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ستیز با نشانگان عمومی انطباق
چه زمانی کف گیرمان به ته دیگ می خورد؟

  ▪  پرده دوم:  
     مقاومت

تلفات و تبعات اولیه کرونا کافی بود تا از شوک خارج شویم. برقی 
که از سرمان پریده بود، آرام آرام برگشت تا قوای چاره سازی مان 
از الک خود درآمدیم:  »کرونا مگه چیه؟ اصاًل به  ترمیم شود. 
یاری خدا #کرونا_را_شکست_می دهیم!« عزم ها جزم شد. وجدان 
عمومی، آهنگ حماسی را روی پخش گذاشت و همخوانی شروع 
شد. پرستارها شعارهای حماسی پشت لباس هایشان می نوشتند 
گوشه گوشۀ شهر و در مساجد،  و بی وقفه خدمت می کردند. 
پایگاه های مردمی دوخت ماسک و تولید محلول های ضدعفونی 
ایستگاه  از  و  بودند  شده  کوچه گرد  بسیجی ها،  گرفت.  شکل 
ماه  را ضدعفونی می کردند.  تا دستگاه های خودپرداز  اتوبوس 
رمضان، ضرباهنگ را تندتر کرد. کد دستوری مواسات و همدلی، 
ظرفیت های باقی مانده را هم فعال کرد. حال وهوای بخشی از 
جامعه، بی شباهت به ایامی نه چندان دور نبود، همان روزگار که 
عده ای در خط مقدم و عده ای پشت جبهه ها، جای خود را در 

پیکار یافته بودند.
همه ماجرا اما این نبود. گوشه های دیگر را که سرک می کشیدی، 
هر کس به طریقی داشت در شرایط جدید و در حصار قرنطینه، 
 قالب های 

ً
زندگی را جستجو می کرد. رونق فضای مجازی، مخصوصا

تعاملی تری چون الیو و تماس تصویری دوچندان شد. ماندن در 
خانه، توفیقی اجباری شد تا بیشتر با خانواده باشیم و شاید هم 
بیشتر بشناسیمشان. فیلم و کتاب مشتری های بیشتری پیدا کرد و در 
این میان، ایده های خالقانه هم کم نبود. مدرسه ها، که تعطیلی 
بی سابقه ای را سپری می کردند، کم کم در تلویزیون و گوشی های 
موبایل راه افتادند و تکانی به دانش آموزها دادند تا ته نگیرند. 
دانشجوها هم کم وبیش درگیر کالس هایشان شدند. حتی هیئت ها 
و مراسمات هم تعطیل نشدند؛ در قالبی نو، سعی کردند مخاطبین 
خود را همراه کنند. همه، در سیاستی واحد، ستیز و گریز را با هم 
انتخاب کرده بودیم. گریز از ویروس را با #در_خانه_می مانیم و ستیز 
را با #کرونا_را_شکست_می دهیم تکرار می کردیم. روزگارمان پس از 

آن دلهرۀ فراگیر وارد فاز جدیدی شده بود. 
لبخند دوباره ای به زندگی زده بودیم؛ در درون اما، دلشوره ای 

هنوز آزارمان می داد: »تا کی قرار است اوضاع این گونه باشد؟«

  ▪  پرده اول:
      هشدار

آخریــن روزهــای زمســتان، شــایعه ای در همــه جــا پیچیــد کــه 
کرونــا،  گرفــت؛  خــود  بــه  واقعیــت  رنــگ  به هفته نکشــیده، 
ویــروس ناشــناخته ای کــه پیــش از آن گــزارش خرابکاری هایــش 
در ســطح شــهر ووهــان پــای ثابــت اخبــار شــبانگاهی بــود، ایــن 
ت شــریف ایــران آمــده بود! 

ّ
بــار -خبــر مرگــش- خــود بــه ســراغ مل

وضعیــت ذهنــی مــردم شــاید بی شــباهت بــه ایامــی نه چنــدان 
دور نبــود: »عالمتــی کــه هم اکنــون می شــنوید اعــالم خطــر یــا 
وضعیــت قرمــز اســت. محــل خــود را تــرک کنیــد و بــه پناهــگاه 
برویــد!« ســردرگمی، ابهــام و بالتکلیفــی حــس مشــترکمان بــود : 
»یعنــی چــی میشــه؟ تکلیــف درس / زندگــی / کار / بــار / عیــد / 

بهــار / تابســتان / پاییــز / x / y / z چیــه؟«
اول جــا خــورده بودیــم.  همیــن غفلــت و تحیــر اولیــه کافــی بــود 
تــا ویــروس حســابی تــورش را پهــن کنــد. نقشــٔه اســتان های درگیر 
بــا کرونــا، بعــد از چنــد روز دیگــر رنــگ ســفید نداشــت. معلــوم 
شــد نه تنهــا معتادهــا هــم می گیرنــد، کــه گرمــا و ســرما هــم اثــری 
بــر ویــروس نــدارد. ویــروس، آلودگــی هــوا هــم نبــود کــه دعا کنیم 
بــاد بیایــد تــا ببــردش! گویــی طــرق معمــول رفــع خطــر کارســاز 
نبــود. کمــی خودمــان را جمع وجــور کردیــم، تــازه فهمیدیــم چــه 

خبــر اســت.
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در اکثر اوقات منبع خطر حذف شدنی نیست، این ما هستیم 
کمتر  که خطر  که جهت گیری مان را به گونه ای تنظیم می کنیم 

متوجهمان باشد ، یا کمتر متوجهش بشویم!*
بود  اژدهای هفت سری  کرونا  کرونا هم همین است.  داستان 
که هر سرش گوشه ای را زیر و زبر می کرد. صداوسیما، دانشگاه، 
سیاست و اقتصاد از گزندش در امان نبودند و بازیگرانش رو به 
مقابله هایی آوردند که در سه شمارۀ قبلی به آن ها پرداختیم. در 
این شماره هم فضای مجازی، آموزش وپرورش و در یک کالم روان 
و اجتماع محل بحث ما هستند. بررسی پاسخ های مقابله ای که 
مردم به کرونا داشته اند حاالحاالها سوژۀ مناسبی برای بررسی 
است )فعالیت هایی که در قسمت سبز این نمودار انجام شده(؛ 
آب  گرمای خردادی  با  دارد  تعطیالت  یخ  کم کم  که  اآلن  اما 
می شود و خیلی ها از الک دفاعی شان خارج می شوند، باید به 
سؤال جدی تری نیز پرداخت: مقابله ها به رسیدن به یک وضعیت 
فرسودگی  و  استهالک  سراشیب  در  یا  کرده اند  کمک  سازگار 
افتاده اند؟ به عبارت دیگر، عقب نشینی های اخیر، بشارت حل 
مسئله را می دهند یا حاصل خستگی و فرسودگی اند؟ مثاًل این 
که اخبار مفصل وزارت بهداشت به یک زیرنویس ثابت در پایین 
شبکه خبر محدود شده، باید خوشحالمان کند؟ این ها سؤاالتی 
است که از االن به بعد باید در کنار پرسش های قبلی به آن پاسخ 

دهیم.

  ▪  پرده سوم:
       فرسودگی؟

بــا خطــر و مقاومــت در برابــر آن، خطــی بی انتهــا  مواجهــه 
نیســت. یــا چاره هــا کارســاز می شــوند و خطــر رفــع می شــود، کــه 
فبهــا المــراد؛ یــا خطــر رفــع نمی شــود و می مانــد -و به اصطــالح 
مزمــن می شــود- کــه رحــم اهلل مــن یقــرأ الفاتحــة مــع الصلــوات! 
ــرای حفــظ آمادگــی  ــن ایــن دو نیســت؟ چــون ب چــرا حالتــی بی
و بــاال نگه داشــتن تــوان مقابلــه ، نیــاز بــه منابــع داریــم. جســم 
بــرای حفــظ برانگیختگــی، پیوســته دســتگاه های سوخت وســاز 
را فعــال نگــه مــی دارد و تنظیمــات حیاتــی مثــل تنفــس و ضربــان 
و ... را در حالتــی غیرمعمــول نگــه مــی دارد تــا تمــام قــوا بــرای 
رفــع خطــر در آمادگــی بــاال باشــند. امــا از یــک جــای کار بــه بعد، 
اتمام منابع و خســتگی دســتگاه ها، شــخص را فرســوده می کند. 
این جــا، احتمــال آســیب پذیری بســیار زیــاد اســت، حتــی بیشــتر از 

زمانــی کــه خطــر غافلگیرمــان می کنــد! 
برای جلوگیری از سقوط در سراشیب فرسودگی، تا توان مقابله 
محدود نشده باید به وضعیت سازگارانٔه جدید رسید. وقتی 
می گوییم وضعیت، از یک امر پایدار حرف می زنیم نه پاسخ 
مقطعی. مثاًل کسی که در عبور از یک محلٔه قدیمی با صدای 
سگ روبرو می شود، همین که بدود و پشت دیواری پناه بگیرد 
داستان را خوب به پایان نرسانده. وضعیت پایدار و به دور از 
فرسودگی زمانی است که تصمیم بگیرد مسیرش را عوض کند، 
که سگ پاچه اش را نگیرد  که یاد بگیرد چطور راه برود  یا این 
)اردوجهادی رفته ها می دانند از چه حرف می زنم(! می بینیم که 

_______________________
* البته که منظور از رسیدن به یک وضعیت سازگار، این نیست  که 
 با خطر »سازش« کنیم! منظور این است که بدانیم باید 

ً
اصطالحا

که دچار فشار علی حده  کنیم، بدون این  چگونه با آن برخورد 
شویم. مثل دانشجویی که می داند باید چطور درس بخواند تا بر 
فشار امتحانات فائق شود، یا مثل جامعه ای که در شرایط تحریم، 
سعی می کند با اقتصاد مردمی و مقاومتی به یک وضعیت مطمئن 

و پایدار برسد. 
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دنیای قبل از کرونا با بعد از آن چه تفاوت هایی دارد؟ کرونا با 
دنیا چه خواهد کرد؟ این سوالی است که این روزها به اندازه 
تعداد اندیشمندان برای آن پاسخ می شنویم. برای بررسی این 
پاسخ ها باید بدانیم کرونا چه جریان ها و تفکراتی را تضعیف 
خواهد کرد و به نفع چه جریان هایی خواهد بود و چگونه؟ 
اجتماعی  علوم  دانشکده  بنام  استاد  دکتر ابراهیم فیاض، 
دانشگاه تهران است که برای دانشجویان نیاز به معرفی ندارد. 
او از همان ابتدای شیوع کرونا درمورد آینده جهان اظهارنظرهایی 
که امروز و پس از گذشت چند ماه، نشانه هایی از  داشت 
صحت برخی از آن ها دیده می شود. درمورد بالیی که کرونا بر 

سر دنیا آورده و خواهد آورد، با او به گفتگو نشستیم.
 کرونا در مجموع برای چه تمدن هایی مایۀ رشد و برای 

چه تمدن هایی آسیب زننده بوده است؟
 چه عملکردی داشته، باید 

ً
برای توضیح اینکه کرونا دقیقا

بگوییم که ما یک تمدن غربی مسلط داشتیم که همه چیز را 
تعیین می کرد؛ حتی کسانی که با تمدن غرب مخالفت هم 
می کردند خودشان را درجۀ دوم تمدن غرب می دانستند؛ 
مثل کمونیست ها یا شوروی قدیم. کتاب هایشان را که نگاه 
که تئوری تمدن  می کردیم متوجه می شدیم ممکن است 
غرب را قبول نداشته باشند اما همان روش را دنبال می کردند. 
مثاًل در موضوعاتی مثل مدرن شدن یا تکنولوژی زدگی؛ حتی 
بیشتر از غرب تکنولوژی زده شدند و تکنولوژی فضایی یا 
تکنولوژی هواپیماییشان بهتر از غرب بود؛ یعنی آمریکا توان 
ساخت هواپیماهایی که شوروی می ساخت را نداشت و از 

ماشین زمان کرونا

او عقب بود. هنوز هم قوی ترین کشوری که موتور هواپیما 
یا موشک می سازد روسیه است. خالصه تمدن غرب کاماًل 
مسلط بود، ولی من تا همین پنج یا شش سال پیش هم 
فروپاشیدگی  هم  از  دچار  باالخره  تمدن ها  که  می گفتم 
می شوند؛ وضعیت خاصی پیدا می کنند و با بالیای طبیعی از 
بین می روند؛ مثل شهر پمپئی  یا قوم لوط که با بالیایی مثل 

آتشفشان یا مرض ها یا عذاب های الهی از بین رفتند.
امروز هم تمدن غرب با یک ویروس کاماًل دچار فروپاشی 
کجا ختم  که انتهایش را نمی دانیم به  می شود. ویروسی 
می شود، آنچه االن می بینیم این است که آمریکا بدترین کشور 
جهان در مواجهه با این ویروس است و بعد هم اروپا. بنابراین 
در حال حاضر موقعیت فدرالی امریکا دارد از بین می رود و 

مثاًل ممکن است به ده ها کشور کوچک تجزیه شود. 
 راجع به این ادعایتان بیشتر توضیح می دهید؟ چون 
بسیاری معتقدند که تمدن غرب از این موقف هم بدون تغییر 

اساسی رد می شود و مشکلی  برایش پیش نخواهد آمد.
خب باید تاریخ تمدن خواند که دید انتهای تمدن ها چگونه 
می شود! یعنی این مسئله مربوط به فضای تاریخی است که 
تمدن به اوج می رسد و فساد می کند و بعد به طرق مختلف 
مثل تهاجم خارجی یا بالی طبیعی نابود می شود. قرآن هم 
این را تأیید می کند؛ ابن خلدون هم ذکر می کند. ولی حاال 
که همین امروز و فردا نابود می شود، بلکه  من نمی گویم 
مرجعیتش را از دست می دهد. اینکه ثقل تمدنی از غرب به 
شرق بیاید را نه فقط االن، که مک لوهان هم سال 1960 
در کتاب درک رسانه هایش می گوید. االن هم هر چقدر که 
می گذرد بحران آمریکا زیادتر می شود. شب تا سحر دور کاخ 
سفید دیوار کشیدند برای محافظت! از این رو باید مطالعه 
کرد و دید. من از اولش که حدود دو ماه پیش بود، گفتم 
که خأل قدرت دارد به وجود می آید. همین خأل قدرت را 
باور نمی کردیم و شما االن ورود این پنج نفتکش را دارید 
می بینید که زیر گوش آمریکا وارد ونزوئال می شوند و اولین بار 
است که ونزوئال دارد در دریای کارائیب مانور دریایی انجام 
 مصداق خأل قدرت است. یا در جلساتی 

ً
می دهد. این دقیقا

که در دانشگاه تهران بحث های کارشناسی داریم و به صورت 
ویدئو کنفرانس است، در آنجا آقای زیباکالم گفت نظر آقای 

بازی تمدنی کرونا با تاریخ
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فیاض درست نیست و اتفاقی نمی افتد. من به او گفتم در 
روش شناسی، اگر ما اشتباه هم بکنیم، از یک فرضیه غلط صد 
تا فرضیه درست درمی آید، پس باید فرضیه نسبت به آینده را 
گفت. چیزی که از دوم اسفند ماه ما در مصاحبه ها و جلسات 

خصوصی می گفتیم، حاال آشکار شده و دارد اتفاق می افتد. 
 بنابراین نظمی که شما برای آینده دنیا تصور می کنید، 

چگونه خواهد بود؟
همانطور که می دانید، تمدن غرب براساس دولت-ملت بنا 
شد. در زمان رنسانس مذهب در کل اروپا کنار گذاشته شد. 
 
