، جامعــه نیــز در تأمیــن شــرایط زندگــی ســالم و تأمیــن 

ــد.  ــا می کن ــی ایف ــراد نقــش بی بدیل ــرای همــه ی اف ــان ب ــر درم ــر در ام ــات براب امکان

الزامات و زیرساخت ها الزم برای پایان دادن به شیوع کرونا
ــه طــور ملموســی مشــاهده  ــن رویکــرد را ب ــوان ای ــا، می ت ــروس کرون در خصــوص شــیوع وی
ــا  ــروس کرون ــه شــیوع وی ــان دادن ب ــرای پای ــد کــه ب ــرار دارن کــرد. در یــک ســو، مردمــی ق
توصیــه می شــود در خانــه بماننــد و از ســوی دیگــر ایــن حضــور نیازمنــد الزامــات و 
ــراد از  ــتر اف ــروج بیش ــاز خ ــه س ــد زمین ــک می توان ــر ی ــود ه ــه نب ــت ک ــاخت هایی اس زیرس
خانــه شــود. مثال هــای متعــددی از نبــود ایــن الزامــات و زیرســاخت ها وجــود دارد کــه هــر 
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ــرده اســت.  ــه ک ــه نحــوی از انحــاء آن را تجرب کســی ب
در کنــار ایــن قبیــل الزامــات و زیرســاخت ها، نقــش مؤلفه هــای فرهنگــی اجتماعــی در پایــان 
ــه بیمارســتان ها  ــی ک ــد. در حال ــا می کن ــا نقــش اساســی ایف ــروس کرون ــه شــیوع وی دادن ب
مملــو از بیمارانــی اســت کــه بــه دلیــل نگرانی هایــی از قبیــل احتمــال ابتــال بــه ایــن ویــروس 
ــا  ــالش هســتند ت ــانه ها در ت ــد، رس ــی دانن ــی م ــز درمان ــه مراک ــه ب ــد مراجع خــود را نیازمن
بــا افزایــش آگاهــی از ایــن ویــروس ضمــن موفقیــت در کاهــش رفــت و آمدهــای غیرضــرور، 
تصــورات نادرســت در خصــوص ایــن بیماریهــا را اصــالح نمایــد. در کنــار تــالش رســانه هایی 
ــه و  ــات مغرضان ــی اطالع ــوالن برخ ــا ج ــت، ام ــازی اس ــی س ــا آگاه ــی آنه ــدف اصل ــه ه ک
ــی منتشــر و  ــر جعل ــد. خب ــم می کن ــز مخاطــب را ســر درگ نادرســت در فضــای مجــازی نی
دســت بــه دســت شــده در فضــای مجــازی، اگــر در شــبکه های رســمی هــم تکذیــب شــود و 
گزارش هایــی مبنــی بــر نادرســت بــودن آن ارائــه گــردد، بــاز هــم تأثیــرات اولیــه خــود را بــر 

مخاطــب گذاشــته اســت. 
ــا هــدف  ــا فرصــت مناســبی بــرای بکارگیــری ظرفیت هــای اجتماعــی ب شــیوع ویــروس کرون
مقابلــه بــا خطــرات ســالمت اســت  اســتقبال از چنیــن خبرهایــی کــه در فضــای مجــازی و 
ــن  ــش تعیی ــه نق ــبت ب ــردم نس ــی م ــود، آگاه ــر می ش ــمی منتش ــانه های رس ــی رس ــا حت ی
کننــده انهــا در حفــظ ســالمت خــود را نشــان مــی دهــد. ایــن آگاهــی و حساســیت نســبت بــه 
ــرای بکارگیــری ظرفیت هــای اجتماعــی  ــد شــاخص هــای مهمــی ب موضــوع ســالمت می توان
بــرای مقابلــه بــا خطــرات ســالمت جهانــی از جملــه خطــرات زیســت محیطــی ماننــد آلودگــی 
هــوا و همچنیــن تهدیــدات ناشــی از مســائل سیاســی ماننــد تروریســم زیســتی باشــد. شــیوع 
ویــروس کرونــا بــه طــور مشــخص فرصــت مناســبی بــرای بکارگیــری ظرفیت هــای اجتماعــی 
بــا هــدف مقابلــه بــا خطــرات ســالمت ملــی و جهانــی اســت کــه ممکــن اســت در ســالهای 
ــازد.  ــه س ــر مواج ــدی ت ــدات ج ــا تهدی ــان ها را ب ــالمت انس ــر س ــار دیگ ــرای ب ــش رو ب پی
ــا در نظــر داشــتن مؤلفــه اجتماعــی صــورت  تهدیداتــی کــه اگــر فرهنــگ ســازی مناســب ب
گیــرد، می توانــد علــوم اجتماعــی را بیــش از پیــش بــه بازویــی توانمنــد بــرای علــوم پزشــکی 

در گــذار جوامــع از خطــرات ســالمت تبدیــل کنــد. 
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یادداشت دوم:
آینده ی رسانه های اجتماعی بر اساس عملکرد آنها در بحران کرونا

ویــروس کرونــا کــه از مــاه دســامبر ســال گذشــته در چیــن شــیوع یافــت، بــا ســرعتی چنــد 
برابــر آنکــه انســان ها را مبتــال کــرده باشــد، در فضــای مجــازی تاختــه و شــرکت های بــزرگ 
ــل  ــی از قبی ــه و اقدامات ــددی مواج ــؤاالت متع ــده و س ــا مشــکالت عم ــاوری را ب حــوزه ی فن
جایگزینــی هــوش مصنوعــی را بــه جــای نیــروی انســانی بــر ایــن قبیــل شــرکت ها تحمیــل 

کــرده اســت.
اخبــار و دیدگاه هــای درســت و نادرســت در مــورد ویــروس کرونــا بــه انــدازه ای در شــبکه های 
اجتماعــی گســترش یافتــه کــه نمونــه ی مشــابه ان را تــا پیــش از ایــن در رســانه های اجتماعی 
ــال  ــی در انتق ــش مهم ــانه ها نق ــل رس ــن قبی ــه ای ــد ک ــر چن ــرد. ه ــوان مشــاهده ک ــی ت نم
اطالعــات و اخبــار معتبــر داشــته اند، امــا از ســوی دیگــر مــروج اطالعــات و اخبــار نادرســت 
زیــادی نیــز بوده اند.هــر چــه بــر ســرعت شــیوع ویــروس کرونــا افــروده شــده، کاربــران نیــز 
فعالیــت خــود را در ایــن فضــا افزایــش داده انــد، بــه گونــه ای کــه در برخــی مــوارد، تصمیمــات 
اخــذ شــده از ســوی مقامــات کشــورها مدت هــا پیشــتر در فضــای مجــازی توســط کاربــران 
مــورد بحــث و گفتگــو قــرار می گرفــت کــه از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه درخواســت ها 
ــت اســترالیا  ــزرگ فرمــول وان اســترالیا اشــاره کــرد کــه در نهایــت دول ــزه ب ــرای لغــو جای ب
ــدام  ــا اق ــه دولت ه ــش از اینک ــز پی ــی نی ــای مختلف ــرد. کمپین ه ــدام ک ــر اق ــن ام ــبت ای نس
ــدازی چنیــن مــواردی کننــد، توســط گروه هــای مختلــف در رســانه های اجتماعــی  ــه راه ان ب
فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد تــا اهمیــت اقداماتــی همچــون در خانــه مانــدن، تــالش بــرای 
ــه  ــت فاصل ــداوم دســت ها، و رعای ــان، شستشــوی م ــداد مبتالی ــه اوج رســیدن تع ــز از ب پرهی

را نشــان دهنــد.

رسانه های اجتماعی بستر اطالعات درست و نادرست
ــور  ــت آن به ط ــوز ماهی ــه هن ــا ک ــروس کرون ــوص وی ــده در خص ــد ش ــات تولی ــم اطالع حج
قطــع مشــخص نشــده بــه انــدازه ایســت کــه شــرکت های بــزرگ فنــاوری همچــون گــوگل و 
فیســبوک نیــز قــادر بــه بررســی صحــت ایــن اطالعــات نیســتند. از طرفــی نیــز ایــن شــرکت ها 
مجبــور بــه فرســتادن نیروهــای انســانی خــود بــه خانه هایشــان شــدند و همیــن اقــدام آنهــا را 

در ارائــه ی اطالعــات معتبــر بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه ســاخت.
ــیاری از  ــه بس ــورد توج ــا، م ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی در مقابل ــانه های اجتماع ــرد رس عملک
ــرار گرفتــه اســت.  ــوم اجتماعــی ق رســانه های رســمی و همچنیــن اندیشــمندان حــوزه ی عل
پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی از زمــان گســترش ویــروس کرونــا در دســامبر ســال گذشــته 
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ــد. ــروس بوده ان ــن وی ــه و اغــراق در مــورد ای ــات توطئ ــب نادرســت، نظری بســتر ســیل مطال
رســانه های اجتماعــی نــه تنهــا بــه بســتری بــرای تولیــد محتــوا )فــارغ از صحــت یــا جعلــی 
بــودن آنهــا( تبدیــل شــده، بلکــه حضــور هــزاران هــزاران کاربــر و وجــود پیوندهــا اجتماعــی، 
ــع  ــد. در واق ــش می ده ــانه ها را افزای ــل رس ــن قبی ــتفاده از ای ــه اس ــب ب ــتگی مخاط وابس
ــن  ــی تأمی ــانه های اجتماع ــق رس ــود را از طری ــات خ ــه اطالع ــد ک ــح می ده ــب ترجی مخاط
کنــد. ایــن رفتــار مخاطــب بــه عوامــل متعــدد دیگــری از قبیــل در دســترس بــودن و اســتفاده 

ــز بســتگی دارد. ــی نی ــبکه های اجتماع ــان از ش اس
عــالوه بــر مــردم عــادی، کادر درمانــی نیــز بــرای کســب اطــالع از ایــن ویــروس و آگاهــی از 
تجربــه همــکاران خــود در ســایر کشــورها بــه رســانه های اجتماعــی روی آورده انــد تــا بتواننــد 
اطالعــات دقیق تــری از ایــن ویــروس مرمــوز بــه دســت آورنــد. تجربــه ای کــه شــاید بتــوان آن 
را مقدمــه ای بــر دوران جدیــد توســعه ی ارتباطــات پزشــکان در ســطح جهــان دانســت تــا بــا 

تهدیــدات جــدی کــه قطعیتــی در درمــان فــوری آنهــا وجــود نــدارد، مقابلــه نماینــد.

هوش مصنوعی و تالش برای ارائه اطالعات صحیح
ــبت داده  ــا نس ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــتی ک ــات نادرس ــوع اطالع ــر ن ــر از ه خطرناک ت
ــر  ــز خی ــدگان آن نی ــد ارائه کنن ــی قص ــه حت ــت ک ــده ایس ــی گمراه کنن ــد، توصیه های می ش
ــال  ــروس مبت ــن وی ــه ای ــودکان ب ــه ک ــوع ک ــن موض ــون ای ــتی همچ ــای نادرس ــت. ادعاه اس
ــط  ــی رود، توس ــن م ــه از بی ــر از 27 درج ــای باالت ــروس در دم ــن وی ــه ای ــوند، و اینک نمی ش
صدهــا هــزار کاربــری مشــاهده شــده کــه اگــر بــه ایــن توصیه هــا عمــل کننــد، ســالمت آنهــا 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــرض خط در مع
ــی  ــانی ناش ــروی انس ــود نی ــن کمب ــکی، و همچنی ــان پزش ــا و متخصص ــار دولت ه ــت فش تح
ــا اطالعــات جعلــی در ایــن  ــرای مقابلــه ب ــا، شــرکت های فنــاوری در تــالش ب از شــیوع کرون
ــافت،  ــبوک، مایکروس ــوگل، فیس ــته، گ ــه گذش ــنبه هفت ــتند. روز دوش ــانه ها هس ــل رس قبی
ــا  ــه ب ــد ک ــالم کردن ــترکی اع ــه مش ــدور بیانی ــا ص ــن ب ــت، و لینکدی ــوب، ردی ــر، یوتی توئیت

ــن مشــکالت هســتند. ــع ای ــرای رف ــالش ب ــر در ت همــکاری یکدیگ
در واقــع تــالش ایــن شــرکت ها هنگامــی صــورت می گیــرد کــه بســیاری از کارمنــداِن خــود 
را بــه خانــه فرســتاده اند و اطالعــات نادرســت نیــز روز بــه روز در حــال افزایــش هســتند. از 
ــا بتواننــد  ــه هــوش مصنوعــی )Artificial Intelligence( اســت ت اینــرو تکیــه ایــن شــرکت ها ب
بــر مشــکالت موجــود غلبــه کننــد. اســتفاده از ایــن فراینــد، باعــث شــده کــه ایــن شــرکت ها 
ــل  ــه مســدود ســازند و نارضایتــی غیرقاب ــه طــور ناعادالن ــری بیشــتری را ب حســاب های کارب

پیش بینــی شــده ای بــا تفاســیر مختلــف را در بیــن کاربــران بــه وجــود آورنــد.
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مداخالت انسانی یا هوش مصنوعی
ــترده ای  ــاس گس ــی در مقی ــانه های اجتماع ــه رس ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــاید ای ش
ناگزیــر بــه اســتفاده از مداخــالت هــوش مصنوعــی بــه منظــور جلوگیــری از گســترش اطالعات 
نادرســت هســتند، امــا هنگامــی کــه برخــی سیاســت مداران، روزنامه نــگاران و حتــی مقامــات 
ــه  ــب ب ــد، مخاط ــر می کنن ــا منتش ــروس کرون ــورد وی ــتی در م ــای نادرس ــتی روایت ه بهداش
کــدام فراینــد در مقابلــه بــا اطالعــات نادرســت در فضــای مجــازی اعتمــاد می کنــد: انســان ها 
یــا هــوش مصنوعــی؟ در واقــع، رســانه های اجتماعــی بــه اطالعــات نادرســت، اخبــار جعلــی 
ــا  ــد و ی ــی نشــان نمی دادن ــه چندان ــا توج ــروس کرون ــروز وی ــش از ب ــا پی ــابه ت ــوارد مش و م
اینکــه قصــد نداشــتند ناتوانــی خــود را در مقابلــه و کنتــرل ایــن قبیــل اطالعــات نشــان دهنــد. 
امــا اکنــون اطالعــات ضــد و نقیــض گســترده ای کــه در مــورد ویــروس کرونــا در شــبکه های 
ــات  ــا اطالع ــد ب ــرکت ها بای ــن ش ــه ای ــان داد ک ــود، نش ــت می ش ــه دس ــت ب ــی دس اجتماع
نادرســت مقابلــه کننــد، تــا بتواننــد مســیر رشــد و پیشــرفت خــود را بــا چالــش هــای کمتــری 

طــی کننــد.
چند نکته ی کاربردی در مورد رسانه های اجتماعی

به رغــم باورهــای عمومــی، رســانه های اجتماعــی پدیــده ای جدیــد و منحصــر بــه قــرن بیســت 
ــات  ــعه ی ارتباط ــادی از توس ــای متم ــی قرنه ــه طبیع ــانه ها نتیج ــن رس ــتند. ای ــم نیس و یک
ــا  ــره م ــف زندگــی روزم ــای مختل ــر جنبه ه ــادی ب ــرات زی ــون تأثی ــی هســتند، و اکن اجتماع
ــابه،  ــوارد مش ــاپ و م ــرام، واتس ــبوک، تلگ ــل فیس ــی مث ــانه های اجتماع ــاس رس ــد. اس دارن
ــخص روی  ــر دو ش ــد ه ــان می کن ــه بی ــت ک ــی” اس ــه جدای ــش درج ــام “ش ــه ای بن نظری
ــا  ــد.  م ــرار می کنن ــاط برق ــم ارتب ــا ه ــر ب ــا کمت ــطه و ی ــش واس ــا ش ــا ب ــن تنه ــره ی زمی ک
در جهــان کوچکــی زندگــی می کنیــم یعنــی اگــر شــما قصــد داشــته باشــید بــا فــردی کــه 
ــا شــش واســطه  ــرار کنیــد، در نهایــت ب در رســانه های اجتماعــی عضویــت دارد، ارتبــاط برق
ــن  ــم. ای ــا در جهــان کوچکــی زندگــی می کنی ــی، م ــن یعن ــرار می شــود. ای ــاط برق ــن ارتب ای
ــن  ــر اســت از ای ــس بهت ــا فرصــت اثرگــذاری می دهــد. پ ــک از م ــر ی ــه ه ــان کوچــک ب جه
فرصــت بــه بهتریــن شــکل اســتفاده کنیــم. در حــوزه ی اطالع رســانی، هــر خبــر یــا مطلبــی 
ــا ســالمت کــه در صحــت آنهــا شــک و تردیــد هســت را  به ویــژه اخبــار و مطالــب مرتبــط ب
بــه اشــتراک نگذاریــم. زیــرا ایــن قبیــل اخبــار و اطالعــات می تواننــد باعــث ایجــاد اضطــراب 

ــراد شــوند. ــی و پیامدهــای منفــی متعــددی در اف و نگران
ــا ایــن  ــا شــیوع یافتــه، اخبــار و مطالــب مرتبــط ب در شــرایط فعلــی هــم کــه ویــروس کرون
ــه  ــی را ب ــر مطلب ــم. ه ــری کنی ــر پیگی ــمی و معتب ــای رس ــال ه ــع و کان ــروس را از مناب وی
ســادگی بــه اشــتراک نگذاریــم. اگــر اخبــار و یــا مطالــب منفــی دریافــت می کنیــم کــه حــال 
مــا را خــوب نمی کننــد و یــأس و ناامیــدی نــق زدن بــه جــای نقــد ســازنده در آنهــا اســت، 

ــم. ــز کنی از انتشارشــان پرهی
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حتــی ایــن قبیــل اخبــار و مطالــب را بــرای اعضــاء خانــواده خــود هــم نخوانیــم و در گروه هــای 
خانوادگــی بــه اشــتراک نگذاریــم. در ایــن روزهــا کــه مــدت بیشــتری در کنــار اعضــاء خانــواده 
ــم،  ــاری کــه در رســانه های اجتماعــی مشــاهده می کنی ــب و اخب هســتیم، در خصــوص مطال
ــواده  ــای خان ــا و اعض ــال م ــات ح ــار و اطالع ــن اخب ــر، ای ــت اگ ــم. در نهای ــو کنی گفت وگ
خودمــان را خــوب کــرد، می توانیــم نســبت بــه اشــتراک آنهــا اقــدام کنیــم تــا حــال دیگــران 

را نیــز خــوب کنیــم.
سخن پایانی

بــه نظــر می رســد ویــروس کرونــا بعــد از پایــان یافتــن، تغییــرات عمــده ای در جهــان ایجــاد 
ــی  ــن، یک ــور یقی ــه ط ــود. ب ــامل می ش ــف را ش ــای مختل ــرات حوزه ه ــن تغیی ــه ای ــد ک کن
ــت،  ــده اس ــرزه در آم ــه ل ــه ی آن ب ــا بدن ــروس کرون ــا وی ــه ب ــی ک ــن حوزه های از اصلی2تری
ــش  ــدی را پی ــن پیام ــا چنی ــه تنه ــه ن ــتند ک ــا هس ــوای آنه ــی و محت ــانه های اجتماع رس
بینــی نمــی کردنــد، بلکــه اکنــون نیــز نســخه ی اولیــه ی آنهــا )اســتفاده از هــوش مصنوعــی( 

ــت. ــاخته اس ــه س ــددی مواج ــؤاالت متع ــا س ــرکت ها را ب ــن ش ــان ای صاحب
رســانه های اجتماعــی اگــر در مســیر ارائــه ی اطالعــات درســت گام برندارنــد و اســتراتژی های 
ــارد و 800  ــا جمعیــت بیــش از ســه میلی ــه تنه ــد، ن ــن نکنن ــن حــوزه تعیی مشــخصی در ای
ــران فعلــی خــود را کــه معــادل 49 درصــد از جمعیــت جهــان اســت از  میلیــون نفــری کارب
رفتــه رفتــه از دســت مــی دهنــد، بلکــه بــا ارائــه ی اطالعــات نادرســت می تواننــد آســیب های 
ــاد  ــره ایج ــی، و غی ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــدی در بخش ه ج

نماینــد.
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یاد

کرونا  و برجسته سازی مسئله ی حکمرانی

ــش  ــه بی ــی اســت ک ــای بحران در موقعیت ه
)governing( ــی ــئله ی حکمران ــش مس از پی
)state( حکومــت  می شــود؛چونکه  جــدی 

قاعدتــاً از "قــدرت فائقــه مشــروع" برخــوردار اســت، الزم اســت نمــود ایــن قــدرت )power( را 
در مدیریــت نیــروی انســانی و منابــع مــادی و معنــوی در ایــن موقعیت هــای خــاص بــه نحــو 
واضحــی نشــان دهد.هــر چنــد مســئله ی حکمرانــی همیشــه و در وضعیت هــای عــادی بــوده 
اســت امــا در موقعیت هــای بحرانــی عــام، قــوت و ضعــف حکمرانــی، بیشــتر معلــوم می شــود 
و از ایــن جهــت موقعیــت خوبــی بــرای تحلیــل وضعیــت اســت. البتــه بایــد گفــت در جوامعــی 
کــه مشــکل مشــروعیت )legitimacy( دارنــد در موقعیت هــای بحرانــی بــا مســئله "امنیــت" در 
ســطح ملــی آن نیــز بــه نحــو جــدی مواجهــه می شــوند.به عبــارت دیگــر مقولــه حکمرانــی در 
"دولــت مــدرن" )modern state( مطــرح اســت و در دولــت مــدرن بایــد اول مســئله مشــروعیت 

ــت  ــر اولوی ــروعیت، دیگ ــئله مش ــوب، مس ــی خ ــا حکمران ــق ب ــا در تلفی ــد ی ــده باش ــل ش ح
نداشــته باشــد.

بدتریــن شــیوه های حکمرانــی ایــن اســت کــه مســایل یــک جامعــه در زمــان خــودش حــل 
ــه بحــران  ــی ک ــا مســئله ی حکمران ــه تنه ــه ن ــار شــود ک نشــود و مشــکل روی مشــکل تلنب
ــل  ــه ای عم ــه گون ــد ب ــی )state( بای ــر حکومت ــی آورد؛ ه ــه م ــه صحن ــم ب ــروعیت را ه مش
ــی کــه  در  ــه ی حکمران ــا مســائل انباشــت شــده نداشــته باشــد.  مطــرح شــدن مقول ــد ت کن
راســتای "مدیریــت کیفیــت" بــوده بــا هــدف جلوگیــری از ظهــور و بــروز بحران هــا و شــکاف 
ــا  ــر اساســی حکومت ه ــه تغیی ــا ب ــن بحران ه ــوالً ای ــه معم ــه اســت ک ــای جــدی در جامع ه
ــا  ــی ب ــز روی حکمران ــت. تمرک ــده اس ــر می ش ــگ منج ــا و جن ــورش، کودت ــالب، ش ــا انق ب

عبدالرحمن حسنی فر، عضو 
هیأت علمی پژوهشکده ی تاریخ 

پژوهشگاه، درباره ی مسئله ی حکمرانی، 
جهانی شدن و سالح بیولوژیک در 

ارتباط با کرونا یادداشت هایی نوشته اند 
که در ادامه از نظرتان می گذرد:
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هــدف تقلیــل دادن مســائل در حــد آن )حکمرانــی( کــه "مدیریــت کیفیــت" اســت، بــوده تــا 
اینکــه مســائل جامعــه بــه حــوزه ی حاکمیــت و حکومــت ارتبــاط داده شــود کــه منجــر بــه 
شــکل گیری دوگانه هــای نادرســتی چــون "یــا پذیــرش یــا رد"، "یــا انقالبــی یــا ضــد انقــالب"، 
ــره  ــان و شــجاع" و غی ــا قهرم ــا ترســو و محافظــه کار ی ــا ضــد حکومــت"، "ی ــی ی ــا حکومت "ی
ــا و  ــروزه روش ه ــت، ام ــه حاکمی ــی و ن ــا در حــد حکمران ــل دادن بحران ه ــرای تقلی ــود. ب ش
ســازوکارهایی چــون دموکراســی مشــارکتی بــا برقــراری گــردش نخبــگان، نظــارت رســانه ها، 
ــه در  ــرژی جامع ــا ان ــده ت ــه وجــود آم ــره ب ــری و غی ــی و حداکث ــت، مشــارکت های محل رقاب

درون خــودش تخلیــه شــود.
ــر  ــی در نظ ــا حکمران ــبت آن را ب ــم و نس ــا می روی ــران کرون ــراغ بح ــه، س ــن مقدم ــا ای ب
ــی  ــه ی  ایران ــرای جامع ــی ب ــوزه ی حکمران ــوع را در ح ــا موض ــد ت ــا چن می گیریم.بحرانکرون

ــرد: ــته ک برجس
ــاخت های  ــل زیرس ــط دارد مث ــه آن رب ــه ب ــی ک ــت موضوعات ــالمت" و اهمی ــث "س اول، بح
ــکی و  ــتان و کادر پزش ــا بیمارس ــه ت ــتی گرفت ــواد بهداش ــتی؛ از دارو و م ــی و بهداش درمان

ــوزه. ــن ح ــاز ای ــورد نی ــش م ــم و دان ــتاری و عل پرس
دوم،"مدیریــت امکانــات و اســتلزامات آرامشــی و آسایشــی مــادی و معنــوی مــورد نیــاز ایــن 

حــوزه.
)good governance( ســوم "مســئله کــم کردن تبعــات منفی متفــاوت بحــران". حکمرانــی خــوب

در بحران_کرونــا، ظرفیــت محتوایــی یــک نظــام بــه نحــو عــام اســت کــه مطمئنا تصــدی آن با 
عقــال و خردمنــدان جامعــه باشــد.این حــوزه منطقــا بایــد از "شفافیت"،"پاســخگویی"، "انتقــاد"، 
"انعطــاف" و "علــم") داده هــا و تحلیــل( برخــوردار باشــد تــا از یــک طــرف احســاس "امنیــت 
و آرامــش" و از طــرف دیگــر تصمیم گیــری درســت و خیــر را بــه "حــوزه ی عمومــی" منتقــل 
کند.ایــن تــوان و ظرفیــت، جنبــه تاریخــی، مدیریتــی و جامعــه ای دارد و بایــد بــا تمــام قــوا 

از آن مراقبــت و محافظــت کــرد 
حرکت هــای  و  هیجــان  از  و 
کــور و کوتــاه مــدت و مقطعــی, 
ــت  ــت. ظرفی ــش داش دور نگه
حکمرانــی، دیــدن تمــام مــردم 
یــک جامعــه از یک طــرف و 
همســویی بــا عقــل و خــرد 
جامعــه ی جهانــی بــا هــدف 
آرامــش  و  "امنیــت  تحقــق 
عمومــی" از طــرف دیگــر اســت. 
هــر گونــه کنــش و فعالیتــی در 
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جامعــه از ســر نــوع دوســتی، دلســوزی، انســان دوســتی و غیــره از جانــب تــک تــک مــردم یــا 
بــه صــورت گروهــی و انجمنــی بــرای تحقــق "امنیــت آرامــش عمومــی" انجــام شــود بایــد در 

ــت آن باشــد. ــی و تقوی ــه حکمران ــار و کمــک ب کن
ــراوان دارد و در حوزه هــای متفــاوت  ــت مــدرن"، جــای بحــث ف ــی در "دول مســئله ی حکمران
ــی مطــرح  ــا و مباحث ــل ه ــوط می شــود الزم اســت، تحلی ــوم انســانی مرب ــی عل ــه اهال ــه ب ک

شــود.

یادداشت دوم:
جهانی شدن 

و مسئله ی پررنگ شدن "مرز" و "ناسیونالیسم" در فضای کرونایی 

ــازی  ــای مج ــی فض ــای ارتباط ــات  و ابزاره ــترش ارتباط ــر گس ــت به خاط ــه اس ــد ده چن
ــده  ــته ش ــرح و برجس ــی" مط ــان وطن ــدن")globalization( و "جه ــون "جهانی ش ــی چ مفاهیم
ــی  ــاال فرق ــی؛ ح ــای جهان ــردن در فض ــی ک ــی زندگ ــی یعن ــدن و جهان وطن است.جهانی ش
ــی  ــی زندگ ــن فضــای جهان ــی در ای ــه نوع ــده باشــی ب ــا تولید کنن ــده ی ــد مصرف کنن نمی کن

می کنــی.
ــارکت  ــازی")globalism(، مش ــه "جهانی س ــدن" و ن ــر "جهانی ش ــی در تعبی ــای جهان ــر فض تأثی
در زندگــی جهانــی اســت و بــه نوعــی مصــداق ایــن گــزاره ی حکیمانــه ســعدی اســت که"بنــی 
ــای  ــه در معن ــری و چ ــای تأثیرپذی ــه در معن ــارکت چ ــس مش ــک پیکرند".ح ــای ی ادم اعض
ــه مســیر و حرکــت انســان در حیاتــش اســت. تأثیرگــذاری و کنشــگری، رویکــردی مثبــت ب

ــتند و  ــل هس ــم وص ــه ه ــر ب ــاء بش ــت ابن ــان داد سرنوش ــرف نش ــک ط ــا از ی بحران_کرون
ــا  ــان داد دولت ه ــر نش ــرف دیگ ــی از ط ــت ول ــدم برداش ــد ق ــدن بای ــتای جهانی ش در راس
می تواننــد مرزهــای ملــی خــود را پررنگ تــر کننــد و بــا نگاهــی بــه خــود بــه شــدت محلــی 

ــد. عمــل کنن
هــر چنــد در بحــران کرونــا، بــه قــول هابرمــاس تصمیم گیــری در شــک و تردیــد و "ندانســتن" 
انجــام می شــود امــا این بحــران شــکل دهنده بــه وضعیــت خاصــی اســت کــه نقــش دولت هــا 
ــون  ــی چ ــا در بحران های ــی آن ه ــر از نقش آفرین ــا فرات ــش دولت ه ــد.  نق ــته تر می کن را برجس
شــورش و ناامنــی ، جنــگ، زلزلــه و  ســیل است.سیاســتگذاری مناســب، اســتفاده از ظرفیت هــا، 
حــل دوگانــه ی معیشــت و ســالمت، تعطیــل نشــدن زندگــی و فعالیــت در حــوزه ی عمومــی 
ــتره ی  ــت در گس ــه دول ــت ک ــی اس ــه نقش های ــران از جمل ــی بح ــات منف ــردن تبع ــم ک و ک
عمومــی و در فضایــی ویترینــی و شیشــه ای انجــام  می دهــد و ایــن بــا بــروز مشــکل انتخــاب 
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در نگهــداری یــا حــذف افــراد در بیمارســتان ها، مســئله ســالمت یــا چرخیــدن چــرخ اقتصــاد 
و غیــره در بحــران کرونــا، کارهــا را ســخت تــر می کنــد.