ً
پیش از آن پاپ به کل کشورهای اروپایی احاطه داشت، دقیقا
مانند جایگاه خلیفه در حکومت بنی عباس که مشروعیت 
می داد به کل سلطان هایی که داخل این حکومت و ایران 
و دیگر ممالک بودند، ولی نظارت مستقیم نداشت و از دور 
مدیریت می کرد. سر سال خراج را می فرستادند برای حکومت 
مرکزی تا درآمد دربار بنی عباس از این طریق دربیاید؛ مثل دوره 
قرون وسطا در اروپا که پاپ و کلیسای مرکزی رم مشروعیت 
می داد به کل پادشاه ها. کم کم قدرت اقتصادی کلیسا، که در 
حکومت های فئودالی، کشاورزی و روستا و مزرعه بود، نابود 
شد. کشتیرانی قوی شد و قدرت اقتصادی از کشاورزی به سمت 
تجارت رفت و قدرت از روستا به شهر آمد؛ در نتیجه پادشاه ها 
که در شهرها بودند، برعکس کلیسا که در روستا بودند، قوی 
شدند و کم کم شروع کردند به گسترش فرهنگ ملی گرایی در 
مقابل مذهب گرایی و کشورهای اروپایی هم تجزیه شدند و به 
دولت-ملت تبدیل شدند: ملت اسپانیا، زبان اسپانیایی؛ ملت 
پرتغال، زبان پرتغالی؛ و به همین ترتیب تجزیه شدند و دولت-
ملت به این شکل به وجود آمد. دولت-ملتی که بر اساس زبان 

و این ها بنا شد، تئوری جهان امروز تمدن غرب است.
اما االن با این تکنولوژی دیجیتال و شبکه های اجتماعی، به جای 
دولت-ملت و مرزهای جغرافیایی که در حال باطل شدن اند، 
نفع  به  دارند  دولت ها  و  می شود  بنا  دارد  »مردم-دولت« 
مردم، ضعیف می شوند. مردم-دولت یعنی مردم از دولت ها 
گذاشته  کنار  که خیلی از اختالفات  می گذرند و اینجاست 
می شود. نمونه اش را مثال می زنم که در ماجرای شهادت حاج 
قاسم، تشییع جنازه با آن عظمت که در تاریخ عراق نبوده است 
برای حاج قاسم انجام می شود و در ایران هم همینطور برای 

ابومهدی، و االن عکس المهندس همیشه در کنار حاج قاسم 
است. خب این یعنی چه؟ یعنی مرزهای جغرافیایی رفت روی 
هوا! نمونه دومش راهپیمایی اربعین است. زمانی که شما در 
آن جا هستید احساس نمی کنید در عراق یا کشور دیگری هستید، 
آن ها که از جاهای دیگر جهان می آیند، حتی آنها که مسلمان 
نیستند هم احساسشان همین است: احساس همبستگی 
جهانی شدید! نمونه اش در اروپا هم دیده می شود. در بوسنی و 
هرزگوین شهدایی هستند که اگر در این خصوص اجازه تبلیغات 
بدهند، حرکت می کنیم به سمت بوسنی هرزگوین و برای 

شهدای آنجا هم حرکت هایی انجام می شود.
بنابراین کرونا آمده است تا جهان به کل عوض شود و ما وارد 
جهانی می شویم که کاًل زمانه اش با قبل متفاوت است. این 
کرونا مثل ماشین زمان  یک حرکت ناگهانی نبوده است و 
است. ما از این زمان می گذریم و وارد دنیایی می شویم که 
حتی زمان شان متفاوت است؛ به قول یکی از این هنرمندها، 
دنیای قبل منجمد می شود و یخ دنیای جدید دارد آب می شود. 
کرونا فقط معبر و کاتالیروز آن است. مردم هم دارند همین کار 
را انجام می دهند. دولت-ملت در حال سقوط، قدرت در حال 
سقوط، جهانی شدنی که آمریکا ترسیم کرده بود نیز در حال 
سقوط است. جهانی شدن آمریکایی یعنی دخالت آمریکا در 
همه جهان و کاشتن نیروهایش در کشورهای دیگر. اگر شما 
دقت کنید می بینید که آمریکا سعی کرد در سوریه و در عراق 
این دولت ها را بکارد و من می شنیدم بچه های آلمان حتی 
می گفتند که مرکل هم کاشتۀ آمریکاست. در ابعاد مختلف 
دخالت می کنند و هر که خالف این عمل می کرد علیه او جنگ 
درست می کردند و عملیات نظامی انجام می دادند. در ارتباط 
با سودان و مصر این کار را انجام دادند و در همین بوسنی 
هرزگوین هم این کار را انجام دادند. سیستم قدرت مستبدی که 
به راحتی آدم ها را می کشد و یا دموکراسی های مورد پشتیبانی 
خودشان را شکل می دهند، مثل هند که پشتیبانی غرب را 
دارد و مسلمان کشی انجام می دهد؛ سرمایه داری جهانی و 
برده داری بزرگی که برای موز و نارگیل در جزیره های اقیانوس 
کارخانه های عجیب و غریب که هیچ کس از  آرام و هند با 
آن ها خبر ندارد راه انداخته... همه از بین می رود! بیشترین 
پول هایی که سرمایه داری جهانی دارد به دست می آورد برای 
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تبدیلش به قدرت نظامی خرج می کند و کرونا نشان داد که این 
قدرت نظامی اینجا کاماًل بیهوده است و با موشک اتمی هم 
نمی شود ضد کرونا کاری کرد. من حدود بیست سال پیش، 
زمانی که آمریکا می خواست به عراق حمله کند گفتم که آمریکا 
یک هیکل گنده دارد و مغزی به اندازه دایناسورها؛ و به همین 
دلیل که دایناسورها از بین رفتند این ها هم از بین می روند. حتی 
من فکر می کنم وضعیتی به وجود بیاید که نیروهای نظامی 
آمریکا در جهان یک شبه شکست بخورند و نتوانند جهان را 
کشت وکشتارشان در  کنند، و نظامی هایشان قربانی  جمع 
کشورهای جهان بشوند و جنازه هایشان هیچ وقت برنگردد 

آمریکا. بنابراین فروپاشی شبانه روزی خواهیم داشت!
اینجا باید دولت های محلی به وجود بیایند که فقط بتوانند 
شکم مردم را سیر کنند و قدرت دولت فدرال ضعیف می شود. 
نوام چامسکی هم چند وقت پیش این قضیه را گفت. این 
ماجرا ساختار خیلی جاهای دیگر را به هم می ریزد؛ مثل 
همین سازمان ملل متحد که دست چند قدرت جهانی اتفاقی 
افتاده، وتو می کنند و هیچ فایده ای هم ندارد. این ها همه 
از بین می روند و یک رابطه جدید شکل می گیرد که بحث 
زیادی دارد. مثاًل سازمان های منطقه ای شکل می گیرند که 
می خواهند به همدیگر کمک کنند. صلح مسلح دیگر ادامه 

نخواهد داشت. 
 با این حساب این محلی شدن به قومیت گرایی ها و 

فاشیسم نخواهد کشید؟
هستند،  لیبرالیسم  طرفداران  که  سازندگی،  روزنامه   

ً
اخیرا

پوپولیسم را مطرح کردند. پوپولیسم مردم گرایی هست، اما 
این پوپولیسم تبدیل به فاشیسم نمی شود. فاشیستی که این ها 
مطرح می کنند همان دولت-ملت افراطی است؛ تأکید بر زبان 
آلمانی و نژاد آلمانی و... این ها همه بی معنی شده و دیگر در 
آلمان هم آن را قبول ندارند. االن سیاه پوستی در یک شهر آمریکا 
کشته می شود، ممکن است حتی قاچاقچی مواد مخدر خرد 
باشد یا حتی یک دزد باشد، ولی االن جهان به شدت تحریک 
می شود! این نشان می دهد که بله مردم محوری دارد می آید اما 
مردم محوری پوپولیستی که بخواهد منجر به فاشیسم بشود و 
دولت-ملت های افراطی به وجود بیاید نخواهد شد. همان 
محلی شدنی است که فرمودید. مثاًل یک شهرستانی مثل کازرون 

ما، با جمعیت و مساحت محدود، این شهر می خواهد خودش 
خودش را اداره کند. اینجا دیگر شهرها خودگردان می شوند و 
حتی دولت ها باید بدوند دنبال شهرها! دیگر اینکه دولت در 
شهر تهران در کاخ سعدآباد تصمیم بگیرد نخواهد بود. این 
شبکه ها و این قدرت تکنولوژی و رسانه ای که االن دست مردم 
افتاده باعث می شود دیگر صداوسیمای ملی تعطیل شود و در 
آن صورت شبکه های اجتماعی محلی جواب می دهد و مردم 
از سرگرمی و تبلیغات تجاری و همه چیز را خودشان می سازند. 
پس این مردم محوری که می گوییم همان عدالت محوری 
جهانی است، اما نه عدالت طلبی سوسیالیستی! یعنی یک 
حزب سوسیالیستی نمی آید نمایندگی همه را به عهده بگیرد. 
این عدالت طلبی در شبکه های اجتماعی دارد متجلی می شود 
و اینجاست که می بینید همین ترامپ که خودش به وسیله 
شبکه های اجتماعی روی کار آمد، همین شبکه های اجتماعی 
دارد ترامپ را نابود می کند و ترامپ هم می گوید باید این ها را 
محدود کنیم،  که خب شکست خواهند خورد. یعنی آدمی که 
به قول خودش پوپولیست بوده و فاشیست بوده و دنبال یک 
دولت-ملت فاشیستی آمریکایی بوده که مثاًل دیوار بکشند و 
مسلمانان در آمریکا نیایند و فقط مسیحی سفیدپوست باشد 
دیگر دارد شکست می خورد. حاال اگر آمریکا تجزیه بشود و به 
فروپاشی برسد، آمریکای کنونی دیگر وجود ندارد و مثاًل ویرجینیا 
یا سانفرانسیسکو یا واشنگتن خواهیم داشت؛ دولت های محلی 
که فقط فکرشان این است که شکم مردمش را سیر کند. شعور 
اجتماعی باال می رود و دیگر کسی به دنبال حمله به همسایه اش 
نیست؛ چون جنگ االن هم بی معنی شده است و ایالت های 
آینده به هم کمک می کنند تا بتوانند مواد غذایی و ضروریات 
فراهم کنند. دیگر یک حکومت مرکزی بی لیاقت وجود ندارد 

که بخواهد مدیریت متمرکز کند. 

آمریکا یک هیکل گنده 
دارد و مغزی به اندازه 

دایناسورها؛ و به همین 
دلیل که دایناسورها از 

بین رفتند این ها هم از 
بین می روند. 
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 بنابراین نظام روابط بین الملل چگونه خواهد شد؟
روابط بین الملل در آینده به این شکل برای بشر امیدوارکننده 
است و برای سرمایه داری و ظلم جهانی ناامیدکننده. همین 
دشمن  و  سرمایه داری  دشمن  شدت  به  اروپا  هم  االن 
بسیاری از دولت هایشان است. اگر پیام عدالت در جهان 
پخش شود خیلی ها به آن نمی پیوندند؟ علیه دولت هایشان 
قیام نمی کنند؟ من یقین دارم به محض اینکه اقتدار دولت 
مرکزی آمریکا تمام شود، پذیرش ایران خیلی بیشتر خواهد 
شد! وقتی در جنگ ایران و صدام، سرگرد عراقی می آید بین 
ایرانی ها و بینشان می خوابد یا سرباز عراقی با خنده تسلیم 
می شود و حسین حسین می گوید، این از همانجا نشان 
می دهد که دیگر صدام آینده ندارد! حاال هم پذیرش ایران 

در بسیاری از کشورهای منطقه باالست.
نابودی آمریکا اگر شروع بشود، باعث می شود که ما با جهان 
متکثر روبرو باشیم. حاال عدالت طلبی جهانی به اضافه 
امام  ظهور  تئوری  این  بودن...  ضدجنگ  و  آرامش طلبی 
زمان)عج( هم هست که چنین جامعه ای را درست می کند! 
پیامبر)ص( هم که همین طور عمل می کرد، در بسیاری از 
جنگ ها، مثل جنگ تبوک، قرارداد می بست و از آن شروع 
می کرد به تبلیغ توحید. در خود شبه جزیره هم می رفت 
کتاب می گفت چه می کنید؟ یا تسلیم بشوید  و به اهل 
یا جزیه بدهید. عمر مخالفت می کرد و می گفت این ها 
کافرند و باید بکشیمشان؛ همان کاری که داعش می کرد! 
بعد از فوت پیامبر)ص( هم عمر برعکسش عمل می کرد 
و عملیات نظامی را شروع کرد؛ یعنی حمله علیه کشور ها. 
داعش هم تئوری امام زمانی اهل سنت بود؛ چون آن ها امام 
زمان زنده ندارند، می خواستند چنین چیزی بسازند و جای 
خود امام زمان را هم بگیرند. به البغدادی می گفتند اإلمام 
الهاشمی الحسینی ابوبکر البغدادی! حاال اینکه سازمان های 
جاسوسی و یهودیان اینجا چه کردند، بحث دیگری است. 
بنابراین امام زمان پس از ظهور بالفاصله جنگ نمی کند و 
مثل پیامبر)ص( می پرسد چه می کنید؟ به دنبال صلح است. 
وقتی مسیح توحیدی هم همراهش باشد دیگر اختالفات 
رفع می شود. اختالفات ادیان توحیدی بر مناسک است و 

نه عقاید، و این ها برطرف خواهد شد. 

 و در نهایت فکر می کنید وضعیت اجتماعی ایران در 
این زمان چگونه بود و چطور خواهد شد؟

در داخل ایران غرب گرایان شکست خوردند، چون دیدیم 
غرب به چه روزی افتاد و برعکِس وقتی که کرونا در ایران 
شیوع پیدا کرد برخی خوشحال شدند که کار ایران تمام است، 
و دولت کشیده بود کنار تا آخرین امتیاز را از جمهوری اسالمی 
بگیرد و در کشور غربگرایی راه بیندازد، در ادامه دیدیم که 
غرب بدتر از ایران شد و دولت هم برگشت در صحنه و حاال 
دارد تالش می کند خود را طرفدار مردم نشان دهد. هاشمی 
رفسنجانی هم همین بود، وقتی شکست می خورد، یک 
کند. بنابراین دیگر  چرخش ظاهری می کرد تا نجات پیدا 
کنند!  غرب گرایی  بدبخت ها  این  که  ندارد  وجود  غربی 
همین االن که فقط یک مجلسی شروع شده و هنوز هیچی 
هم معلوم نیست، کشورهایی مثل روسیه و ترکیه و سوریه 
می گویند قالیباف باید بیاید اینجا برای اولین سفر. این نشان 
می  دهد که همه فهمیده اند حاال دیگر قدرت کجاست! کسی 
با رئیس جمهوری که تابه حال یک بار هم عراق نرفته )در 
حالی که ترامپ رفته( یا سوریه نرفته )در حالی که پوتین چند 
بار رفته( کاری ندارد. این دولت از نظر من دولت نکبتی است 
که بر اساس ذلت و خفت بنا شد و نماینده غرب بود و هیچ 
کاری هم نکرد جز تحریم بیشتر! در سال آینده هم روحانی یا 
مجبور می شود برود کنار یا مدیریت را عماًل رها کند، مثل سال 
آخر دوره دوم خاتمی که فقط اسمش رئیس جمهور بماند و 

همه کارها را رهبری و نیروهای قوی دیگر انجام دهند. 