در موقعیــت کرونایــی و فضــای جهانی شــدن، نشــان  داده کــه همدلــی و ارتباطــات جهانــی و 
ملــی زیــاد اســت: از یــک طــرف پیگیــری فعاالنــه و در راســتای گاهــی معطــوف بــه کنــش، 
ــن  ــه ای ــی ک ــه جاهای ــردن ب ــک ک ــالش در کم ــران، ت ــن بح ــاوت ای ــوالت متف ــار و تح اخب
بحــران، مشــکالت بیشــتری ایجــاد کــرده، انجــام می شــود و از طرف دیگــر ، همدلــی و 
همراهــی داخلــی جهــت محافظــت و مراقبــت مــردم از یکدیگــر در ســطح و عمومــی و ملــی 
ــال  ــدی در ح ــور ج ــه ط ــک چیز ب ــا ی ــی ام ــت. در موقعیت کرونای ــده اس ــر ش ــاد  ت ــز زی نی
برجســته تر شــدن اســت و آن پررنــگ شــدن "مــرز" و ظهــور "ناسیونالیســم جدیــد" اســت کــه 

ــا فضــای جهانی شــدن اســت. ــل ب ــی در تقاب ــه نوع ب
 پررنــگ شــدن مــرز و ظهــور ناسیونالیســم جدیــد باخاطــر احتمــال کمبــود امکانــات، مراقبــت 
از ورود عوامــل بیرونــی آلــوده، مســئله ی حفــظ و صیانــت ذات اســت کــه ایــن برخــالف مســیر 
ــا مدیریــت مناســب  ــرا روی از آن ی ــده، مســتلزم ف و حرکــت جهانی شــدن اســت و ایــن پدی
اســت. کنتــرل مــرز و تقویــت ناسیونالیســم در فضــای کرونایــی، بــا هــدف مراقبــت از خــود 
اســت. امــا مســئله  ایــن  اســت کــه اوالً در فضایــی کــه خیلــی از کشــورها در تعامــالت جهانــی 
هســتند و "اســتقالل" و "رونــق اقتصــادی" را در ارتباطــات حداکثــری می داننــد ظهــور ایــده ی 
ــی متوجــه کنــد  ــه چــه چیزهای ــد ب ــی( را بای ــا )جامعه ی ایران کنتــرل مــرز و ناسیونالیســم م

کــه برخــی از آنهــا ذکــر می شــود:
ــا بــه معنــی عــدم ارتبــاط بــا جهــان  1.توجــه بــه مــرز و ظهــور ناسیونالیســم ناشــی از کرون
نیســت و از ایــن موقعیــت بایــد جهــت تعامــل بیشــتر خصوصــا در دریافــت امکانــات و کســب 

تجربــه و انتقــال و تعامــل متقابــل اســتفاده کــرد.
2.ناسیونالیســم نبایــد بــه معنــی "قــوم گرایــی" کــه مســئله ای به طــور عمــوم سیاســی اســت، 
تعبیــر شــود هــر چنــد مطالبــات متفــاوت  و از جملــه مطالبات قومــی در جامعه ایرانــی انباشــته 

شــده و تــا حــد امــکان بایــد بــا حکمرانــی مناســب بــرآورده شــوند.
3.مســئله ی مــرز و ناسیونالیســم جدیــد بایــد بــه ارتقــاء کیفیــت حکمرانــی در داخــل ایــران 
بیانجامــد و شــهروندان از مزایــای آن بــه طــور مشــخص بهره منــد بشــوند و ایــن بــا مقایســه 
ــتگذاری ها  ــات و سیاس ــه ی امکان ــا و تهی ــات و برنامه ه ــه ی اقدام ــی در زمین ــواع حکمران ان

ــود. ــل می ش حاص
4.کنتــرل مــرز و ناسیونالیســم بایــد بــه تقویــت "حــوزه ی عمومــی" و ارتقــاء نظــام مراقبــت از 

آن از طریــق گســترش "رســانه های متفــاوت" شــود.
ــوزه ی  ــی" در ح ــارکت مردم ــت "مش ــه تقوی ــد ب ــم بای ــور ناسیونالیس ــرز و ظه ــرل م 5.کنت
ــود. ــر ش ــی" منج ــاء "دموکراس ــری و در کل، ارتق ــد تصمیم گی ــود فراین ــارت، بهب ــت و نظ مراقب
6. بــه بهانــه ی کنتــرل مــرز و ناسیونالیســم برخــی از کشــورها می تواننــد بــا هــم در فضــای 
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ــکاالت و  ــر، اش ــت نســبی یکدیگ ــتفاده از مزی ــا اس ــالف و ب ــا ائت ــوند و ب ــی متحــد ش کرونای
نواقــص بــه وجــود امــده را برطــرف کننــد.

آنچــه کــه معلــوم اســت ایــن اســت کــه کرونــا، مشــکلی اســت کــه مــا را بــه خودمــان بیشــتر 
متوجــه کــرده اســت؛ شــاید حــس "مراقبــت از خــود" را افزایــش داده ولــی از آنجــا کــه مســیر 
حرکتــی جهانــی در تعامــل و ارتبــاط بــوده ظهــور ایــن مشــکل و تبعــات ناشــی از آن بایــد 
ــال  ــن ح ــم و در عی ــرار بگیری ــدن" ق ــیر "جهانی ش ــب2تر در مس ــه مناس ــد ک ــا را وادار کن م

ســازوکارهای تقویــت خــود را بهبــود ببخشــیم کــه بــه برخــی از انهــا هــم اشــاره شــد.

یادداشت سوم:
کرونا، سالح بیولوژیکی و وظیفه ی ما 

ــه از ایــن جهــت کــه  ــا را شکســت می دهیم"موافــق نبــودم ن ــا  عبــارت "مــا کرون از روز اول  ب
مــا نمی توانیــم بــر ایــن معضــل، فائــق آییــم بلکــه از ایــن جهــت کــه اوالً مفهــوم "شکســت"، 
ــا توجــه بــه گســترگی  مفهومــی نســبی اســت.دوماً مفهومــی در ادبیــات جنــگ اســت کــه ب
ــر  ــا( ب ــای کرون ــده )تروم ــن پدی ــه ای ــرات منفــی ک ــر ناشــی از آن و تأثی ــال و مــرگ و می ابت
ــور  ــن منظ ــرای ای ــل "شکســت" ب ــی مث ــی آورد، مفهوم ــردم آورده و م ــی و معیشــت م زندگ
مناســب نیســت. ممکــن اســت ســوال شــود چــه مفهومــی مناســب تــر اســت کــه مــی تــوان 
ــاید  ــه باشد.ش ــراد جامع ــوان اف ــئولیت و ت ــع مس ــد تاب ــم بای ــا و مفاهی ــرح گزاره ه ــت ط گف
اســتفاده از مفاهیمــی چــون کنتــرل، مهــار، پیشــگیری، درمــان، بهداشــت، قرنطینــه، مدیریــت 
و غیــره  مناســب تر باشــد. شــهروندان عــادی مطمئنــاً بایــد پیشــگیری کننــد و الزامــات آن  را 
رعایت کننــد مثــل رعایــت بهداشــت و قرنطینــه کــردن؛ پزشــک و پرســتار بایــد درمانگــری 
کننــد؛ کادر مرتبــط بــا بیمارســتان بایــد تجهیــزات را تهیــه نماینــد و مدیــران مســئول نیــز 

بایــد اســتلزامات ایــن امــر را تهیــه تــدارک و تهیــه ببیننــد.
ــه در  ــان برنام ــل مهم ــه فای ــرده ک ــش ک ــه ای پخ ــیما، برنام ــدا و س ــق ص ــبکه اف ــرا ش اخی
ــک  ــا ی ــروس کرون ــد وی ــا می کن ــه ادع ــت ک ــترش اس ــال گس ــی در ح ــبکه های اجتماع ش
ــی و  ــش ژن ایران ــه آزمای ــه ب ــا طراحــی مؤسســاتی ک ــکا ب "ســالح بیولوژیکــی" اســت و آمری

ــاً  ــران ســاخته اســت. قاعدت ــه چیــن و ای ــروس دست ســاز را علی ــن وی ــد ای چینــی می پردازن
چنیــن ادعایــی ابعــاد متفاوتــی دارد کــه می تــوان بــه برخــی از ایــن ابعــاد پرداخــت: نفــس 
ادعــا بــه شــرط ارائــه ی مســتندات وافــی و کافــی، مشــکلی نــدارد و البتــه صحــت و ســقم  آنهــا 

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق ــد توســط صاحب نظــران مربوطــه م ــز بای نی
ــت و  ــدی نیس ــد تردی ــکل دارن ــام ج.ا.ا مش ــا نظ ــکا ب ــای آمری ــت و دولت ه ــه حکوم در اینک
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ــه ی  ــا کل جامع ــی آن ه ــات منف ــه تبع ــد ک ــع کرده ان ــان وض ــه ایرانی ــم علی ــی ه تحریم های
 ایــران را در برگرفتــه اســت. امــا اوالً ســؤال ایــن اســت بــا فــرض وجــود "ســالح بیولوژیکــی" 
ــدام  ــن اق ــا ای ــرد؟ آی ــه کار ب ــان ب ــهروندان و غیرنظامی ــه ش ــی علی ــه راحت ــوان ب ــر می ت مگ

ــت جنگــی نیســت؟ مصــداق جنای
ــه اضمحــالل و سراشــیبی ســقوط رســیده  ــا تمــدن بشــری آنقــدر ب ســؤال دیگــر اینکــه آی
اســت کــه علیــه دو ملــت چیــن و ایــران حملــه بیولوژیکــی صــورت گیــرد و صــدای وجــدان 
ــون  ــته چ ــای بخت برگش ــن ایتالیایی ه ــه ای ــر اینک ــؤال دیگ ــد؟ س ــی در نیای ــی جهان عموم
ژن هاشــان شــبیه ایرانی هاســت چــرا بایــد بــه درد مــا گرفتــار شــوند و کســی از عامــل کــه 
ــت  ــروزه از حال ــا، ام ــروس کرون ــه وی ــی اســت ک ــن در حال ــکا باشــد شــاکی نباشــد؟ ای امری
ــادا  ــکا و کان ــی آمری ــیده و حت ــری )pandemic( رس ــت عالم گی ــه حال ــری )epidemic( ب فراگی
ــا  ــه روی اروپایی ه ــش را ب ــکا مرزهای ــه امری ــه ای ک ــت به گون ــده اس ــم درنوردی ــا را ه و اروپ
بســته اســت و تــن بــه تبعــات منفــی ایــن اقــدام از قبیــل ســقوط بــازار ســهام نیــز داده اســت.

بــه نظــر می آیــد بحــث "ســالح بیولوژیکــی" می توانــد فرضیــه ای قابــل بررســی باشــد امــا در 
حــال حاضــر، مدیریــت ایــن معضــل کــه پرداختــن بــه دو  وظیفــه ی "پیشــگیری" و "درمــان" 
ــد در بحــث "پیشــگیری"  ــرار داشــته باشــد. هــر چن ــی ق ــت اصل ــد در اولوی ــا اســت بای کرون
ــه ی  ــدند و احال ــت نش ــدان مدیری ــد وارد  می ــام ق ــور، تم ــس جمه ــت و رئی ــان"، دول و "درم
ــن عــدم ورود  ــود. ای ــوان آن خــارج ب ــا از ت ــه شــد کــه مطمئن ــک وزارتخان ــه ی ــاً ب ــر صرف ام
کامــل، محــل بحــث و ســوال اســت در جــای خــود الزم  اســت بررســی شــود. در حــال حاضــر 
چونکــه تــرس روانــی و فشــار واقعــی و عینــی مربــوط بــه ابتــال و مــرگ و بــروز تبعــات ناشــی 
ــریع  ر  ــه س ــر چ ــیوع ه ــره ی ش ــد زنجی ــود دارد، بای ــی وج ــا در جامعه ایران ــوارض کرون از ع
ــا در صــورت شناســایی  گسســته شــود و بحــث "پیشــگیری"، بیشــتر جــدی گرفتــه شــود. ت
مبتالیــان، "درمــان" الزم هــم صــورت گیــرد. ورود نیروهــای مســلح حتمــا می توانــد در ایــن 
وضعیــت فعلــی ایــران، کمــک خوبــی باشــد ولــی نکتــه ای کــه بایــد در عرصــه ی حکمرانــی 
بــه دقــت مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه نبایــد جــای "فرمانــده" و "فرمانبــر" عــوض 
ــده و فرمانبــر در دوران جدیــد ســازوبرگ متفاوت تــری از  شــود. هرچنــد ایــن مفاهیــم فرمان
گذشــته پیــدا کردنــد. بحــث حکمرانــی همانطــوری کــه در یادداشــت های دیگــر گفتــه شــد 
بــا مشــارکت اجــزا و ســازمان های متفــاوت، مســتلزم تقســیم کار و رعایــت حــدود همدیگــر 
ــردن و  ــه و فضــل ک ــار لحی ــه اظه ــداف اســت و ن ــا و اه ــه پیشــبرد کاره ــردن ب و کمــک ک
مدیریــت جزیــره ای و هــر کــس از طرفــی کشــیدن و مصــادره ی اقدامــات صــورت گرفتــه بــه 

نفــع خــود اســت.
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ت ها
داش
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کرونا و پرسش فلسفی از ما

موجــودی  انســان  آیــا  کــه  ســؤال  ایــن 
از مهم تریــن  یکــی  بــراِی دیگــری،  اســت 

ــان  ــم زم ــه ســال 1396 و ه ــرار دارد. ب ــا ق ــش روی م ــک پی ــه هم این ــی اســت ک اِنگاره های
بــا حــوادث و رویدادهــای ناگــوار آن زمــان، یادداشــتی بــا عنــوان »تأملّــی بــر مفهــوم یــأس 
اجتماعــی« نوشــتم کــه از منظــر مطالعــات روش شــناختی و به عنــوان یــک منتقــد فلســفی، 
از پنــج الیــۀ مفهومــِی یــأس فــردی، یــأس جمعــی، یــأس عمومــی، یــأس اجتماعــی و یــأس 
تمدنــی یــاد می کــرد و در نهایــت بــر ســه ضــرورت پژوهشــی تأکیــد شــد، یعنــی اهمیــت 
مطالعــات تمدن پژوهــی، رونــق مباحــث روش شناســی و نقــد علمــی و ِمتدیــک مبانــی علــوم 
انســانی معاصــر. هــم اکنــون نیــز آن تحلیــل و زاویــه دیــد، پیاپــی زنــده اســت و می توانــد 

ــد. ــی باش ــه جهان ــود و جامع ــه خ ــه جامع ــرایط امروزین ــه ش ــا ب ــگاه م ــد ن پیش درآم
بنابــر نقلــی، »آرتــور شــوپنهاور« در قاعــده 19 »هنــر خوشــبختی« می گویــد در مــورد هیــچ 
رویــداد و پیشــامدی، نــه هلهلــه بی انــدازه و نــه نالــه و زاری بی انــدازه ســرکنید، زیــرا اصــل 
ــون  ــن دگرگ ــخ و بُ ــداد را از بی ــت آن روی ــن اس ــر آن ممک ــور، ه ــام ام ــری تم دگرگون پذی
کنــد. توصیــه ی سرمســتانه وی پــس از ایــن مقدمــه آن اســت کــه در هــر زمــان، تــا حــد 
ــن را حکمــت زندگــی  ــا آنجــا کــه وی ای ــد ت ــذت ببری امــکان سرخوشــانه از زمــان حــال ل

می نامــد.
ــن  ــه در چنی ــود ک ــرمغزانه آن ب ــه س ــاید توصی ــم، ش ــی وی را بپذیری ــه منطق ــر مقدم اگ

حجت االسالم والمسلمین 
سیدحسین حسینی، عضو هیأت علمی 

پژوهشکده ی اندیشه ی سیاسی، انقالب و 
تمدن اسالمی، در پاسخ به پرسش هایی 
درباره ی کرونا و پرسش های بنیادینی 

که برای انسان به وجود آورده، یادداشتی 
اختصاصی برای خبرگزاری ایکنا ارسال 

کرده که در ادامه متن آن از نظر 
می گذرد:



ت ها
یادداش

            122                                                                پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   

ــی  ــات زندگ ــت حی ــه حکم ــر، ب ــن ام ــه ای ــیم ک ــتر بیندیش ــت بیش ــزاوار اس ــی، س مواقف
ــا قاعــده 10 وی نیــز ســازوارتر  ــه ب ــد و هــر آینــه ایــن توصیــه خردمندان نزدیک تــر می نمایان
اســت کــه اگــر می خواهــی همــه چیــز در چنــگ تــو باشــد، خــود را بــه زیــر ســیطره عقــل 
در بیــاور )شــاید شــوپنهاور در آغــاز تحریــر ایــن قواعــد، هنــوز بــه سرَمســتِی عمیــق دســت 

ــوده اســت(. ــه حــال ب ــال ب ــه و در مســیر ســیر از ق نیافت
ــه  ــر را ب ــان معاص ــه انس ــت ک ــتنگاه هایی اس ــۀ ُجس ــد آن از جمل ــی مانن ــا و رخدادهای کرون
پرســش های بنیادیــن واداشــته اســت. آیــا انســان معاصــر بــه دوره ای وارد می شــود کــه از آن، 
بــه عصــِر »تمــدن بی جامعــه« بایــد یــاد کــرد؟ یعنــی افســونی از تمــدِن انســاِن تنهــا؟ چگونــه 
می تــوان فــرض کــرد تمدنــی در ظــرِف تحّقــق بــه ســر بـَـرد اَمــا فــارق از جامعــه و نظامــات 
اجتماعــی باشــد و چگونــه می تــوان تصــور کــرد تمدنــی بشــری وجــود داشــته اَمــا انســان، در 
مرکــز و محــور آن، تنهــاِی تنهــا باشــد؟ »لودویــگ ویتگنشــتاین« می گفــت پیوســته فرامــوش 
می کنیــم تــا اعمــاق مســئله پیــش رویــم و بــه بـُـن موضــوع بپردازیــم و معمــوالً عالمــت ســؤال 
را بــه انــدازه کافــی بــه عمــق مطلــب نمی کشــانیم؛ هم ســاز بــا ایــن ســخن، بایســتی بــه وی 
گفــت هنگامــی می تــوان در بــاب موضوعــی، پرســش عمیــق فلســفی طــرح کــرد کــه نســبت 
روابــط و دادوســتد آن موضــوع را در نظــام تعاملــی روابــط و کنش هــای آن ســنجید واال طــرح 
پرســش های بنیادیــن، صرفــاً حاصــل نبــوغ خــدادادی نیســت. پرســش روشــن ایــن اســت کــه 
نســبت کرونــا بــا انســان معاصــر و تمــدِن غالــب چیســت؟ و بــا چــه روش و ســپس، نظریــه ای 

علمــی می تــوان ایــن مســئله را تحلیــل و بــرای آن، نظریه پــردازی کــرد؟
یکــی از نقــاط شــروع جالــب در ایــن جســتار، می توانــد ســنجه ســخن ویتگنشــتاین در 1930 
ــرفت محور  ــدن پیش ــا روح تم ــاوت ب ــود را متف ــز، روح کار خ ــه وی نی ــت ک ــد؛ از آن جه باش
ــا آن قلمــداد می کــرد. چــرا؟ ظاهــراً یکــی از دالیــل  اروپایــی و آمریکایــِی معاصــر و بیگانــه ب
مخالفــت عمیــق وی، مشــخصۀ عصــر کنونــی یعنــی علــم پرســتی بــود کــه »ری مانــک« نیــز 
ــتی را  ــه های علم پرس ــت ریش ــر اس ــا بهت ــت، اَم ــته اس ــاراتی داش ــه آن اش ــود ب ــاب خ در کت
ــدن،  ــن تم ــه ای ــرا ک ــود؛ زی ــال نم ــی دنب ــر غرب ــدن معاص ــه ای تر تم ــای ریش در پارادوکس ه
ــان،  ــه »انس ــال آن ک ــود؛ ح ــل نب ــوالً اصی ــه اص ــیده ک ــر بخش ــان معاص ــه انس ــی را ب اصالت

موجــودی اســت کــه اصالتــاً اصیــل اســت«. 
اصالــِت مقتضــای ایــن تمــدن، اصالتــی اســتقاللی بــود اَمــا، بــرای هویــت غیراســتقاللِی انســان؛ 
ــم و آدم،  ــق برعالَ ــکان ســیطره مطل ــه تســلط و ام ــاور ب ــازوکار آن، ب ــائقه س ــه س ــی ک اصالت
ــود،  ــّوق برخ ــز؛ تف ــزی ج ــکارا چی ــود و آش ــتی ب ــتی و نیس ــی هس ــان، و گوی ــان و انس جه
ــیاق انســان در هســتی،  ــه س ــال آنک ــوظ؛ ح ــدا نب ــر خ ــّوه ب ــی تف ــت و حت ــی برطبیع چیرگ
ــود  ــده نب ــز بری ــی خــود نی ــه پیرامون ــط چندگان ــز از رواب ــود و هرگ »موجــودی در رابطــه« ب

اســت.
ــه  ــلطه قهری ــد را س ــم در دوره جدی ــش عل ــن« در 1620، نق ــیس بیک ــه »فرانس ــی ک از زمان
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بــر طبیعــت و حکومــت بــر آن دانســت تــا طبیعــت را مجبــور ســازد زمینــه قــدرت و ثــروت 
مــادی بشــر را فراهــم ســاخته و اســرار درونــی خویــش برمــال ســازد، تــا 1977 کــه امثــال 
»مارتیــن هایدگــر«، نقطــه مشــترک تمامــی ٌصــور و اقســام اومانیســم )Humanism( را، آزادی 
ــک اصــل خالصــه می شــد کــه در تمــدن  در انســانّیِت انســان دانســتند؛ همــه و همــه در ی
مــدرن امــروز و غالــِب بشــری؛ »انســان، مقیــاس همــه چیــز اســت«و ارزش برتــر از آن اوســت.

تمدنــی کــه بــا همــه افســون گری ها و شــگفتی هایش امــا، انســان معاصــر را بــه غریبه تریــن 
موجــود اعصــار تاریخــی تبدیــل نمــود چــه ایــن کــه اگــر نــه رشــته ای، تــو را بــه انســان ها و 
نــه رشــته ای بــه خــدا پیونــد می دهــد، پــس غریبــه هســتی و اضافــه کنیــم کــه نــه رشــته ای 

حتــی بــرای پیوســتن بــه نفــِس خــود.
بدین ســان آیــا ایــن ویــروس نامرئــی می توانــد توهــم اســتقالل انســان معاصــر را زیــر ســؤال 
بــرده و او را از نــو، بــه موجــودی بــراِی »دیگــری« بازگردانــد؟ آنچــه تــا بدین جــا و تاکنــون 
پیرامــون اطالعــات عمومــی از ایــن حادثــه جهانــی در اختیــار داریــم )جــدای از واقعیت هــای 
پُشــت پــرده کــه در منظــر تحلیــل مــا قــرار ندارنــد( آن اســت کــه ایــن ویــروس بــه عاملــی 
بــرای فاصله گذاری هــای فیزیکــی و اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. افــراد مبتــال بــه بیمــاری، 
ــاس  ــه تم ــدون هرگون ــده و ب ــدا ش ــه ج ــط کار و جامع ــتان و محی ــواده و دوس ــع خان از جم
جســمی، در یــک محیــط کامــاًل کنترل شــده ی ایزولــه می شــوند. ارتباطــات طبیعــی انســان 
ــرد، قطــع  ــای خــارج صــورت می پذی ــراد دیگــر و دنی ــا اف ــق اندام هــای حســی ب ــه از طری ک
ــی  ــی و ذهن ــط عاطف ــایر رواب ــی در س ــه بهم ریختگ ــی، ب ــن اختالل ــان چنی ــده و بی گم ش

انســانی نیــز جریــان خواهــد یافــت.
تصــور فراگیــری چنیــن عارضــه ی پردامنــه ای در ســطوح گســترده ی روابــط فــردی و 
خانوادگــی و اجتماعــی، بــه فرونشســتن جامعــه منتهــی می شــود. براســاس برخــی آمارهــا تــا 
ــی و خارجــی  ــارد نفــر در خانه هــای خــود َحبــس، مرزهــای داخل ــه امــروز، حــدود 2 میلی ب
ــده اند.  ــه ش ــت و قرنطین ــار محدودی ــان دچ ــق جه ــام مناط ــته، و تم ــورها بس ــیاری کش بس
ــرده و  ــر ک ــاج دار درگی ــی ت ــن پاندم ــا ای ــور را ب ــش از 190 کش ــه بی ــی ک ــی بین الملل بحران
ــت  ــد. قیم ــخن می گوین ــه آن س ــان ب ــردم جه ــد م ــدود 70 درص ــال ح ــا، از ابت پیش بینی ه
ــی و  ــای فرهنگ ــا و فعالیت ه ــی دنی ــی و دین ــز مذهب ــده و مراک ــن آم ــدت پایی ــه ش ــت ب نف
ــل کشــیده شــده اســت و  ــا تعل ــی ی ــه تعطیل ــی و ورزشــی و سیاســی و اقتصــادی ب اجتماع
در یــک کالم، بــه قــول »جورجــو آگامبــن«، مــوج تــرس، جوامــع را فلــج کــرده و بــه بیــان 

ــف شــده اســت. ــان متوق ــژک«، ناممکــن رخ داده و جه »اســالوی ژی
ــاره در  ــت، به یکب ــدا می دانس ــود، و خ ــت، خ ــق برطبیع ــک مطل ــود را مال ــه خ ــانی ک انس
چنبــره زرورق تکنولــوژی گرفتــار آمــده و همــه ی راه هــای ارتباطــی بــر او بســته می شــود و 
بــه نوعــی »ایزوالســیون اجتماعــِی مطلــق« می خــزد. او تنهــا بــا چــه چیــزی ُممــاس اســت؟ 
ــن  ــق همی ــز از طری ــران نی ــده و دیگ ــتگاه های کنترل کنن ــه دس ــل ب ــتیکی متص کاِور پالس
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واســطۀ پالســتیکی بــا وی در ارتباط انــد و اال آنــان نیــز آلــود شــده و در مرزهــای ناخواســته 
همیــن قرنطینــه قــرار خواهنــد گرفــت.

و  بدتریــن  و  نخســتین  اســت؛  پی گیــری  قابــل  فــرض  دو  فرآینــد جهانــی،  ایــن  در 
ناامیدکننده تریــن گمانــه آن اســت کــه در پنــداره عمومیــت ایــن پاندمــی و همگانــی 
ــان هایی  ــا انس ــده(، ب ــراد برگزی ــدودی اف ــدن مح ــی مان ــال باق ــا خی ــق آن )و ب ــدن مطل ش
روبــه رو هســتیم کــه تمامــی روابــط و آمدوشــدهای آنهــا بــا دیگــری، از طریــق سیســتم های 
ــن  ــرد. دومی ــورت می گی ــرفته ص ــای پیش ــطه تکنولوژی ه ــا واس ــده و ب ــرل ش ــده کنت پیچی
ــرگ  ــس از م ــه پ ــت ک ــم آن اس ــه ه ــاده لوحانه ترین گمان ــاید س ــن و ش و خوش بینانه تری
تعــدادی، بیمــاری کنتــرل شــده و راه هــای درمــان و پیشــگیری از آن، بــه َچنــگ تکنولــوژی 

ــت. ــوژی اس ــت، تکنول ــه عزیم ــال، نقط ــر ح ــد. در ه ــود درآی موج
حیــات و ممــات انســان معاصــر، بســته بــه تکنولــوژی اســت، همــان تکنولــوژی خــود ســاخته 
ــاور، انســاِن  ــم پهن ــن اقلی ــن اســت کــه در ای ــاد. آنچــه رخ داده ای ــِر خودبنی هــم اینــک، غی
امــروزی در ارتبــاط خــود بــا دیگــری، منفــرد و مســتقل نیســت چــه اینکــه یــک »دیگــرِی 
دیگــری«، واســطه و ابــزار و رابــط او بــا )هم اینــک( چهــار ضلــع )1+3( »دیگــری« شــده اســت. 
تکنولــوژی، همــان کاِور محکــم و پوشــش غیرقابــل نفــوذی اســت کــه برگســتره روابــط دیگرِی 
بشــر معاصــر، بــا پیچیدگــی تمــام پیچیــده شــده اســت، چــه در ســازوکار پیونــد بــا طبیعــت 
)جهــان اشــیاء خارجــی(، یــا هــم نوعــان )جامعــه بــه معنــی االعــم(، یــا خــود انســان )نفــس( 

و یــا حتــی خــدا )و ماوراءالطبیعــت(. 
اگــر امــکان داشــت کــه انســان معاصــر را از زمــان و مــکان کنونــی جــدا کــرده و یــا اگــر پیاپی 
فــرض داشــت کــه تکنولــوژی را از زمــان و مــکان بریــده و گسســته دیــد، آنــگاه می توانســتیم 
روابــط انســانی بــا »دیگــری« را آســوده و فــارغ از تکنولــوژی، بپنداریــم حــال آن کــه ســیطره 
تمــام عیــار ایــن کاِور پالســتیکی، سراســر هویــت فــردی و اجتماعــی و تاریخــِی انســاِن معاصــر 
را بــه تســخیر خــود در آورده و زمــان و مکانــی نیســت کــه آدمــی در کــره خاکــی از چنــگال 
امــواج فراگیــر آن رهــا باشــد. از ایــن رو در عصــِر امــروز، تکنولــوژی، نقــش واســِط واقــع نمایــی 
ــام  ــدارد چــه اینکــه خــود، در متــن پی ــزاری خنثــی ن ــازی می کنــد کــه فقــط ســویه اب را ب
دســت می بــرد و انســان معاصــر را در شــبکه ارتباطــی اش ذوب کــرده اســت و بــه واقــع، بایــد 
اذعــان کــرد کــه پیام هــای »انســاِن تکنولوژیــک« را بــه چهــار ســوِی »دیگــری« می رســاند.