ع  نابودی آمریکا اگر شرو
بشود، باعث می شود که 

ما با جهان متکثر روبرو 
باشیم. حاال عدالت طلبی 

جهانی به اضافه 
آرامش طلبی و ضدجنگ 
بودن... این تئوری ظهور 

امام زمان)عج( هم هست 
که چنین جامعه ای را 

درست می کند! 
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اینستاگرام، تلگرام و توییتر جزء پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی 
در ایران هستند، اما همیشه چالشی برای اهالی فرهنگ بوده اند. 
حاال و با محدود شدن دنیای واقعی، دنیای مجازی رونق گرفته و 

هر چه در این دنیا منع شده، در آنجا دنبال می شود.
ایرانی جماعت را همه به روابط اجتماعی و صله ارحام می شناسند؛ 
تاریخ که این گونه روایت می کند. از سنت ها گرفته تا آموزه های 

دینی، همه راهکارهایی برای بهتر شدن روابط اجتماعی دارند.
حاال که فناوری هم به کمک بشر دوپا آمده، همه  اثرات روابط 
اجتماعی دوچندان شده است. نظرسنجی سال 98 که توسط 
ایسپا انجام شده نشان می دهد 68 درصد از افراد باالی 18 سال 
در ایران حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند. در این 
نظرسنجی واتساپ پرطرفدارترین پیام رسان در بین ایرانی هاست، 

البته این حاصل فیلترینگ های اخیر  است.
  ▪   مرجعیت خبری

کانال های  که پیام رسان ها و  به نظر می رسد چند سالی است 
تلگرامی بیشتر از صداوسیما مرجع خبری مردم شده اند. آنچه در 
دوران کرونا نیز رخ داد خارج از این چارچوب نبود. سؤال هایی 
اساسی ذهن مردم را درگیرکرده بود: آیا پنهان کاری از ورود کرونا به 
کشور صورت گرفته؟ آیا پروازهای ماهان تاثیر جدی بر کرونا داشته 
است؟ آیا مسئولین برای کرونا برنامه ای دارند؟ و ده ها سؤال دیگر. 
به  بی اعتمادی  و  نارضایتی  میزان  کرونا،  بحران  اول  نیمه   در 
خبرگزاری  گزارش  اساس  بر  بود.  قابل توجه  رسمی  رسانه های 

کروناگرام

محمدامین احمدی | کارشناسی نقشه برداری

تسنیم، تا نیمه  اسفند حدود 69 درصد مردم آمار رسمی کرونا را 
قابل اعتماد نمی دانستند و روی دیگر این مسئله همان پذیرفتن 
رسانه های غیررسمی است. اما با گذشت زمان اعتماد عمومی به 
مجاری اصلی خبری بازگشت. روند صعودی که به نظر با مقایسه  
وضعیت ایران با سایر کشورها صورت گرفته و سبب افزایش اعتماد 
عمومی به ساختار رسانه و درمان رسمی کشور شده است. حدود 
65 درصد مردم کشور برای منبع اصلی خبری خود در دوران کرونا، 
صداوسیما را انتخاب کرده اند؛ انتخابی که حاصل مجموعه ای از 
تالش ها برای جلب اعتماد بوده و شاید مهم ترین رکن آن را بتوان 
شفافیت وزارت بهداشت در اعالم آمار به روز کرونا دانست؛ به 
طوری که حاال دیگر کمتر کسی شکی در تعداد مبتالیان اعالم شده 
دارد و عموم مردم دستورات اعالمی از طرف ستاد کرونا را مرجع 

می دانند.
  ▪   سرگرمی در عصر کرونا

آغاز کرونا و تعطیلی عمده فعالیت های تفریحی و به دنبال آن 
خانه     نشینی عمومی چند پیامد به دنبال داشت. اولین و مهم ترین 

آن ها این است: مردم چه کنند؟ 
نظرسنجی دیگر ایسپا به ما می گوید 64 درصد مردم تماشای 
تلویزیون را جزء تفریحات خود معرفی کردند. 43 درصد از مردم 
نیز بخشی از وقت خود را به رسیدگی به امور خانه سپری کردند. 
فضای مجازی با 26 و مطالعه کتاب با 25 درصد در رده  سوم و 
چهارم از سرگرمی های مردم در ایام کرونا بودند. )در این نظرسنجی 

انتخاب چند گزینه آزاد بوده است(
برخالف توقعات، شبکه های اجتماعی تفریح غالب مردم نبوده 
است، اما پرسروصداترین آن هاست. از الیوهای متعدد گرفته تا 
مطالب و فیلم و کلیپ های موجود در اینستاگرام و توییت های 
کوتاه و پست های بلند تلگرام 26 درصد از مردم را برای تفریح راضی 

می کند. البته همین هم عدد بزرگی است.
که عمدۀ مخاطبان  اهمیت این تعداد، بیشتر برای آن است 
کشور! رکورد  این شبکه ها جوانان و نوجوانان اند؛ یعنی آینده 
زد  رقم  خواننده ای  را  ایرانی  اینستاگرامی  الیو  پربیننده ترین 
که طرفداران بسیاری در میان متولدین دهه 80 دارد و نمایش 
فعالیت هایش نگرانی ها از نسل آینده را بیشتر می کند. قبح زدایی 
از بسیاری از سنت های ملی و دینی شاید دم  ِ دست ترین آسیبی 
باشد که بتوان برای این  گونه فعالیت های مجازی عنوان کرد. میل 
بی انتها به شهرت از طرف این افراد و همین طور عالقه  وافر گروه 
سنی نوجوان و جوان به تیپ سازی و الگوگیری از آن ها را می توان 

زیربنای اصلی این آسیب ها دانست. 

دنیای مجازی در دوران کرونا
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  ▪  پاپاراتزیسم در اوج
البته که سبک پاپاراتزی ها تفاوت پیدا کرده و هر شخص مشهوری 
خود پاپاراتزی خود شده است. همۀ هنرمندان مشهور برای خود 
صفحه دارند و با طرفدارانشان در ارتباط اند. از زندگی شخصی شان 
عکس می گذارند و در این دوران سعی کردند کمکی به سرگرمی 
مردم بکنند. از دعوت مردم به کمپین ها تا ضبط کلیپ هایی برای 
سرگرمی و همین طور گفتگو با هنرمندان از جمله پرمخاطب ترین 

فعالیت های اشخاص مشهور در فضای مجازی بود.
  ▪   زنده نگه داشتن گفتگو

در این بین اهالی سیاست و فرهنگ و رسانه نیز کم فعالیت نداشتند. 
در البه الی سؤال هایی مثل اینکه آیا فالن کودک به آکادمی لیورپول 
می رود یا فالن خواننده چه شعری را خواند جای بسی شکر است که 
گفتگوی  دو نفر از اهالی رسانه هزار بازدیدکننده دارد. البته بحث های 
خوبی هم صورت گرفت؛ از دغدغۀ گروه های مختلف درمورد حقوق 
کارگران و مسلمانان هند تا همین روز قدس. یکی از پربحث ترین 
موضوعات اندیشه ای در فضای مجازی عدالت خواهی بود که در 
دهه آخر ماه رمضان  موضوع بحث بسیاری از فعالین دانشجویی و 
سیاسی شده بود. باز هم مثل همیشه تالش ها خوب بود اما کافی نه!

  ▪   خدا بود و دیگر هیچ!
طبق آمار فروردین 99 ایسپا، در ایام شیوع کرونا، اهمیت دین برای 
نیمی از مردم ایران بیشتر شده است. این بار نیز فضای مجازی 
بستری شد برای برگزاری مراسم های مذهبی و با توجه به حضور 
فعاالن مذهبی در این عرصه استقبال خوبی صورت گرفت. البته 
فشارهای روحی بسیار و سختی این ایام مردم و مسئولین را وادار 
کرد تا بازگشایی بعضی از مکان های مذهبی در شب های قدر 
با پروتکل های سخت اما استقبال کم نظیر صورت گیرد. قاب های 
ماندگاری از این رویدادها ثبت شده که از حافظه تاریخی ما نخواهد 

رفت.
  ▪  سینما در خانه

سینما سرگرمی عمدۀ مردم نیست اما از جمله مهم ترین آن هاست. 
سالیان درازی بود که از وجود باندهای سینمایی در اکران حرف 
زده می شد و اولین راه حل اکران اینترنتی بود. مدال شجاعت این 
حرکت هم رسید به خروج حاتمی کیا. این حرکت ادامه داشت 
و تاکنون پنج فیلم سینمایی ریسک اکران آنالین را پذیرفتند. در 
دنیایی که VODها پرچم دار سرگرمی مردم هستند ما هم در ایران 
از این قاعده پیروی می کنیم. کرونا توانست کاری کند تا ریسک 
چندین سالۀ سینمای آنالین را فیلم سازان به جان بخرند و بتوانند 
اثر خود را بدون واسطه به نمایش بگذارند. در اکران های آنالین 

 
ً
 500هزار بلیت فروخته شده است. حدودا

ً
فیلیمو و نماوا تقریبا

1،250,000 نفر نیز به تماشای این فیلم ها نشستند که در نوع خود 
عدد قابل قبولی است. به صورت کلی نیز در سال 98 نسبت به 
97 یکی از بزرگ ترین سایت های VOD 140 درصد در زمان تماشا 

افزایش داشته که نشان دهنده رشد استفاده از این شبکه هاست.
  ▪  ای که دستت می رسد...

بر طبق نظرسنجی اقتصادی صورت گرفته توسط ایسپا، نزدیک 
به 70 درصد مردم نیاز به کمک دولت دارند! عددی بزرگ که با 
توجه به شرایط بین المللی ایران و شروع کرونا خبر از یک بحران 
دیگر می دهد. در خواب زمستانی دولت، اما آموزه های دینی و 
سنت های ملی به کمک این شرایط می آیند. چگونه؟ این شما و 

معجزه ای به نام شبکه  اجتماعی...
کشور و پیدا شدن آثار  کرونا به  گذشت مدتی از ورود  بعد از 
آسیب  دیده  به مردم  کمک  به یک نهضت  نیاز  آن،  اقتصادی 
حس می شد و با شروع فعالیت های گروه های مختلف، توزیع 
کمک ها شروع شد. هر محله و هر مسجد تبدیل به یک پایگاه 
جمع آوری کمک های مردم و رساندن آن به دست نیازمندان شد. 
اما شبکه های اجتماعی کجای کار هستند؟ ظرفیت بزرگ و عجیب 
اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست. 
همین ظرفیت است که می تواند کمک های یک ساکن پایتخت را 
به روستایی کوچک در نزدیکی مرز کشور برساند. شاید نقطه قوت 
شبکه اجتماعی همین اطالع رسانی بسیار گسترده اش است. در 
پویش »ایران همدل«، ظرف مدتی کوتاه بیش از 151میلیارد تومان 
کمک نقدی توسط 2میلیون و 140هزارنفر از مردم کشور جمع آوری 

شد و  بزرگ ترین پویش مردمی پس از انقالب نام گرفت.
شبکه های اجتماعی گاهی به ما کمک می کنند سنت های حسنه را 
متوقف نکنیم، گاهی ابزار تفریح می شوند و گاهی پرده از چهره 
بیمار و مبتذل جامعه بر می دارند. اینجا دنیای دیگری است که 
فارغ از آنکه چه کسی پشت گوشی یا لپ تاپ نشسته، با آنچه 
تابه حال تجربه می کردیم حال و هوایی متفاوت دارد. به قول 
محمد معماریان، مترجم رسانه ای خوش قلم، فضای مجازی »نه 

خوب است نه بد، خنثی هم نیست«.
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ابتذال زنده

جهان،  نقاط  سراسر  در  کرونا  جدید  ویروس  شیوع  از  پس 
کوچک ترین تماس با افراد  که طی آن  شرایطی به وجود آمد 
یکدیگر،  به  شدن  نزدیک  یا  دادن  دست  جمله  از  دیگر 
ویروس  این  کشته شدگان  و  مبتالیان  افزایش  با  شد.  ممنوع 
جدیت  خانگی  قرنطینه ی  طرح  گوناگون  کشورهای  در 
بیشتری پیدا کرد. در چنین فضایی مردم بیش از گذشته برای 
برقراری ارتباط با دوستان و نزدیکان خود به فضای مجازی 
پرکاربردترین  از  یکی  آوردند.  روی  اجتماعی  شبکه های  و 
ایام  این  در  که  بوده است  اینستاگرام  اجتماعی،  شبکه های 
مشخصی  ساعات  در  نیز  بالگرها  و  مشهور  افراد  از  بسیاری 
از شبانه روز در این شبکه  اجتماعی، اقدام به »پخش زنده« 
کردند. آنان معمواًل در این الیوها به همراه  )یا همان الیو( 
افراد مشهور دیگر و یا تعدادی از دنبال کنندگان خود حضور 
که الیوشان ذخیره  از قبل اعالم می کردند   

ً
داشتند و عموما

را برای شرکت در  تا بدین گونه، مخاطباِن بیشتری  نمی شود 
»اقتصاد  نظریۀ  بر  بنا  سازند.  ترغیب  و  تحریک  خود  الیو 
توجه«، با افزایش چشم گیر محتواها و الیوهای اینستاگرامی 
در روزهای قرنطینه ی خانگی، ذخیره نکردن الیوها بهترین راه 
برای جلب نظر هرچه بیشتر مخاطبان است؛ چراکه ترسی در 

درون هواداران شکل می گیرد که ممکن است چیزی را از دست 
بدهند. همانطور که »کریستال آبیدین« در کتاب »سلبریتی های 
از  دسته  این  می کند،  عنوان  آنالین«  شهرت  فهم  اینترنتی؛ 
گذرای خود، وضعیتی  رسانه های اجتماعی به دلیل ماهیت 
ناپایدار را برای مخاطبان به وجود می آورند که موجب می گردد 
افراد همیشه هوشیار باشند تا در فاصله  اندکی که این محتواها 