بــا ایــن حســاب، آیــا هنــوز می تــوان گفــت کــه انســان، موجــودی اســت بــرای »دیگــری«؟ 
یــا انســان، موجــودی اســت بــرای تکنولــوژِی خــود ســاخته؟ آیــا کرونــا، »بــراِی دیگــری« را 
زیــر پرســش نبــرده و »دیگــرِی دیگــری« را بــه جــای »دیگــرِی انســانی«، جایگزیــن نکــرده 
ــت،  ــا اس ــودن آنه ــری« ب ــری«، در »دیگ ــع »دیگ ــترک 4 ضل ــه مش ــان، نقط ــت؟ بی گم اس
یعنــی کــه آنهــا به درســتی بــرای انســان، »دیگری«انــد، چــه اینکــه مصنــوِع آدمــی نیســتند؛ 
اَمــا تکنولــوژی، اصالتــاً در دســته »دیگــری« قــرار نــدارد زیــرا مصنــوع بشــری اســت، هرچنــد 
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تکنولــوژِی مــدرِن امــروز از جملــه مصنوعــات انســان معاصــر اســت کــه خــوِد بشــریت نیــز 
ــم  ــر ه ــن ام ــده اســت و همی ــار آم ــته آن گرفت ــود خواس ــوازم ناخ ــات و ل ــره اقتضائ در چنب

ــه »دیگــری« باشــد. ــا اضــالع 4 گان ــوژی مــدرن ب ــوازن تکنول ــد نشــانه ای از عــدم ت می توان
پرســش دیگــری امــا، ایــن مســئله را قــدری فربه تــر و بغرنج تــر جلــوه می دهــد کــه آیــا بشــر 
معاصــر و هــر آینــه در دوره پیشــاکرونا، در مقطــع تاریخــی فــرض اول از دو فــرض پیش گفتــه 
ــده  ــان زن ــداد مردم ــدگان و تع ــته  ش ــداد کش ــاض از تع ــا اغم ــت؟)البته ب ــته اس ــرار نداش ق
جهــان(. پیــش پرســش بــاال آن اســت کــه آیــا هــم اکنــون )دوره ی پســاکرونا( و نیــز در دوره 
پیشــاکرونا، می تــوان در کــره زمیــن، انســان و جامعــه و یــا موجــودی طبیعــی را یافــت کــه 

از چیرگــِی ســپهر تکنولــوژی مــدرن، آزاد و رهــا باشــد؟
آخریــن پرســش آنکــه آیــا کرونــا قــادر اســت ایــن بــاور اجتماعــی عمیــق را کــه زمانــی »ژان 
ژاک روســو« از آن پــرده برداشــت، بــه تعلیــق بَبــرد کــه: نخســتین انســانی کــه دور یــک قطعه 
زمیــن حصــار کشــید و بــه ذهنــش خطــور کــرد بگویــد »ایــن مــال مــن اســت« و مــردم را 
ــاور کننــد، بنیان گــذار حقیقــی جامعــه متمــدن  آنقــدر ســاده تصــور کــرد کــه حرفــش را ب
بــود)15(؟ چنانچــه »دیگــری« در کار نباشــد، دیگــر مــرز و حــد، معنــا و مفهومــی نــدارد. امــا، 
تکنولــوژی بــرای انســان، همــان »دیگــرِی دیگــری« اســت کــه بــرای وی، دیگــرِی مصنوعــی 

خواهــد ســاخت؛ کــه هــر آینــه می ســازد و پیــش از ایــن نیــز ســاخته اســت.
ــت  ــه دس ــا ب ــه مرزبندی ه ــد، هم ــته باش ــی داش ــرز، مفهوم ــخن از م ــر س ــب اگ ــن ترتی بدی
ــویی و  ــود از س ــون خ ــا افس ــری« ب ــرِی دیگ ــن »دیگ ــه ای ــال آنک ــد؛ ح ــوژی می افت تکنول
ــاِن  ــرای انس ــوم، ب ــوی س ــش از س ــونِی آفریده های ــر و افس ــب دیگ ــان از جان ــونگی انس افس
ــان  ــم نوع ــز ه ــد و نی ــوِد جدی ــد و خ ــت جدی ــک و طبیع ــد تکنولوژی ــدای جدی ــر: خ معاص
ــه  ــود ب ــگاه خ ــا در عبادت ــه تنه ــاره، بشــر را ن ــه یکب ــد و ب ــق می کن ــی َخل ــو و رنگارنگ نوبه ن
عبــادت واداشــته کــه در تمــام آنــات و حــاالت و َســکنات خــود، او را بــه پرســتش همیشــگی 
ــه  ــه مثاب ــان، ب ــخن، »انس ــن س ــان ای ــت. به س ــد داش ــی و تاریخــی واخواه ــردی و اجتماع ف
ــن، چیــزی  ــوژی دگرگــون می شــود و ای ــرای تکنول ــه َعبــدی ب ــرای دیگــری«، ب موجــودی ب

جــز »اســتحاله انســانی« نیســت.
بــه هــر روی، در لحظــات حــال و ثانیه هــای اکنونــی کــه »انســان معاصــر« در اختیــار دارد، 
شایســته اســت بــه ایــن پرســش بنیادیــن بازگــردد کــه به راســتی و به درســتی؛ آیــا انســان، 
ــوم  ــا و در بســتر عل ــرای »دیگــری«؟ و هــر آینــه فالســفه در سراســر دنی موجــودی اســت ب
انســانی  پژوهــی و در دامنــه ایــن پرســش، به نســبت ســنجِی مفهــوم »انســان« بــا »تکنولوژی« 
ــی  ــای علم ــه نظریه پردازی ه ــا ب ــرده ت ــه ک ــانی«، اندیش ــوم انس ــت »عل ــفه« و ماهی و »فلس

اقــدام کننــد.
ــاخت  ــا س ــب ب ــوان متناس ــا می ت ــود؛ آی ــن ش ــفه ورزی ها روش ــن فلس ــِس ای ــتی در پ بایس
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طبیعــت و ســازوکار فطــرت انســان )امــا نــه انســاِن دســتکاری شــد معاصــر(، ولــی )بــه ناگزیر( 
ناظــر بــه اقتضائــات انســاِن معاصــر، بنیادهــای فلســفی ـ تکنولوژیکــی دیگــری طراحــی کــرد؟ 
)ماننــد »تکنولــوژی دینــی«؛ بــر ِوزان »علــم دینــی«(، و آیــا بــرای چنیــن ســامانه ای، نیازمنــد 

مبانــی نوینــی در قلمــرو ســاختارهای علــوم انســانی و اجتماعــی هســتیم؟ 
ایــن روزهــا افــرادی ماننــد »نــوآم چامســکی« یــا »اســالوی ژیــژک«، از ایجــاد جنبش هــای 
ــد؛  ــخن گفته ان ــا س ــر کرون ــه ب ــرای غلب ــی ب ــر جهان ــتگی های مؤث ــا و همبس ــی پوی اجتماع
ــی،  ــِی اجتماع ــی، از ویژگی هــای حقیق ــن جنبش های ــر چنی ــدی نیســت اگ حــال آنکــه تردی
همگانــی، جهانــی، و مؤثــر برخــوردار نباشــند، نــه تنهــا در برابــر ایــن بحــران کارآمــد نبــوده 
ــد. از  ــر شــکل می دهن ــی تغیی ــی جهان ــای عموم ــش تنش ه ــر افزای ــی ب ــه عامل ــه خــود، ب ک
ســوی دیگــر، بی هیــچ گمــان، جهــان معاصــر در شــرایط و موقعیــت امــکان ایجــاد و بالندگــی 
ــا  ــه ای ی ــی نیســت و حتــی جنبش هــای اجتماعــی منطق ــه چنیــن حرکت های و اثربخشــی ب

ــد. ــا بحران هــای جهانــی را ندارن ملیتــی نیــز قــدرت مقابلــه ب
ــوالً  ــه اص ــد ک ــا باش ــاید راهگش ــته و ش ــری، بایس ــش دیگ ــه چال ــه ب ــیاق، توج ــن س در ای
جنبش هایــی نظیــر اجتماعــی، همگانــی، جهانــی، بســامان، و کارآمــد، بی پشــتوانه های 
فکــرِی مشــترک و مبانــی نظــرِی پشــتیبان، شــکل نخواهنــد گرفــت و بــاز تردیــدی نیســت 
ــن وحــدت  ــچ روی اقتضــای چنی ــه هی ــب، ب ــدرن غال ــدن م ــای فلســفی تم ــه چارچوب ه ک
ذهنــی و نظــری ســنگین و جامعــی را نــدارد. تفــاوت و تکثــر و تضــاد و تناقــض در تاروپــود 
ســاختمان و ســاختار فرهنگــی و سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی نظــام مدنّیــت امــروِز بــی داد 
ــا شــتاب، انتظــار  ــه ســرعت و ب ــوان ب ــی نمی ت ــد و در چنیــن وضعیــت و ظــرف تمدن می کن
ــته  ــی را داش ــتیبانی جهان ــش پش ــه نق ــت ک ــناختی ای را داش ــی معرفت ش ــکل گیری مبان ش

باشــند. 
ــن  ــی چنی ــکان وقوع ــوان ام ــه می ت ــه؛ ن ــت ک ــار آن اس ــن گفت ــت ای ــه، رهیاف ــن هم ــا ای ب
امــری را منتفــی دانســت و نــه حتــی امــکان تحقــق تمدنــی دیگــر؛ چنانچــه نــه امــکان تفکــر 
ــق  ــکان تحــول انســان و تحّق ــه ام ــی اســت و ن ــی منتف ــرِی نوین ــق نظــام فک و تصــور و َخل
ــه ایجــاد تمــدن دیگــری در دل و بُــن ایــن تمــدن، و  آدمــی دیگــرو از ایــن رو شــاید بایــد ب

ــید. ــروز آن اندیش ــور و ب ــفی ظه ــای فلس زمینه ه
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برای عصر جدید برنامه ریزی کنیم

هنــری کســینجر مقالــه ای در نشــریه ي وال اســتریت ژورنال در جمعــه ی ســوم آوریــل 2020 
ــال  ــد از شــهروندان خــود در قب ــکا بای ــه آمری ــد داشــت ک ــه تأکی ــن نکت ــود و بر ای نوشــته ب
ــد.  ــاز کن ــد را آغ ــر جدی ــرای عص ــزی ب ــان برنامه ری ــت و همزم ــی محافظ ــاری و اپیدم بیم
کســانی کــه کســینجر را می شناســند می داننــد کــه او از ســال های 1936 وقتــی بــه همــراه 
پــدر و مــادرش از آلمــان بــه آمریــکا گریخــت، تــا به امــروز در تاریــخ آمریــکا به خصــوص در 
سیاســت گذاری هــای کالن ایــن کشــور و نظــم جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکا نقــش بســیار 
ــناخته  ــکا ش ــی آمری ــت خارج ــزرگ سیاس ــاران ب ــی از معم ــوان یک ــته و به عن ــی داش مهم

می شــود.
ــته  ــل گذش ــال مث ــاکان فع ــت، کم ــودش اس ــالگی خ ــتانه 100 س ــه در آس ــم ک ــروز ه ام
ــی  ــوان یــک طــراح و استراتژیســت پیشــنهادات مهمــی را در ســطح جهان می نویســد و به عن
ــالش  ــم و ت ــه کن ــت او را ترجم ــم یادداش ــوس مه ــردم رئ ــالش ک ــن ت ــد. م ــرح می کن مط
ــد( کــه  ــا واژه ي new epoc )عصــر جدی کنــم برخــی از ابعــاد آن در مــورد آینــده ي جهــان ی
او اســتفاده می کنــد، صحبــت کنــم و اهمیــت آن بــرای ایــران را مــورد بررســی قــرار دهــم.

کســینجر می گویــد، هنگامــی کــه کوویــد 19 بــه پایــان برســد به نظــر خواهــد آمــد بســیاری 
از نهادهــای کشــورهای گوناگــون کارکــرد خــود را از دســت داده انــد. او می گویــد، ایــن مهــم 
نیســت کــه ایــن حــس عــدم توانایــی نهادهــا در کشــورهای مختلــف از منظــر عینــی مبتنــی 
ــی شکســت  ــن حــس  عموم ــم اســت ای ــه، آنچــه مه ــا ن ــح اســت ی ــک قضــاوت صحی ــر ی ب
ــن  ــه ای ــه ب ــن واقع ــد از ای ــان بع ــردم در بســیاری از کشــورهای جه ــه م ــی اینک اســت. یعن

دکتر سیدجواد میری، عضو 
هیأت علمی و دانشیار پژوهشکده ي 

مطالعات اجتماعی پژوهشگاه مطالبی را 
در خبرگزاری مهر و ایسنا در خصوص 
بیماری فراگیر کرونا منتشر کرده است 

که در ادامه از نظرتان می گذرد:
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ــی  ــای سیاس ــا نظام ه ــد ی ــی می کردن ــه در آن زندگ ــی ک ــه جهان ــید ک ــد رس نتیجــه خواهن
کــه در ذیــل آنهــا نظــم اجتماعــی خودشــان را شــکل داده بودنــد، نهادهــای قــوی ای نیســتند 

و نتوانســتند از زندگــی و حیــات شــهروندان صیانــت بکننــد.
ــای  ــا آق ــرده باشــند، ام ــالش خــود را ک ــام ت ــا تم ــا و حاکمیت ه ــه دولت ه ــن اســت ک ممک
کســینجر می گویــد، ایــن خیلــی مهــم نیســت، بلکــه چیــزی کــه مهــم اســت، حــس عمومــی 
شکســت اســت. کســینجر می گویــد، واقعیــت ایــن اســت کــه جهــان بــه ماننــد قبــل نخواهــد 
بــود و اپیدمــی ویــروس کرونــا چهــره ي جهــان را دگرگــون خواهــد کــرد. بــه عبــارت دیگــر 
کســینجر می گویــد، ایــن اتفــاق جهــان را بــه پیشــاکرونا و پســاکرونا تبدیــل خواهــد کــرد و 
چهــره ي جهــان ماننــد گذشــته نخواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر مــا در یــک نقطــه ي عطــف 
جهانــی قــرار گرفته ایــم. شــاید بتــوان گفــت ایــن واقعــه ای کــه امــروز در جهــان اتفــاق افتــاده 

یکــی از نقــاط عطــف بســیار بــزرگ جهــان خواهــد بــود.
امــا پیشــنهاد هنــری کســینجر بــه آمریــکا چیســت؟ او پیشــنهاد خــود را در 3 مرحلــه اعــالم 
کــرده اســت و می گویــد، آمریــکا بایــد 3 گام مهــم را بــردارد تــا ویــروس نابــود شــود و اقتصــاد 
بــه ثبــات خــود برســد. نخســتین گام یافتــن درمــان یــا طریقــی اســت کــه بتوانیــم ویــروس 
را کنتــرل و بیمــار را معالجــه کنیــم. دومیــن گام از منظــر کســینجر ایــن اســت کــه جراحــات 
وارده بــه اقتصــاد جهانــی را التیــام ببخشــیم. ســومین گامــی کــه کســینجر پیشــنهاد می کنــد 
ایــن اســت کــه از اصــول نظــم جهانــی لیبــرال بایــد صیانــت شــود و توجــه بایــد داشــت هــر 
حکومــت روشــنگری بایــد بــر اصــول مهــم امنیــت، نظــم، رفــاه اقتصــادی و عدالــت اســتوار 
باشــد و از آن صیانــت کنــد. توجــه کنیــد کــه او در گام ســوم بــه آمریــکا پیشــنهاد می کنــد، 

بایــد از اصــول نظــم جهــان لیبــرال صیانــت کنیــم.
ــرای بشــریت  ــن اپیدمــی نوعــی برگشــت به عقــب را ب ــاور اســت کــه ای ــن ب ــر ای کســینجر ب
ــکوفایی  ــه ش ــی ک ــده اند، در حال ــهرها محصــور ش ــت ش ــن وضعی ــه در ای ــم زده اســت ک رق
نظــم جهانــی لیبــرال وابســته بــه تجــارت جهانــی و حرکــت آزاد کاال و مــردم اســت. در آخــر 
کســینجر بــه نظام هــای دموکراتیــک در جهــان هشــدار می دهــد کــه آنهــا وظیفــه دارنــد از 
ــینی  ــر عقب نش ــد، ه ــد. او می گوی ــظ کنن ــا را حف ــاع و آنه ــنگری دف ــر روش ــای عص ارزش ه
ــن نظــم  ــه ایده بنیادی ــد شــد ک ــر مشــروعیت، موجــب خواه ــی ب ــدرت مبتن ــاب توازن ق در ب
مــدرن جهانــی کــه بــر پایــه ي مفهــوم قــرارداد اجتماعــی اســت از هــم فروبپاشــد و مطمئــن 
باشــید کــه ایــن فروپاشــی در ســطح بین المللــی موجــب از هــم پاشــیدگی ملــی نیــز خواهــد 
شــد. یعنــی کشــورهای دموکراتیــک، وحــدت ملــی خــود را از آنجــا بــه دســت آورده انــد کــه 
ــر اســاس آن نظــم هژمونیــک  ــد کــه ب ــی، نظمــی را شــکل دهن توانســته اند در ســطح جهان
وحــدت ملــی آنهــا هــم توانســته پــر دوام باشــد. ایــن وحــدت ملــی و نظــم داخلــی 4 اصــل 
اساســی هــم دارد کــه امنیــت، نظــم رفــاه اقتصــادی و عدالــت اســت. یــک مفهــوم بنیــادی 
فلســفی هــم ایــن اصــول را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد و آن هــم مفهــوم قــرارداد اجتماعــی 
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اســت.
ــکا احســاس  ــخ آمری ــرن 20 و 21 در تاری ــزرگ ق ــوان یکــی از معمــاران ب ــه عن کســینجر ب
می کنــد وضعیتــی کــه امــروز مــا بــا آن روبــرو هســتیم یــک وضعیــت گــذرا نیســت، بلکــه 
نقطه ي عطفــی اســت کــه او بــه آمریــکا و بــه عقبــه نظام هــای دموکراتیــک کــه بــه گونــه ای 
ــک نقطه ي عطــف  ــتانه ی ــا در آس ــه م ــد ک ــوند، هشــدار می ده ــف می ش ــکا تعری ــل آمری ذی
ــا  ــه ب ــانی ک ــتیم. کس ــد هس ــر جدی ــک عص ــه ی ــال ورود ب ــم و در ح ــرار گرفته ای ــزرگ ق ب
ــخ  ــرای تاری ــه ب ــد ک ــتند، می دانن ــنا هس ــی آش ــوالت جهان ــر و تح ــخ و تغیی ــفه ي تاری فلس

ــاط عطــف اســتفاده می شــود. ــگاری تحــوالت بشــری، معمــوالً از نق ن
کســینجر در مــورد ایــن تحوالتــی کــه امــروز اتفــاق افتــاده از منظــر هژمونــی آمریــکا کــه او 
از آن بــه عنــوان اصــول نظــم جهانــی لیبــرال یــاد می کنــد، می گویــد، مــا در یــک وضعیــت 
ــا را برهــم  ــد امنیــت م ــر می توان ــن وضعیــت خطی ــه ای ــم ک ــرار گرفته ای ــری ق بســیار خطی
بزنــد و نظــم مــا را فروبپاشــد و رفــاه اقتصــادی مــا را نابــود کنــد و آنچــه او بــه عنــوان عدالــت 
یــاد می کنــد، از هــم بپاشــد. عدالــت از منظــر او یــک نظــم اجتماعــی اســت کــه مــردم از 

وضــع خــود راضــی باشــند.
ــر  ــه ي عص ــی و اندیش ــنت تاریخ ــه ای در س ــه گون ــی را ب ــوالت جهان ــر و تح ــاً او تغیی اتفاق
روشــنگری می بینــد و می گویــد، جهانــی کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم برآمــده از 
ایده هــای عصــر روشــنگری اســت کــه اتفاقــاً نظــام لیبــرال جهانــی بــه مدیریــت آمریــکا بــه 
بهتریــن وجــه از ارزش هــای عصــر روشــنگری دفــاع کــرده و بــا ایجــاد ســازمان های مختلــف 
ــدرت  ــا ق ــکا و اروپ ــه آمری ــازمان ها ب ــن س ــت. ای ــیده اس ــروعیت بخش ــه آن مش ــی ب جهان
مــی داد و بــه اعمــال زور و اعمــال قــدرت آنهــا مشــروعیت ایدئولوژیــک و عامه پســند مــی داد. 
ایــده ي اصلــی روشــنگری هــم مبتنــی بــر یــک نظــم جهانــی بــود کــه یــک مفهومــی داشــت. 
آن مفهــوم کلــی مفهــوم قــرارداد اجتماعــی اســت و جالــب اســت کــه کســینجر معتقــد اســت 

کــه امــروز ایــن شــاکله در حــال فروپاشــی اســت.
حــال مــا کــه در ایــران نشســته ایم و بــه تغییــر و تحــوالت جهــان می نگریــم بــا داشــته هایی 
ــر  ــت و از منظ ــوی نیس ــدان ق ــه چن ــادی ک ــه ي اقتص ــم از بنی ــم -اع ــور داری ــه در کش ک
سیاســی یــک اجمــاع وجــود نــدارد و یــک شــکاف نخبگانــی وجــود دارد-، مــا چگونــه بایــد 

در برابــر ورود بــه عصــر جدیــد، خــود را آمــاده کنیــم؟
کســینجر بــه نکتــه ظریفــی اشــاره می کنــد کــه می توانــد در فهــم فلســفه ي سیاســی مــدرن 
مــا را کمــک کنــد و آن ایــن اســت کــه بنیــان وحــدت ملــی از کجــا نشــأت می گیــرد؟ او 
ــه در  ــرد ک ــی شــکل می گی ــی زمان ــی وحــدت مل ــرال کنون ــی لیب ــد در نظــام جهان می گوی
ســطح بیــن الملــل نظمــی را کــه برآمــده از اصــول بنیادیــن کشــور خــودت اســت در ســطح 
جهانــی بتوانــی تحمیــل کنــی و نهادهایــش را بســازی. اگــر آن نهادهــا ســاخته نشــده باشــد 
ــه و  ــار خدش ــم دچ ــو ه ــی ت ــدت مل ــد، وح ــه باش ــو را نگرفت ــوی ت ــگ و ب ــا رن و آن نهاده
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ــران بســیار می بینیــم. چــون مــا عقبــه ي  ــخ معاصــر ای ــزل می شــود و ایــن را مــا در تاری تزل
اســتراتژیکی در جهــان نداشــتیم و نظــم جهانــی کــه شــکل گرفتــه بــود بــر اســاس ارزش هــا 
ــا نقشــی در آن نداشــتیم.  ــرال داشــت و م ــود کــه ریشــه در نظــم جهــان لیب ــی ب و نهادهای
اگــر موافــق بودیــم می توانســتیم دوام داشــته باشــم و اگــر موافــق نبودیــم وحــدت ملــی مــا 

ــد. ــه می ش ــار خدش دچ
ــی  ــنگری و ارزش های ــر روش ــای عص ــرال و ارزش ه ــای لیب ــر ارزش ه ــد، اگ ــینجر می گوی کس
کــه نظــم جهانــی لیبــرال بــر آن شــکل گرفتــه و نظــام جهانــی را شــکل داده اگــر در ســطح 
ــی بســیاری از کشــورهای  ــکا و وحــدت مل ــی آمری ــی دچــار خدشــه شــود، وحــدت مل جهان
اروپایــی از هــم پاشــیده خواهــد شــد و او از آن منظــر توصیــه می کنــد کــه بایــد آمریــکا در 
ایــن نقطــه، بــرای عصــر جدیــد برنامه ریــزی کنــد چراکــه عصــر جدیــد از همیــن حــاال آغــاز 

شــده اســت.
ســؤال ایــن اســت؛ گفتمانــی کــه امــروز در کشــور مــا وجــود دارد چــه نــوع گفتمانــی اســت؟ 
ــات  ــه گفتمــان پزشــکی و ادبی ــروز در کشــور وجــود دارد، بســیار بســیار ب ــی کــه ام گفتمان
اپیدمیولوژیــک معطــوف شــده و فهمــی از تغییــر و تحوالتــی کــه در پــس از واقعــه ، انتظــار 
ــرد،  ــد ک ــاد خواه ــا ایج ــرای م ــی ب ــیار بنیادین ــای بس ــد و چالش ه ــران را می کش جامعه ي ای

وجــود نــدارد و مــا چنیــن گفتمانــی را شــاهد نیســتیم.
اتفاقــاً مخــرج مشــترک بحث هــا و گفتگوهایــی کــه بســیاری از مســئوالن و معمــاران سیاســت 
کشــور مطــرح می کننــد، مشــخص می کنــد کــه فهمــی از ایــن حســی کــه هنــری کســینجر 
ــس  ــه ح ــن واقع ــردای ای ــت. در ف ــکا دارد، نیس ــد آمری ــد مانن ــورهای قدرتمن ــاب کش در ب
جمعــی نســبت بــه نهادهــای بنیادیــن در هــر کشــوری حــس عمومــی شکســت اســت و مــا 
بایــد مراقــب باشــیم ایــن حــس عمومــی شکســت -بــه دلیــل مســائلی کــه جامعه ي ایــران را 

در 10 ســاله اخیــر اتفــاق افتــاده-، نســبت بــه بســیاری از نهادهــا رخ خواهــد داد.
ــن  ــیم، ای ــته باش ــاله داش ــا 10 س ــاله ی ــزی 5 س ــه برنامه ری ــت ک ــن نیس ــر ای ــر س ــث ب بح
ــود. در عصــر  ــد نب ــت نقطه ي عطــف و عصــر جدی ــه موقعی ــود ک ــی ب ــرای موقعیت ســخنان ب
ــم  ــم بتوانی ــم ه ــی و پرتالط ــن دریای طوفان ــه در ای ــه چگون ــرای اینک ــزی ب ــد برنامه ری جدی
امنیــت خــود را حفــظ کنیــم و هــم خــود را قوی تــر کنیــم و هــم از رکــود اقتصــادی گــذر 
کنیــم و هــم رفــاه اجتماعــی داشــته باشــیم و هــم عدالــت اجتماعــی؛ -نــه عدالــت بــه معنــای 
ــرد  ــه در کشــور شــکل می گی ــن ســاختار نظمــی ک ــه در ای ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــده آل بلک ای
یــک حــس رضایــت درونــی در افــراد شــکل گرفتــه باشــد کــه چارچــوب و شــاکله ي جامعــه 
از هــم نپاشــد- بایــد صــورت گیــرد. به نظــر مــن مســئوالن کشــور و معمــاران سیاســت های 
کالن کشــور و نخبــگان کــه دغدغــه ي وحــدت ملــی را در کشــور دارنــد بایــد متوجــه باشــند، 
ایــن فروپاشــی کــه در ســطح جامعــه بیــن الملــل در حــال رخ دادن اســت چــه تبعاتــی بــرای 

ایــران خواهــد داشــت و مــا چگونــه بایــد از ایــن وضــع عبــور کنیــم؟
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یادداشت دوم:
برخورد طنزآلود با بحرانی مثل کرونا محدود به ایران نیست

ــه  ــا ک ــروس کرون ــران نیســت وی ــه ای ــا محــدود ب ــل کرون ــی مث ــا بحران ــود ب برخــورد طنزآل
ــده دار، نوشــتن جــوک و  ــای خن ــز و کلیپ ه ــه ســاختن طن ــد ب ــدادی شــروع کردن ــد، تع آم
ــن چــه  ــس اســت. ای ــه ب ــد ک ــاد برآوردن ــم فری ــده ي دیگــری ه ــز. ع یادداشــت های طنزآمی
ــا همــه کــس و همــه  ــا درد و رنج هــای مــردم شــوخی می کنیــد. ب کاری اســت کــه مــدام ب

ــا هــم شــوخی؟! ــا کرون چیــز شــوخی، ب
واکنــش طنزآمیــز بــه وقایــع و بحران هــا تازگــی نــدارد. از ســیل و زلزلــه گرفتــه تــا گرانــی 
ــخصیت های  ــران و ش ــئوالن، مدی ــا مس ــوخی ب ــتمایه ي ش ــا«، دس ــم »کرون ــاال ه ــن، ح بنزی
سیاســی شــده اســت. در ایــن میــان هســتند کســانی کــه واکنش هــای طنــز بــه بحران هــای 
ــی  ــب اجتماع ــرار مصای ــداوم و تک ــرای ت ــی ب ــی  و عامل ــه ي داخل ــانی را توطئ ــی و انس  طبیع

می داننــد. 
ــی  ــج بی تفاوت ــرای تروی ــتری ب ــا بس ــت ی ــده اس ــز، نجات دهن ــت؟ طن ــدام اس ــت ک راه درس
نســبت بــه رنج هــا؟ نویســنده در ایــن یادداشــت هشــدار می دهــد کــه بایــد بیــن تمســخر و 
طنــز کــه مــرز باریکــی بیــن آنهاســت، تفــاوت قایــل شــویم. امــا طنــز یکــی از ســاحت های 
ــن  ــد از ای ــرداز می توان ــد. طنزپ ــه فرصــت تفکــر و اندیشــه را فراهــم می کن انســانی اســت ک
ــا  ــد ت ــدی کن ــد، صورت بن ــکلی جدی ــن را در ش ــق و بنیادی ــدی، عمی ــات ج ــق موضوع طری
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ــه آن بیندیشــند.  ــه ســوژه، ب مخاطبانــش ضمــن خندیــدن ب
بــا ایــن تعبیــر، طنــز بــه مثابــه ي نقــد اجتماعی-سیاســی، مقولــه ي تازه ای نیســت. بی شــک در 
ادوار باســتانی ایــران و یونــان و حتــی در مقطــع هایــی از تاریــخ دیــن، مصادیــق و نمونه هایــی 
ــرای درک بیشــتر اهمیــت و  ــا ب ــا رویدادهــای مهــم وجــود دارد. ام از مواجهــه ي طنزآمیــز ب
جایــگاه طنــز در نقادی هــای سیاســی و اجتماعــی، می تــوان مراجعــه بــه متــون طنــِز دوره ي 
ــد و  ــای تن ــه حرف ه ــرد ک ــنهاد ک ــدا را پیش ــر دهخ ــته های علی اکب ــه نوش ــر از جمل معاص
تیــزش را بــا نهایــت هوشــیاری و ادب و دلنشــین ترین آرایه هــای ادبــی در قالــب طنــز بیــان 

می کــرد. 
بــا ایــن اوصــاف، واضــح اســت کــه ژانــر طنــز بــا هــدف طــرح انتقــادات اجتماعی-سیاســی، 
تاریخچــه ي بســیار طوالنــی دارد امــا، در دوران مــدرن بــه دلیــل پیشــرفت جامعــه و در هــم 
ــه ي  ــز، دامن ــر طن ــی، ژان ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــای اجتماع ــش حوزه ه ــش از پی ــی بی تنیدگ

ــت.  ــه اس ــیع تری یافت وس

کرونا؛ سوژه ي طنزپردازان جهان
ــت  ــز را آف ــبکه های مجــازی، طن ــراد در ش ــه برخــی اف ــنیده ایم ک ــا ش ــود، باره ــن وج ــا ای ب
فهــم عمیــق جامعــه دانســته  و معترضنــد کــه چــرا عــده ای در مواقــع بحرانــی ماننــد شــیوع 
ــا،  ــه کرون ــود ب ــد؟ واکنــش طنزآل ــا شــوخی و خنــده دارن ــوأم ب ــا، برخــوردی ت ویــروس کرون
ــا،  ــدای شــیوع کرون ــه از ابت ــم ک ــه کن ــم مســتنداتی ارائ ــران نیســت، می توان ــه ای محــدود ب
حداقــل در ایتالیــا، آلمــان، انگلیــس و ترکیــه برخوردهــای طنزآمیــز بــا ایــن مشــکل داشــتند. 
ــا و نایــاب شــدن  ــه کرون ــرای مثــال در انگلســتان، یکــی، دو روز پــس از اوج گیــری ابتــال ب ب
دســتمال کاغــذی در ایــن کشــور، ویدئویــی ســاخته شــد کــه در آن یــک فــرد انگلیســی بــه 
ــل طــال، دســتمال  ــدن اشــیاء گران قیمــت مث ــه جــای دزدی ــد. او ب ــه ای دســتبرد می زن خان
کاغــذی مــی دزد. ایــن کلیــپ پربازدیــد، واکنــش طنزآمیــز بــه یــک بحــران اجتماعــی اســت. 
ــران نیســت و در ســطح  ــه ای ــا محــدود ب ــی مثــل کرون ــا بحران ــود ب ــن برخــورد طنزآل بنابرای

ــر نقــد ســاختار قــدرت اســت.  جهــان مشــاهده می شــود کــه هــدف آن عــالوه ب

طنز؛ زبان بی زبانی ها 
ــا و  ــان، برخــی باوره ــه زن ــوط ب ــف تاریخــی، مســائل مرب ــای مختل ــن اســت در دوره ه ممک
ــع  ــیاری از مواق ــوند. در بس ــداد ش ــز قلم ــط قرم ــو و خ ــی، تاب ــخصیت های سیاس ــد، ش عقای
امــکان تابوشــکنی در چارچــوب مباحــث آکادمیــک فلســفی، جامعه شناســی و شــعر و 
ادبیــات وجــود نداشــته امــا طنــز توانســته در همــان برهــه، فعاالنــه عمــل کــرده و دســت بــه 

ــد.  تابوشــکنی بزن
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طنز؛ تسلی یا بی مسئولیتی؟ 
جــدا از نقــش طنــز در بیــان دغدغه هــای مهــم جامعــه، از آنجــا کــه موجــب خنــده و شــادی 
ــرای کاهــش دردهــا و رنج هــای  ــر ب ــوان از نقــش تســلی بخش ایــن ژان مــردم می شــود، می ت
ناشــی از بحران هــا از جملــه کرونــا، ســخن گفــت. طنــز بــه مثابــه یــک نقــد اجتماعــی تــالش 
ــج ناشــی از فاجعــه و بحرانــی را  می کنــد؛ ســنگینی وضعیــت ناشــی از غــم، غصــه، درد و رن
ــر زندگــی فــردی و جمعــی انســان ها وارد شــده، بــه گونــه ای ســبک یــا آن را از یــک  کــه ب
پدیــده درونــی بــه یــک امــر عینــی و بیرونــی تبدیــل کــرده و به تدریــج بیــن درون انســان و 

آن غــم و غصــه فاصله گــذاری و در نهایــت تســلی ایجــاد کنــد. 
بــرای درک دقیق تــر نقــش تســلی گرایانه طنــز در بیــن عمــوم مــردم، می تــوان ایــن 
ــه  ــرای آنک ــد، ب ــت می ده ــزی را از دس ــانی، عزی ــی انس ــه وقت ــرد ک ــور ک ــت را تص موقعی
ــق شــعائر دینــی  ــد، از طری ــد از پروســه ي غــم، درد و بحــران ناشــی از آن خالصــی یاب بتوان
ــخ وضــع شــده، مثــل برگــزاری مراســم ختــم، ســوم، هفتــم،  و فرهنگــی کــه در طــول تاری
ــل  ــی تبدی ــه بیرون ــی ب ــت درون ــود را از حال ــم خ ــج غ ــد به تدری ــالگرد، می توان ــم و س چهل

ــد.  ــرده و تســکین یاب ک
طنــز، خشــم و عصبانیــت جامعــه را فــرو می نشــاند و گاه حتــی حرکت هــای اعتراضــی را بــه 
ــرای  ــد. ب ــل می کن ــی تبدی ســکوت، رخــوت، بی مســئولیتی اجتماعــی و بی توجهــی و بی عمل

همیــن اســت کــه از طنــز بــه عنــوان ســوپاپ اطمینــان یــاد می شــود.
ــه  ــا اینک ــد؟ ی ــز نشــان می ده ــش طن ــران در بســیاری از مســائل، واکن ــه ای ــرا جامع ــا چ ام
ــا  ــه ب ــران در مقایس ــورد؟ جامعه ي ای ــم می خ ــه چش ــتر ب ــران بیش ــز در ای ــای طن واکنش ه
ــددی  ــی متع ــا و مســائل اجتماع ــا دغدغه ه ــا انگلســتان ب ــوئد ی ــل س ــدیافته مث ــع رش جوام
روبه روســت. بــرای مثــال، در یــک ســال گذشــته، ایــران بــه تنــاوب بــا دردهــای اجتماعــی و 
بحران هــای اقتصــادی بســیار مواجــه بــوده اســت و همیــن شــرایط، نیــاز بــه تعــدد و تکثــر 
طنزپــردازی را بدیهــی می کنــد. هــر جامعــه ای کــه قــدرت طنزآفرینی بیشــتری داشــته باشــد، 
قــدرت تــداوم و تــاب آوری آن هــم باالتــر اســت، بنابرایــن واکنــش طنزآلــود بــه بحران هــا بــه 
ــخر  ــن تمس ــد بی ــع بای ــه به قط ــم ک ــخره می کنی ــائل را مس ــا مس ــه م ــت ک ــا نیس ــن معن ای
ــا بی شــک  ــل شــویم ام ــاوت قائ ــا وجــود دارد، تف ــن آنه ــرز باریکــی بی ــه م ــی ک و طنزآفرین
ــراز و  ــر ف ــخ پ ــا تاری ــه م ــن معناســت ک ــه ای ــی ب ــا طنزآفرین ــن مســخرگی ب ــرادف گرفت مت
نشــیب نقــد اجتماعــی طنــز را نادیــده بگیریــم.  از ســوی دیگــر، تنــاوب در بــروز بحران هــای 
مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی و تولیــد و انتشــار محتواهــای طنــز در ایــران نشــان می دهــد 
کــه در حــوزه مدیریــت اجتماعــی و سیاســت گذاری های کالن ملــی، دچــار مشــکالت 
ــه طنزآفرینی هــا از  جــدی هســتیم. در چنیــن موقعیتــی اگــر جامعه شناســان و فیلســوفان ب
ــی و شکســت های جــدی در مســیر توسعه ي سیاســی و فرهنگــی  منظــر آســیب های اجتماع

ــود.  ــل می ش ــری حاص ــج بهت ــن نتای ــد، قطع یقی بنگرن
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کرونا و آشتی با خانه

هایدگــر مي گویــد: آدمیــان مــدرن بــه فراموشــي 
نســبت بــه چگونگــي ســکونت دچــار گشــته اند. 
بدیــن ســبب چگونــه در خانــه بــودن و ســاختن 
ــان  ــون آن ــه فراموشــي مي ســپارند. اکن ــز ب را نی
بــدون آنکــه مــکان را تحــت ســکونت خــود 

ــا انســان معاصــر ســرگردان  ــن روزهــا بیمــاري کرون ــد". ای ــد تنهــا در آن حضــور دارن درآورن
را متوجــه خانــه و دعــوت بــه آشــتي بــا آن کــرده است.آشــتي کــه بــه معنــاي یکــي شــدن 
بــا یــک مفهــوم بــزرگ بــه صورتــي پیوســته همچــون دعــوت بــه غنیمــت شــمردن تجربــه ی 
خلــوت درون خانــه شــده اســت.  از آنجایــي کــه زیســت اجتماعــي دوجهانــي انســان معاصــر 
بــا شــیوع بیمــاري کرونــا بــه نفــع زیســت رســانه اي و مجــازي تغییــر یافتــه اســت، بنابرایــن 
مي تــوان بــه نقــش تعیین کننــده ی رســانه ها در آموزش دهــي- اطالع رســاني و آگاهــي 
ــات- شــرایط و نیــاز افــراد  ــه امکان ــا توجــه ب ــه اشــاره کــرد. کــه ب ــاره ی خان در ســاختن دوب
ــه داده و فرصت هــاي رهایي بخــش و آگاهي بخــش  ــواده مي تواننــد نقشــه ی راهبــردي ارائ خان

ــاره ی خانــه فراهــم کننــد. در ســاختن دوب

پژوهشــگر  بختیــاري،  آمنــه 
پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات 
ــا  فرهنگــي، یادداشــتی دربــاره ی کرون

ــت: ــده اس ــل آم ــه در ذی ــته ک نگاش
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ت ها
داش

یاد

کرونا بالی بشری یا بالی آسمانی

ــا از نظــر علمــی و شــیوع مــرض ناشــناخته ای کــه عالم گیــر  در بررســي علــت کرون
ــه  ــد نســبت داد؟ مگــر ن شــده آیــا درســت اســت ایــن جهالــت بشــری را بــه خداون
ــه انســان منتقــل شــده اســت  ــات ب ــد  توســط حیوان اینکــه   امــراض اپیدمیــک مانن
ــه انســان  ــا کــه از مــوش و طاعــون از کک هــاي روي مــوش کــه نهایــت ب ماننــد وب
منتقــل مي شــد یــا آنفلوالنــزای خوکــی کــه   از خوک هــا و یــا ایبــوال کــه از میمــون 
یــا خــوردن گوشــت مــوش و یــا ســارس و کرونــا کــه   از خفــاش بــه انســان منتقــل 

شــده اســت.
ــا اگــر بمب هــای هســته ای و زرادخانه هــا و دولت هــای هژمونی طلــب کــه توانایــی  آی
نابــود کــردن کــره ی زمیــن را دارنــد،  ایــن کار انجــام دهنــد بایــد ایــن نابودســازی 
ــی و  ــش و نادان ــا غفلت های ــه ب ــن بشــر نیســت ک ــا ای ــد نســبت داد؟ آی ــه خداون را ب

ــد متعــال نســبت مي دهــد؟ ــه خداون جهلــش کارهــاي مخــرب خــود را ب
آیــا کرونــارا خداونــد بــرای تنبیــه بشــر و..... بــه جهــت گناهانــش نــازل فرموده انــد. 

!ســبحان اهلل. ســبحان اهلل
ــدن  ــه تم ــه ب ــي آنچ ــون و تمام ــا کن ــتان ت ــن از دوره ی باس ــدن چی ــترش تم گس
ــا همــه  و همــه  به دنبــال  ــا کرون ــاروت و......ت ــا ب ــه داده اســت از کاغــذ ت بشــري هدی

و  پژوهشــگر  توکلــی،  فائــزه 
ــرایط  ــاره ی ش ــگاه، درب ــورخ پژوهش م
ــراد  ــی اف ــده در زندگ ــاد ش ــر ایج اخی
ــته  ــتی نوش ــا یادداش ــل کرون ــه دلی ب
نظرتــان  از  ادامــه  در  کــه  اســت 

: د می گــذر
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جهاني شــدن و ســکوي صــادرات شــدن کشــور چیــن به دنبــال کارگــر ارزان و تولیــد 
کاالهــای بــا صرفــه در قــرن بیســت و یــک اســت. امــا تمــدن چیــن بــا تمــام پیشــرفت 
صنعتــی نتوانســت جمعیــت بیــش از یــک میلیــارد و انــدی را ســیر کنــد؛ لــذا بعــد از 
قحطــی بــزرگ در دوره ی مائــو نتوانســتند کشــاورزی را زیــاد رونــق دهنــد و به دنبــال 
ــب  ــات وحشــي را تصوی ــرورش حیوان ــون پ ــردم قان ــری از م ــت کثی ــنگی جمعی گرس
کــرد و مــردم چیــن به خصــوص دهقان هــا بــه پــرورش انــواع مــار و سوســمار و.... تــا 
خفــاش پرداختنــد غافــل از اینکــه فکــر چنیــن شــرایطي را نمي کردنــد و بدیــن ســبب 
ــد. در دوره ی  ــوع ش ــن ممن ــا در چی ــد از کرون ــي بع ــات وحش ــرورش حیوان ــون پ قان
عصــر خــرد و علــم نبایــد آســیب های ناشــي از اپیدمــی به ویــژه کرونــا را بــه خداونــد 
باري تعالــی نســبت داد. امــا اپیدمــی کنونــی کــه جهانــی شــده   اســت فرصتــی اســت 
بــرای انکــه   ایــن تهدیــدات بشــری را تبدیــل بــه فرصتــی بــرای بازنگــری سیاســتگذاران 

در ســطوح بــاال در زمینــه ی بهداشــت و محیــط زیســت و....کــرد.
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دکتر فاضلی در مصاحبه با خبرگزاری فرارو
"کرونا" چه چیزهایی را تغییر می دهد؟

وجوه کرونا
ــده ی  ــه پدی ــن پرســش ک ــه ای ــرای پاســخ ب ــران ایجــاد می کند؟ب ــری در ای ــا تغیی ــا کرون آی
کرونــا چــه تغییراتــی را ممکــن اســت در جامعــه و سیاســت ایــران بــه وجــود آورده و گســترش 
ــی از  ــه روایت ــا ب ــح داد ت ــرد و توضی ــک ک ــه تفکی ــد وج ــده را در چن ــن پدی ــد ای ــد، بای ده

ــید. ــران رس ــروز ای ــه ی ام ــا در جامع ــی کرون ــای احتمال ــی پیامد ه چگونگ
نخســت، »کرونــای ســخت« یــا »زیســت شــده بیمــاری«، یعنــی تعــداد مبتالیــان و قربانیــان 
اســت کــه در ایــران و در کشــور های دیگــر گســترش یافتــه اســت. دوم، »سیاســت کرونایــی« 
ــت،  ــه دول ــی اســت ک ــه ای از خط مشــی ها و برنامه های ــی مجموع ــت شــده«، یعن ــا »مدیری ی
ــن زمینــه اتخــاذ می کننــد.  ــی در ای ســازمان های بهداشــتی، نظــام ســالمت و نهاد هــای مدن
ــانه ای و  ــای رس ــه در فض ــت ک ــده« اس ــی ش ــای بازنمای ــا »کرون ــرم« ی ــای ن ــوم، »کرون س
ــاً »کرونــای  ــود. نهایت ــت می ش ــون روای ــای گوناگ ــب متن ه ــی در قال ــبکه های اجتماع ش
جهانی شــده«. درگیــری بــا کرونــا محــدود بــه ایــران نیســت، بلکــه کرونــا به مثابــه »نشــانه  ی 
جهانــی« در خانه هــا، بدن هــا و ذهــن و زبــان مــا نفــوذ کــرده اســت. کرونــا اکنــون بــه زبــان 
جهانــی تبدیــل شــده اســت و همــه ی جوامــع کمابیــش در حــال اندیشــیدن و ســخن گفتن 
ــی شــده اند. ــل و موضوعــات انســانی و جهان ــط بین المل ــاره ی جهــان، رواب ــا درب ــان کرون ــا زب ب

بــرای درک تغییــرات اجتماعــی پایــدار در موقعیــت کرونایــی جامعــه، بایــد ایــن چهــار مقولــه 
را از یکدیگــر متمایــز کــرد و همچنیــن بیــن »تغییــرات زودگــذر« و »تغییــرات پایــدار« نیــز 
ــذر  ــدام زودگ ــدار و ک ــده، پای ــاد ش ــرات ایج ــک از تغیی ــه کدام ی ــد. این ک ــل ش ــک قائ تفکی
اســت در حــال حاضــر بــه لحــاظ تجربــی زود اســت کــه قضــاوت شــود و بایــد زمــان بگــذرد، 

امــا بــه لحــاظ نظــری قابــل بحــث اســت.

آیا کرونا تغییری در ایران ایجاد می کند؟
ــا هــم پیوند هایــی دارنــد. امــا هــر کــدام بــه شــیوه ی متفاوتــی بــر جامعــه  همــه ی این هــا ب
ــر  ــا را درگی ــای م ــری، بدن ه ــای زیست شــده« به طــور اجتناب ناپذی ــد. »کرون ــر می گذارن تأثی
تأمــل و بازاندیشــی انتقــادی گســترده ای در حــوزه فهــم مــا از مقولــه ی انســان و بــدن آدمــی 
و مقــوالت بیمــاری و ســالمتی در جامعــه ی امــروزی خواهــد کــرد. ایــن کرونــای زیست شــده 
بــر روی رفتار هــای مــردم نســبت بــه بــدن خودشــان در حوزه هایــی مثــل تغذیــه، ســالمتی 
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و بــه طــور کلــی رفتــار بــا بــدن و مدیریــت آن تأثیــر خواهــد گذاشــت. »کرونــای مدیریــت 
شــده« عملکــرد نظــام ســالمت، تشــکیالت و سیاســت های مــا در زمینــه ی مبــارزه بــا کرونــا 
ــر  ــر و در دوران معاص ــای اخی ــار در دهه ه ــن ب ــرای اولی ــا ب ــر از کرون ــت و متأث ــروس اس وی
یعنــی از زمــان شــکل گیری دولــت مــدرن در عصــر رضاشــاه تاکنــون ناگزیــر بــه بازاندیشــی 
انتقــادی خــود خواهــد شــد؛ چــرا کــه ایــن سیاســت ها تحــت فشــار های جهانــی، رســانه ای و 
اجتماعــی بایــد بــه بازاندیشــی تشــکیالت و عملکــرد خــود بپردازنــد. »کرونــای نــرم« و بازنمــا 
شــده نیــز الجــرم پیامد هــا و تغییــرات وســیعی در حوزه هــای مختلــف هنــر و علــوم انســانی 

و اجتماعــی یــا فرهنــگ بــه جــای خواهــد گذاشــت.

کرونای زیست شده
ــر  ــران درگی ــردم ای ــای م ــام بدن ه ــه تم ــت ک ــن اس ــده ای ــای زیست ش ــم کرون ــی مه ویژگ
ــه زیســته هســتند؛ چــه مبتالیــان، چــه ان هایــی کــه بیمــار نشــدند؛ چــه اهالــی  ایــن تجرب
ــروس  ــرض وی ــود را در مع ــدن خ ــه ی ب ــا، هم ــر از آنه ــه غی ــاری و چ ــر بیم ــهر های درگی ش
ــیوه ی  ــه ش ــا ب ــر بدن ه ــذاری آن ب ــا و اثرگ ــدن کرون ــی ش ــن همگان ــد. ای ــاس می کنن احس

ــده اســت. ــن پدی ــوده وار ویژگــی خــاص ای ت
ــه، ســیل، جنــگ، حملــه ی ملخ هــا  ــا بحران هــای بزرگــی مثــل زلزل مــا در دهه هــای اخیــر ب
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و بحران هــای آلودگــی محیط زیســت مواجــه بوده ایــم، امــا هیــچ یــک از ایــن بالیــا و فجایــع 
ــر  ــران را تحت تأثی ــه ی ای ــی از جامع ــا مناطــق معین ــا تنه ــام آن ه ــد. تم ــا نبودن ــبیه کرون ش
خــود قــرار دادنــد. بــرای مثــال جنــگ تنهــا جســم مــردم مناطــق مــرزی ایــران بــا عــراق را 
به طــور مســتقیم تحت تأثیــر خــود قــرار داد. در ســایر نقــاط، امــا بــه صــورت پراکنــده فقــط 
ــر  ــز اگ ــود. درآلودگــی محیط زیســت نی ــر ب ــد تحت تأثی ــه جنــگ رفتن ــه ب جســم کســانی ک
چــه در بلندمــدت بیماری هایــی بــر شــهروندان تحمیــل می شــود، امــا شــهروندان به صــورت 
ــا چنــد ویژگــی دارد. اوالً  مســتقیم و فــوری تهدیــد جانــی را احســاس نمی کردنــد. امــا کرون
بــر همــه ی بدن هــا تأثیرگــذار اســت و ثانیــاً تأثیــر آن مســتقیم، فــوری و عریــان اســت. دیگــر 
ایــن ایــن ویــروس ابعــاد کامــاًل ملــی و سراســری دارد. نهایتــاً ایــن کــه هنــوز بــرای پیشــگیری 

و درمــان راه حلــی پیــدا نشــده اســت.
همیــن ویژگی هــا آن را بــه »ترومــای فرهنگــی« بــدل می کنــد و مــا را بــه بازاندیشــی و تأمــل 
جــدی دربــاره ی وجــود خودمــان در جامعــه و زندگــی وا مــی دارد. از منظــر انسان شــناختی، 
هــر جایــی کــه بــدن جامعــه در معــرض تهدیــد جمعــی و همگانــی قــرار گیــرد، تمــام وجــوه 
فرهنــگ یعنــی زبــان، اعتقــادات دینــی، ایدئولــوژی، نظام هــای نشــانه ای و همــه ی ارزش هــای 

جمعــی ناگزیــر بــه بازاندیشــی خواهنــد شــد.

سیاست کرونایی
ــارزه واداشــته اســت؛  ــرای مب ــه ب ــری همه جانب ــه درگی ــت را ب ــی دول ــه طــور طبیع ــا ب کرون
ــت  ــه ی سیاس ــری همه جانب ــای درگی ــه معن ــا ب ــا کرون ــت ب ــه ی سیاس ــری همه جانب و درگی
سیاســت  دســتورکار های  معمــوالً  این کــه  برخــالف  اســت.  شــهروندان  بدن هــای  بــا 
ــد  ــت ها می توان ــن سیاس ــا ای ــدارد. ام ــورد ن ــهروندان برخ ــای ش ــا بدن ه ــتقیم ب ــور مس به ط
ــان و  ــطه، عری ــه بی واس ــا اینک ــد، ام ــد بخورن ــا پیون ــدن م ــا ب ــه ب ــا فاصل ــدت و ب در درازم
ــر  ــردار فراگی ــد شــکل گیری بیمــاری واگی ــی مانن ــر آن شــود در فضا های ــوری جســم درگی ف
ــه  ــی ب ــیوع بیماری های ــا و ش ــون، وب ــه طاع ــی از تجرب ــای طوالن ــت. دهه ه ــر اس امکان پذی
ایــن گســتردگی می گــذرد. در حــال حاضــر، سیاســت نــه فقــط در حــوزه ســالمت بلکــه در 
ــط  ــو توس ــی و گفتگ ــد، بازاندیش ــورد نق ــی م ــت گذاری های عموم ــای سیاس ــام حوزه ه تم
شــهروندان قــرار گرفتــه اســت. در فضــای کرونایــی شــده، گفت وگو هــای جمعــی حــول بــدن 
ــاره ی سیاســت  ــا بــه حــال، گفت وگو هــا درب و سیاســت از اهمیــت بــاالی برخــوردار اســت. ت
بــه پیوند هــای تاریــخ، مذهــب، امنیــت و مقــوالت اینچنیــن از سیاســت و حکمرانــی مربــوط 
بــود. اگــر چــه همیشــه بهداشــت و درمــان و ســالمت موضــوع گفتگو هــا بــا حکومــت حداقــل 
ــرد  ــر نمی ک ــهروندان را درگی ــه ی ش ــب هم ــا اغل ــن گفت وگو ه ــا ای ــود، ام ــر ب در دوره معاص
و فقــط شــامل فعــاالن سیاســی و اجتماعــی می شــد کــه بــه نمایندگــی جامعــه بــا حکومــت 
ــهروندان  ــام ش ــی تم ــی کنون ــای کرونای ــا در فض ــدند. ام ــی می ش ــا چانه زن ــو ی وارد گفت وگ
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درگیــر گفت وگــوی جــدی بــا ســامان سیاســی شــده اند. احســاس خطــر دربــاره ی ســالمتی 
ــی، سیاســت و  ــاره ی شــیوه های حکمران ــر از توجــه و بحــث درب ــا را ناگزی و جان شــان، آن ه
ــاد و  ــا اقتص ــت ت ــالمت و بهداش ــت س ــه، امنی ــف از تغذی ــای مختل ــی ها در زمینه ه خط مش

ــت. ــرده اس ــل ک ــط بین المل رواب

آیا کرونا تغییری در ایران ایجاد می کند؟
وقتــی حکومــت، مــدارس، دانشــگاه ها و اجتماعــات را تعطیــل یــا بــا محدودیت هایــی همــراه 
ــد.  ــی می بینن ــر حکمران ــه نوعــی خــود را درگی ــرده اســت در عمــل همــه ی شــهروندان ب ک
ــارکت در  ــرای مش ــد ب ــا 20 درص ــن 15 ت ــدودی بی ــت مح ــه جمعی ــال همیش ــر ح ــه ه ب
ــای اضطــراری،  ــا در موقعیت ه ــد، ام ــی دارن ــی آمادگ ــا حکمران ــری ب بحــث سیاســی و درگی
ــت  ــاره ی کیفی ــا پرســش هایی درب ــی ب ــزان متفاوت ــه می ــی، همــه ی ب چــون موقعیــت کرونای
ــه  ــد ک ــت جدی ــن وضعی ــده اند. ای ــه ش ــت ها مواج ــزاران و سیاس ــرد کارگ ــی، عملک حکمران
ــداوم  ــادی شــده اســت در صــورت ت ــان شــهروندان ع ــوی سیاســی می ــای گفتگ ــث احی باع
ــه طــور عمیقــی  ــا شــهروندان را ب ــان را ب ــد حکمران ــوع پیون ــا ن ــی، شــیوه ی موقعیــت کرونای

ــرار خواهــد داد. ــر ق تحــت تأثی
همیــن گفتگو هــا نیــز ضــرورت بازاندیشــی در حکمرانــی و مشــارکت اجتماعــی شــهروندان در 
شــکل دادن بــه ســامان سیاســی اجتماعــی را بیــش از گذشــته مطــرح می کنــد. همچنیــن، 
ــر  ــه ی اخی ــژه در دو ده ــه به وی ــاد ک ــردم نه ــازمان های م ــدرن و س ــای م ــه نهاد ه ــه ب توج
بــا آن هــا مواجهــه ســرکوبگرانه ای شــده اســت حکمرانــان را بــه تجدیدنظــر در سیاســت های 
گذشــته خــود وادارد. چــون در صــورت تــداوم موقعیــت کرونایــی، در آینــده ی نزدیــک، بحــران 
ناشــی از خــأ نهاد هــای مدنــی در حــوزه ی مدیریــت جامعــه و بحــران آشــکار خواهــد شــد و 
دولــت بــدون نهاد هــای مدنــی فعــال و مشــارکت اجتماعــی اصیــل و مؤثــر شــهروندان قــادر 