در دسترس است، بتوانند آن را ببینند.
 در این مدت، آن دسته از الیوهایی که به مسائل جنسی و 
بیان الفاظ رکیک و غیرعرف می پرداختند، بیش از دیگر الیوها 
بیننده و مخاطب داشت. به عنوان مثال در الیو ندا یاسی، 
تتلو و یا ساشا سبحانی که بالغ بر 100هزار تا 600هزار مخاطب 
شاهد این الیوها بودند، پیوسته از افرادی برای حضور در الیو 
مشترک جهت نمایش اندام خود و یا بیان تجربیات روابط 
جنسی دعوت می شد. در این میان، الیو مشترک تتلو و ندا 
با مسائل جنسی صحبت  ارتباط  که به طور خاص در  یاسی 
شده بود، رکورد پرمخاطب ترین الیو اینستاگرام* را زد**.  این 
که  که الیوهای سلبریتی ها یا بالگرهای دیگر  در حالی است 
در آن ها خبری از این گونه محتواهای ضدهنجار، قبح شکن و 
خالف عرف جامعه نبود، به نسبت دسته  اول، کم بیننده تر 

بودند. 
جهان  در  آمریکایی،  اندیشمند  بورشتاین،  دانیل  نظر  از 
خاصی  استعداد   

ً
غالبا )که  مشهور  افراد  از  دسته  این  امروز 

رسانه ای،  انگاره های  و  تصاویر  به واسطه   ندارند(  هم 
جایگزین قهرمانان گذشته شده اند. این افراد با طرحی قبلی 
»شبه رویداد«هایی خلق می کنند که معنا، سیاست و فرهنگ 
گفت تنها دلیل موفقیت  را از جوامع می ربایند. شاید بتوان 
این شبه رویدادهای تولیدشده توسط افراد مشهور این باشد 
که جذاب تر از رویدادهای واقعی به نظر می آیند و به همین 

خاطر خبرنگاران و روزنامه نگاران بیشتر به آنان تمایل دارند.
مانند  نیز  فرانسوی  منتقد  و  چپ گرا  اندیشمند  دبور،  گی 
بورشتاین نگاه بدبینانه  مشابهی دارد و در این راستا مفهوم 

فائزه جبارپور | دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات

_______________________
* آمارهای متفاوتی از بازدیِد این الیو منتشر شده است. بعضی 
از تعداد 436هزار  نیوز  از سایت ها و خبرگزاری ها مانند ساعد 
بازدیدکننده حکایت دارند اما دیگر خبرگزاری ها مانند خبرگزاری 

انتخاب به بازدید بیش از 600هزار نفر اشاره می کنند.
** البته الزم به ذکر است که چند هفته بعد از این اتفاق، در 19 
اردیبهشت ماه 99، رکورد بیش ترین بازدید در یک الیو توسط 

یک رپر آمریکایی به نام دنیل هرناندز شکسته شد.

در الیوهای اینستاگرامی چه می گذرد؟
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»جامعه  نمایش« را عنوان می کند. از نظر دبور، این مفهوم 
که با تولید و به  حاکی از جامعه  مصرفی و رسانه ای است 
نمایش گذاشتن تصاویر، کاالها و رخدادهای نمایشی سازمان 
کرده است. بر اساس آنچه »سیدمحمد مهدی زاده« در  پیدا 
کتاب »نظریه های رسانه« اشاره کرده است »نمایش، معلول 
که در آن حیات  مناسبات مبادله در نظام سرمایه داری است 
که به منظور  کنده از تالش هایی است  اجتماعی و فرهنگی آ
دستیابی به سود بیشتر، سعی در تبدیل زندگی اجتماعی و 
سرمایه های  کنترل  و  انباشت  برای  ابزارهایی  به  فرهنگی 
اقتصادی دارند«. یکی از این ابزارها، »بدن« است که می توان 
گذاشتن آن بیشترین توجهات و عواطف را به  با به نمایش 
کتاب جامعه   بودریار در  بر نظر  بنا  کرد.  سمت خود جلب 
که در الیو ندا  مصرفی، در چنین نمایش هایی، مانند آنچه 
یاسی و ساشا سبحانی دیده می شد، بدن علی رغم آنکه حکم 
نوع  از  سرمایه  نوعی  همزمان  دارد،  را  مصرفی  شیء  یک 
اثربخش، رقابتی و اقتصادی نیز است. البته الزم به ذکر است 
در فضای مجازی مهم ترین و بزرگ ترین سرمایه، »توجه« است 
که به واسطه  آن، افزایش دنبال کننده یا فالوئر، گرفتِن تبلیغات 
و در نهایت به دست آوردن پول و سرمایه  مادی نیز محقق 

می شود. 
به طور کلی عوامل مختلفی، مانند سن، جنسیت و یا باورهای 
میزان  در  می تواند  گوناگون،  مذهبی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
توجه و تاثیرپذیری افراد در برابر چنین محتواهایی در فضای 
مجازی اثرگذار باشد؛ اما یکی از بالقوه ترین گروه هایی که به 
دلیل عدم شکل گیرِی کامل هویت و عدم نهادینه شدِن کامل 
افراد تحت  از سایر  بیشتر  آن ها،  در  فرهنگِی جامعه   عناصر 
تاثیر رسانه ها و به ویژه فضای مجازی قرار دارند، نوجوانان 
و جوانان هستند. این گروه سنی که بیشترین مصرف کنندگان 
تاثیرپذیری  معرض  در  پیوسته  هستند،  اجتماعی  شبکه های 
فرهنگی و هویتی از طریق اینستاگرام و یا سایر شبکه ها قرار 
زمینه ساز  است  فضاها ممکن  این  مثبت،  از جنبه   که  دارند 
منفی  جنبه   از  و  باشند  آنان  مهارت های  و  گاهی  آ افزایش 
ارزش های جامعه  و  از هنجارها  انحراف  به  منجر  می توانند 
مدیریت  و  نظارت  لزوم  شرایطی  چنین  در  بنابراین  شوند. 
درست فضای مجازی و اینستاگرام بسیار حائز اهمیت است، 
اما متأسفانه در ایران هیچ سازمانی به طور مشخص مسئولیت 
را  آن ها  در  موجود  محتواهای  و  پلتفرم ها  اینگونه  مدیریت 
برعهده ندارد؛ به عنوان مثال سازمان تنظیم مقررات صوت و 

 توانایی اعمال قانون یا 
ً
تصویر فراگیر در فضای مجازی، صرفا

تشویق و تنبیِه پلتفرم های داخلی را دارد و هیچگونه مسئولیتی 
در برابر پلتفرم خارجی ای مانند اینستاگرام ندارد. از آنجایی که 
این پلتفرم های خارجی در ایران نمایندگی ای ندارند، مسئله  
از  نیز دشوارتر  این شبکه ها  بر  محتوا  کنترل  یا  قانون  اعمال 
که به عنوان مثال در  کشورها است. این درحالی است  سایر 
کشوری مانند آلمان، مطابق با هنجارها و قوانین این کشور، 
شرایطی برای فعالیت اپلیکیشن های مختلف شرکت فیسبوک 
)مانند اینستاگرام( مشخص شده است و درصورتی که فیسبوک 
کند، می توانند این شرکت را موظف به  از آن شرایط تخطی 

پرداخت جریمه کنند.

البته الزم به ذکر است در ایران هم سازمان هایی مانند پلیس 
فتا یا دادستانی تا امروز نظارت ها و در عین حال برخوردهایی 
با مجرمان فضای سایبری داشته است، اما این سازمان ها بیش 
از هر چیز کارکرد سلبی و تنبیهی دارند و بزرگترین اقدامی که 
یا  اجتماعی  کردن یک شبکه ی  فیلتر  انجام دهند  می توانند 
که تا  که این روش هم )بر اساس تجربیاتی  پیام رسان است 

امروز شاهدش بوده ایم( به هیچ عنوان کارساز نیست.
در نهایت، در چنین شرایط مدیریتِی آشفته ای که هیچ سازمانی 
در ایران به طور ویژه، مسئولیت نظارت بر محتواهای گوناگون 
رده های  در  مخاطبان  دسترسی  برای  محدودیت  اعمال  و 
سنی پایین به محتواهای ناهنجار و خالف عرف و ارزش های 
فرهنگِی جامعه را برعهده ندارد، نمی توان انتظار داشت طی 
چند سال آینده، چیزی از ارزش های فرهنگی باقی بماند؛ کما 
اینکه در حال حاضر نیز چیز زیادی از آن باقی نمانده است و 
بسیاری از ارزش ها به تدریج رنگ باخته و تبدیل به ضدارزش 
که طی چند سال اخیر انتشار  شده اند. به همین دلیل است 
و استقبال از مطالب جنسی در فضای مجازی )و البته فضای 
را به پرفروش ترین و  واقعی( باال رفته و چنین محتواهایی 
کرده  تبدیل  امروز  در جهان  رسانه ای  پرطرفدارترین مطالب 

است.
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در  مـــادری  داده؛  عجیبـــی  ســـیمای  خانواده هـــا  بـــه  کرونـــا 
کـــه  پســـری  خانـــه،  کـــردن چندین بـــارٔه  حـــال ضدعفونـــی 
هدفـــون از گوش هایـــش درنمـــی آورد و دیگـــر از شـــنیدن جملـــه 
»مراعـــات کنیـــد« حالـــت تهـــوع گرفتـــه، و پـــدری کـــه بـــه صـــورت 
شـــبانه روزی اخبـــار می خوانـــد. هیچ کـــس آن قـــدری کـــه دل 
مـــادر راضـــی باشـــد بهداشـــت را رعایـــت نمی کنـــد و پـــدر و 
ــر دســـت  ــای کامپیوتـــری پسـ ــه بازی هـ ــر از بحـــث راجـــع بـ پسـ
ـــار باروتـــی تبدیـــل شـــده کـــه هـــر  برنمی دارنـــد. خانـــواده بـــه انب
لحظـــه ممکـــن اســـت در صـــورت یکـــی از اعضـــا منفجـــر شـــود. 
همـــه لحظه شـــماری می کننـــد بـــرای اتمـــام قرنطینـــٔه خانگـــی. 
ــی  ــر کسـ ــرده و هـ ــه کـ ــه را خفـ ــوای خانـ ــاری هـ ــراب بیمـ اضطـ
فقـــط تـــالش می کنـــد زنـــده بمانـــد؛ البتـــه بـــه شـــکلی کـــه پـــس از 

اتمـــام قرنطینـــه هنـــوز کارش بـــه جنـــون نکشـــیده باشـــد.
عواطـــف  کـــه  اســـت  ذهنـــی  عملیاتـــی  دفاعـــی  مکانیســـم 
ــا دور نگـــه می دارنـــد. عواطـــف  گاه مـ ــایند را از خـــودآ ناخوشـ
خشـــم؛  و  افســـردگی  اضطـــراب،  از  عبارتنـــد  ناخوشـــایند 
عواطفـــی کـــه در روزهـــای کرونـــا هـــر روز بیشـــتر بـــر مـــا چیـــره 
می شـــوند. در ایـــن روزهـــا کـــه بیـــرون رفتـــن از خانـــه جســـممان 
را تهدیـــد می کنـــد و مانـــدن در خانـــه روحمـــان را، چطـــور از 

خودمـــان در برابـــر حمـــالت کرونـــا دفـــاع می کنیـــم؟

اینک این ما که بی دفاع شدیم

محیا حسینی | کارشناسی روانشناسی

  ▪  تعطیالت خود را چگونه گذراندید؟
 سایت گلوبال وب ایندکس )Global Web Index( نتایج 

ً
اخیرا

مارس  ماه  زمانی  محدودٔه  در  که  را  چندملیتی  مطالعٔه  یک 
2020 در ایام کرونا انجام شده، منتشر کرده است. این مطالعه 
نشان می دهد که افراد در این روزها به کدام فعالیت ها زمان 
گذشته اختصاص می دهند )نمودار صفحه  بیشتری نسبت به 
بعد(. بیشترین افزایش به ترتیب در تماشای اخبار )67 درصد(، 
 45( پیام رسان ها  از  استفاده  )45 درصد(،  تلویزیون  تماشای 
درصد(، استفاده از شبکه های اجتماعی )44 درصد(، بازی های 
کامپیوتری )36 درصد(، خواندن یا شنیدن کتاب های صوتی و 

متنی )35 درصد( است.
نکات فراوانی از این آمار قابل استخراج است، با این حال یک 
نکته بسیار بارز است. مجموع نرخ افزایش در خواندن روزنامه، 
مجله و کتاب 65 درصد و نرخ افزایش در شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان ها 90 درصد بوده است. بنابراین افراد با وجود در 
اختیار داشتن بیشترین اوقات فراغت در سال های اخیر، کماکان 
رسانه هایی با محتوای فست فودی مانند شبکه های اجتماعی 
را به رسانه هایی مانند کتاب و پادکست ترجیح می دهند. در 
توضیح این افزایش توضیحات زیادی از منظر ارتباطات یا اقتصاد 
می توان داد. با این حال یک پاسخ روانشناختی محتمل می تواند 
کارکرد این فعالیت ها در زمان بحران مربوط باشد. نقاط  به 
مبهم کرونا آن را به پدیده ای مضطرب کننده و ناتوان کننده تبدیل 
کرده، از این جهت طبیعی است که رسانه ای مانند کتاب فاصله 
زیادی با این شرایط دارد و از این جهت مطالعٔه آن احساس 
سیطره بر بحران را ایجاد نمی کند. اما شبکه های اجتماعی و 
تلویزیون با تولید فوری اطالعات و اخبار مرتبط به افراد توهم 
کنترل بر بیماری را می دهند؛ توهمی که با روشن کردن نقاط کور 
بیماری، اضطراب انسان مستأصل را کمی قابل تحمل می کند. 
البته جدای از کارکرد فعالیت ها، تفاوت های نسلی نیز در این 
زمینه چشمگیر است. نسل Z )16 تا 23 ساله ها( 27 درصد 
بیش از گذشته، به تولید و آپلود محتوا پرداخته اند و 52 درصد 
بیشتر به گوش دادن به موسیقی در سرویس هایی مثل اسپاتیفای 
مشغول بوده اند. در همین حین نسل M )24 تا 37 ساله ها( 
22 درصد بیش از گذشته روزنامه خوانده اند و 20 درصد بیشتر 
به تولید و آپلود محتوا پرداخته اند. نسل X )38 تا 56 ساله ها( 
56 درصد بیشتر به تماشای تلویزیون کابلی و 72 درصد بیشتر 
رسانه هایی  گسترش  با  گویی  پرداخته اند.  اخبار  پیگیری  به 
تولیداِت  که  بحرانی  شرایط  در  و  پیچیده  و  فوری  کارکرد  با 

در قرنطینه جایمان امن است؟
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لحظه ای حیاتی ترند، سهم نسل جوان در تولید محتوا بیشتر 
گذشته به خاطر پختگی و خردشان  که در  شده و نسل هایی 
تولیدکنندگان اصلی محتوای کتبی و شفاهی بودند، امروزه سهم 
بیشتری در مصرف محتوا دارند. کرونا به سرعت پخش می شود 
و قربانی می گیرد و هر نسلی با سالح خودش به دفاع از سالمت 
روانش برخاسته؛ نسلی با وسواس چک کردن اخبار، نسلی با 
تحریم اخبار و غرق شدن در موسیقی و شبکه های اجتماعی. 
و در تمام نسل ها انسانی را می بینیم که در قرنطینه به خلوت 

نشسته، اما خلوتی ناآرام و پرهیاهو.
  ▪  من می خرم، پس هستم

پدیدٔه دیگری که در اولین روزهای ظهور کرونا خبرساز بود، غارت 
مواد غذایی و اقالم بهداشتی بود. ویروس کرونا بقای جامعٔه 
بشری را نشانه گرفته بود و انسان بیش از هر زمان دیگری مایل 
به زنده ماندن، به هر قیمت بود. خریدن اجناس با قیمت های 
سرسام آور، احتکار و فاصله گذاری اجتماعی تنها بخشی از بهایی 
بود که انسان برای زنده ماندن می پرداخت. انسان مدرنی که 
بدون دغدغٔه گرسنگی، نداشتن بیمه، فقر شدید و نبود امکانات 
بهداشتی زندگی می کرد، حاال در نزاع فروشگاهی یا در ماراتن 
خرید آنالین می درید و دریده می شد. در هیاهوی این جنگل 

مدرن در پهنٔه بین الملل، تجارت الکترونیک در آمریکا از ابتدای 
مارس تاکنون نسبت به همین مقطع زمانی در سال گذشته، 30 
درصد رشد داشت؛ رشدی که در ابتدای همه گیری حاصل احتکار 
اقالم بهداشتی و مواد غذایی بود، زیرا از ابتدا تا نیمه مارس، 
بیش از 50 درصد اقالم خریداری شده آنالین در طبقه بندی غذا 
و خواربار می گنجند. استرس بیماری مرگبار پیش رو باعث شد که 
انساِن تنها از جمع آوری عوامل حیات بخش به دور خود احساس 
آرامش کند. با این وجود در مقایسٔه نیمٔه اول مارس و نیمٔه اول 
آوریل، جهت تغییرات در خرید آنالین مصرف کنندگان خودش 
را نشان می دهد؛ تداوم قرنطینٔه خانگی و کاهش استرس اولیٔه 
ناشی از همه گیری، آرامش را به جامعه برمی گرداند؛ نیازهای 
اولیه مانند غذا و بهداشت جای خود را به آرامی به سرگرمی 
که تا  کسانی  کردن اوقات فراغت می دهند. حاال  و لوازم پر 
به حال قربانی بیماری نشده اند کمتر نگران جسمشان هستند 
و با اضطراب خزنده تری روبه رو شده اند؛ اضطراب خلوت با 
که مانع توجه  از تمامی محرک های اجتماعی  خود، به دور 
آن ها به درونشان بوده. آمار سایت سی ان بی سی )CNBC( در 
این مقطع حاکی از افزایش 777 درصدی خرید کتاب، 182 
درصدی اسباب بازی و انواع بازی و 131 درصدی لوازم ورزشی 
که آماری بی سابقه بود. در عین حال خرید  در آمریکا است 
جواهرات، لباس و لوازم آرایشی در حدود 38 درصد بوده که 
کاهش چشمگیری داشته است. در معرض دید دیگران نبودن، 
کمی به حاشیه راند و توجه به خود،  نیازهای خودنمایانه را 
محور خرید آنالین آمریکایی شد. با این حال آیا این تغییرات 
 مثبت است؟ 

ً
 شوک باورنکردنی به بازار کتاب- الزاما

ً
-مخصوصا

خیر. آمریکا با وجود رشد 777 درصدی در خرید کتاب، تنها 25 
درصد در خواندن کتاب رشد داشته است و کماکان نرخ افزایش 
در استفاده از شبکه های اجتماعی و پیامرسان ها رقمی حدود 
 چرا خرید کتاب -فارغ از خواندن 

ً
50 درصد است. پس اساسا

آن- باید دارای ارزشی باشد؟ واژه ای در زبان ژاپنی وجود دارد که 
 )DOKU( سهمی در توضیح این عددها دارد؛ تسوندوکو. دوکو
به معنای خواندن و تسون )TSUN( به معنای انبار کردن است، 
بنابراین تسوندوکو به معنی خریدن و انبار کردن کتاب هایی 
که نمی خوانیم. در توضیح تسوندوکو عده ای می گویند  است 
کتاب خوان بودن -حتی در عصر دیجیتال- شأن اجتماعی  که 
خاصی به دنبال دارد و واضح ترین نمود کتابخوانی داشتِن یک 
کتابخانٔه شلوغ است. با این حال نظر شوپنهاور، فیلسوف قرن 
نوزدهم، این است که ما کتاب می خریم زیرا پیش فرضمان این 
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(مثل توییتر)شبکه های اجتماعی 

تماشای تلوزیون

(مثل واتساپ)پیام رسان ها 

تماشای اخبار

(میانگین جهانی)درصد افزایش استفاده نسبت به گذشته
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است که دنیا عمر کافی برای خواندن آن را به ما خواهد داد. 
پس عجیب نیست اگر در یک قدمی مرگ و زندگی و تهدیدات 
هرروزٔه کرونا به خرید کتاب پناه ببریم. این آخرین راه دفاع در 
کرونا است.  مقابل اضطراب ما از مرگ زود یا نابهنگام در اثر 
هر چند افزایش خرید به طور کلی هم برای عدٔه زیادی محل 
پرسش است. تحلیل سایت نوروترکر)NeuroTracker( در این 
خصوص مبتنی بر پژوهشی در دانشگاه استنفورد است. این 
پژوهش نشان می دهد زمانی که افراد به تصاویر اجناسی که 
می خواهند بخرند نگاه می کنند، گیرنده های دوپامین در مغز 
در مغز  لذت  ایجاد حس  در  آن ها فعال می شوند. دوپامین 
نقش دارد و در مواجهه با تجارب جدید -از خوردن یک غذای 
متفاوت گرفته تا یافتن دوستان جدید- دست به لذت آفرینی 
می زند. پس خرید آنالین می تواند از معدود ذخایر دوپامینی 
از تجارب  تنها سهمش  که در قرنطینٔه خانگی  باشد  انسانی 
جدید، استرس خواندن اخبار و کشفیات تازه درخصوص کرونا 
بوده. انسان با خرید کردن جهانی را که کرونا روزبه روز بیشتر 
محدودش کرده، وسیع می کند و با فرار رو به جلو، جلوی خم 

شدن خود زیر بار استرس را می گیرد.
  ▪  کلوا و اشربوا، حتی زرتم المقابر!

جایگاه خوردن و آشامیدن در پایین هرم مازلو )نیازهای اولیه( 
است و به نظر غالب افراد به خودی خود مسئله قابل اعتنای 
که قرار بود پس از عصر مدرن و  انسان امروز نیست؛ انسانی 
این  با  بیندیشد.  خود  متعالی تر  نیازهای  به  ثروت  افزایش 
حال امروزه خوردن و آشامیدن چیزی ورای غریزه بقاست. ما 
نمی خوریم که زنده بمانیم، بلکه خوردن در خدمت نیازهای 
برای تخلیه استرس  راه ما  دیگر ما درآمده است. خوردن به 
خبری  سایت  شده.  تبدیل  درونی مان  خألهای  کردن  پر  و 
ِای بی سی نیوز )ABCNews( مثال بارز این مسئله را استرالیای 
خوردن،  اختالالت  استرالیا،  در  روزها  این  می داند.  کرونازده 
از جمله خوردن بیش از حد، به عنوان یک مکانیزم دفاعی 
برای مدیریت هیجانات و استرس ناشی از ظهور ویروس کرونا، 
نگرانی هایی را درخصوص مسئله افزایش وزن به وجود آورده. 
در حال حاضر بیش از دو سوم بزرگساالن استرالیایی اضافه وزن 
دارند و دسترسی نداشتن به مراکز ورزشی نیز در کنار اختالالت 
کرده است. با این وجود  خوردن، شدت این مسئله را بیشتر 
کنده،  کرونا در روح انسان  که  که چاه ویلی  به نظر می رسد 
 The( فقط با خوردن قابل پر کردن نیست. سایت ِد کانورسیشن
Conversation( در این باره نوشته است: متخصصین آمریکایی 

که در زمان های بحران الگوی خاصی برای مصرف  معتقدند 
مشروبات الکلی در آمریکا وجود دارد. مشکالت مالی ناشی از 
بحران سبب می شود که افراد پول کمتری برای خرید مشروبات 
الکلی داشته باشند و در عین حال برای مدیریت استرس ناشی 
 این خیل 

ً
از بحران، حجم مصرف افراد افزایش می یابد. نتیجتا

کرونایی حجم زیادی از  نگران و بی پول ناچارند در روزهای 
مشروبات الکلی ارزان را خریداری و مصرف کنند که باعث شده 
گذشته 50  میزان خرید انواع مشروبات الکلی نسبت به سال 
درصد و خرید آبجوها و نوشیدنی های مالت حدود 14 درصد 

افزایش داشته باشد.
  ▪  دفاع یا نجات؟

به هر سوی جهان که نگاه می کنیم مردمی هستند که کرونا خلع 
سالحشان کرده. مردمی که جوک می سازند تا نترسند؛ می خرند 
که شاد بمانند؛ می نوشند تا از یاد ببرند؛ جهان های موازی و 
کرونا  گیرودار  مجازی خلق می کنند تا فقط برای لحظاتی در 
احساس آرامش کنند. چه کسی باید به این مردم یاد بدهد که 
چطور از سالمت روحشان دفاع کنند، بدون این که به خودشان 
حمله کرده باشند؟ بسیاری از کشورهای درگیر بحران امکانات 
شرایط  در  حال  این  با  دارند،  اختیار  در  زیادی  روان شناختی 
دفاعی ای  مکانیسم های  سمت  به  انسان ها  تمامی  بحرانی 
ندارد.  دستاوردی  خودشان  تخریب  جز  که  برمی دارند  گام 
آیا انسان برای نجات روح و روانش، جز وداع با اسلحه های 

خودتخریبگرش، چاره ای دارد؟

به هر سوی جهان 
که نگاه می کنیم 

مردمی هستند 
که کرونا خلع 

سالحشان کرده. 
مردمی که جوک 

می سازند تا نترسند؛  
می نوشند تا از یاد 
ببرند؛ جهان هایی 

خلق می کنند تا 
فقط برای لحظاتی 

در گیرودار کرونا 
احساس آرامش 

کنند. 
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کرونا هرچند دردسرهای بسیاری برای جوامع بشری  ویروس 
ایجاد کرد، اما برای نگاه های تیزبین سرشار از اندرز و هشدار 
که این ویروس در زندگی افراد و فعالیت های  بود. تغییراتی 
فردی و اجتماعی آن ها و همچنین نحوه مدیریت مدیران و 
قانون گذاری مراجع قانونی ایجاد کرد، نمودی از توانایی های 
جامعه و مدیران آن  برای آمادگی در مواجهه با بحران ها است؛ 
جهانی  جامعه  کنونی  شرایط  خواه ناخواه  که  بحران هایی 
ایران عزیز ما بحران  ناگزیر می نماید. در  را  با آن ها  مواجهه 
که خداوند متعال آن را هرگز از ما دریغ نکرده  نعمتی است 
است؛ بحران هایی مانند جنگ، تحریم و... . در بسیاری از 
کرده و  موارد این محدودیت و بحران ها را به فرصت تبدیل 
شاهد توفیقات قابل توجهی بوده ایم؛ اما متاسفانه بحران ها 
کشور ما آسیب    های جدی وارد  کلیدی  همواره به چند بخش  
اثر  آن ها ماهیت خود بحران ها  که در  آسیب هایی  کرده ا ند؛ 
مخرب کمتری نسبت به آنچه که »مدیریت بحران« می خوانیم، 
که اگر به جای مدیریت بحران آن را به  داشته اند؛ به شکلی 
حال خود رها می کردیم، آسیب کمتری متوجه کشور می شد. 
کلیدی و سرنوشت ساز، بخش آموزش  یکی از این بخش  های 
است. آموزش، کارخانه تولید منابع انسانی کارآمد برای آینده 
هر جامعه است اما بحران مدیریت در این رکن اساسی جامعه 

17 گناه آموزشی

میثم نهنگی | دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

در کشور ما بیداد می کند و اثرات این بحران مدیریت برای آینده 
کرونا بیش  گران تمام خواهد شد. در واقع ویروس  کشور ما 
کشید و مدیریت این  از همیشه بحران مدیریت را به رخ ما 
بحران ثابت کرد مدیریت مدیران ما در این بخش از هر بحرانی 

آسیب زاتر است.
در این مجال توجه شما را به نمونه هایی از این  بحران های 
مدیریتی جلب می نمایم؛ نمونه هایی که هر یک از آن ها شرط 
سطوح  در  مدیران  از  جمعی  اخراج  و  استیضاح  برای  کافی 

مختلف، از وزیر تا مدیران زیر دست را دارا است:
  ▪   1. با شروع تعطیالت، علی رغم جدی بودن خطرات و تهدید 
ویروس کرونا، آموزش وپرورش چندان موضوع تعطیلی را جدی 
کوتاه اعالم شد  نگرفت و بعد از یکی دو تعطیلی موقت و 
که تعطیالت طوالنی مدتی در انتظار دانش آموزان است. شعار 
»مدرسه تعطیل است اما آموزش نه« این تصور را ایجاد می کرد 
که برنامه آموزشی جامع غیرحضوری با بیشترین ضریب نفوذ در 
اقصی نقاط کشور انتظار دانش آموزان را می کشد و قرار است 
در کمترین زمان و اتالف وقت آغاز گردد. با همین تصور برنامه 
شبکه آموزش شروع شد؛ برنامه ای به عنوان مدرسه تلویزیونی 

ایران. این برنامه با ایرادات فراوان مواجه بود:
پوشش  کشور  همه  در  آموزش  شبکه  تصور،  برخالف   .1-1
آنتن دهی ندارد؛ به خصوص در مناطق محروم و مرزی به جای 
استفاده از شبکه آموزش می بایست از شبکه                های استانی استفاده 

می شد.
2-1. برنامه  های شبکه آموزش از نظر زمانی بسیار محدود بود. 
میانگین زمان برگزاری کالس برای هر پایه در مدرسه تلویزیونی 
در  دانش آموز  هر  که  حالی  در  بود؛  روز  در  دقیقه   30 ایران 
یعنی 240  دقیقه ای،  زنگ 80  سه  مدرسه  در  عادی  حالت 
دقیقه، فعالیت آموزشی چهره به چهره را تجربه می کرد که این 
 تدریس نبود و با انجام پرسش، ارائه تکلیف، 

ً
فعالیت ها صرفا

پشتیبانی  تکمیلی  فرآیندهای  و  آزمایش ها  و  آزمون ها  انواع 
می شد. در مقابل آموزش تلویزیونی به معنی زمان کمتر، تنوع 

کمتر در شیوه های آموزشی و عدم پشتیبانی بود.
3-1. برنامه ارائه شده دروس در شبکه آموزش بسیار غیرعلمی و 
غیرکارشناسانه بود. به طور مثال درس شیمی پایه دهم در 6 روز 
4 زنگ داشت و در 9 روز دیگر هیچ زنگی نداشت و با توجه به 
اصول یادگیری این فاصله که در بسیاری از دروس تکرار می شد 

به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

مدیران »شاد« آموزش و پرورش
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4-1. برنامه ارائه شده در شبکه آموزش با قوانین آموزش وپرورش 
در مغایرت بود. با اینکه مسئولیت این برنامه ریزی با خود مدیران 
آموزش وپرورش بود اما قوانین برنامه درسی به هیچ وجه رعایت 
نگردید. بر همگان مشخص است که دروس با اهمیت بیشتر سهم 
بیشتری از ساعت تدریس هفتگی دارا هستند؛ در حالی که در 
برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش این مطلب به هیچ وجه 
رعایت نشده بود؛ به طور مثال بیشترین ساعت درسی پایه دهم 
رشته ریاضی متعلق به دروس شیمی، زبان انگلیسی و زبان فارسی 
بود، در حالی که طبق قانون دروس ریاضی و فیزیک بیش ترین 
سهم از برنامه تدریس هفتگی را در این رشته دارا هستند. در 
جدول زیر وضعیت تدریس این رشته در شبکۀ آموزش در یک بازۀ 
50روزه و مقایسۀ آن با مدت زمان مشابه در مدرسه را مشاهده 
می کنید )اعداد مربوط به 11 اسفند تا 31 فروردین است(. این 

مشکل در سایر پایه  های متوسطه دوم نیز مشهود بود.