ــد  ــع نخواه ــن وض ــت ای ــه مدیری ب
ــرات  ــی از تغیی ــن، یک ــود. بنابرای ب
اجتماعــی ایــن اســت کــه سیاســت 
کرونایــی مــا را ناگزیــر از بازکــردن 
ــرای  ــه شــیوه ی نهــادی ب میــدان ب
توســعه ی نهاد هــای مدنــی خواهــد 
کــرد تــا شــهروندان بتواننــد در 
ــامان  ــاد س ــران و ایج ــت بح مدیری
ــر  ــال و مؤث ــارکت فع ــی مش جمع

پیــدا کننــد.
کرونایــی  سیاســت  همچنیــن 
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پیش فرض هــای بنیادیــن سیاســت ســالمت مــا از جملــه پیشــی گرفتــن درمــان بــر 
پیشــگیری و بهداشــت را بــه چالــش می کشــد. بحــران کرونایــی نشــان خواهد داد کــه مدیریت 
ســالمت، بیــش از درمــان نیازمنــد »سیاســت های بهداشــتی« توانمنــدی اســت؛ سیاســت های 
ــرای پیشــگیری از  ــا دادن آگاهــی و آمــوزش، قابلیت هــای ضــروری ب بهداشــتی کــه مــردم ب
ــد. در حالی کــه سیاســت های نادرســت کنونــی گفتمــان ســالمت  ــه دســت آورن بیمــاری را ب
در ایــران حــول منافــع لجام گســیخته ی پزشــکان اســت و ســیطره ی پزشــک محوری موجــب 
بــه حاشــیه رفتــن سیاســت بهداشــتی کارآمــد شــده اســت. موقعیــت کرونایــی بیــش از هــر 
ــد.  ــان می ده ــان نش ــه حکمران ــالمت ب ــام س ــرای نظ ــت را ب ــگاه بهداش ــری جای ــل دیگ عام
تــداوم وضعیــت کنونــی، ســرمایه گذاری در حــوزه ی بهداشــت و توجــه جــدی بــه توســعه ی 

بهداشــت را بیــش از گذشــته خواهــد کــرد.
ــدن،  ــه ی ب ــه مقول ــه را ب ــاد توجــه جامع ــه احتمــال زی ــی ب ــن سیاســت کرونای ــر ای ــالوه ب ع
ــی  ــا بیــش از هــر زمان ــی م ــرد. در موقعیــت کرونای زندگــی و اهمیــت آن بیشــتر خواهــد ک
متوجــه معنــا و اهمیــت چیــزی بــه نــام »زندگــی« خواهیــم شــد. انســان ها هنــگام آلودگــی 
هــوا و تنگــی نفــس بــه ضــرورت اکســیژن و هــوا پــی می برنــد. »زندگــی« هــم زمانــی بــرای 
ــود را  ــیاه خ ــره ی س ــری چه ــورت فراگی ــه ص ــرگ ب ــه م ــد ک ــدا می کن ــا پی ــهروندان معن ش

همچــون ابــر تیــره بــر آســمان شــهر آشــکار کنــد.
ــرگ از  ــم، م ــی حاک ــی و فرهنگ ــت های مذهب ــگ و سیاس ــل جن ــه دلی ــالب، ب ــس از انق پ
ــد شــوکی  ــداوم یاب ــر ت ــی اگ ــی کنون ــت کرونای قداســت چشــمگیری برخــوردار شــد. موقعی
بــرای دریافتــن اهمیــت »زندگــی« خواهــد بــود. از ایــن حیــث شــاید سیاســت های فرهنگــی 
ــرای تعریــف مــرگ و طبیعی ســازی آن و کشــاندن مجموعــه ی وســیعی از  دهه هــای اخیــر ب
آیین هــای آن ماننــد ســوگواری ها و مجالــس گوناگــون ختــم و اشــکال فرهنگــی بــه حــوزه ی 
ــا بازاندیشــی انتقــادی جــدی مواجــه خواهــد  عمومــی، در صــورت تــدام فضــای کرونایــی، ب
ــاد شــود، شــهروندان دیگــر پذیــرای سیاســت های  ــا زی شــد. اگــر میــزان مــرگ و میــر کرون
مــرگ نخواهنــد بــود. پــس حکومــت ناگزیــر خواهــد بایــد بــه بازاندیشــی در آیین هــای مــرگ 

ــردازد. ــی آن بپ ــت های فرهنگ و سیاس

کرونای نرم
ــه  ــور یکپارچ ــه ط ــات ب ــانه ها و مطبوع ــی، رس ــبکه های اجتماع ــا، ش ــوم کرون ــه س در وج
ــوب  ــری و مکت ــن تصوی ــا مت ــا میلیون ه ــن فض ــتند. در ای ــا هس ــی کرون ــت بازنمای در خدم
ــی«  ــه اجتماع ــا، »مخیل ــن فض ــود. در ای ــق می ش ــش خل ــاد گوناگون ــا و ابع ــاره ی کرون درب

ــود. ــنا می ش ــدن آش ــت و ب ــگ و سیاس ــخ، فرهن ــازه ای از تاری ــاد ت ــا ابع ــهروندان ب ش
ــان،  ــان، جامعه شناس ــه مورخ ــتی، بلک ــوم بهداش ــان عل ــکان و محقق ــا پزش ــه تنه ــون ن اکن
هنرمنــدان و تمــام شــهروندان آگاه جامعــه، بــه روایــت کــردن و مستند ســازی تجربــه زیســته 
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و سیاســت های کرونایــی مشــغول هســتند. در ایــن فضــا چنــد تحــول بــزرگ دیــده می شــود. 
ــزرگ  ــای ب ــه از مصیبت ه ــان اســت. درحالی ک ــروز ایرانی اول، مســتندکردن تجربه زیســته ام
ــی  ــی باق ــا ویرانه های ــده ی ــناد پراکن ــی و اس ــاب تاریخ ــد کت ــز چن ــه ج ــخ ب ــول تاری در ط
نمانــده اســت و روایــت تجربه زیســته ی مــردم عــادی از ایــن مصیبت هــا در دســت نیســت، 
ــبکه های  ــود در ش ــط تجربه زیســته ی خ ــت و ضب ــال ثب ــهروندان در ح ــام ش ــروز تم ــا ام ام
ــد  ــوان رص ــی و ت ــود دسترس ــی موج ــه ی کرونای ــه تجرب ــدگان ب ــا آین ــتند ت ــی هس اجتماع

داشــته باشــند.
ــخ، فرهنــگ، مذهــب،  ــاره ی تاری همچنیــن در ایــن فضــا شــاهد گفت وگو هــای وســیعی درب
ــا  ــا م ــن گفتگو ه ــت و شــهروندان هســتیم. ای ــای دول ــا و عملکرد ه ــت و رفتار ه ــان، قومی زب
ــد از موقعیــت تاریخــی، چگونگــی زندگــی و تجربه هــا می رســاند. ایــن  ــه شــناخت جدی را ب
ــای  ــدت طرحواره ه ــد در بلندم ــکل گیری می توان ــال ش ــد« در ح ــانه جدی ــی بازاندیش »آگاه

ذهنــی و الگو هــای شــناختی شــهروندان را دســتخوش تغییــرات جــدی کنــد.
ــری، اســامی  ــروس و باکت ــم پزشــکی میکــروب، وی ــدن و مفاهی ــای ســالمتی، ب ــروزه معن ام
پزشــکی بــرای دارو هــا در حــال گســترش و همگانــی شــدن اســت. از طــرف دیگــر 
ــن عملکــرد  ــه بی ــر و مقایســه ای ک ــع دیگ ــت جوام ــاره ی وضعی ــای شــهروندان درب آگاهی ه
ــا  ــه ب ــی در مواجه ــی و آمریکای ــر کشــور های اروپای ــره و دیگ ــن، ک ــا چی ــران ب ــه ی ای جامع
ــه  ــدی را ب ــی جدی ــنجش گرانه« و تطبیق ــی س ــکلی از »آگاه ــرد ش ــورت می گی ــا ص کرون
ــود و  ــوم خ ــاره ی مفه ــه درب ــش نقادان ــی، بین ــن آگاه ــد. ای ــاد می کن ــی ایج ــورت همگان ص
ــت، سیاســت، فرهنــگ، مذهــب را تحــت تأثیــر خــود  ــا از خــود، دول ــر م ــا تصوی دیگــری ی
ــه ی  ــرد. ادام ــاوت در برمی گی ــای متف ــا ویژگی ه ــهروندان را ب ــه ی ش ــد و هم ــرار می ده ق
ــه ای  ــد و زمین ــز ایجــاد کن ــازه ای از آگاهــی را نی ــد شــکل های ت ــی، می توان وضعیــت کرونای

ــرات فرهنگــی باشــد. ــرای تغیی ب
نــوع دیگــری از آگاهــی انتقــادی نیــز بــا نقــد برخــی باور هــای مذهبــی در زمینــه ی مــرگ، 
زندگــی، ســالمت و مفاهیــم مرتبــط بــا بــدن در شــبکه های اجتماعــی نمایــان اســت. شــروع 
و گســترش کرونــا از شــهر قــم ایــن پرســش جــدی را در ذهــن جمعــی در فضــای بازنمایــی 
ایجــاد کــرده اســت کــه شــهر مذهبــی قــم کــه بــرای مــردم دارالشــفا بــود چگونــه از بیمــاری 
کرونــا در امــان نمانــد. از طــرف دیگــر مدعیــان طــب اســالمی کــه بــر نقــش آن در پیشــگیری 
ــد.  ــرار گرفته ان ــا ق ــروس کرون ــون وی ــک آزم ــتند در مح ــد داش ــان تأکی ــاری و درم از بیم
آن هــا در قــم و مشــهد بــا ایــن واقعیــت مواجــه می شــوند کــه ایــا بــا نــگاه دینــی می تــوان 

بهداشــت و ســالمت را تضمیــن کــرد یــا خیــر.
ــا و درگیری هــای ایجــاد  ــا و مــرگ تعــدادی از آن ه ــه کرون ــون ب ــن، ابتــالی روحانی همچنی
ــای  ــه و آیین ه ــا، نمازجمع ــی در زیارتگاه ه ــات مذهب ــت اجتماع ــاره ی محدودی ــده درب ش
دیگــر ایــن پرســش را بــه وجــود مــی آورد کــه نحــوه ی مواجهــه دیــن بــا ســالمت در جامعــه 
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ــوذ  ــوه ی نف ــاره ی نح ــز درب ــدی نی ــد. پرســش های ج ــد باش ــه بای ــامدرن چگون ــدرن و پس م
ــه وجــود آمــده اســت.  باور هــای دینــی در شــیوه ی »حکمرانــی ســالمت« در میــان مــردم ب
ــته و  ــای گذش ــا قرن ه ــه ب ــروز جامع ــت ام ــه ی موقعی ــه مقایس ــازی ب ــای مج ــردم در فض م
ــای  ــی از متن ه ــد. انبوه ــران می پردازن ــا در ای ــون و وب ــا طاع ــون ب ــه روحانی ــوه مواجه نح
گزیــده ی کتاب هــای تاریخــی در شــبکه های اجتماعــی در حــال چرخیــدن اســت تــا بگوینــد 
ــرون گذشــته  ــر اســاس آموزه هــای ق ــان ب ــدان مذهبــی همچن ــون و باورمن برخــی از روحانی

درصــدد مواجهــه بــا کرونــا هســتند.

ــام  ــه ن ــه کمــک نشــانه ای ب ــا ب در مجمــوع ابعــاد وســیعی از حیــات اقتصــادی و سیاســی م
ــکار  ــا اف ــان ب ــان حکمران ــی سیاســی و اجتماعــی می ــا در حــال گفت وگوســت و چانه زن کرون
ــی« در  ــوان »نشــانه ی جهان ــا به عن ــن شــرایط کــه کرون ــه اســت. در ای عمومــی شــکل گرفت
ــال  ــز در ح ــهروندان نی ــت، ش ــده اس ــورردار ش ــی برخ ــت مضاعف ــانه ای از اهمی ــای رس فض
ارائــه ی اســتدالل هایی بــرای ایجــاد تغییــرات در گفتمــان رســمی، سیاســت های فرهنگــی و 

سیاســتگزار های آن هســتند.
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کرونای جهانی شده
کرونــا در جهــان، زبــان مشــترکی میــان ملت هــا بــه وجــود آورده اســت. ایــن زبــان مشــترک، 
ــا را دشــمن مشــترک بشــریت  ــی و یکپارچگــی را شــکل می دهــد کــه کرون شــکلی از همدل
ــه  ــرب ک ــای سیاســی غیریت ســازی، چــون شــرق و غ ــن منظــر، طبقه بندی ه ــد. از ای می دان
ــا چالش هــای جــدی مواجــه می شــود. در ایــن فضــا،  ــرآن تکیــه دارد ب جمهــوری اســالمی ب
کرونــا بــه عنــوان ویــروس از مفهومــی خنثــی، غیرایدئولوژیــک و بی طرفانــه برخــوردار اســت، 
ــایی  ــذاری و رمزگش ــدی از رمزگ ــیوه های جدی ــده، ش ــیوه ای پیچی ــه ش ــروس ب ــن وی ــا ای ام

ــود. ــب می ش ــون را موج ــای گوناگ ــی در حوزه ه ــط جهان ــی و رواب ــت های بین الملل سیاس
ــوم را  ــن مفه ــه ای ــی ک ــبکه های اجتماع ــترده در ش ــای گس ــده و گفتگو ه ــای جهانی ش کرون
ــزوای بین المللــی  ــد ایــراِن در معــرض تحریــم و ان تولیــد، ترویــج و توســعه می دهنــد می توان
ــه  ــی را متوج ــی جهان ــکار عموم ــد و اف ــرار ده ــان ق ــل جه ــی در مقاب ــیوه نامتعارف ــه ش را ب
ــروس از  ــترش کروناوی ــن گس ــد. همچنی ــی کن ــهروندان ایران ــالمت ش ــره و س ــی روزم زندگ
ــای ایــران می افزایــد.  ــر وخامــت موقعیــت جهانی شــده ی کرون ــه کشــور های دیگــر ب ــران ب ای

ــی رود. ــه ای م ــی و منطق ــه ای در فضــای محل ــرات همه  جانب ــال تغیی ــن رو، احتم از ای
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تغییرات رفتاری
ــرای نخســتین  ــی ب ــاری شــهروندان دارد. شــهروندان ایران ــرات رفت مشــاهدات نشــان از تغیی
ــان ناگزیــر  ــا الگو هــای جدیــد رفتــاری بی ســابقه در تاریــخ ایــران مواجــه می شــوند. آن ــار ب ب
از دســت نــدادن و حفــظ فاصلــه بــا یکدیگــر شــدند. درواقــع لحظــه مواجهــه بــه یــک مکــث 
اجتماعــی، توقــف و تأمــل بــدل شــده اســت. گویــی عادت هــای کهــن مــا از ضمیــر ناخــودآگاه 
ــا صــدا،  ــی ب ــه صحنــه ی آگاهــی و خودآگاهــی مــا در حــال انتقــال هســتند و انســان ایران ب
فاصلــه و شــیوه ی خاصــی از تمــاس مواجهــه شــده و گفت وگــوی خــود را شــکل داده اســت.
از طــرف دیگــر بســیاری از عادت هــای شــهروندان در کالنشــهر ها همچــون اســتفاده از غــذای 
بیــرون نیــز بــا توقــف و مکــث مواجــه شــده اســت. گزارش هــا نشــان از کاهــش 50 درصــدی 
ــای  ــتر آن در روز ه ــش بیش ــال کاه ــه احتم ــتورانی دارد ک ــای رس ــتفاده از غذا ه ــزان اس می
ــق  ــاز رون ــا ب ــپزخانه ها در خانه ه ــر، آش ــن ام ــداوم ای ــورت ت ــود دارد. در ص ــز وج ــده نی آین
ــود. ــا می ش ــژه در کالنشــهر ها احی ــه وی ــوردن ب ــذا خ ــم غ ــی و دور ه ــفره ایران ــد و س می گیرن
ــوان  ــه می ت ــد. این ک ــاد می کن ــی را ایج ــیوه زندگ ــاره ی ش ــی درب ــکان بازاندیش ــر ام ــن ام ای
ــه غــذای بیــرون زندگــی را ادامــه داد. در صــورت  ــه ایــن شــیوه یعنــی وابســتگی کمتــر ب ب
انتخــاب ســفره خانگــی، پیامد هــای گســترده ای در اقتصــاد و زندگــی شــهری خواهــد داشــت.

ــردد مــردم در  ــات دارد. چــون ســطح ت ــزان تصادف ــت از کاهــش می همچنیــن داده هــا حکای
ــه  ــث و وقف ــا مک ــل ب ــتفاده از اتومبی ــوه اس ــز در نح ــا نی ــت. در این ج ــده اس ــم ش ــهر ک ش
ــت و در  ــروری اس ــی ض ــه زمان ــل در چ ــتفاده از اتومبی ــه اس ــتیم. این ک ــه هس ــد مواج جدی
ــی و  ــد زندگــی مصرف ــی می توان ــت کرونای ــداوم وضعی ــی غیرضــروری اســت. ت چــه زمان های
اتومبیلــی شــده ایرانیــان را کــه در ســه دهــه اخیــر همگانــی شــده اســت دچــار بازاندیشــی 

ــد. ــگاه آن در زندگــی کن ــل و جای ــاره ی اتومبی درب
ــواع  ــد رواج ان ــدن مانن ــردن ب ــی ک ــای مصرف ــواع روش ه ــال دارد ان ــا، احتم ــر اینه ــالوه ب ع
جراحی هــای پالســتیک کــه معطــوف به برســاخت کــردن بــدن کالن شــهری و زیبایی شناســانه 
اســت در فضــای کرونایــی بــا مکــث و تعلیــق مواجــه شــود. در ایــن فضــا ممکــن اســت بیــش 
ــیوه ی  ــالمت و ش ــا، س ــدن بق ــا ب ــه ب ــای مواجه ــی، مبن ــتی و زیبای ــری، زش ــی و الغ از چاق
ارتبــاط بــا دیگــری، مجــاورت بدن هــا و اســتفاده از لباس هــا و بهداشــت بــدن اهمیــت پیــدا 
کننــد. در مجمــوع موقعیــت کرونایــی موقعیــت تعلیــق، تأمــل، مکــث و توقــف در بســیاری 
ــت  ــن موقعی ــداوم ای ــدم ت ــداوم و ع ــا ت ــره اســت. ام ــا در زندگــی روزم ــا و عادت ه از کنش ه
تعییــن می کنــد کدام یــک از ایــن تغییــرات گــذرا و کدام یــک پایــدار خواهــد بــود. امیــدوارم 
ــا، از  ــا کرون ــارزه ب ــن مب ــد و ضم ــتفاده را ببرن ــت اس ــت نهای ــن موقعی ــا از ای ــهروندان م ش
ــای  ــردن ویروس ه ــان ب ــرای از می ــی ب ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــای فرهنگ مبارزه ه

ضداخالقــی، ضداجتماعــی و فرهنگــی غافــل نشــوند.
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دکتر فاضلی در گفت وگو با خبرنگار روزنامه ی ایران
ویروس کرونا و زیست جهان وطنانه شهروندان ایرانی

ــام  ــازمان نظ ــس س ــا، رئی ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــر و پ ــای اخی **در روزه
روان شناســی و مشــاوره ایــران و برخــی نهادهــای غیــر دولتــی فعــال در حــوزه 
ــبت  ــت، نس ــر بهداش ــه وزی ــه ب ــای جداگان ــودکان کار در نامه ه ــودکان و ک ک
ــد.  ــی کــرده بودن ــروس و بیمــاری ناشــی از آن اظهــار نگران ــن وی ــه شــیوع ای ب
ــن  ــیوع ای ــه ش ــی ک ــه وضعیت ــاره ب ــا اش ــم ب ــی ه ــان ایران ــی جامعه شناس برخ
ویــروس بیمــاری زا ایجــاد کــرده، گفته انــد حــوادث و رخدادهــای متعــدد تلخــی 
ــا گســترش تــرس عمومــی  کــه در ســال 1398 در ایــران از ســیالب ها گرفتــه ت
ــود و  ــی ش ــای عصب ــه تنش ه ــر ب ــت منج ــن اس ــا رخ داده، ممک ــیوع کرون از ش
ــده،  ــر ش ــی منتش ــه از جنابعال ــتی ک ــا در یادداش ــوند. ام ــزه ش ــا بی انگی آدم ه
ــی  ــته و حت ــا داش ــروس کرون ــا وی ــط ب ــع مرتب ــه وقای ــبت ب ــی نس ــگاه مثبت ن
تأکیــد کرده ایــد کــه در ایــران انقــالب زندگــی اتفــاق افتــاده و زندگــی اهمیــت 
پیــدا کــرده اســت. می خواهیــم بدانیــم شــما بــر چــه مبنــا بــه نوعــی متفــاوت 
از دیگــران، تحــوالت و مســائل مربــوط بــه شــیوع ویــروس کرونــای جدیــد را در 

ــد؟ ــی می کنی ــران ارزیاب ای

ــت  ــه موقعی ــن ب ــه م ــه توج ــی نیســت بلک ــا منف ــت ی ــا، مثب ــروس کرون ــن از وی ــی م ارزیاب
ــور  ــد. منظ ــاد کن ــت ایج ــران، می توانس ــل ای ــی مث ــه در جوامع ــه فاجع ــده ای اســت ک پیچی
مــن از موقعیــت پیچیــده، ایــن اســت کــه جوامعــی مثــل ایــران یعنــی جوامعــی کــه تغییــرات 
سیســتماتیک، ســازمان یافته و عقالنــی شــده، در آن بــه ُکنــدی صــورت می گیــرد، تغییــرات 
به طــور عمــوم هنگامــی تحقــق پیــدا می کننــد کــه فشــارهای شــدید ســاختاری در نتیجــه 

ــد. ــه وجــود بیای بحران هــا و شــوک هــای جمعــی، ب
مــا اگــر بــه تاریــخ ایــران و بــه طــور خــاص تاریــخ معاصــر توجــه کنیــم، متوجــه ایــن واقعیــت 

می شــویم کــه مــا تحــت فشــارهای ســاختاری و بحران هــای بــزرگ، تغییــر می کنیــم.
ــاره ی ذهینت هــای جمعــی، باورهــا،  اساســاً بحران هــا، مــا را وادار می کننــد بــه ایــن کــه درب
ــل و  ــه تأم ــگ« ب ــی »فرهن ــادات و به طورکل ــنت ها، ع ــی، س ــای تاریخ ــا، نگرش ه ارزش ه

تفکــر کنیــم.
ایــن تأمــل، فقــط تأملــی نیســت کــه نویســندگان، روشــنفکران و دانشــگاهیان، انجــام بدهنــد 
ــردم  ــه ی م ــه عام ــن ک ــی اســت و ای ــری اجتماع ــی و یادگی ــل جمع ــن، تأم ــه منظــور م بلک
ــا،  ــه خودشــان، رفتاره ــر می شــوند کــه ناخــودآگاه، ب ــری، ناگزی در نتیجــه ی بحــران و درگی
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ــی کــه درگیــرش هســتند،  ــادات و ایدئولوژی های عادت هــا، ذهنیت هــا، رســوم، آئین هــا، اعتق
ــانه و  ــران نش ــروز ای ــا، در فضــای ام ــه کرون ــم ک ــل می گوی ــن دلی ــه همی ــوند. ب حســاس ش
ــم  ــه ی مه ــته و دارد. نکت ــود داش ــا وج ــور م ــه در کش ــت ک ــی اس ــه ی تنش های ــمبل هم س
دربــاره ی کرونــا، ایــن اســت کــه کرونــا، بدن هــای فــردی مــا را بــه حــوزه ی عمومــی کشــانده 

اســت.
ــه  ــد ک ــدا می کن ــی را پی ــر شــدن در حــوزه ی عموم ــر و درگی ــکان تغیی ــی ام ــگ، زمان فرهن
بــا جســم و بــدن آدمــی، تمــاس برقــرار شــود. در جامعــه ی  ایــران بیماری هــا، قحطــی و هــر 
چیــزی کــه بــدن مــا را تحــت تأثیــر خــودش قــرار بدهــد، موقعیت هــای تاریخــی و اجتماعــی 
ــر  ــه دیگ ــی ک ــای اجتماع ــردم و گروه ه ــه ی م ــی عام ــردم یعن ــه م ــی آورد ک ــود م ــه وج را ب

ــد. ــاره ی وضعیــت خودشــان بپردازن ــه گفت وگــو و بحــث درب ــاً دانشــگاهی نیســتند، ب لزوم
ــق شــبکه های  ــردم از طری ــران مطــرح شــده، م ــا در ای ــه موضــوع کرون ــد روز ک ــن چن در ای
اجتماعــی، رســانه ها، گفت وگوهــای تلفنــی و موبایلــی و بحث هــای رو در رو و روزانــه، 

ــده اند. ــان وادار ش ــاره ی خودش ــل درب ــی و تأم ــه بازاندیش ــدت ب به ش

**برخــی جامعه شناســان به طورمشــخص گفته انــد کــه شــواهد زندگــی 
ــه نمی کنــد و دو قطبــی  ــی از وضعیــت مــا ایرانیــان ارائ روزمــره نشــانه های خوب
انفعــال و نفــرت تــا خشــونت، محتمــل تریــن خروجــی ایــن وضعیــت اســت. در 
ــا  ــه کرون ــی ک ــا وضعیت ــه ب ــد ک ــخص گفته ای ــی به طورمش ــل، جنابعال ــه مقاب نقط
ــه رخ داده اســت. چــه  ــن زندگــی در جامع ــرده، در اصــل اهمیــت یافت ایجــاد ک
ــه نظرتــان بیانگــر ایــن  نشــانه هایی از جامعــه ی مــا مشــاهده کــرده ایــد کــه ب

ــد؟ ــدا می کن ــت پی ــی دارد اهمی ــراد، زندگ ــد اف ــه از دی ــت ک اس
صحبــت مــن دربــاره ی زندگــی، بــا تکیــه بــر اهمیــت یافتــن مقولــه »بــدن« و توجــه بیشــتر به 
»ســالمتی« اســت. مــا وقتــی متوجــه هــوا می شــویم کــه هــوا، آلــوده می شــود و دچــار تنگــی 
نفــس می شــویم یــا دســتگاه تنفســی بــدن مــا، دچــار بحــران می شــود. مــا زمانــی متوجــه 
ــد. منظــور مــن از واژه ی  ــه خطــر می افت ــا ب ــای م زندگــی می شــویم کــه جســم، جــان و بق
»زندگــی« عبــارت از توجــه بــه همــه ی ارزش هــا و باورهایــی اســت کــه بــرای وجــود مــادی و 
انســانی مــا، مهــم اســت. در دهه هــای اخیــر بــه شــکل های مختلفــی، مــرگ در فضــای فکــری 
و اجتماعــی مــا ترویــج شــده. اهمیــت دادن بــه ســالمتی و توجــه بــه راهبردهــا، سیاســت و 
خــط مشــی هایی کــه انســان را در کانــون توجــه قــرار بدهــد، در زمانــی امکان پذیــر می شــود 
ــی کــه  ــد شــویم. مجموعــه شــوک ها و ضربه های ــا تهدی ــد و م ــا بیای ــه ســراغ م کــه مــرگ ب
به ویــژه در ســال 1398 بــه جامعــه ی مــا وارد آمــده یعنــی مســائل مربــوط بــه تحریــم، رکــود 
اقتصــادی، بیــکاری، ســقوط هواپیمــای اوکراینــی، اعتراضــات و تنش هــای سیاســی و جنــگ 
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ــه  ــد و ب ــار می آوردن ــه فش ــده اند، روی جامع ــم ش ــم متراک ــی، روی ه ــه ای و بین الملل منطق
نظــر می رســد کــه جامعــه، احســاس خطــر می کنــد. ایــن خطــر، در کوتاه مــدت و در همیــن 
ــد،  ــار می کن ــده ای را بیم ــد، ع ــت می کن ــده ای را ناراح ــم ع ــی می کنی ــه زندگ ــه ای ک لحظ
ــد  ــا پیام ــد. ام ــدی می کن ــای ج ــار چالش ه ــده ای را دچ ــد و ع ــرده می کن ــده ای را افس ع
ــای  ــام پیش فرض ه ــاره ی تم ــی درب ــت، بازاندیش ــن موقعی ــدت، ای ــد م ــدت و بلن ــان م می
فرهنگــی و فکــری بــوده کــه بقــاء را دســت کــم می گرفتــه، انســان را بــه حاشــیه می رانــده 
ــی  ــت. وقت ــی داده اس ــدی نم ــت ج ــالمتی، اهمی ــی و س ــه زندگ ــوط ب ــای مرب ــه ارزش ه و ب
ــن لحظــه نیســت.  ــا همی ــروز ی ــاره ی ام ــم »انقــالب زندگــی«، منظــور درب ــن می گوی ــه م ک
ــه  ــده متوج ــال های آین ــا در س ــت. م ــت اس ــن موقعی ــته ی ای ــای ناخواس ــورم، پیامده منظ
ــی  ــانه ای و زندگ ــی، رس ــبکه های اجتماع ــه در ش ــی ک ــن گفت وگوهای ــه ای ــد ک ــم ش خواهی
ــه  ــاره ی مســائل مختلــف از جمل روزمــره و گفتگوهــای رو در رو و روزمــره میــان مــردم، درب
ــه  ــد. ب ــکار می کن ــودش را آش ــای خ ــود، پیامده ــام می ش ــان انج ــات و انس ــالمتی، خراف س

ــد. ــاد می کن ــرات برگشــت ناپذیر ایج ــود، تغیی ــت موج ــن، وضعی ــاد م اعتق

**نهادهــای غیردولتــی مثــل ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره ی ایــران که 
رئیــس آن بــه وزیــر بهداشــت نامــه نوشــته و اعــالم کــرده کــه تــرس، اســترس، 
ــا را  ــهروندان و خانواده ه ــام ش ــا تم ــروس کرون ــی از وی ــی ناش ــراب و نگران اضط
ــن کــه برخــی فعــاالن حــوزه مــددکاری اجتماعــی  ــا ای ــر کــرده اســت. ی درگی
ــانی  ــا اطالع رس ــوان ب ــا را می ت ــروس کرون ــردم از وی ــت م ــد وحش می گوین
کاهــش داد و برخــی اســتادان حــوزه ی جامعه شناســی، تبعــات احتمالــی 
ــی  ــن وضعیت ــد. ای ــی دانن ــونت را م ــال و خش ــی انفع ــی را دو قطب ــت فعل وضعی
ــی از  ــی ناش ــت تنفس ــاری عفون ــا و بیم ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــه خاط ــه ب ک
ــی در  ــای واقع ــه معن ــت ب ــراب و وحش ــرس و اضط ــا ت ــده، آی ــود آم ــه وج آن ب

ــت؟ ــرده اس ــاد ک جامعه ایج
اگــر از منظــر روان شناســی و روان شناســی اجتماعــی نــگاه کنیــم، اضطــراب و دلهــره و التهاب، 
رخ داده اســت و تشــدید هــم خواهــد شــد. چیــزی کــه مــن تحــت عنــوان »انقــالب زندگــی« 
نامیــده ام، از درون همیــن وحشــت بیــرون می آیــد و نــه از درون جامعــه ای کــه حالــش خــوب 
باشــد و هیــچ مشــکلی نداشــته باشــد. چــرا کــه جامعــه ی ایــران، از نــوع جوامعــی نیســت کــه 
وقتــی حالــش خــوب هســت، خــودش را بــه طــرف تغییــرات فرهنگــی بنیادیــن ســوق بدهــد. 
ــوده کــه در  ــی ب ــاره ی تمــام آموزه های ــای بازاندیشــی انتقــادی درب ــه معن انقــالب زندگــی، ب
ــون  ــوده و در کان ــت نب ــان، در اولوی ــود انس ــدن و وج ــم، ب ــده و جس ــر ارائه ش ــای اخی دهه ه

گفتمــان سیاســت ها نبــوده اســت.