مدرسهشبکه آموزش

67150تعداد کالس

80 دقیقه30 دقیقهمیانگین زمان برگزاری

200 ساعت33:30 ساعتمجموع ساعات

4 ساعت41 دقیقهمیانگین در روز

 درس هایی با بیشرتین

ساعت تدریس

 شیمی،

 انگلیسی و

فارسی

 ریاضی و

فیزیک

  ▪   2. بعد از گذشت حدود دو ماه آموزش وپرورش از شبکه اینترنتی 
دانش آموزی خودرونمایی کرد. مشکالت این برنامه عبارتند از:

1-2. هزینه بر بودن آن برای خانواده ها که خالف قانون اساسی 
گوشی هوشمند، بسته های  کشور است. هزینه خرید یا تعمیر 

اینترنتی و سیم کارت، بسیاری از اولیا را شرمندۀ فرزندانشان کرد.
2-2. اعالم چند زمان برای شروع و بی نظمی های ناشی از آن.

3-2. عدم پوشش  اینترنت در مناطق محروم و مرزی کشور و اعتراف 
وزیر آموزش وپرورش به عدم دسترسی تمامی دانش آموزان به اینترنت.
به بحرانی بودن  با توجه  که  نرم افزاری بسیار  ایرادات   .2-4
شرایط می بایست برای امنیت روانی دانش آموزان در این مورد 
دقت بیشتری می شد. همین ایرادات در شهرهای دارای زیرساخت 
قوی مثل تهران باعث شد بسیاری از دانش آموزان و معلمان قید 

شاد را بزنند و فقط در آن اعالم حاضری کنند.

  ▪  3. دفاع تمام قد معاون آموزشی وزیر آموزش وپرورش در 
برنامه پرسشگر شبکه هفت از برنامه های ناقص آموزش وپرورش، 
به خصوص برنامه  های شبکه آموزش در قالب مدرسه تلویزیونی 
ایران. به طور مثال ایشان فرمودند »نه میلیون بازدید از سایت 
از  مردم  استقبال  نشانه  تعداد  این  دانلود  و  آموزش  شبکه 
برنامه های شبکه آموزش بوده است«، در حالی که 14 میلیون 
دانش آموز و 14 میلیون ولی دانش آموز )یکی از اولیا( به همراه 
کشور جمعیت مخاطب باالی سی  کادر آموزشی  دو میلیون 
میلیون نفر را برای این مدرسه تلویزیونی رقم می زند و اگر هر 
یک از این  ها بیست بار اقدام به بازدید و یا دانلود فیلم های 
ششصد  حداقل  می نمودند  آموزش  شبکه  آرشیو  در  موجود 
میلیون بازدید و یا دانلود می بایست صورت می گرفت، ولی 
ایشان رقم ناچیز نه میلیون را نشانه استقبال مردم از برنامه های 

شبکه آموزش فرض کردند.
مسئولین  سوی  از  بسیاری  اشتباهات  که  ایامی  در   .4  ▪  
کمیسیون  انتظار می رفت  آموزش وپرورش در حال انجام بود 
آموزش مجلس طبق وظیفه نظارتی خود وارد عمل شده و جلوی 
این اشتباهات را بگیرد یا در تصحیح امور به آموزش وپرورش فشار 
 نمایندگان دغدغه  های دیگری داشتند. 

ً
وارد نماید، اما ظاهرا

هنگامی که رئیس کمیسیون آموزش مجلس در برنامه پرسشگر 
خطاب به معاون وزیر آموزش وپرورش در مورد شرکت سازنده 
برنامه شاد سوال می کرد طوری مسئله را مطرح می کرد که انگار 
او نیز فردی از مردم عادی است و فقط در حال نقد و یا سوال 
کمیسیون  که رئیس  کردن از یکی از مسئولین است؛ در حالی 
عمال آموزش وپرورش دارد و 

َ
آموزش مجلس قدرت نظارت بر ا

باید به جای سوال پرسیدن صرف، اقدام به اصالح رویه های 
کمیسیون آموزش مجلس نه تنها حرکت مثبتی  غلط نماید. 

هزینه خرید یا تعمیر گوشی هوشمند، بسته های اینترنتی و 
سیمکارت، بسیاری از اولیا را شرمندۀ فرزندانشان کرد.
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در این زمینه نکرد بلکه با اظهارنظر بسیار غلط و ساده لوحانه 
دبیر کمیسیون آموزش مجلس )آقای میرزاده(، موجی از نگرانی 
آسان گیری  از  موجی  و  قوی  دانش آموزان  میان  در  دلهره  و 
در  ایشان  شد.  ایجاد  ضعیف  دانش آموزان  در  بی خیالی  و 
بحبوحه مشکالت آموزش وپرورش در ایام تعطیالت کرونا، در 
اظهارنظری عجیب فرمودند: »امسال بهترین سال برای حذف 
 بر اساس سوابق تحصیلی 

ً
کنکور و انتخاب دانش آموزان صرفا

است«! بدون این که فکر کنند تکلیف دانش آموزانی که کنکور 
سال دوم یا نظام قدیم  هستند چه خواهد شد و یا خیل عظیم 
که با معدل 20 امتحانات نهایی را به پایان  دانش آموزانی 
خواهند برد بر چه اساس در دانشگاه های برتر انتخاب خواهد 
شد. مضاف بر این که بسیاری از دانش آموزان ضعیف با خبر 

برگزار نشدن کنکور بهانه  ای برای درس نخواندن پیدا کردند.
کتاب  انتهای  تا  از مدارس تدریس دروس    ▪  5. در بسیاری 
صورت گرفت و این امر به این دلیل بود که بسیاری از مسئولین 
آموزش وپرورش تأکید به ادامه تدریس تا انتهای کتاب در ایام 
شروع تعطیالت شیوع بیماری کرونا داشتند. اما با نزدیک شدن 
گردید بسیاری از مدارس و به  امتحان نهایی خرداد مشخص 
را صرف 20  بیهوده  انرژی  معلمان  و  دانش آموزان  آن ها  تبع 
درصد انتهای کتاب کردند؛ چرا که 80 درصد ابتدایی کتب در 
امتحانات مورد سؤال قرار خواهد گرفت؛ در حالی که اگر از ابتدا 
این مقدار از حذف اعالم می شد دانش آموزان و معلمان برای 

قسمت  های حذف شده انرژی صرف نمی کردند.
  ▪   ۶. پس از اعالم حذف 20 درصد انتهایی کتاب  های پایه دوازدهم، 
توسط آموزش وپرورش و همچنین سازمان سنجش بودجه بندی 
جدیدی اعالم گردید که مبنای صفحات کتاب در آزمون  های نهایی 
و کنکور دانش آموزان پایه دوازدهم بود. در کمال تعجب 80 درصِد 
اعالمی از کتاب  های ثابت توسط دو نهاد سنجشی یعنی سازمان 
کیفیت آموزشی  کشور و اداره سنجش و پایش  سنجش آموزش 
آموزش وپرورش در 13 مورد با یکدیگر اختالف داشت؛ یعنی این دو 
ارگان از 13 کتاب ثابت با صفحات مشخص دو عدد متفاوت برای 

مشخص کردن مقدار 80 درصد کنکور اعالم کردند!
   ▪   7. پس از اعالم بودجه بندی جدید، آموزش وپرورش زحمت 
اعالم بارم بندی جدید بر مبنای 80 درصد کتب درسی را تاکنون 
به خود نداده است. به طور مثال با حذف 20 درصد انتهایی 
درس دینی دوازدهم، درس 9 و 10 آن با بارم 6 نمره حذف 
کدام دروس پخش  بین  این 6 نمره  اینکه  گردیده و تکلیف 

خواهد شد هنوز مشخص نیست.

  ▪   8. این که پس از گذران پنج ماه از سال تحصیلی و ادامه 
فعالیت مدارس در فضای مجازی و تحمیل انواع فشارها به 
مدارس و مدیران برای فعالیت دانش آموزان و معلمان در فضای 
باری به هرجهت  را  پایه ها  اکثر  امتحانات خرداد  شاد،  شبکه 
کم کاری  و  اهمال  جز  چیزی  کنیم،  برگزار  اختیاری  حتی  و 
 در ایام امتحانات شاهد تجمع 

ً
مسئولین ذی ربط نیست. قطعا

کردن در امتحانات مجازی خواهیم  دانش آموزان برای تقلب 
بود؛ در حالی که با اندک صرف زمان و تفکر و نظرخواهی از 
اساتید ارزشیابی، می شد امتحانات را بسیار آبرومندانه و جدی تر 
برگزار کرد، بدون این که نیاز به صرف هزینه و تهیه امکانات 
از  بسیاری  پایانی  ارزشیابی  در  رویکرد  این  با  باشد.  خاصی 
 درس را رها کردند؛ چرا که این روش برگزاری 

ً
دانش آموزان علنا

آزمون هیچ انگیزه و فشاری برای مطالعه در دانش آموزان ایجاد 
نمی کند.

   ▪  ۹. 20 درصدی که هم اکنون از کلیه کتب حذف شده، پایه 
بسیاری از مطالب در سال های بعد است؛ یعنی آموزش ندادن 
این مطالب حذف شده باعث ایجاد نقص در توالی ارائه دروس 
و ایجاد پایه ضعیف برای یادگیری مطالب بعدی می گردد. 
کنون ارائه  متأسفانه دستورالعملی برای جبران این نقیصه تا 

نشده است.
9 ایراد اساسی و 8 ایراد در ذیل این ایرادات اساسی منجر به 
گردیده  رقم زدن 17 ایراد در فعالیت مدیران آموزش وپرورش 
است. ایراداتی که با نگاه کارشناسانه هیچ کدام غیرقابل رفع 
نبوده اند. اگر این مطلب را بحران مدیریت در مدیریت بحران 

بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم. 
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که صدر تا ذیل جهان، از فردیت  کرونا پدیده ای است واحد 
افراد تا حاکمیت حکومت ها را در هم پیچیده است. می دانیم 
که جدای از وجه کشندگی بیماری و مراقبت های سرسام آورش، 
قرنطینه برای در امان ماندگان، هم فرصت و هم آزمایشی جهت 
بازیابی خود است؛ و این نه فقط مختص افراد، که از جهات 
گوناگون فرصت و آزمونی است برای جامعه؛ و در نهایت برای 
حکومت. فرصتی برای جبران خألها و درانداختن طرح های نو 
و یا اجرایی ساختن طرح هایی که باید خاک کاغذشان تکانده 
شود. نیز زمانی برای مشخص کردن نسبت دولت و مردم با دنیای 
مجازی و کارویژه اش. در گیرودار تعیین این نسبت، شاهد منطقی 
جدید برای زندگی هستیم که عبارت است از »مدنیت کرونایی«.
اگر از خألهای بغرنج شئون کالن، اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ 
آموزش وپرورش  پهناور  نظام  تنگناهای  به  بگذریم،  و صنعت 
می رسیم که الحق همۀ خألهای موجود در همان شئون، ریشه 

در فقر و مهجوریت این نظام دارد. 
مسئله شمارۀ یک این روزهای آموزش وپرورش ما، یادگیری مجازی 

است، و این تک پدیده را می توان از وجوه مختلف نگریست:
  ▪   1. وجه فنی: پرسش اساسی این است که آیا پیام رسان قالب 
مناسبی برای یادگیری است؟ و در مرتبۀ بعدی باید پرسید، شبکۀ 
اجتماعی دانش آموزی موسوم به »شاد« از نظر فنی پاسخگوی نیاز 

آموزشی 16 میلیون دانش آموز هست یا خیر؟

هزارتوی آموزش مجازی

ریحانه نوری پور | کارشناسی علوم تربیتی

در پاسخ به پرسش اول، باید به ذات رسانه )با ماهیت تکنولوژیک: 
تلویزیون و پیام رسان( رجوع کنیم. رسانه محدودیت هایی ذاتی 
این  فنی،  و  مالی  لوازم  بودن  فراهم  درصورت  که حتی  دارد 
پابرجا خواهند بود؛ مهم ترینش عدم  محدودیت ها همچنان 
امکان ارتباط ساختاریافته و سازنده بین طرفین است. رسانه 
ماهیت تسهیل گری و مکمل دارد. در شرایطی که امکان تخاطب 
حضوری وجود نداشته باشد، از ابزارهای رسانه استفاده می کنیم. 
 به کیفیت حضور فیزیکی نخواهد بود؛ بلکه 

ً
چنین ارتباطی قطعا

راه دومی برای برقراری ارتباط است. در ساحت تعلیم و تربیت، 
ابزارهایی مانند پیام رسان و شبکۀ تلویزیونی نمی تواند امکان 
تحقق اهداف کالن و حتی برخی اهداف خرد را فراهم کنند و 
 مکملی هستند برای آموزش حضوری. هرچند مسئولین نیز 

ً
صرفا

به این مهم واقف اند و تدابیر فعلی را موقتی می دانند، اما حتی 
درصورت گذشت زمان و حصول بهترین وضعیت تکنولوژیک، 
این محدودیت همچنان باقی است. البته نمی توان از مزیت هایی 

مانند کم هزینه بودن و امکان رجوع دوباره به محتوا گذشت.
حال، پرسشی دیگر را به میان می آوریم؛ این محدودیت های ذاتی 
می توانند کیفیت پایین ابزارهای موجود را توجیه کند؟ حقیقت این 
است که متخصصان طراح شاد، قدری بدور از مبانی تکنولوژیک 
کیفیت پیام رسان شاد، بعنوان  کرده اند.  تعلیم و تربیت عمل 
تسهیل گر و راه مکمل آموزش نیز قابل اطمینان نیست. با انفکاک 
مطالعات تکنولوژی آموزشی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی به عنوان 
»قلب نظام آموزشی«*  و نشنیدن ایده های طراحان و متخصصان 
جوان تعلیم و تربیت، »با شبکه ای مواجهیم که سیستم های مدیریت 
کالس و مدیریت محتوا را پشتیبانی نمی کند«**  و کاربران شبکه 
دارای هویت تحصیلی نیستند. این درحالی است که تجربیات داخلی 
و خارجی از امکان تحقق این امکانات خبر می دهند. نکته این 
است که یک باره در فضایی کاماًل جدید و امتحان نشده، با جذب 
مخاطب چند میلیونی، کیفیت یادگیری را پایین برده ایم؛ درحالی که 
با همکاری و استفاده از امکانات و تجربیات شبکه های موجود 
که حداقل در جذب کاربر میلیونی امتحان خود را پس داده اند، 
می توانستیم حرفه ای تر عمل کرده و زمان کالس را صرف حل قطع و 
وصلی سیستم و آشنایی با مختصات ناشناختۀ پیام رسان نکنیم.***

_______________________
*رهبر انقالب:»سازمان پژوهش و برنامه ریزی، قلب وزارتخانۀ 

آموزش وپرورش است«. 1398/2/11
** آزین.محمد، 99/1/28

***دستورالعمل استفاده از شبکۀ شاد ازسوی وزارتخانه منتشر شد اما 
بازخوردهای استفاده کنندگان از فشل بودن سیستم شاد خبر می دهد.

آموزش مجازی زیر ذره بین
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   ▪   2. وجه مبانی تکنولوژی آموزشی: اگر بخواهیم الیه های 
یادگیری  آن  برحسب  و  کرده  تحلیل  را  مجازی  آموزش  زیرین 
الکترونیک را آسیب شناسی کنیم، به فرصتی بیش از ظرفیت این 
مقال نیاز داریم. اجمااًل، این الیه ها عبارت اند از مبانی تعلیم و 
تربیت در بوم ایران؛ مبانی برنامه ریزی درسی، فلسفه تربیت، 

مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و...
 به جهت ماهیت مجازی این شکل از آموزش، به بیان وجه 
تخصصی تکنولوژی آموزشی بسنده می کنیم. تکنولوژی آموزشی در 
مختصات سازمانی آموزش وپرورش جایگاه نهادی پیشرو ندارد. 
مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات و همین طور 
و  دارند  وجود  وزارتخانه  ساختار  در  آموزشی  تکنولوژی  دفتر 
اقداماتی مانند طرح ریزی هوشمندسازی مدارس داشته اند، اما نیاز 
آموزش وپرورش به تکنولوژی آموزشی نه فقط از حیث ابزار، بلکه 
از حیث تولید رویکرد و روش است. از این نظر، نهاد تکنولوژی 

آموزشی در ایران با یک خأل نظری و تکنیکی روبه رو است. 
بخش خصوصِی  متخصصان  ایده های  تجمیع  با  بتوانیم  باید 
حاکمیتی و دانشگاهی، گفتمانی در تکنولوژی آموزشی تولید کنیم که 
محدود به نصب ویدیو پروژکشن در کالس نیست. گفتمان موجود 
بر سطح تکنیک می لغزد، آن هم نه تکنیک کارآمد و پربازده. فصلی 
 جایگزینی فوری برای آموزش 

ً
جدید و امتحان نشده است که صرفا

حضوری است و احتمااًل پاسخگوی نیازهای پیچیده تر در آینده 
نیست. ما نیاز به گفتمانی داریم که قابلیت حرکت و سازگاری در 
بزنگاه های متعدد داشته باشد. یعنی گفتمانی فراتر از تولید ابزار. ما 
قبل از اینکه پیام رسان بسازیم، باید رویکرد و روش آموزشی تولید 
کنیم تا در شرایط متفاوت و در زمان های مختلف، با استفاده از 
این رویکرد واحد، ابزارهای متعدد به فراخور شرایط تولید کنیم. 
همچنین است فقر در  آموزش تکنولوژی آموزشی، که در سه جا 

نمود دارد:
الف( ضعف در توانمندسازی تکنولوژیک دانشجومعلمان در 

دانشگاه  فرهنگیان
ب( ضعف در آموزش ضمن خدمت معلمان: درصد باالیی 
تحصیل کردۀ  نسل های  از  آ.پ  نظام  در  موجود  معلمان  از 
انقالب اسالمی هستند  از پیروزی  بیست سال نخست پس 
تحوالت  با  نتوانستند  و  نیستند  حاضر  عصر  تربیت یافتۀ  و 

تکنولوژیک ارتباط برقرار کنند.
کم توجهی به تدریس درس و رشتۀ تکنولوژی آموزشی در  ج( 
دانشکده های علوم تربیتی؛ که اگر هم جایگاهی داشته باشد، 

محدود به تکنیک ناکارآمد است.

آموزش  از  وجه  این  ▪  3.  وجه تحکیم جایگاه حاکمیتی:    
مجازی در دو حیث قابل بررسی است. نخست از حیث داخلی 

و نسبت آموزش وپرورش با مردم و دوم از حیث بین الملل.
الف( در شرایط اضطراری که انتظار می رود نهاد آموزش وپرورش 
را تجمیع  ایده ها  و  اراده ها  آموزش عمومی،  متولی  به عنوان 
کند، ما با انفکاک ها روبه رو هستیم؛ انفکاک شبکۀ شاد از ایده 
متخصصان و استقالل پژوهشگاه مطالعات آ. و پ. از سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی. قرنطینه فرصتی بود برای تحکیم بنیان 
حاکمیتی نظام آموزش وپرورش درقبال خانواده ها، متخصصین، 
و  پژوهش  سازمان  ورود  درصورت   . و...  خصوصی  بخش 
ارزیابی سرویس های داخلی و خارجی و نظارت عملی بر آن ها، 
می توانستیم میان قواعد حاکمیتی در امر آموزش از دور، میان 
ایده های بخش های مردم نهاد و بخش خصوصی ارتباط ایجاد 
مختلف  تجربیات  اینکه  برسیم.  ایدۀ جدید  یک  به  و  کرده 
به کار بیفتند و به جای یک ساختار وسیع ناکارآمد، چند ساختار 
کوچک تر داشته باشیم، نافی وجه حاکمیتی آموزش  قوی اما 
که ساختارها دارای تعهد محکم به  نیست. مهم این است 
با  تنها  آموزشی  باشند. ماهیت حاکمیتی نظام  چهارچوب ها 
تولید ساختار جدید اثبات نمی گردد؛ گاهی باید تجمیع کرد. 
در شرایطی که ایده، نیرو، ابزار و بودجه موجود است، به جای 
ایجاد ساختار جدیِد امتحان نشده، بایستی ایده ها را شنید و 
میان مردم، متخصصین و بخش خصوصی یگانگی ایجاد کرد. 
این نوع ساختارسازی فست فودی پیامدهایی به همراه دارد که 

مهمترین آن چالش های دسترسی است. 

قبل از اینکه 
پیام رسان بسازیم، 
باید رویکرد و روش 

آموزشی تولید 
کنیم تا در شرایط 

متفاوت و در 
زمان های مختلف، 

با استفاده از این 
رویکرد واحد، 

ابزارهای متعدد 
به فراخور شرایط 

تولید کنیم. 
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تنها ٪45  اردیبهشت،  نیمۀ  تا  وزارتخانه،  اعالمی  آمار  طبق 
دانش آموزان به شاد دسترسی پیدا کردند یعنی کمتر از 9 میلیون 
نفر و درحال حاضر نیز، این رقم به 12.5 میلیون رسیده است. 
یعنی 3.5 میلیون دانش آموز از آموزش مجازی بی نصیب اند. 
درطی یک ماه و اندی راه اندازی این شبکه، صرف نظر از ناکارآمدی 
فنی، نفس پیوستن این میزان کاربر به شبکه قابل تقدیر است؛ اما 
توجیه گر عدم دسترسی مناطق کم برخوردار نیست. ضمن این 
که دسترسی 12.5 میلیون نفر نیز با چالش های خاص خود همراه 
است و این برمی گردد به تولید گفتمان های فراابزاری تکنولوژی 
آموزشی. اینجاست که به حقیقت محدودیت ذاتی دنیای مجازی 
 
ً
در تحقق اهداف کالن پی می بریم و یکی از این اهداف، قطعا

عدالت آموزشی است.
ب( *هیچ یک از چالش های گفته شده تنها در ایران نیست و ما 
با موجی از ناکارآمدی الکترونیک در جهان مواجه ایم و احتمااًل 
با شعار  مارس2020  در 26  یونسکو«  »ائتالف جهانی  رویداد 
»عدم توقف آموزش در جهان«، به منظور حل این ناکارآمدی 
است. به گواهی معاون دبیرکل سازمان ملل، با ورود به دهۀ 
اجرایی ساختن سند توسعۀ پایدار 2030، زمان سرمایه گذاری برای 
تحول در قدرت آموزش وپرورش فرا رسیده است. اما سرمایه گذاری 
برای تحول در قدرت به چه معناست؟ برای یافتن پاسخ ابتدا 

باید شرکای ائتالف را بشناسیم:
الف(سازمان های جهانی: سازمان جهانی کار، یونیسف، سازمان 
 ،**OECD ،جهانی بهداشت، بانک جهانی، برنامۀ جهانی غذا

بانک آسیایی توسعه.
ب( شرکت های چندملیتی )بخش خصوصی(: گوگل، فیس بوک، 

مایکروسافت
ج( سازمان های مردم نهاد: دوبای کیرز، خان آکادمی

د( رسانه ها: خدمات جهانی بی بی سی
ه( اتحادیه ها: کارگروه بین المللی معلمان برای آموزش 2030

 ورود واژگانی مانند »قدرت« در ادبیات تعلیم و تربیت 
ً
اساسا

که در مجموعه نظریات  می تواند معانی متعدد داشته باشد 
 در مختصات 

ً
آموزش وپرورش بدان پرداخته نشده است. قطعا

سازمان های جهانی - سازمان هایی با ماهیت غیرآموزشی - قدرت 
نیز مفهومی غیرتربیتی دارد. در این رویکرد، تعلیم و تربیت نه 
به عنوان مهم ترین ساحت در نسبت انسان و تمدن، بلکه حیات 
خلوتی است جهت تجمیع نیرو. قدرت در جهان مدرن، در پول 

خالصه می شود. پول خدایی است که هرگز نمی خوابد. 

روشــن اســت که هویت و کارویژۀ بیشــتر این نهادها غیرتربیتی 
اســت. کــه البتــه حمایــت نهــاد غیرآموزشــی از تعلیــم و تربیــت 
فی نفســه بــد نیســت؛ امــا نکتــۀ اصلــی در اهــداف گردهمایــی 
می داننــد  بهتــر  اقتصاددانــان  اســت.  ســازمان هایی  چنیــن 
 جهــت خوشــایند صاحــب ایــده عمــل 

ً
کــه ســرمایه گذار صرفــا

پــازل   چنیــن ســرمایه گذاری ای تکمیل کننــدۀ 
ً
نمی کنــد. قطعــا

قــدرت اســت، و ایــن اســت جهانی ســازی نئولیبــرال. چالــش 
جهانــی اقتصــادی کــردن آمــوزش، به دســت گــوگل و فیس بــوک 
و بانــک جهانــی و...؛ و همچنیــن اســت گفتمــان نئولیبرالیســم 
در ایــران و آموزش وپــرورش حاکمیتــی اش کــه بایــد نســبتش را 
بــا پدیــدۀ گلوبالیزاســیون نئولیبرالــی***  مشــخص کنــد. اهمیت 
ایــن تعییــن نســبت از جهــت حضــور چنــدده ســالۀ  ایــن گفتمــان 
در نظــام آموزشــی ایــران اســت کــه بــا تغییر حاکمیت از ســلطنت 
بــه جمهــوری اســالمی، شــکل و ادبیاتــی دیگــر بــه خــود گرفتــه، 
امــا ماهیــت همچنــان دســت نخورده باقــی مانــده اســت. تقلیــل 
آموزشــی،  کاالی  خریــد  بــه  یاددهی-یادگیــری  فراینــد  شــأن 

ــران اســت. مصــداق جهانی ســازی نئولیبرالیســم در ای
آری! داســتان آمــوزش مجــازی در ایــران، هرچنــد بــا قرنطینــۀ 
ســه ماهه پررنــگ شــد، امــا ریشــه هایش را بایــد در بنیــان نظــری 

شــکل گرفتــه در دهه هــا قبــل جســت جو کــرد.
بــا پدیــدۀ دفعــی کرونــا، انتظــار مــی رود کــه متولیــان امــر بــه 
اهمیــت بنیــان تکنولوژیــک آمــوزش )در معنــای رویکــرد و نــه 
فقــط ابــزار( پــی ببرنــد و بــه فکــر یگانه ســازی آمــوزش حاکمیتــی 
بــا جامعــه باشــند؛ مدنیــت کرونایــی، شــیوۀ زندگــی و حکمرانی 
مــدرن را به ســوی تجدیدنظــر می بــرد. کرونــا زمــان پاکســازی 
مدل هــای کهنــه و تولیــد شــیوه های جدیــد اســت. ســاختار نظری 
نئولیبرالیســم بــرای نجــات آن چــه در دســت دارد، ضعیــف و 
در حــال فروپاشــی اســت؛ پــس جمهــوری اســالمی بایــد هرچــه 
توقــف  بــدون  و  و حرکــت جهانــی  کنــد  تجدیدنظــر  زودتــر 
نئولیبرالیســم را در نســبت بــا مبانــی خــود دریابــد و بیــش از ایــن 
جایــگاه تعلیــم و تربیــت را، چــه در جهــان خارج و چه در جهان 

َمجــاز، تنــزل ندهــد.
_______________________

* ر.ک یادداشت علی قربانی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام 
صادق)ع(_ 99/2/28

** سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
*** برنامۀ جهانی سازی نئولیبرال 1980



2020

  ▪  نگاهی به سازوکار عادت
عادت ها از جمله پرطرفدارترین موضوعات روان شناسی 
مدرن، به ویژه گونه آمریکایی آن هستند. عادت ها یک 
برنامه و جریان عادی رفتاری هستند که به طور منظم تکرار 
 
ً
گاه رخ می دهند. تقریبا گاهی به صورت ناخودآ شده و 
که به آن ها فکر هم نمی کنیم  کارهای روزمره  بسیاری از 
همان عادت ها هستند. از لحظه ای که شروع به پوشیدن 
یک لباس می کنیم تا راه رفتن از منزل تا دانشگاه و حتی 
دوچرخه سواری و رانندگی و نوع لقمه گرفتن ها و حالت 
بدن در خواب، همگی سلسله رفتارهایی است که از یک 
نقطٔه مشخص شروع می شود و بدون اینکه نیاز به توجه 
ویژه ای داشته باشند ادامه می یابند. مثاًل می توانید امتحان 
کنید که ابتدا کدام دکمه های پیراهنتان را می بندید یا چه 
مراحلی را برای راه اندازی خودرو طی می کنید؛ خواهید دید 
گاهانه بیشتر دچار خطا می شوید و از این حجم  در حالت آ
گاهانه تعجب خواهید کرد. عادت ها شبیه  برنامه ریزی ناآ
به وضعیت خلبان خودکار، ذهن و مغز را از پرداختن به 
فعالیت های تکراری بی نیاز و سلسله رفتارهای مورد نیاز 