مصاحبه ها
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**در کشــورهایی کــه تغییــرات فرهنگــی و فکــری بنیــادی را در حالــت عــادی 
ــروس  ــیوع وی ــل ش ــی مث ــه بحران های ــی ک ــد، وقت ــاد می کنن ــان ایج در خودش
کوویــد 2019 یعنــی ویــروس کرونــای جدیــد رخ می دهــد، چــه وضعیتــی دارنــد 

ــوع مســائل و مشــکالت برخــورد می کننــد؟ ــن ن ــا ای ــه ب و چگون
مواجهــه ی هــر کشــوری بــا پدیده هــای جمعــی بــزرگ یــا بــزرگ دامــن و با گســتردگی وســیع 
مثــل ویــروس کرونــا، متأثــر از ویژگی هــای فرهنگــی، تاریخــی و اجتماعــی خودشــان اســت. 
ــت های  ــا و سیاس ــروس کرون ــترش وی ــی، گس ــره ی جنوب ــل ُک ــوری مث ــال، در کش ــرای مث ب
ــوط  ــامدرن مرب ــرط های پیش ــنتی و پیش ش ــب س ــا ط ــردم را ب ــری م ــا آن، درگی ــه ب مواجه
بــه بــدن، ایجــاد نکــرده اســت. یــا کشــورهای دیگــری مثــل ایــاالت متحــده امریــکا و بریتانیــا 
ــورهای  ــران و کش ــه ای ــوط ب ــع، مرب ــن وض ــی ای ــد ول ــده را ندارن ــع پیچی ــن وض ــره، ای و غی
شــبیه ایــران اســت. االن همــه ی فرهنــگ مــا، درگیــر مســئله ی ویــروس کرونــا شــده. نکتــه ی 
دیگــر ایــن اســت کــه جامعــه ی ایــران از نظــر نظــام بهداشــتی و ســالمت، بــا جوامــع دیگــر 
فــرق می کنــد. بــه ایــن معنــا کــه در ایــران، سیســتم یــا نظــام ســالمت مــا، »درمان محــور« 
ــره ی  ــن و ک ــده، چی ــاالت متح ــالمت ای ــتم س ــه سیس ــت. درحالی ک ــک محور« اس و »پزش
جنوبــی، »بهداشــت محور« اســت. نتیجــه ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه در جامعــه ای مثــل 
ــا  ــه م ــن ک ــاند و آن، ای ــه می رس ــک تجرب ــه ی ــا را ب ــا« دارد م ــل »کرون ــی مث ــران، بحران ای
بــرای داشــتن یــک جامعــه ی ســالم، نیازمنــد داشــتن نظــام ســالمتی مبتنــی بــر پیشــگیری 

و بهداشــت هســتیم.

ــی  ــه ویژگ ــت محور، چ ــالمت بهئاش ــام س ــگیری در نظ ــوع پیش ــدا از موض **ج
ــمرد؟ ــرای آن برش ــوان ب ــری می ت ــاخص دیگ ــای ش ــا ویژگی ه ی

ــت کــه همــه ی  ــه نظــام ســالمت »بهداشــت محور« و نــه »درمان محــور« ایــن اس الزم
ــر در  ــای دیگ ــتی و دانش ه ــوم بهداش ــی، عل ــوم اجتماع ــانی، عل ــوم انس ــی عل ــا یعن دانش ه
کنــار پزشــکی، از اهمیــت و اعتبــار کافــی برخــوردار باشــند. در نظــام ســالمت ایــران، تمــام 
ــا  ــه م ــا ب ــروس کرون ــل وی ــی مث ــه بحران ــی ک ــکی. وقت ــز پزش ــه ج ــده اند ب ــرد ش ــوم ط عل
ــای  ــه ضعف ه ــک محور«، چ ــالمت »پزش ــام س ــویم نظ ــه می ش ــا متوج ــی آورد، م ــوم م هج
بنیــادی دارد. مــن فکــر می کنــم اگــر ویــروس کرونــا و بحــران آن ادامــه پیــدا کنــد، یکــی از 
پیامدهــای آن، ایــن می شــود کــه بعــد از ایــن بحــران، نظــام ســالمت ایــران بــه ســوی ایــن 
ــد. در حــال  ــام کن ــا را در نظــام ســالمت ادغ ــا و تخصص ه ــه تمــام دانش ه ــت ک خواهــد رف
حاضــر، تعــداد جامعه شناســان، اقتصاددانــان، موّرخــان و فعــاالن حــوزه مطالعــات فرهنگــی و 
انسان شناســی کــه درگیــر نظــام ســالمت هســتند شــاید بــه صــد نفــر هــم نرســد. ایــن امــر 
یعنــی عــدم درگیــری، عــدم مشــارکت و عــدم بهره بــرداری از دانش هــای انســانی و اجتماعــی، 
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در حــوزه ی ســالمت، باعــث می شــود کــه درک مــا از ســالمت، یکســویه باشــد و ســالمت را 
فقــط از یــک جنبــه ببینیــم. در حالــی کــه بــدن آدمــی، فقــط جســم نیســت و بــدن آدمــی، 
بــدن اجتماعــی شــده و بــدن فرهنگــی شــده اســت. بــدن فرهنگــی و اجتماعــی شــده، بــرای 
مدیریــت کــردن خــودش، نیازمنــد دانش هــای انســانی و اجتماعــی اســت. ایــن تفــاوت مــا بــا 

کــره ی جنوبــی، چیــن و کشــورهای دیگــر اســت.

ــی  ــازمان جهان ــا، س ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــی و پ ــطح بین الملل **در س
ــروس  ــاره ی وی ــت درب ــت و نادرس ــات درس ــه اطالع ــرد ک ــالم ک ــت اع بهداش
ــه  ــن زمین ــده. در ای ــر ش ــی منتش ــبکه های اجتماع ــت و ش ــا، در اینترن کرون
شــرکت های اینترنتــی و شــبکه های اجتماعــی معروفــی از قبیــل گــوگل، 
فیســبوک، اینســتاگرام اعــالم آمادگــی کردنــد کــه در زمینــه ی پایــش اطالعــات 
ــا نفــرت و غافلگیــری  ــران کمــک می کننــد ت ــه کارب و معرفــی مراجــع معتبــر ب
بــه وجــود نیایــد. ایــن اقدامــی اســت کــه در حــوزه ی زبــان پُرطرفــداری مثــل 
ــد و  ــی و ض ــات غیرعلم ــه اطالع ــی ک ــده. در صورت ــام ش ــی انج ــان انگلیس زب
نقیــض زیــادی بــه زبــان فارســی در زمینــه ی ویــروس کرونــا منتشــر شــده کــه 
ــیوع آن  ــه ش ــر ب ــت منج ــن اس ــاری آن، ممک ــرل بیم ــه کنت ــک ب ــای کم ــه ج ب
ــن وضــع چــه آســیب هایی  ــوان انسان شــناس، ای ــی به عن ــد جنابعال شــود، از دی

ــد؟ ــاد می کن ــا ایج ــرده ی ــاد ک را ایج
-ایــن کــه در شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها، مجموعــه وســیعی از گفــت و گوهــا و 
آگاهــی معتبــر و نامعتبــر، بــه وجــود مــی آیــد، هیــچ تردیــدی نیســت. در نظــام ســالمت مــا، 
ــا آمادگــی پیــدا کنیــم کــه حــوزه عمومــی انتقــادی ســالمت شــکل بگیــرد. الزمــه  ــد م بای
ــد ســواد رســانه ای  ــه بای ــن اســت ک ــد باشــد ای ــی ســالمت، کارآم ــه حــوزه ی عموم ــن ک ای
ــک  ــه کم ــانه ها، ب ــدارس و رس ــگاه ها، م ــط دانش ــا توس ــه ی م ــادی در جامع ــالمت انتق س
ــی و  ــات فرهنگ ــان مطالع ــان، محقق ــات، موّرخ ــوم ارتباط ــان عل ــان، متخصص جامعه شناس

ــود. ــوزش داده ش ــر آم ــای دیگ ــش ه دان
مــا بایــد بــه ایــن واقعیــت، اِشــراف پیــدا کنیــم کــه اوالً حــوزه ی عمومــی ســالمت بــه انــدازه ی 
ــرای ســالمت جامعــه ضــروری هســتند. یعنــی امــروزه ســالمت، فقــط  نهادهــای پزشــکی، ب
ــالمت  ــت. س ــکی نیس ــوم پزش ــگاه عل ــگاه و دانش ــک، آزمایش ــگاه، کلینی ــتان، درمان بیمارس
ــی  ــبکه های اجتماع ــا و ش ــی، روزنامه ه ــبکه های ارتباط ــانه ها، ش ــا رس ــراه ب ــتلزم و هم مس
اســت. نکتــه ی دوم ایــن اســت کــه حــوزه ی عمومــی ســالمت، امــروزه صرفــاً حــوزه ی ملــی 
نیســت بلکــه جهانــی شــده اســت. حــوزه ی عمومــی ســالمت جهانــی کــه مــا هــم عضــو آن 
ــر  ــی، متکث ــی و به طورکل ــی و چندزبان ــه چندفرهنگ ــوزه ی گســترده ای اســت ک هســتیم، ح

اســت.
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نظــام ســالمت در ایــران و هــر کشــوری، زمانــی می توانــد کارآمــد و مؤثــر باشــد و ســالمت 
ــت  ــده و زیس ــت جهانی ش ــودش را در موقعی ــهروندان خ ــه ش ــد ک ــن کن ــهروندان را تامی ش

ــد. ــف کن ــه، تعری جهان وطنان
نظــام ســالمت بایــد ایــن آمادگــی را داشــته باشــد کــه شــهروندان ایرانــی، دیگــر فقــط ایرانــی 
ــرای  ــه ب ــت جهان وطنان ــی زیس ــوم یعن ــن مفه ــتند. ای ــی هس ــی ـ جهان ــه ایران ــتند بلک نیس

ــی، از حیــث ســالمت اهمیــت چشــمگیری دارد. شــهروندان ایران
ویــروس کرونــا، بــرای اولیــن بــار بــه طــور آشــکار بــه مــا نشــان داد کــه زیســت جهان وطنانــه 
ــا  ــالمت م ــام س ــر نظ ــد. اگ ــز باش ــیار مخاطره آمی ــد بس ــی می توان ــهروندان ایران ــرای ش ب
می خواهــد شــهروندان ایرانــی را ســالِم نگــه دارد، بایــد ایــن موقعیــت جهان وطنانــه را 

ــد. بشناس

ــبکه های  ــی از ش ــبتًا افراط ــورت نس ــه ص ــف ب ــای مختل ــه علت ه ــا ب **بن
ــی  ــات ناش ــه التهاب ــی ب ــه نوع ــراد ب ــی اف ــود، برخ ــتفاده می ش ــی اس اجتماع
ــار  ــد و اخب ــن می زنن ــتی دام ــالم بهداش ــود اق ــا و کمب ــروس کرون ــیوع وی از ش
ــا توجــه  ناخوشــایند را بــه دوســتان و اقــوام و افــراد دیگــر منتقــل می کننــد. ب
ــبکه های  ــم و ش ــی نداری ــورت مدن ــه ص ــات را ب ــش اطالع ــا پای ــه م ــن ک ــه ای ب
اجتماعــی از قبیــل فیســبوک و توئیتــر اطالعــات واقعــًا نامعتبــر بــه زبان فارســی 
را حــذف نمی کننــد، آیــا ارســال و دریافــت پیاپــی همــه  نــوع اطالعــات درســت 
و غلــط دربــاره ی مشــکالت مربــوط بــه ویــروس کرونــا، باعــث افزایــش اســترس 

ــه؟ ــا ن ــود ی ــی می ش ــار روان و فش
ــا  ــد ام ــود بیاورن ــه وج ــی را ب ــراس جمع ــد ه ــانه ها می توانن ــه رس ــت ک ــن اس ــت ای -واقعی
ــن  ــه همی ــد. ب ــع دارن ــن منب ــر هســتند و چندی ــانه ها متکث ــروزه رس ــان، ام ــور همزم ــه ط ب
ــی  ــه برخ ــرد ک ــد ک ــت را تایی ــن واقعی ــوان ای ــی ت ــه م ــر چ ــم اگ ــم بگوی ــل، می خواه دلی
اطالعــات و گفت وگوهــا، از اعتبــار کافــی برخــوردار نیســتند و ممکــن اســت بــرای لحظاتــی، 
ــد امــا همــان شــهروندان، لحظاتــی دیگــر، خبرهایــی دریافــت  روی شــهروندان تأثیــر بگذارن
می کننــد و تصاویــری را می بیننــد و گفت وگوهایــی را تجربــه می کننــد کــه داده هــای 

ــد. ــق می کن ــل و تلفی ــا تعدی ــرده ی ــال ک ــین را ابط پیش
نکتــه مهمتــر ایــن اســت کــه در همیــن موقعیــت فعلــی، اگــر همیــن رســانه ها و شــبکه ها 
ــود. االن مــردم، چیــزی کــه دارنــد رســانه و  ــه مراتــب بحرانی تــر و بدتــر ب نبــود، وضعیــت ب
ــی ایجــاد کننــد. ــوع همدل شــبکه های اجتماعــی اســت کــه گفت وگــو کــرده و بتواننــد یــک ن

ــت  ــر رعای ــا از نظ ــت م ــش، وضعب ــال پی ــد س ــه ص ــبت ب ــال، نس ــر ح ــه ه **ب
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ــد  ــر واح ــوالً ه ــده و معم ــر ش ــت ها بهت ــتن دس ــل شس ــتی مث ــول بهداش اص
ــروس  ــه وی ــم ک ــا می دانی ــر، م ــرف دیگ ــت دارد. از ط ــام و توال ــکونی حم مس
ــا، ســنگین اســت و در زمــان خــروج از طریــق قطــرات عطســه و ســرفه ی  کرون
ــا آن  ــراه ب ــد و هم ــی کن ــادی را ط ــافت زی ــد مس ــوده، نمی توان ــال و آل ــرد مبت ف
ــن  ــل احتمــال ای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرود می آی ــف ف قطــرات، روی ســطوح مختل
کــه ویــروس کرونــا، ضربــات مهلکــی بــه جامعــه ی مــا وارد کنــد، وجــود نــدارد. 
در وضعیــت فعلــی، چــه کارهایــی را می شــود انجــام داد کــه جامعــه ی مــا تلفــات 
ــن روزهــا و هفته هــا را  ــی بهتــری ای ــا ســالمت روان و خســارت کمتــری داده و ب

پشــت ســر بگــذارد؟
ــن  ــی در ای ــره ی جنوب ــن و ک ــا هســت و کشــورهای چی ــوی روی م ــی، جل ــای جهان تجربه ه
زمینــه موفــق بودنــد. در تجربه هــای آنهــا، اول اینکــه سیاســت محدودســازی و محصورســازی 
ویــروس از طریــق قرنطینــه کــردن، جلوگیــری از اجتماعــات و تعامــالت رو در رو و تماس هــای 
فیزیکــی میــان شــهروندان وجــود دارد. دوم اینکــه راه هــای مهــار موثــر ایــن ویــروس، اســتفاده 
از ماســک بهداشــتی یــا مــواد ضدعفونی کننــده اســت. نکتــه ی ســوم، آموزش هــای اجتماعــی 
و فرهنگــی وســیع بــه مــردم اســت کــه خودشــان بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس بســیج شــوند.

چهارمیــن نکتــه، دادن حــس اعتمــاد اجتماعــی بــه شــهروندان اســت. یعنــی رســانه ها، دولــت 
و حکومــت و ســازمان های مســئول در حــوزه ی ســالمت، از شــفافیت و پاســخگویی برخــوردار 
باشــند و رفتــار و عملکــرد مــورد پذیــرش جامعــه را نشــان بدهنــد. نکتــه ی پنجــم، ایــن اســت 
کــه ویــروس کرونــا اگرچــه تنش هــای اجتماعــی و فرهنگــی و سیاســی بــه وجــود آورده ولــی 

مثــل هــر چالــش دیگــری، پیامدهــای بــزرگ ســازنده هــم داشــته باشــد.
مهمتریــن کاری کــه ویــروس کرونــا انجــام می دهــد ایــن اســت کــه مســئله ی ســالمت را از 
داخــل اتــاق شــوراهای تخصصــی و جلســات و پشــت درهــای بســته ی نهادهــا، بــه حــوزه ی 
ــن اســت کــه حــوزه ی عمومــی ســالمت،  عمومــی می کشــاند. الزمــه ی ســالمت در جامعه ای

پُــر رونــق باشــد.
حــوزه ی عمومــی، جایــی اســت کــه مــردم امــکان یادگیــری اجتماعــی و امــکان پرسشــگری و 
اســتیضاح سیاســت مداران و نهادهــای ســالمت را دارنــد. حــوزه ی عمومــی، جایــی اســت کــه 
شــهروندان فرصــت دارنــد تــا دانــش جمعــی بــرای ســالمت تولیــد کننــد. حــوزه ی عمومــی، 
ــه  ــودن آن را ب ــی اســت کــه نقص هــای ســاختاری نظــام ســالمت مثــل پزشــک محور ب جای
چالــش بکشــند. اتفاقــی کــه در روزهــای اخیــر رخ داده ایــن اســت کــه کســانی کــه االن در 
ــان،  ــتند، روان شناس ــک ها نیس ــط پزش ــر فق ــد، دیگ ــو می کنن ــی گفت وگ ــوزه ی  عموم ح
مــددکاران، متخصصــان مشــاوره، جامعه شناســان، موّرخــان، فیلســوف هــا و حتی شــهروندان 

ــه حــوزه ی عمومــی می آینــد. ــد ب عــادی، دارن
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تصمیم گیری مسئوالنه؛ اساسی ترین حق شرعی در مقابله با کرونا

ــروس  ــا وی ــه کرون ــت ک ــدی اس *چن
ــی  ــه اپیدم ــل ب ــان تبدی ــطح جه در س
ــهروندان  ــیاری از ش ــت و بس ــده اس ش
ــه  ــالء ب ــر ابت ــف در اث ــورهای مختل کش
ــت  ــود را از دس ــان خ ــروس ج ــن وی ای

ــه  ــه اتحادی ــت ک ــه اس ــترش یافت ــدازه ای گس ــا ان ــا ت ــری کرون ــد. همه گی داده ان
اروپــا مرزهــای خــود را بــرای مدتــی بســته اســت و ســایر کشــورها نیــز اقــدام 
ــز در  ــی نی ــث الهیات ــرایطی، مباح ــن ش ــًا در چنی ــد. طبیعت ــه کرده ان ــه قرنطین ب
ــر  ــی نظی ــه عرصه های ــت؛ همان طورک ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــای ج ــوار چالش ه ج
سیاســت، فرهنــگ، اجتمــاع و اقتصــاد نیــز در ایــن وضعیــت بحرانــی بــا انــواع و 
اقســام مســائل دســت و پنجــه نــرم می کننــد. بــه نظرتــان در چنیــن شــرایطی 

ــت؟ ــده اس ــه ش ــی مواج ــه چالش های ــا چ ــات ب الهی
اگــر منظــور ایــن باشــد کــه شــکل گیری اپیدمی هــای مختلــف، کــه عمدتــاً منشــاء ویروســی 
داشــته اند، تأثیــر قابــل توجهــی بــر آگاهــی دینــی و پرســش گری از دیــن در طــول تاریخــی 
ــان  ــخ ادی ــت؛ در تاری ــته اس ــر داش ــه تأثی ــم بل ــخ بگوی ــد در پاس ــه، بای ــا ن ــت ی ــته اس داش
می تــوان بــه خوبــی ایــن مســئله را شناســایی کــرد و نشــان داد. حتــی می تــوان گفــت کــه 
نحــوه ی پاســخ دادن مــردم بــه ایــن اپیدمی هــا در بســیاری از مواقــع متأثــر از ذهنیــت دینــی 
ــا مراجعــه بــه دیــن بــوده اســت. حــال صرف نظــر از صحــت و ســقم ایــن  و بعضــاً ای بســا ب
ــده  ــگاه پدیدارشناســانه داشــته باشــیم نمی توانیــم ایــن واقعیــت را نادی پاســخگویی ها اگــر ن

دکتر عبدالمجید مبلغی، 
عضو هیأت علمی پژوهشکده ی 

اندیشه ی سیاسی، انقالب و تمدن 
اسالمی، درباره ی حق شرعی 

در مقابله با کرونا مصاحبه ای با 
خبرگزاری مهر داشته است که 

در ادامه از نظرتان می گذرد:
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ــه شــیوع  ــم کــه همیشــه در عصــر پیشــامدرن بخــش عمــده ای از پاســخ های مــردم ب بگیری
ــت. ــوده اس ــه ب ــر، دین ورزان ــای فراگی ویروس ه

ــم  ــر ه ــا مهم ت ــه ای بس ــر، ک ــطح دیگ ــت؛ س ــوده اس ــه ب ــطح از مواج ــک س ــن ی ــه ای البت
ــان،  ــا در ذهــن متأله ــن همــه ی گیری ه ــی ای ــد در پ باشــد، شــکل گیری پرســش هایی جدی
دین شناســان و اهــل الهیــات بــوده اســت. ایــن پرســش ها بــه یــک معنــا دامن گیــر مطالعــات 
و پژوهش هــای دینــی، در معنــای قدیمــی کلمــه، شــده اســت. پاســخگویی بــه ایــن پرســش ها 
بــر رونــد و فراینــد رویکــرد بــه دیــن تأثیــر داشــته اســت. از پرســش های مربــوط بــه مســأله 
خیــر و شــر گرفتــه تــا نســبت عدالــت بــا عمــل خداونــد و از معنــای زندگــی دینــی گرفتــه 
ــی در  ــه ســؤاالت مهــم و کانون ــگاه آن در زندگــی، همگــی از جمل ــج و جای ــا پرســش از رن ت

ــت. ــوده اس ــا ب ــا و پاندمی ه ــکل گیری اپیدمی ه ــی ش ــن در پ ــات دی مطالع

*امــا در ایــن میــان نکتــه مهمــی در کار اســت کــه توجــه بــه ان، حتــی فراتــر از 
ــان  ــری ادی ــًا اجتماعــی اثرپذی ــه ی عمیق ــی، بیانگــر جنب پرســش گری های الهیات
ــخصًا  ــم مش ــه ی مه ــن نکت ــت. ای ــوده اس ــراض ب ــری ام ــا همه گی ــری ی از فراگی
مربــوط می شــود بــه منطــق دیــن ورزی پیــش و پــس از ایــن اتفاقــات در طــول 
ــم بایــد بگویــم کــه ســؤال  تاریــخ. اگــر بخواهــم پرســش را خیلــی ســاده نمای
آن اســت کــه آیــا شــیوع و فراگیــری ایــن امــراض ســبب شــده کــه دیــن ورزی 

مــردم کاهــش یــا افزایــش یابــد؟
پاســخ گفتــن بــه ایــن پرســش نیــاز بــه مراجعــه بــه مــوارد مختلــف دارد، امــا بــه نظر می رســد 
کــه بعــد از ایــن بیماری هــا آنچــه کــه اتفــاق افتاده نــه تنها گریــز از دین نبــوده، بلکه وابســتگی 
بیش تــر بــه دیــن بــوده اســت. مــن در ایــن، به مثابــه یــک رصدگــر تاریــخ، عــرض می کنــم 

ــی  ــه ماجرای ک
اســت  کار  در 
کــه از منظــر 
جامعه شناســی 
ــه  ــن مطالع دی
بســی  ان 
توجــه  قابــل 
ــود و  خواهــد ب
ــه  ــه ب آن اینک
یــد  می آ نظر
پــس  کــه 
ایــن  از 
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ــه  ــل شــده اند، آنچــه شــکل گرفت ــردم متحم ــه م ــل رنجــی ک ــه دلی ــه ب ــا، از جمل بیماری ه
ان. بــه  مراجعــه  کاهــش  تــا  اســت  بــوده  دیــن  بــه  مراجعــه  افزایــش  اســت 

رویکرد به دین پس از اپیدمی ها و پاندمی ها تقویت شده است
البتــه حتمــاً ســطوحی از نومیــدی دینــی هــم شــکل گرفتــه اســت، امــا تاریــخ )بــا احتیــاط 
ــته  ــه گذش ــن ب ــی دی ــر جامعه شناس ــر از منظ ــه اگ ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــم( ب می گوی
ــت.  ــده اس ــت ش ــا تقوی ــا و پاندمی ه ــس از اپیدمی ه ــن پ ــه دی ــرد ب ــاً رویک ــم، اتفاق بپردازی
هرچنــد نحــوه دیــن ورزِی ناشــی از چنیــن شــرایط ســخت و دشــواری لزومــاً چنــدان هــم تأمل 
ورزانــه نبــوده اســت؛ بلکــه در بســیاری از مواقــع در شــرایطی از ایــن دســت، رویکــرد بــه دیــن 
تــا حــدی مشــکل گشــایانه بــوده اســت؛ بــه زبــان دیگــر بســا بتــوان گفــت کــه ویژگــی مهمــی 
کــه طــی ایــن رویکــرد تقویــت شــده اســت میــل بــه حــل مشــکالت از راه هــای دینــی هــم 
چــون شــفاخواهی بــوده اســت. بــه یــک معنــا، گســترش رویکــرد مناســکی نســبت بــه دیــن 
جهــت رفــع مشــکالت از جملــه ویژگی هــای ایــن وضعیــت بــوده اســت. البتــه ایــن وضعیــت 
ــاری  ــن انتظ ــرون وســطی چنی ــه صــورت مشــخص در ق ــن نیســت؛ ب ــک دی ــه ی محــدود ب
ــایی و  ــل شناس ــراض قاب ــری ام ــی از فراگی ــای ناش ــس از بحران ه ــیحیت پ ــه مس ــبت ب نس

مشــاهده اســت.

ــب فقــه  ــژه در قال ــه وی ــا شــرایط فعلــی ب ــوع مواجهــه ب *رویکــرد اســالم در ن
ــه اســت؟ شــیعه چگون

مــا این جــا بایــد بــه ویژگی هــای دیــن اســالم توجــه کنیــم. دیــن اســالم، و به ویــژه مذهــب 
شــیعه و خاصــه مذهــب شــیعه ی فقه محــور، ویژگی هایــی دارد کــه در نحــوه ی مواجهــه مــا بــا 
شــرایط موجــود اثرگــذار اســت. اکنــون فقیهانــی این جــا و آنجــا مباحثــی را مطــرح می کننــد 
کــه بســیار ارزشــمند اســت؛ از جملــه آنکــه بحــث از ضمــان شــرعی مکلفــان جهــت اجتنــاب 
در انتقــال ویــروس بــه میــان آورده انــد. بــر ایــن اســاس کــه اگــر فــردی احســاس کنــد رفتــار 
وی می توانــد منشــأ انتقــال بیمــاری شــود آنــگاه بــه لحــاظ شــرعی بــر او واجــب اســت کــه 

از ایــن خطــر دوری کنــد.
ــن احتمــال  ــرار گرفتــن در یــک محیــط، ای ــه بیــان دیگــر اگــر کســی گمــان کنــد کــه ق ب
ــه دیگــران ســرایت  ــا خــود دارد کــه وی ناقــل بیمــاری گــردد و آن را ب عقالیــی را همــراه ب
دهــد، بــر او اســت کــه از آن محیــط اجتنــاب کنــد؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت، بــه لحــاظ 
دینــی و شــرعی، مرتکــب فعلــی حــرام گردیــده اســت. بــه ایــن ترتیــب دامنــه ایــن ضمــان 
ــه  شــرعی، صرفــاً محــدود بــه خطــری نمی شــود کــه خــود فــرد را تهدیــد می کنــد؛ بلکــه ب
چرخــه ی انتقــال بیمــاری و خوشــه های گســترش آن نیــز مربــوط اســت. حفــظ جــان مــردم 
بایــد وظیفــه ی اصلــی ایــن شــرایط دشــوار در ذهــن تصمیم ســازان باشــد؛ چــرا کــه اقتضــای 
تصمیم گیــری مســئوالنه توجــه بــه ایــن اساســی ترین و پایه ای تریــن حــق انســانی و شــرعی 
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و دینــی مــردم اســت. دقــت کنیــم کــه در ایــن صورت بنــدی فقهــی ویــژه، مســئله ی ضمــان 
ــی و  ــئولیت اجتماع ــت مس ــورد: نخس ــد می خ ــر پیون ــم و خطی ــوزه ی مه ــا دو ح ــرعی ب ش
دیگــری وظیفــه فــردی. در مطالعــات اخــالق اجتماعــی، ایــن دو حــوزه از مســئولیت پذیری 
تشــکیل دهنده ی اخــالق شــهروندی اســت. نکتــه ی مهــم این جــا آن اســت کــه ایــن نحــوه ی 
نگــرش و امــکان تأمــل ورزی از دل نظــام تأمــالت فقهــی نیــز می توانــد فراهــم آیــد. چنیــن 

رویکــردی در فقــه بایــد پــرورده شــود و در جــای جــای آن مشــهود و ملمــوس گــردد.
ــد  ــدا می کن ــت بیشــتری پی ــی اهمی ــه زمان ــات فق ــل امکان ــه اخــالق شــهروندی ذی توجــه ب
کــه مــا بــه سرشــت حکمرانــی در کشــور خــود نیــز توجــه داشــته باشــیم و بــه ایــن نکتــه 
نیــز بپردازیــم کــه حکمرانــی در کشــور مــا بــر اســاس توجــه بــه امــر شــرعی و دینــی شــکل 
می گیــرد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه دامنــه ی ایــن ضمــان شــرعی بــه ســطح حکمرانــی ای 
کــه خــود را متعهــد بــه امــر دینــی می دانــد منتقــل می شــود و حکمرانــی نمی توانــد از ایــن 

ضمــان و مســئولیت شــرعی شــانه خالــی کنــد.
اجــازه دهیــد، بــا توجــه بــه اشــاره ای کــه بــه حکمرانــی داشــتم، بــه مبحــث سیاســت گذاری 
در عرصــه ی عمومــی و نســبت آن بــا شــیوع بیمــاری نیــز بپــردازم. بــا نــگاه به سیاســت گذاری 
در مناســبات فعلــی می بینیــم کــه بــه دلیــل وجــود ایــن بیمــاری یــک اتفــاق بســیار مهــم 
رخ داده اســت. ایــن اتفــاق بســیار مهــم »تغییــر قاعــده ی بــازی سیاســی« اســت؛ یعنــی بــازی 
ــازی  ــر ب ــا، دیگ ــروس کرون ــدن وی ــک گردی ــران پاندمی ــرایط بح ــروز و در ش ــا ام سیاســی م

سیاســی پیــش از آن نیســت.

*از چــه نظــر گردونــه بــازی سیاســی شــکل و شــمایل قدیم را در شــرایط شــیوع 
ــدارد؟ ــا ویروس ن کرون

بــه ســه دلیــل، اوالً نظامــی از اولویت هــای جدیــد و خطیــر شــکل گرفتــه اســت؛ بدیــن صورت 
کــه مبــارزه بــا بیمــاری بــه یکــی از نخســتین اولویت هــای حکمرانــی بــدل شــده اســت. ایــن 
ــا حفــظ جــان مــردم مرتبــط اســت.  ــر نیــز هســت؛ چــرا کــه ب ــد بســی خطی اولویــت جدی
نکتــه ی دوم تغییــر ســرعت سیاســت ورزی در کشــور اســت، یعنــی ایــن سیاســت ورزی دیگــر 
ــه ســرعت  ــر اســاس گام هــای پیشــین پیــش نمــی رود؛ بلکــه نتایــج نظــام تصمیم گیــری ب ب
ــبه پذیر  ــوس و محاس ــیوه ای ملم ــه ش ــب آن ب ــود و عواق ــس می ش ــردم منعک ــی م در زندگ
ــه یکــی از نخســتین اولویت هــای حکمرانــی بــدل  ــا بیمــاری ب مشــخص می گــردد. مبــارزه ب
شــده اســت. ایــن اولویــت جدیــد بســی خطیــر نیــز هســت؛ چــرا کــه بــا حفــظ جــان مــردم 
مرتبــط اســت. ســومین نکتــه ان اســت کــه منطــق سیاســت ورزی از آن حالــت انتزاعــی، تــا 
ــه سیاســت ورزی عینــی تغیــر جهــت داده اســت؛ بدیــن صــورت کــه  ــل توجهــی ب حــد قاب
اهــداف سیاســی و فرایندهــای منجــر بــه آن، بیــش و پیــش از هــر چیــز، دل مشــغول وظایــف 
پایــه ای و بنیادیــن دانــش سیاســت، مثــل تأمیــن شــرایط حیــات و رفــع مشــکالت ملمــوس 
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پیــش روی آن، گردیــده اســت. ایــن ســه تغییــر فقــط مربــوط بــه حکمرانــی در کشــور مــا 
نیســت؛ بلکــه در همــه ی حکمرانی هــا در شــرایط فعلــی قابــل مشــاهده اســت.

ــان  ــن و ضم ــأله دی ــا مس ــد ب ــت ورزی، در پیون ــر سیاس ــطح تغیی ــه س ــن س *ای
شــرعی کــه بــه ان اشــاره داشــتید، در کشــور مــا چگونــه بــروز داده شــده اســت؟

ــن  ــم کــه مهمتری ــد عــرض کن ــم بای ــت پاســخ بگوی ــه دق ــه پرســش شــما ب اگــر بخواهــم ب
ــه  ــر ب ــای منج ــی فراینده ــور نتیجه بخش ــی کش ــرایط فعل ــت ورزی در ش ــئله در سیاس مس
ــری سیاســی،  ــن شــرایطی تصمیم گی ــری سیاســی اســت. در چنی تصمیم ســازی و تصمیم گی
ــی  ــهروندی حکمران ــرعی و ش ــه ش ــئله ی وظیف ــر مس ــه ب ــدی ک ــل تأکی ــه دلی ــه ب از جمل
رفــت، بایــد در چنــد ســطح خــود را متناســب بــا شــرایط شــکل و شــمایل بخشــد و احیانــاً 
ــد.  ــن ســطوح، کــه عــرض خواهــم کــرد، اصــالح کن ــا ای ــاط ب نارســایی های خــود را در ارتب
یــک ســطح از ایــن ســطوح، تصمیم گیــری معطــوف بــه نتیجــه اســت؛ یعنــی اگــر حکومــت 
ــری مســئوالنه ای داشــته  ــد تصمیم گی ــد بای ــه آن ضمــان شــرعی خــود عمــل کن بخواهــد ب
ــدان معنــا اســت کــه حفــظ جــان مــردم بایــد وظیفــه ی اصلــی ایــن شــرایط  باشــد. ایــن ب
دشــوار در ذهــن تصمیم ســازان باشــد؛ چــرا کــه اقتضــای تصمیم گیــری مســئوالنه، توجــه بــه 

ــت. ــردم اس ــی م ــرعی و دین ــانی و ش ــق انس ــن ح ــی ترین و پایه ای تری ــن اساس ای
ســطح دوم کــه در ایــن شــرایط بایــد بــه ان توجــه داشــت، تصمیم گیــری آگاهانــه و برآمــده 
ــپ در  ــه ی ترام ــخنان بی پای ــه س ــه چگون ــم ک ــکا دیدی ــا در آمری ــت. م ــم موقعیت هاس از فه
مــورد بیمــاری، کــه البتــه مــورد حمایــت جامعــه ی پزشــکی ایــن کشــور نیــز قــرار نگرفــت، 
ــان و  ــخنان متخصص ــه س ــگان ب ــه هم ــت ک ــت آن اس ــون وق ــد. اکن ــه ش ــخره گرفت ــه س ب
صاحبــان دانــش توجــه کنیــم و از تــوان کارشناســان در مدیریــت امــور بهــره بگیریــم. عــدم 
ــرای  ــته ب ــی ناخواس ــد پیامدهای ــری از آن می توان ــدم بهره گی ــوان و ع ــن ت ــه ای ــرد ب رویک

ــار بنشــاند. ــه ب کشــور در شــرایط فعلــی ب

*چگونه می توان نگاه تخصصی را در تصمیم سازی جاری کرد؟
ــه ای اســت  ــه ی شــکل گیری جامع ــی پای ــه تصمیم ســازی آگاه ــور ب ــی راه عب از منظــری کل
کــه در آن کار بــه کاردان ســپرده شــود و ســخن متخصصــان در امــور علمــی و صاحــب آگاهــی 
تفصیلــی ناشــی از مطالعــات و مباحثــات ارج و قــرب یابــد. چنیــن جامعــه ای بایــد ارتباطــی 
باشــد؛ یعنــی افــراد بایــد بتواننــد بــا یکدیگــر گفت وگــو و مباحثــه داشــته باشــند. از دل ایــن 
مباحثــات و گفت وگوهاســت کــه راه هــای صحیــح شــناخته می شــود و مســیر درســت پیــش 

ــود. ــوده می ش ــران گش روی تصمیم گی
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 مخاطب امروز برای مقابله با کرونا ویروس 
به بسته های اطالع رسانی مختلف نیاز دارد

ــیوع  ــاره ی ش ــوا درب ــد محت ــد تولی ــه بای اگرچ
کرونــا ویــروس در ایــران و نحــوه ی مقابلــه 
بــا آن انبــوه، دقیــق و صریــح باشــد ولــی 
ــی  ــت باالی ــی اهمی ــال مخاطب شناس درعین ح

ــان،  ــه کــودکان، نوجوان ــروس ب ــن وی ــاره ی ای ــه ی اطالعــات درب ــا در ارائ ــاز اســت ت دارد. نی
ــرای هرکــدام بســته های اطالع رســانی  بزرگســاالن، کهنســاالن و… دقــت ویــژه ای شــود و ب
ــه روز  ــن ب ــد در عی ــانی بای ــته های اطالع رس ــن بس ــد. ای ــدارک دی ــژه ای ت ــانی وی و پیام رس
 بــودن به گونــه ای باشــند کــه مخاطبــان را دلــزده نکنــد تــا بــا اثــر بومرنگــی مواجهــه شــویم.

امیــر عبدالرضــا ســپنجی، عضــو هیأت علمــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی 
ــا ویــروس بــه شــفقنا  ــا اشــاره بــه اهمیــت عملکــرد رســانه ها دربــاره ی اطالع رســانی کرون ب
ــم  ــرم می کنی ــت وپنجه ن ــه ای دس ــرایط دوگان ــا ش ــا ب ــر م ــال حاض ــد: درح ــانه می گوی رس
کــه در حــوزه ی رســانه ای هــم این گونــه هســتیم. البتــه بایــد بگویــم بخشــی از ایــن شــرایط 
طبیعــی اســت و بســیاری از کشــورهای دنیــا هــم بــه دلیــل همه گیــری ویــروس کرونــا بــا 
آن مواجــه هســتند. بــه همیــن دلیــل هــم صحــت و دقــت در اطالع رســانی اهمیــت باالیــی 
ــش،  ــه آرام ــه ب ــن توج ــا در عی ــم ت ــاد کنی ــی ایج ــد فضای ــه بای ــم اینک ــد و ه ــدا می کن پی
مــردم و مخاطبــان بتواننــد بــه ایــن داده هــا و اطالعــات دسترســی پیــدا کننــد. بــه عبارتــی 
ــی  ــن نحــوه ی  اطالع رســانی، دچــار اضطــراب شــوند. از طرف ــل ای ــه دلی ــان ب ــد مخاطب نبای
هــم ضــروری اســت تــا اطالعــات دقیــق و به هنــگام دریافــت کننــد. چراکــه قطعــاً مخاطــب 

دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، 
عضو هیأت علمی پژوهشکده ی مطالعات 

فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه در 
گفت وگو با شفقنا، مطالبی درخصوص 
اطالع رسانی درباره ی ویروس کرونا 

ارائه کرده است که در ادامه از نظرتان 
می گذرد:
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ــای  ــد فض ــانی مانن ــای اطالع رس ــر درگاه ه ــت و از دیگ ــمند اس ــی هوش ــا مخاطب ــروز م ام
ــار  ــات و اخب ــه اطالع ــراه و… ب ــن هم ــان های تلف ــی، پیام رس ــبکه های اجتماع ــایبری، ش س

ــی دارد. ــل باالی ــدرت تجزیه وتحلی ــروز ق ــب ام ــه مخاط ــد ک ــی دارد. می دانی دسترس
او ادامــه می دهــد: مــا در حــال حاضــر بــا مخاطبــان و کاربرانــی مواجــه هســتیم کــه خودشــان 
هــم در حــال تولیــد محتــوا هســتند. بــه همیــن دلیــل اگــر بخواهیــم بــه ایــن ســمت برویم که 
خدایــی نکــرده اطالعات الپوشــانی و غیرهمرســانی شــود یا به موقــع و دقیق در اختیــار کاربران 
 و مخاطبــان قــرار نگیــرد، خودشــان متوجــه می شــوند و ایــن بــه اعتمادشــان آســیب می زنــد.

ســپنجی تأکیــد می کنــد: رســانه ها بایــد در کنــار اطالع رســانی دقیــق و صحیح شــان 
عــالوه  کــه  بیفتــد  کانال هایــی  و  فیک نیوز هــا  دســت  بــه  فضــا  تــا  ندهنــد  اجــازه 
بــه  عبارتــی  بــه  می کننــد.  مشــوش  را  فضــا  مــردم،  دل  در  اضطــراب  ایجــاد  بــر 
اینترنشــنال،  ایــران  چــون  رســانه های  ســایبری،  فضــای  در  فیک نیوزهــا  از  غیــر 
هســتند. مشوشــی  فضــای  بــه  زدن  دامــن  حــال  در  بی بی ســی  و  تــو  و   مــن 

ایــن اســتاد ارتباطــات در ادامــه بــه بیــان توصیه هایــی بــرای نهادهــای تصمیــم گیر و رســانه ها 
می پــردازد و می گویــد: مخاطب شناســی در پیام هــا مســئله بســیار مهمــی اســت. اگرچــه بایــد 
تولیــد محتوایمــان انبــوه، دقیــق و صریــح باشــد ولــی درعین حــال مخاطــب شناســی اهمیــت 
باالیــی دارد. نیــاز اســت تــا در ارائــه ی اطالعات مربــوط به کرونا ویــروس به کــودکان، نوجوانان، 
بزرگســاالن، کهنســاالن و… دقــت ویــژه ای شــود و بــرای هرکــدام بســته های اطالع رســانی و 
پیام رســانی ویــژه ای تــدارک دیــد. ایــن بســته های اطالع رســانی بایــد در عیــن بــه روز بــودن 
به گونــه ای باشــند کــه مخاطبــان را دلــزده نکنــد تــا بــا اثــر بومرنگــی مواجــه شــویم. اگــر زیــاد 
از حــد بــه افــراد اطالعــات داد و یــا اطالعــات تکــراری ارائــه کــرد، اثر خــود را بــر روی مخاطب 
 از دســت می دهــد و به مــرور ممکــن اســت دلــزده شــود و بــه ســراغ اطالعــات جدیــد نــرود.

ــری  ــب خب ــوای مناس ــد محت ــی، تولی ــر مخاطب شناس ــالوه ب ــن ع ــد: بنابرای ــه می ده او ادام
ــد از قالب هــای  ــی بای ــه عبارت ــه آن  هــم مســئله ی مهمــی اســت. ب و آموزشــی، نحــوه ی ارائ
مناســب خبــری، اینفوگرافیــک، ویدئــو، صــدا و… متناســب بــا اطالعــات و مخاطــب اســتفاده 
ــران،  ــگاری بح ــران، روزنامه ن ــات بح ــای ارتباط ــت آموزه ه ــه اهمی ــت ک ــود. در اینجاس ش
ــگاری  ارتباطــات ســالمت و… مشــخص می شــود. البتــه حتــی اگــر تحصیل کــرده ی روزنامه ن
بحــران و ارتباطــات ســالمت هــم باشــیم، بااین حــال همیــن فضــا نیازمنــد اتــاق فکــر و برخورد 
سیســتماتیک اســت. بــه عبارتــی بایــد چنــد روز یک بــار فراینــد اطالع رســانی را بررســی کرد و 
در کنــار آن از جامعــه ی هــدف و مخاطبــان بازخــورد بگیریــم تــا بتوانیــم اطالعــات را بــا توجــه 
بــه نیازهــای آن هــا به روزرســانی کنیــم کــه شــاهد دلزدگــی، کرختــی و اثــر بومرنگــی بــر روی 
مخاطــب نباشــیم. مــا بایــد حداقــل تــا یــک مــاه آینــده ایــن هوشــیاری و جدیــدت را حفــظ 
ــانه ای اســت. ــزان رس ــه برنامه ری ــق و توج ــزی دقی ــد برنامه ری ــدت نیازمن ــن جدی ــم و ای  کنی

ــر روی  ــذاری ب ــرای اثرگ ــانه ای ب ــل رس ــای مکم ــد از الگوه ــه بای ــت ک ــد اس ــپنجی معتق س
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ــا  ــانه ها ب ــدام از رس ــد: هرک ــرد و می گوی ــتفاده ک ــروس اس ــا وی ــاره ی کرون ــان درب مخاطب
ــاص  ــب خ ــراد هنــوز مخاط ــی و… اف ــیتی، تحصیل ــنی، جنس ــه ویژگی هــای س ــه ب توج
ــی  ــت ول ــده اس ــن آم ــا پایی ــراژ روزنامه ه ــه تی ــال اگرچ ــوان مث ــد. به عن ــان را دارن خودش
ــم  ــانه ها ه ــایر رس ــرای س ــن ب ــد و ای ــه دارن ــد روزنام ــه خری ــل ب ــده ای تمای ــان ع همچن
صــدق می کنــد. بــه همیــن دلیــل بایــد بــرای مخاطــب روزنامــه، رادیــو، تلویزیــون، 
ــن و… هرکــدام محتــوای مناســب آموزشــی تولیــد شــود.  فضــای مجــازی، رســانه های آنالی

ــی  ــه فراموش ــایبری را ب ــای س ــد فض ــه نبای ــر اینک ــد ب ــن تأکی ــات ضم ــتاد ارتباط ــن اس ای
ــد.  ــر را در موبایل هایشــان می خوانن ــانه های دیگ ــب رس ــراً مطال ــردم اکث ــد: م ــپرد، می گوی س
ــوز  ــردم هن ــه م ــم ک ــه بگوی ــط، صادقان ــتورالعمل ها و ضواب ــی، دس ــائل قانون ــدا از مس ج
ــتفاده  ــار اس ــدن از اخب ــع ش ــرای مطل ــرام ب ــتاگرام و تلگ ــای اینس ــدی از فض ــورت ج به ص
و…  فــردی، جمعــی، ســازمانی، خانوادگــی  به صــورت  مــردم  عبارتــی  بــه  می کننــد. 
ایــن  و  می کننــد  اســتفاده  به شــدت  اجتماعــی  شــبکه های  و  پیام رســان  فضاهــای  از 
فضاهــا برایشــان جذابیــت و محبوبیــت دارد. نمی تــوان بــه آن هــا گفــت کــه از ایــن 
ــن داد. ــه آن ت ــد ب ــت و بای ــب اس ــر مخاط ــک جب ــن ی ــه ای ــد چراک ــتفاده نکنن ــا اس  فضاه

ســلیمانی  ســردار  رســیدن  شــهادت  بــه  از  بعــد  می گویــد:  ارتباطــات  اســتاد  ایــن 
شــد  ایجــاد  اجتماعــی  انســجام  و یــک 
ــم  ــود ه ــای موج ــن فض ــدم ای ــن معتق م
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــجام اجتماع ــک انس ی
ــن  ــد. بنابرای ــم می کن ــروس فراه ــا وی کرون
ــود.  ــاء ش ــردم ارض ــی م ــاز ارتباط ــد نی بای
ــانه های  ــز رس ــزاری به ج ــا اب ــب در اینج خ
داخلــی وجــود نــدارد. قطعــاً رســانه ای کــه 
بــا اطالع رســانی صادقانــه، دقیــق، صحیــح و 
آرام بخــش و یــک الگــوی مخاطب شناســانه 
دربــاره ی کرونــا ویــروس تولیــد محتــوا 
پیــدا  را  خــودش  مخاطــب  می کنــد، 
خواهــد کــرد. اگرچــه اعتمــاد عمومــی 
جامعــه کاهــش پیداکــرده و فضــای اعتمــاد 
بــه نهادهــای مختلــف کشــور ســخت شــده 
اســت امــا ایــن مطلــق نیســت و بایــد 
ــه ی  ــه ارائ ــرد و ب ــظ ک ــن انســجام را حف ای
طریــق  از  مناســب  و  خــوب  محتــوای 

پرداخــت متخصــص  کارشناســان 



مصاحبه ها
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کرونا، فرصتی برای رفع مشکالت زبانی کودکان

و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  عضــو هیــأت علمــی 
مطالعــات فرهنگــی وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات 
و فنــاوری گفــت: روزهــای قرنطینــه و کاهــش تعامــالت 

اجتماعــی بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا فرصتــی اســت تــا والدیــن بــا انجــام 
ــد. ــع کنن ــود را رف ــودکان خ ــی ک ــکالت زبان ــدی مش ــای کلی تمرین ه

حوریــه احــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا در خصــوص اســتفاده 
از فرصــت قرنطینــه بــرای افزایــش تعامــل درون خانــواده و در نتیجــه رفــع مشــکالت گفتــار و 
زبــان کودکانــی کــه مشــکل تکلــم دارنــد، اظهــار داشــت: تکامــل گفتــار و زبــان در کــودکان 

بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا زبــان هــم وســیله  ارتبــاط و هــم وســیله تفکــر اســت.
ــتقالل،  ــری، اس ــارت تصمیم گی ــر مه ــادی ب ــیار زی ــر بس ــان تأثی ــل زب ــه داد: تکام وی ادام
افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، مشــارکت در گــروه همســاالن و ارتبــاط مثبــت بــا آنهــا و پیشــرفت 
تحصیلــی و شــناخت عمومــی کــودکان دارد. همچنیــن بــر اســاس نظریه هــای زبان شــناختی، 
دوره ی خاصــی بــرای زبان آمــوزی وجــود دارد کــه در آن زمــان دریافــت محرک هــای زبانــی 
ــن دوره  ــا ای ــاس برخــی از پژوهش ه ــر اس ــود؛ ب ــان می ش ــد زب ــت و تســریع رش ــث تقوی باع

بیــن یــک تــا ســه ســالگی اســت.

دکتر حوریه احدی، عضو هیأت 
علمی پژوهشکده ی  زبان شناسی 

پژوهشگاه در گفت وگو با ایرنا، مطالبی 
درخصوص استفاده از فرصت قرنطینه 

برای افزایش تعامل با کودکان ارائه کرده 
است که در ادامه از نظرتان می گذرد:
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۴۷ درصد از اختالالت زبانی کودکان از نوع تأخیر زبانی است
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده ی  زبان شناســی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی افــزود: شــروع نشــدن تکلــم کــودکان تــا ســه ســالگی هشــداری بــرای تأخیــر زبانــی 
ــد، در دو  ــد می کنن ــدود 10 واژه تولی ــالگی ح ــک س ــودکان در ی ــیاری از ک ــرا بس ــت؛ زی اس
ــه ای  ــه کلم ــا س ــاه دو ی ــالت کوت ــالگی جم ــه س ــد و در س ــش از 100 واژه دارن ــالگی بی س
تولیــد می کننــد و شــعر می خواننــد. اختــالالت گفتــار و زبــان انــواع مختلفــی اعــم از تاخیــر 
تکلــم، اختــالل در تولیــد صداهــا و ناروانــی گفتــار دارنــد. بررســی ها نشــان داده اســت حــدود 
ــا پنــج  ــک ت ــان، کــودکان ی ــار و زب ــه کلینیک هــای گفت ــده ب ــراد مراجعه کنن 47درصــد از اف
ســاله هســتند کــه از ایــن تعــداد حــدود 40 درصــد دارای تاخیــر زبانــی، حــدود 21 درصــد 
اختــالل در تولیــد صــدا، 20 درصــد اختــالل ناروانــی )لکنــت( و بقیــه دارای مشــکالت دیگــر 
هســتند. بنابرایــن می تــوان گفــت یکــی از شــایع ترین اختــالالت گفتــار و زبــان در کــودکان، 

تأخیــر در شــروع تکلــم اســت.

خانواده ها با کودکان ارتباط کالمی اندکی دارند
ــر  ــل در تاخی ــل دخی ــی از عوام ــت یک ــان داده اس ــگران نش ــی پژوهش ــه داد: بررس وی ادام
ــا والدیــن اســت )تحریــکات  زبانــی کــودکان، انــدک بــودن میــزان ارتباطــات کالمــی آنهــا ب
شــنیداری( کــه از همــان بــدو تولــد هــم قابــل بررســی اســت. زیــرا تولیــد زبانــی بــه دنبــال 
درک زبانــی رخ می دهــد و کــودک بــرای یادگیــری زبــان نیــاز دارد آواهــا، واژه هــا و جمــالت 
اطرافیــان را بشــنود و تجربــه شــنیداری داشــته باشــد. نیــاز اســت از ابتــدای تولــد بــا نــوزاد 
خــود ارتبــاط کالمــی داشــته باشــیم و بــا او صحبــت کنیــم. ایــن درحالــی اســت کــه بســیاری 
ــه و  ــارج از خان ــی در خ ــاعات کاری طوالن ــی و س ــغله های اجتماع ــل مش ــه دلی ــن ب از والدی
ــا دو ســاله  خــود  ــک ی ــا کــودک ی ــی ب ــه، حت ــد از حضــور در خان ــاد بع خســتگی بســیار زی

نیــز ارتبــاط کالمــی محــدود و اندکــی 
دارنــد.

عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه علــوم 
ــه شــیوع بیمــاری  ــا اشــاره ب انســانی ب
خانگــی،  قرنطینــه   لــزوم  و  کرونــا 
ــه  ــرایط ب ــن ش ــت: در ای ــار داش اظه
تعامــالت  شــدن  محــدود  دلیــل 
اجتماعــی بــه مــوارد ضــروری، ســاعات 
حضــور در خانــه افزایــش یافتــه اســت؛ 
ــا  ــا ب بنابرایــن فرصتــی فراهــم شــده ت
افزایــش ارتبــاط کالمــی و عاطفــی در 
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درون خانــواده از بــروز بســیاری از مشــکالت زبانــی ماننــد تاخیــر تکلــم جلوگیــری کنیــم 
یــا اگــر ایــن مشــکل یــا ســایر مشــکالت گفتــاری )لکنــت و اختــالل تولیــد( در کودکمــان 
وجــود دارد و از قبــل بــا آن مواجــه شــده ایم، بــا تمرینــات زبانــی و به کارگیــری راهکارهــای 
رفتــاری و گفتــاری صحیــح ســطح زبانــی او را بهبــود بخشــیم و بــه رفــع مشــکالت گفتــاری 

ــم. او کمــک کنی

تمرینات کلیدی در خانه
ــه انجــام دهنــد، گفــت:  وی در خصــوص تمرینــات کلیــدی کــه والدیــن می تواننــد در خان
تقلیــد صداهــای کــودک و بســط و گســترش آنهــا )تعامــل و ارتبــاط کالمــی بــا کــودک(، 
انجــام بازی هــای آواســازی )افزایــش لــذت کــودک از صداســازی(، بیــان واژه هــا و عبــارات 
ــال  ــت در ح ــف فعالی ــه )توصی ــای روزان ــرکات و فعالیت ه ــام ح ــا انج ــان ب ــاه همزم کوت
انجــام(، همــراه کــردن جمــالت بــا اشــارات کــودک )اگــر کــودک بــا اشــاره چیــزی را بیــان 
کــرد، شــما جملــه ی مربــوط بــه آن را بیــان کنیــد( از مــوارد تمریــن در منــزل خانــواده هــا 

بــا کــودکان دارای مشــکل زبانــی اســت.
احــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه تمریــن هــای کلیــدی در منــزل، اضافــه کــرد: صداســازی و 
اجــرای نمایــش و حــرکات چهــره ای در مقابــل آینــه )دریافت بازخــورد دیداری از صداســازی 
و تکلــم(، اســتفاده از ســطح زبانــی باالتــر از ســطح زبانــی کــودک )یــک ســطح باالتــر؛ بــرای 
مثــال اگــر کــودک جمــالت دوکلمــه ای دارد شــما از جمــالت ســه کلمــه ای اســتفاده کنیــد 
یــا واژه هــای جدیــدی را در جمــالت دوکلمــه ای کــودک جایگزیــن کنیــد(، خوانــدن اشــعار 
کودکانــه همــراه بــا کــودک یــا تکــرار آن بــا آهنــگ، بیــان شــکل صحیــح تولیــد کلمــه و 
خــودداری از بیــان شــکل کودکانــه  کلمــات، عــدم اجبــار کــودک بــه بیــان صحیــح کلمــات 

بیــن  از  باعــث  )زیــرا 
رفتــن لــذت تعامــل، 
و  کالمــی  ارتبــاط 
نفــس  بــه  اعتمــاد 
می شــود(  کــودک 
و  داســتان  تعریــف  و 
ــاب از روی  ــدن کت خوان
تصویــر )متناســب بــا 
ــودک(  ــی ک ــطح زبان س
ــای  ــایر تمرین ه ــز س نی
منــزل  در  کاربــردی 

ــت. اس
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دکتر مهرابی در گفت وگو با ایرنا:
سالمت در جهان پساواقعیت 

و گزینش راهبردهای کارآمد ترویج علم

جهــان پســاواقعیت، تغییــرات عمــده ای در زندگــی انســان امــروز ایجــاد کــرده و دامنــه ی ایــن 
تغییــرات، جنبه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و به طور کلــی حــال و آینــده انســان را 
بــه شــدت تحت تأثیــر قــرار داده اســت. یکــی از ایــن جنبه هــا، ســالمت افــراد اســت کــه در 

ایــن نوشــتار بــه وضعیــت آن در جهــان پســاواقعیت پرداختــه می شــود. 
پیــش از پرداختــن بــه ایــن موضــوع کــه ســالمت در جهــان پســاواقعیت چگونــه خواهــد بــود، 
الزم اســت، مفهــوم پســاواقعیت تعریــف شــود. همان طورکــه احتمــاالً می دانیــد، پســاواقعیت 
یــا همــان Post-truth در ســال 2016 در دیکشــنری آکســفورد بــه عنــوان واژه ســال معرفــی 
ــخصی در  ــد ش ــی و عقای ــای عاطف ــه جاذبه ه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــاواقعیت ب ــد. پس ش

ــر هســتند. ــا واقعیــت عینــی مؤثرت ــکار عمومــی در مقایســه ب شــکل دهی اف
ــه مباحــث مختلفــی کــه  در ســال های اخیــر شــاهد تغییراتــی در ســالیق و عالیــق مــردم ب
بــه نحــوی بــر زندگــِی حــال و آینــده اثــر می گذارنــد، بوده ایــم. در واقــع تــا پیــش از آنچــه 
ــر توســعه ی محتــوا، قابلیــت  کــه به عنــوان جهــان پســاواقعیت شــناخته می شــد، تالش هــا ب
دسترســی و ارتباطــات علمــی )انتشــار علــم و در اختیــار قــرار دادن آن بــرای افــرادی کــه بــه 
ــددی  ــل متع ــاواقعیت عوام ــه پس ــکل گیری جامع ــت. در ش ــوده اس ــتند( ب ــد هس ان عالقه من
نقــش دارنــد و نمی تــوان همــه ی تقصیرهــا را بــه ارتباطاتــی کــه جهــت انتشــار علــم در بیــن 
ــه  ــا عــدم اعتمــاد ب ــرار می شــود ی تولیدکننــدگان، سیاســتگذاران و عمــوم مــردم وجــود برق
ــی  ــه بخشــی بخــش قابل توجه ــش نســبت داد. بلک ــی و درک نادرســت از دان ــای علم نهاده
ــه در بســترهای مختلفــی همچــون  ــات نادرســت و مغرضان ــه انتشــار گســتردۀ اطالع از آن ب

ــردم هســتند. ــی آن عمــوم م ــه مخاطــب نهای ــوط می شــود ک رســانه ها مرب
ــانه ای  ــط رس ــه در محی ــی ک ــاختاری عمیق ــرات س ــن موضــوع، بررســی تغیی ــم ای ــرای فه ب
در دهه هــای اخیــر رخ داده اســت و ارتبــاط آن بــا تصمیمــات سیاســت های عمومــی و 
ــروا  ــه بازیگــران بی پ ــر اینکــه چگون تغییــرات فنــاوری و همچنیــن تأثیــرات ایــن تغییــرات ب
ــات  ــی« )Fake News(، »اطالع ــار جعل ــار »اخب ــه انتش ــبت ب ــخص نس ــای نامش ــا انگیزه ه ب
نادرســت« )Misinformation( و همچنیــن »اطالعــات گمــراه کننــده« )Disinformation( اقــدام 
می کننــد، ضــرورت دارد. ایــن قبیــل اطالعــات در حــال حاضــر کــه بــا شــیوع کرونــا مواجــه 
هســتیم، بیــش از پیــش قابــل درک هســتند. هــر روز اطالعــات مختلفــی از منابــع مختلــف 
ــوارد  ــات پیشــین و م ــا اطالع ــا، تضــاد ب ــع آنه ــودن منب ــه نامشــخص ب ــود ک منتشــر می ش
مختلــف دیگــر، تردیــد مخاطــب را بــه انهــا افزایــش می دهــد، بــه گونــه ای کــه باورپذیــری بــه 
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منابــع رســمی را نیــز تحــت الشــعاع خــود قــرار می دهــد. بــه نظــر می رســد دالیــل مختلفــی 
ــی  ــه اطالعات ــی ب ــدی در دسترس ــن فراین ــکل گیری چنی ــث ش ــون باع ــطوح گوناگ در س
می شــود کــه تولیدکننــدگان آن، بــا عمــل بــه وظیفــه ی خــود بــا اخــالص و صداقــت نتایــج 
را همــان گونــه کــه هســت بیــان می کننــد، امــا در نهایــت بــه صــورت اطالعــات نادرســت و 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــد. از ای ــی می رس ــده ی نهای ــت مصرف کنن ــه دس ــده ی ب گمراه کنن
پژوهشــگران و متخصصــان هــر حــوزه نیازمنــد توســعه راهبردهایــی هســتند تــا بــا اطالعــات 
نادرســت و گمــراه کننــده مقابلــه کننــد و نتایــج یافته هــای تحقیقــات خــود را آن گونــه کــه 

بایســته و شایســته اســت در اختیــار سیاســتگذاران و عمــوم مــردم قــرار دهنــد.
ــروز،  ــده ی ام ــی و پراکن ــانه ای دو قطب ــای رس ــات، در دنی ــی تحقیق ــج برخ ــاس نتای ــر اس ب
اعتمــاد عمومــی مؤسســات تضعیــف شــده کــه از ایــن میــان، اعتمــاد عمومــی بــه مؤسســات 
علمــی بــا وجــود اینکــه در طــول زمــان کاهــش چندانــی نداشــته، امــا تــا ســال 2016 تنهــا 
ــمندان،  ــه دانش ــاد ب ــی از اعتم ــل توجه ــطح قاب ــا س ــی ب ــاالن آمریکای ــد از بزرگس 21 درص
معتقــد بودنــد کــه انهــا می تواننــد بــه بهتریــن شــکل منافــع عمــوم مــردم را تأمیــن کننــد.

ــی در  ــد حت ــان می ده ــه نش ــعه یافت ــورهای توس ــی در کش ــانه ها حت ــخ رس ــه تاری ــی ب نگاه
ــاد آزادی  ــاال فری ــراژ ب ــا تی ــاد ب ــای زی ــداد روزنامه ه ــورداری از تع ــا برخ ــه ب ــورهایی ک کش
ــن  ــه مشــهورتر و چندی ــد روزنام ــه چن ــری محــدود ب ــع خب ــد، مناب ــات ســر می دهن مطبوع
ــز  ــی نی ــش تلویزیون ــبکه های پخ ــا ش ــا ی ــن روزنامه ه ــه ای ــود ک ــی می ش ــبکه ی تلویزیون ش
ــان  ــا پای ــد. ایــن وضعیــت به طورعمــده ت ــه مخاطــب عــرض می کردن اطالعــات مشــابهی را ب
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ــا روی کار آمــدن تلویزیــون کابلــی تغییــرات مشــهودی  دهــه 70 میــالدی غلبــه داشــت و ب
رخ داد. بــا روی کار آمــدن اینترنــت در دهــه 90 میــالدی تغییــرات مهــم دیگــری در عرصــه 
اطالع رســانی و خبــر رســانی رخ داد و ســپس بــا ورود رســانه های اجتماعــی در ابتــدای قــرن 
ــا آنچــه بیــش از  ــراز و نشــیب های گســترده ای شــد، ام ــن حــوزه شــاهد ف بیســت ویکــم ای
اینترنــت و رســانه های اجتماعــی شــکل گرفتــه در بســتر آن، حــوزه محتــوا را دچــار تغییــرات 

ــتند. ــا هس ــا و  »بات «ه ــت، »ترول «ه ــرده اس ــی ک اساس
ــه  ــانی گفت ــه کس ــازی ب ــای مج ــان فض ــی« در گفتم ــی اینترنت ــا »اوباش ــرول« )Troll( ی »ت
ــت  ــردم را ناراح ــاز و م ــی را آغ ــی بحث های ــانه های اجتماع ــتفاده از رس ــا اس ــه ب ــود ک می ش
ــاد  ــردرگمی ایج ــران س ــرای کارب ــه ب ــط و مغرضان ــاً غل ــات عمدت ــار اطالع ــق انتش و از طری
ــه  ــه صــورت خــودکار ب می کننــد. در واقــع بســیاری از »ترول «هــا، بات هایــی هســتند کــه ب
ــزی می شــوند.  ــه ری ــده، برنام ــات نادرســت و داســتان های گمــراه کنن منظــور انتشــار اطالع
ــوزه  ــای ح ــه واقعیت ه ــود ک ــخص می ش ــی مش ــا زمان ــن »ترول «ه ــدی ای ــیب های ج آس
ــد. ــر کنن ــم اث ــا ک ــر ی ــی اث ــای علمــی ب ــد و واقعیت ه ــرار دهن ســالمت را هــدف فرســایش ق

گفتــه می شــود کــه بیــن 9 تــا 15 درصــد حســاب های کاربــری در توئیتــر را بات هــا تشــکیل 
ــه فعالیت هــای اوباشــگری خــود  ــات ب ــون ب ــز بیــش از 60 میلی ــد و در فیســبوک نی می دهن
ــات  ــروه اطالع ــک گ ــی ممکــن اســت از نظــر ی ــای اینترنت ــه اوباش ه مشــغول هســتند. البت
مفیــد ارائــه دهنــد و از نظــر گــروه دیگــری ایــن اطالعــات تخریب گــر باشــند. در نهایــت ایــن 

مدیــر یــک ســایت اســت کــه می توانــد نســبت بــه ایــن اطالعــات قضــاوت کنــد.
ــران  ــدند مدی ــث ش ــه باع ــتند ک ــا هس ــا و »ترول «ه ــن بات ه ــترده همی ــور گس ــاید حض ش
رســانه های اجتماعــی مطــرح در ســطح جهانــی در هفته هــای گذشــته و همزمــان بــا شــیوع 
کرونــا بــه فکــر بــه کارگیــری ابزارهــای جدیــدی همچــون هــوش مصنوعــی بــرای تصحیــح 
ــا اســتناد بــه برخــی مطالعــات می تــوان بیــان  اطالعــات ســالمت در ایــن رســانه ها شــوند. ب
کــرد کــه رســانه ها بــه ویــژه اینترنــت در یکــی دو دهــه گذشــته موانــع مهمــی در ارتباطــات 
ــف و  ــکل مختل ــه ش ــت در س ــده در اینترن ــراه کنن ــات گم ــد. اطالع ــاد کرده ان ــر ایج مؤث
ــتند  ــاری هس ــع اخب ــه در واق ــا ک ــا فیک نیوزه ــی ی ــار جعل ــوند. اخب ــه می ش ــان ارائ همپوش
کــه از روی محتــوای رســانه های مرســوم ســاخته می شــوند، امــا در واقــع هــدف اصلــی آنهــا 
ــث ســردرگمی و هشــدار  ــه باع ــات نادرســت )Misinformation( ک ــج دروغ اســت؛ اطالع تروی
ــه  نادرســت و گیجــی مخاطــب می شــوند و اطالعــات گمــراه کننــده )Disinformation( کــه ب
صــورت عمــدی و بــا هــدف گمراهــی تولیــد و منتشــر می شــوند. عوامــل متعــددی در تولیــد 

و انتشــار ایــن قبیــل اطالعــات وجــود دارد.
در حالــی کــه دانشــمندان، پژوهشــگران و علمــا ترجیــح می دهنــد بــه دور از جناح بندی هــای 
مختلــف حــوزه ی قــدرت باشــند، امــا تالش هــای عامدانــه بــرای تخریــب اعتمــاد بــه علــم نیــز 
ــاد  ــات اعتم ــود ثب ــا وج ــرد. ب ــام می گی ــد انج ــذار و قدرتمن ــای اثرگ از ســوی برخــی گروه ه
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بــه علــم در بیــن مــردم، در واقــع ایــن منابــع قــدرت ممکــن اســت بــر ایــن بــاور باشــند کــه 
علــم بــه ســمت خاصــی گرایــش دارد و برخــی از شــهروندان در ایــن عقیــده بــا آنهــا همــراه 
باشــند. البتــه در جــو سیاســی موجــود، چنــدان جــای تعجــب نیســت کــه اعتمــاد بــه علــم 
ــه ای کــه براســاس مطالعــات  ــه گون ــرار می گیــرد. ب ــوژی نیــز ق ــه شــدت تحت تأثیــر ایدئول ب
انجــام شــده در آمریــکا، در ســال 1974 حــدود 56 درصــد از محافظــه کاران اعتمــادی زیــادی 
بــه جوامــع علمــی داشــته اند، درحالی کــه ایــن رقــم در ســال 2016 بــه 36 درصــد کاهــش 
ــرده و در  ــر ک ــه ســختی تغیی ــا ب ــن لیبرال ه ــع علمــی در بی ــه جوام ــاد ب ــه اســت. اعتم یافت
ــور  ــته اند. به ط ــادی داش ــاد زی ــی اعتم ــع علم ــه جوام ــا ب ــی از لیبرال ه ــخ، نیم ــر دو تاری ه
ــدود 53  ــال 1974 ح ــکا در س ــان آمری ــن جمهوری خواه ــم در بی ــه عل ــاد ب ــابهی، اعتم مش
ــا  ــه، ام ــش یافت ــد کاه ــه 37 درص ــال 2016 ب ــم در س ــن رق ــه ای ــده ک ــزارش ش ــد گ درص
ــه  ــاد ب ــه اعتم ــم 45 و 44 درصــد را نســبت ب ــب رق ــه ترتی ــخ ب ــر دو تاری ــا در ه دموکرات ه

ــد. ــت کرده ان ــع علمــی ثب جوام
ــه  ــه یافته هــای علمــی را بتــوان ب شــاید یکــی از دالیــل کاهــش اعتمــاد جمهوری خواهــان ب
عملکــرد و مواجهــه ی رهبــران خــود بــا یافته هــای علمــی نســبت داد. در یکــی از ایــن مــوارد، 
ــر  ــران ب ــش مهاج ــورد نق ــی را در م ــور ادعاهای ــن کش ــوری ای ــس  جمه ــپ رئی ــد ترام دونال
وضعیــت اقتصــاد ایــن کشــور بیــان کــرد کــه در تضــاد بــا یافته هــای تحقیقــات انجــام شــده 
در ایــن کشــور بــود. دونالــد ترامــپ در واقــع بــا اســتناد بــه یــک خــط از یــک گــزارش 500 
صفحــه ای، نتایــج نادرســت را بــه جــای یافته هــای واقعــی معرفــی می کنــد و بررســی صحــت 
ــا  ــرای مخاطبــان - برخــالف رســانه هایی کــه ترامــپ را ب واقعیــت ایــن امــر ممکــن اســت ب
پینوکیــو مقایســه کردنــد - چنــدان اهمیتــی نداشــته و جــزو اولویت هــای آنهــا نباشــد. نتایــج 
ــرد،  ــرار می گی ــاص ق ــای خ ــراد و گروه ه ــتفاده اف ــورد سوءاس ــه م ــی ک ــل تحقیقات ــن قبی ای
ــر  ــای معتب ــل تکذیبه ه ــه در مقاب ــت لجوجان ــای نادرس ــه باوره ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ــه ی  ــژه در جبه ــراد بســیاری به  وی ــه اف ــد اســت ک ــت بعی ــن وضعی ــد. در ای ــت می کنن مقاوم
فــرد یــا گــروه اســتفاده کننده از ایــن اطالعــات )در ایــن مــورد هــواداران ترامــپ(، یافته هــای 
واقعــی را مــورد پذیــرش قــرار دهــد. در مقابــل بــه احتمــال زیــاد همچنــان کســب اطالعــات 

ــد. ــداوم می یاب ــت ت نادرس
دهــه ی 70 میــالدی کــه تحــوالت مهمــی در عرصــه ی رســانه از قبیــل تلویزیون هــای کابلــی، 
اینترنــت و رســانه های اجتماعــی شــکل گرفــت و توجــه منابــع قــدرت را بــه خــود جلــب کــرد، 
ــی  ــای واقع ــج و یافته ه ــه نتای ــم ک ــدر ه ــد هرچه ق ــز دریافتن ــگران نی ــان و پژوهش متخصص
خــود را منتشــر کننــد، بــاز هــم بایــد منتظــر دســتکاری اطالعــات توســط گروه هــای قــدرت 
باشــند. در چنیــن شــرایطی بعیــد اســت کــه ایــن اطالعــات بــه ســاختار شــناختی کســانی 
ــرای خــود می داننــد و بنابرایــن ایــن احتمــال نیــز  نفــوذ کننــد کــه اطالعــات را تهدیــدی ب
ــی شــده اند  ــات نادرســت و جعل ــای اطالع ــه جــذب کمپین ه وجــود دارد توســط کســانی ک
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ــا مــورد بی توجهــی واقــع شــوند. نیــز رد ی
ــه خطــرات  ــانه ای خــود نســبت ب ــواد رس ــش س ــا افزای ــردم ب ــوم م ــروز عم ــه ام گرچ
ــاً در  ــا - عمدت ــن فض ــعه دهندگان ای ــده اند و توس ــازی آگاه ش ــای مج ــود در فض موج
امریــکا - بــه نقــص کار خــود واقــف هســتند، امــا همچنــان مســیر پیــش رو چنــدان 
روشــن نیســت. تالش هــای دولت مــردان بــرای ایجــاد مقــررات از رســیدن بــه نقطــه ی 
ــدگان  ــای ارائه دهن ــادی دارد و پیشــنهادها و تالش ه ــه زی ــن فضــا فاصل ــه ای ــاد ب اعتم
خدمــات فضــای مجــازی نیــز هــر روز بیشــتر و بیشــتر می شــود، امــا بــا ایــن وجــود، 
تــا زمانــی کــه افزایــش کاربــران و کســب درآمدهــای نجومــی بــرای صاحبــان فضــای 
ــن فضــا  ــر ای ــه تغیی ــی ب ــد چندان ــه داشــته باشــد، امی ــدرت ادام ــع ق مجــازی از مناب
نیســت. در ایــن فضــا، اخبــار جعلــی، اطالعــات نادرســت و گمراه کننــده رواج می یابنــد 
ــق  ــه تحق ــمندان ب ــگران و اندیش ــان، پژوهش ــی متخصص ــج علم ــه نتای ــا ک ــه بس و چ
اهــداف خــود به ویــژه در حــوزه ی کاربردی ســازی و دســتورالعمل های سیاســتی 
ــا  ــا ج ــه ی کتابخانه ه ــا در قفس ــه تنه ــر ن ــته دیگ ــون گذش ــوند و همچ ــر نمی ش منج

ــود. ــز می ش ــتفاده نی ــوء اس ــا س ــه از آنه ــد، بلک ــوش نمی کنن خ
در نتیجــه الزم اســت متخصصــان، پژوهشــگران و اندیشــمندان بــا اشــراف بــه اینکــه در 
ــش از اســتفاده  ــای علمــی بی ــکان و فرصــت سوءاســتفاده از یافته ه ــد ام فضــای جدی
کارآمــد از آن هســتند، فعاالنــه نســبت بــه تعییــن راهبردهــای ترویــج علــم بــا هــدف 
مقابلــه بــا اطالعــات نادرســت و جعلــی به ویــژه در فضــای آنالیــن و از طریــق بســترهای 

اینترنتــی اقــدام کننــد.
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غنای اطالعات فقر توجه می آورد
 انتخاب  بیش از حد اخبار در پیام های رسانه ای ما را فلج می کند

بهــاره نصیــری، کارشــناس حــوزه ی رســانه، در 
ــزاری  ــانه ی خبرگ ــگار رس ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــه اینکــه در حــال حاضــر  ــا اشــاره ب ــارس، ب ف

ــروس  ــون وی ــف پیرام ــات مختل ــا و اطالع ــی سرشــار از پیام ه رســانه ها و شــبکه های اجتماع
ــه  ــم و چ ــا را تشــخیص بدهی ــن پیام ه ــتی ای ــا درس ــه م ــار داشــت: چ ــا هســتند، اظه کرون
ــا را  ــای م ــم ها و گوش ه ــاً چش ــا دائم ــن پیام ه ــم،  ای ــخیص ندهی ــا را تش ــتی پیام ه درس
نشــانه گرفته انــد؛ زمانــی کــه مــا خــود را بــه دســت امــواج رســانه ای می ســپاریم، و در عیــن 
حــال نیــز رصــد و پاالیشــی پیرامــون پیــام هــا نداریــم، ذهــن مــا بــه »رویــه هــای خــودکار« 
متکــی و وارد یــک روال خلســه آور می شــود کــه ایــن امــر ســبب خواهــد شــد بــه پیام هایــی 
کــه ممکــن اســت بــرای مــا ســودمند باشــند توجــه نکنیــم و ندانیــم چــه چیــزی را از دســت 

می دهیــم.
وی افــزود: غــرق شــدن در پیام هــای رســانه ای باعــث ایجــاد »خســتگی پیــام« در بلندمــدت 
ــول  ــه ق ــد؛ ب ــت می ده ــز را از دس ــی تمرک ــه توانای ــوری ک ــه ط ــود ب ــب می ش در مخاط
هربــرت ســیمون برنــده جایــزه نوبــل: »غنــای اطالعــات، فقــر توجــه مــی آورد«؛ درحالی کــه 
ــد و  ــج کن ــا را فل ــد م ــد می توان ــش از ح ــای بی ــن انتخاب ه ــا ای ــمارند، ام ــا بی ش انتخاب ه

نتوانیــم دســت بــه کنــش بزنیــم.
ــورت  ــی به ص ــات واقع ــه ی اطالع ــی ارائ ــان اصل ــانه های جری ــه رس ــرایط وظیف ــن ش در ای
شــفاف و مشــخص اســت و همچنیــن وجــود اراده و عــزم ملــی بــرای پیشــگیری از سیاســی 

ــی اســت. ــط و جعل ــار غل ــری از بازنشــر اخب ــا و جلوگی شــدن کرون

دکتر بهاره نصیری، عضو 
هیأت علمی پژوهشگاه در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس به میزان اطالعات 
دریافتی درباره ی کرونا و تأثیر آنها بر 

زندگی مردم پرداخته است که در ادامه 

آورده شده است: 
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ــن  ــا ای ــرد: ب ــد ک ــات فرهنگــی تأکی ــوم انســانی و مطالع عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه عل
ــش  ــان را افزای ــرل و آگاهی م ــه کنت ــتیم ک ــانه ای هس ــم انداز رس ــد چش ــا نیازمن ــف م وص
دهیــم و فعاالنــه در معــرض رســانه ها قــرار گیریــم و معنــای پیام هایــی کــه بــا آنهــا مواجــه 

ــم. ــردازش کنی ــیر و پ ــویم را تفس می ش
وی خاطرنشــان کــرد:  بــه جــای آن کــه بــه ســادگی پیــام هــا را بــه همــان صــورت کــه دیــده 
می شــوند بپذیریــم، می توانیــم به طور عمیق تــر، دقیق تــر و جدی تــر عناصــر ســازنده  ی 
آن را کــه در درون پیــام اســت ببینیــم، عناصــر کــه، چــه، کجــا، چــرا و چگونــه را بررســی، 
ــر  ــم. در غی ــه کنی ــان مقایس ــتانداردهای خودم ــا اس ــا را ب ــم و آنه ــاوت کنی ــی و قض ارزیاب
ــدرت  ــد، ق ــل می کن ــا را تنب ــانه ها، ذهن ه ــا رس ــان ب ــش از حــد زم ــذران بی ــن صــورت گ ای

ــد. ــدل می کن ــانه ها ب ــود رس ــواب آل ــادان خ ــه معت ــا را ب ــف و م آفرینشــگری را تضعی
ــی  ــرد: طبیع ــار ک ــا اظه ــر کرون ــی در براب ــان اصل ــانه های جری ــش رس ــاره ی نق ــری درب نصی
اســت در چنیــن شــرایطی مــردم بــرای پاســخ بــه ســؤاالت و نگرانی هــای خــود و رفــع ابهــام 
و کســب اطمینــان بــه منابــع مختلــف رســانه ای مراجعــه می کننــد و فقــدان ســواد رســانه ای 
در شــهروندان منجــر بــه پذیــرش هــر نــوع اطالعــات و پیامــی از ســوی آنهــا می شــود. اگــر 
قــادر بــه تشــخیص اخبــار درســت از اخبــار نادرســت نباشــند، همیــن مســئله بــه »هــراس 

اجتماعــی« در جامعــه دامــن می زنــد.
ــی  ــات واقع ــه ی اطالع ــی ارائ ــان اصل ــانه های جری ــه ی رس ــرایط وظیف ــن ش ــزود: در ای وی اف
ــرای پیشــگیری  ــی ب به صــورت شــفاف و مشــخص اســت و همچنیــن وجــود اراده و عــزم مل
ــت. همچنیــن  ــط و جعلــی اس ــر اخبــار غل ــا و جلوگیــری از بازنش ــدن کرون از سیاسی ش
امیــد و انگیــزه دادن بــه خانواده هــا بــا تولیــد محتواهــای ســرگرم کننده و آموزنــده و 
ــه در  ــی ک ــرای روزهای ــا ب ــای خانواده ه ــرای اعض ــردی ب ــاده و کارب ــنهادهای س ــه پیش ارائ

ــتند. ــه هس ــان قرنطین ــان در منازلش کنارعزیزانش
ــات  ــار و اطالع ــوه اخب ــه ی انب ــت روزان ــرد: دریاف ــح ک ــن کارشــناس حــوزه ی رســانه تصری ای
ــا را ماننــد پاپکــورن مغــز مــا دانســت و گفــت: ایــن پیام هــا  ــد درخصــوص ویــروس کرون زائ
بــه ذهــن مــا ایــن تصــور را می دهنــد کــه در حــال مصــرف نیازهــای اطالعاتی مــان هســتیم، 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از ایــن محتواهــا ارزش غذایــی ندارنــد و پــس از عبــور از 
ایــن رخــداد ملــی و بین المللــی متوجــه خواهیــم شــد کــه می توانســتیم زمانمــان را صــرف 
امــور هدف مندتــری کنیــم و براســاس نیازهــای اطالعاتــی امــان از منابــع رســانه ای بهره منــد 

شــویم.
ــن  ــان در ای ــان و هموطنان م ــی خــود، عزیزان م ــرای بهداشــت روان ــم ب ــرد: بیایی ــان ک وی بی
ــکار و  ــب اف ــوان ســفیران ســواد رســانه ای مراق ــل باشــیم و به عن ــرام قائ ــی احت برهــه ی زمان
اندیشــه ی خــود و دیگــران شــویم و هرپیامــی را بالفاصلــه بــرای اعضــای خانــواده، آشــنایان، 
دوســتان و هموطنان مــان بازنشــر نکنیــم. همچنیــن در مواجهــه بــا پیام هــای کرونایــی مثــل 



مصاحبه ها

            172                                                               پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   

یــک دروازه بــان در لحظــه ی دفــع پنالتــی بــا دقــت، تمرکــز و آگاهــی عمــل کــرده و بــا انتشــار 
ــار و  ــه آث ــم و ب ــوش« نکنی ــار »شــکنجه ی خام ــران را دچ ــود و دیگ ــده، خ ــار نگران کنن اخب

تبعــات اجتماعــی و اخالقــی  انتشــار پیام هــا توجــه داشــته باشــیم.
نصیــری بــا بیــان اینکــه مســئولیت اجتماعــی خــود را بپذیریــم و بــه درســتی بــه آن عمــل 
کنیــم، تصریــح کــرد: »پذیــرش مســئولیت اجتماعــی« یعنــی اتخــاذ موضــع اخالقــی دربــاره ی 
ــازنده  ــد و س ــد مفی ــه می توان ــرای جامع ــر ب ــای دیگ ــش از پیام ه ــا بی ــی پیام ه ــه برخ اینک
ــم و در عیــن حــال  ــان داری ــی کــه از صحــت آنهــا اطمین ــم پیام های ــا اجــازه داری باشــد و م
روشــنگرانه هســتند را بازنشــر دهیــم و بــه یــاد داشــته باشــیم کــه تصمیم هــای فــردی فــرد، 
حتــی کــم، بــر جامعــه تأثیــر می گــذارد. پــس نگذاریــم کرونــا ســواد اخالقــی را از مــا بگیــرد 
و در شــرایط حاضــر بیشــتر از ســایر زمان هــا حواســمان بــه پیام هایــی باشــد کــه در حضــور 

ــم. ــو می کنی کــودکان و ســالمندان بازگ
ــود؛   ــدوار ب ــا امی ــگری خانواده ه ــه کنش ــد ب ــرایطی بای ــن ش ــرد: در چنی ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــا« هســتند ک ــوب »خانواده ه ــه وضــع مطل ــود ب ــذر از وضــع موج ــای گ ــی از راه حل ه یک
ــد.  ــر بگذارن ــت س ــازل را پش ــه در من ــه، دوران قرنطین ــوری و حوصل ــی، صب ــا خودمراقبت ب
ــنیدن  ــردن و ش ــا ک ــدن، تماش ــر خوان ــار یکدیگ ــا در کن ــن روزه ــت ای ــر اس ــا بهت خانواده ه
مطالــب مفیــد و ارزشــمند را تجربــه کننــد و آن را بــا دیگــر عزیزانشــان بــه اشــتراک بگذارنــد 
ــا می تواننــد  ــه فراهــم نماینــد و ت و زمینــه ی تعامــل و گفت وگــوی بیشــتر را در محیــط خان

ــد. ــت بدهن ــرژی مثب ــد و ان ــان امی ــود و اطرافیان ش ــه خ ب