تمدن و عادت؛ مرغ و تخم مرغ

فرد را مثل فنون بازی های رایانه ای ذخیره می کنند. مزیت 
عادت ها در این است که بدون نیاز به هزینه منابع ذهنی 
و توجه چندان، رفتار انجام می شود؛ به همین دلیل است 

 عادت های موفقی دارند. 
ً
که افراد موفق غالبا

کمی دقیق تر عادت ها را بشناسیم، به بررسی  برای آنکه 
عناصر آن می پردازیم. سه عنصر اصلی در عادت ها داریم. 
که مانند یک  عنصر اول راه انداز یا محرک اولیه )سرنخ( 
نشانه یا تابلو آغازین یک بلوار عمل می کند؛ مانند دیدن 
وسایل مصرف مواد مخدر برای یک معتاد یا شنیدن موسیقی 
سریالی که دوستش داریم و بالفاصله سلسله فکرهایی از آن 
سریال خاص در یادمان راه می افتد. عنصر دوم کار تکراری 
است؛ همان مسیر رفتاری که هر بار طی می شود؛ مثاًل شیوه 
درآوردن کت یا مصرف مواد یا فکر کردن به شخصیت های 
یک سریال با شنیدن آهنگ آن. عنصر سوم پاداش است. هر 
چیز لذت بخشی می تواند پاداش باشد؛ از کمتر انرژی مصرف 
کردن تا تنبلی و رفع نیازهای مختلف. برای نمونه ارتباط 
با دوستان تقویت کننده ای است که استفاده از شبکه های 
اجتماعی را تقویت می کند. این سه عنصر وقتی در کنار هم 
جمع می شوند، تغییر را بسیار دشوار می کنند و نه تنها ما را 
به سمت فکر کردن برای تغییر هم نمی برند؛ بلکه به مرور 
شیوه فکر کردن ما را هم به سمت خودشان می کشانند. 
که از رانندگی سریع و پرخطر تشویق  مثاًل برای یک فرد 
می شود یا پاداش می گیرد، خطر رانندگی متفاوت با افراد 
عادی درک و فهم می شود. این مثلث در اعتیاد هم برقرار 
که ترک آن را  است و همین پاداش های بسیار قوی است 
بسیار سخت کرده و نمی توان پس از دیدن راه اندازها به 
راحتی در مقابل رفتاری خاص مقاومت کرد. نقطه خطرناک 
آنجاست که عادت ها به مرور سلیقه فرد را هم تغییر داده 
و انگیزه ها و گرایش های او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. 
لذا برای آنکه فرد بتواند عادت به رفتار اعتیادی اش را ترک 
کند، هم باید از اسباب بازی و زمین بازی )راه انداز( دوری 
کنار بگذارد.  کند و هم هم بازی )پاداش جانبی اعتیاد( را 
به همین دلیل برای ترک عادت ها حذف یکی از ابعاد این 

مثلث توصیه می شود.

علی افشاری مهر | دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی شناختی

کرونا چگونه عادت هایمان را عوض می کند؟
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حــال کمــی بــه زندگــی روزمــره خــود فکــر کنیــد. آیــا توســط 
 بــرای چــه مقــدار از 

ً
عادت هــا احاطــه نشــده ایم؟ واقعــا

رفتارهایمــان هــر بــار فکــر می کنیــم؟ مثــاًل چــه کســی هنگام 
ــح  ــق مراحــل صحی ــردن دقی مســواک زدن مراقــب طــی ک
مســواک زدن اســت؟ یــا االن چقــدر ماننــد روزهــای اول 
رانندگــی مراحــل نشســتن و حرکــت و پــارک دوبــل را بــا 
 دکمــه شــروع 

ً
توجــه انجــام می دهیــم؟ اغلــب مــا صرفــا

عــادت مســواک زدنمــان یــا پــارک دوبــل را فشــار می دهیــم؛ 
ادامــه کار بــا خــود مغــز اســت. ایــن دکمه همــان راه اندازها 
هســتند کــه در قبــل اشــاره شــد. ایــن شــیوه های پرتکــراِر 
ــار، ســبک زندگــی مــا و شــکل تمــدن مــا را می ســازند.  رفت
بــا عادت هــا  نیــز  رســوم و ذائقه هــا  آداب و  از  بســیاری 
قابــل تبییــن هســتند. غذایــی کــه بــرای یــک ایرانــی حالــت 
تهــوع ایجــاد می کنــد، بــرای یــک چینــی الکچــری محســوب 
می شــود؛ در حالــی کــه همــان چینــی اگــر پــای ســفره ایرانــی 
بــزرگ شــده بــود، او هــم از خفــاش متنفــر می شــد! ایــن 
کــه تحت تأثیــر جامعــه و  پاســخ های قالبــی عادت ســاز 
زیرســاخت های محیــط فرهنگــی و اجتماعــی و... ســاخته 
می شــوند؛ نتیجــه، و بلکــه ماهیــت تمدن هــا، یــا حداقــل 

بخــش مهمــی از آن هــا هســتند. 
  ▪  تمدن، و عادت های آن

عادت  قدرت  همین  با  را  بشر  تمدن ها  روزها  این 
عادت هایی  وسیله  به  که  آدم هایی  می کنند.  کنترل 
و  شده اند  کوک  شبانه روز  طول  در  برنامه ریزی شده 
عادت ها را یکی پس از دیگری مرور روزانه می کنند. وقتی 
عادت های یکسانی در جامعه ایجاد شد، حتی از چرایی 
صورت  به  تغییر  امکان  و  نمی شود  سؤال  رفتارها  این 
مقدمه  در  امریکایی  افسر  یک  عمومی سلب می شود. 
کتاب قدرت عادت، از ابزار تغییر عادت برای جلوگیری 
از دعواهای روزانه تکرارشونده چندین ساله در بازار بغداد 
 با جابه جا کردن دستفروش ها و 

ً
می گوید؛ کاری که صرفا

حذف محرک عادت ساز انجام شد. بخش اعظمی از کنترل 
و مدیریت بشر امروز به وسیله عادت های ساختۀتمدن 
مدرن صورت می پذیرد. پس از شیوع ویروس کرونا، برخی 
کلید عبور از تمدن فعلی غرب  متفکرین این ویروس را 

تمدن  هم  برخی  کردند،  عنوان  مجازی  تمدن  یک  به 
مجازی را پله بعدی تمدن غرب دانسته اند. اما با توجه 
ادعاها چقدر  این  انسان،  روان شناختی  به ظرفیت های 
تغییر  این  برابر  در  می توان  چطور  و  است؟  قابل تأیید 

مقابله کرد؟
  ▪   راز کمپ ترک اعتیاد

حــال اگــر یــک تمــدن بخواهــد عادت هایــش را تغییــر دهــد 
چــه بایــد بکنــد؟ چــرا کــه عادت هــا چون پــاداش داشــته اند 
بــه وجــود آمــده و باقــی مانده انــد. حــاال چطــور می تــوان 
کــرد؟ بــا مثــال اعتیــاد  عادت هــای دیگــری را جایگزیــن 
ــه هــر روشــی  ــد ب ــرک عــادت، بای ــرای ت ادامــه می دهــم. ب
کــه ممکــن اســت، بــرای مدتــی چرخــۀ محرک-رفتــار-
پــاداش را مختــل کــرد و بــا محــرک و رفتــار دیگــری پــاداش 
را تأمیــن نمــود. مثــاًل بــه معتــادان توصیــه می شــود محلــه 
و منطقــۀ زندگــی خــود یــا جایــی کــه مــواد تهیــه می کردنــد 
را تغییــر دهنــد تــا دیگــر در معــرض راه انــداز اعتیــاد قــرار 
نگیرنــد یــا دانش آمــوزان پشــت میــز مطالعــه چــرت نزنند یا 
کار دیگــری )مثــاًل موســیقی یــا فیلــم دیــدن( انجــام ندهنــد 
تــا نســبت بــه محیــط مطالعــه شــرطی شــده و بــه محــض 
ــری  ــا یادگی ــز فقــط رفتارهــای مرتبــط ب نشســتن پشــت می

فعــال بشــوند.

پس از شیوع ویروس کرونا، برخی متفکرین این 
ویروس را کلید عبور از تمدن فعلی غرب به یک 

تمدن مجازی عنوان کردند، برخی هم تمدن 
مجازی را پله بعدی تمدن غرب دانسته اند. 
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  ▪  عادت سازها
با این مقدمه از عادت ها و شیوه تغییر آن به تحلیل انقالب 
تمدن مجازی می پردازیم؛ گونه جدیدی از عادت سازها با 
که بی نهایت  دنیایی از محرک ها و هیجانات و لذت ها 
کند. دنیای مجازی سال هاست  عادت را می تواند ایجاد 
به  هرروزه  است؛  داده  قرار  تحت تأثیر  را  ما  دنیای  که 
مستعمره  را  ما  رفتارهای  و  کرده  تهاجم  ما  عادت های 
کرده است. اما این برای ادامه این تمدن اعتیادی  خود 
کافی نیست. تمدن عادت ها امروز در بسیار از حوزه ها 
ترافیک،  امروز  دنیای  در  است.  رسیده  ناکارآمدی  به 
شهرسازی  برای  محدود  ظرفیت  محدود،  مادی  منابع 
گرایش بشر  و حتی فضای سبز و... همگی چالش های 
که این وضع  به دنیای محسوسات است. جالب است 
دوست نداشتنی تبدیل به عادت مردم شده است. مثاًل 
تهرانی ها را با ساکنین شهرهای کوچک تر مقایسه کنید. آیا 

تحمل آن ها برای ترافیک مشابه است؟ 
یک  در  را  آدم ها  این  چطور  می پرسد،  عادت ها  تمدن 
سلول انفرادی با یک لپ تاپ و وای فای نگه داریم که در 
مجتمع مسکونی یک میلیون نفری زندگی اش را سر کند؟ 
 دنیای سالم تری داریم! نه ترافیک، نه 

ً
در این صورت واقعا

مصرف انرژی بیشتر و نه حتی هزینه های افزایش جمعیت 
و... یک کلونی از موجودات هوشمند که همه چیز دارد، 

اما نیازی به فعالیت بیشتری ندارد.
رسیدن به چنین نقطه ای نیازمند تغییرات فراوان و جدی 
در عادت سازهای جامعه است؛ به صورتی که انسان ها را 
از محرک های راه انداز زندگی قابل حس مستقیم جدا کند 
و آنقدر وقت بخرد تا بتوان عادت های جدید را جایگزین 

کرد. 
  ▪   کرونا و تغییر عادت ها

را  تمدن جدید  زایمان  درد  کرونا  ویروس  که  اینجاست 
عادت های  همه  پاک کن  یک  مانند  می دهد.  تسکین 
قبلی را از حافظه بشر پاک و با ارائه عادت های جدید 
تمدنی نوین ایجاد می کند. این روزها ما حجم گسترده ای 
کرده ایم. با ادامه این  از عادت های روزمره خود را ترک 

مهمانی های  آنالین،  کالس های  تجربه  مرور  به  روند 
مجازی، بازار مجازی، عشق مجازی و زندگی مجازی به 
کرد و ما هم  تجربیات عینی و ملموس ما غلبه خواهد 
برخالف حالت عادی نمی توانیم از گزینه واقعی استفاده 
که با محکم شدن جای پای عادت های  کنیم؛ تا جایی 
مجازی، حتی وقتی می توان به دنیای بیرون بازگشت، 
ما دوست داریم در همین دنیای مجازی باقی بمانیم. 
در حال حاضر صنعت هرزه نگاری آمار بسیاری از عشق 
و عاشقی های حضوری را کمتر کرده است. گری ویلسون، 
عصب روان شناس اعتیاد، درمورد عملکرد مغز در مواجهه 
با هرزه نگاری به افرادی اشاره می کند که در اثر استفاده از 
هرزه نگاری به نقطه ای رسیده اند که با دیدن انسان های 
 با دیدن تصاویر در پلتفرم 

ً
واقعی تحریک نشده و صرفا

مورد اعتیاد )صفحه گوشی یا نمایشگر( به تحریک جنسی 
انرژی  از تنوع با صرف  این لذِت بیشتر ناشی  می رسند. 
کمتر، پدیده ای است که صنعت هرزه نگاری اینترنتی را به 
عنوان راه حل یک تمدن برای مفاسد بی   حدوحصر اخالقی 

در دنیای واقعی پیشنهاد می دهد. 
پیشنهاد تمدن مجازی چیست؟ همه محرک هایی را که 
برای هر کاری نیاز داری در یک قوطی کوچک جا بده و 
یک دنیا محرک را در آیکون های صفحه گوشی یا لپ تاپت 
کن و با آن ها عادت بساز؛ َوِاال عقب می افتی؛  محدود 
که به سبک زندگی مجازی بیشتر تن  و به مرور هر کس 
دهد، بیشتر پاداش می گیرد. کرونا متشکریم، تمدن جدید 

ساخته شد. در نهایت واکسن شما هم پیدا می شود.

کرونا درد زایمان 
تمدن جدید را تسکین 

می دهد. مانند یک 
پاک کن همه عادت های 

قبلی را از حافظۀ بشر 
پاک و با ارائه عادت های 

جدید تمدنی نوین 
ایجاد می کند.
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  ▪   تختی برای زندگی
ظهور و بروز تمدن ها را در نظام هایی از عادات تولیدی 
آن ها می توان دید. باور ما بر این است که خدای متعال 
متصف به حکمت است و ما را متناسب با دنیایی که در 
کرده است و هرگونه برهم زدن اصولی  آن هستیم خلق 
این نظم، تولید عادت هایی می کند که با ساختار وجودی 
ناسازگار  انسان  جسمی  و  روانی  عدل  تبع  به  و  انسان 
که محدودیت های جدید، سبک  است. در این شرایط 
زندگی جدیدی را می آورد، عادت های منطبق با فطرت 

بشری در خطر هستند.
ما عادت هایی که به مطالعه کمک می کرد، نظیر محیط 
سازوکار  کالس،  محیط  و  او  دیدن  و  استاد  مطالعه، 
که در دست می گرفتیم و میزی  کتابی  پرسش و پاسخ، 
که روی آن مطالعه می کردیم را از دست داده ایم و یک 
کارکرد خود  گرفته ایم. مغز ما برای تسهیل  تخت خواب 
کرده بود تا بدون دغدغه پدیده های  عادت ها را ایجاد 
اما  بپردازد،  کارهای عالی تر و غیرعادی خود  روزمره به 
االن ما می خواهیم با دیدن بالش، مغز ما آماده باشد 
که هم تدریس کند، هم افطار کند، هم کنفرانس بدهد، 
هم درس بخواند، هم با دوستانش حرف بزند و کار کند، 
هم آرامش بیافریند و هم امتحان بدهد و مضطرب باشد. 
ما در یک محیط کوچک، دنیایی از تعارض در عادت ها 
ابتدای شیوع  از  کرده اید   دقت 

ً
کرده ایم. حتما ایجاد  را 

 ساعت خوابمان غیرقابل پیش بینی تر، 
ً
کرونا تا االن تقریبا

نامنظم تر و بدشکل شده است. اصاًل دقت کرده اید استاد 
و دانشجوی صوت معروف پردیس ابوریحان ساعت 3 
بیداری  و  خواب  عادات  آیا  کردند؟  برگزار  کالس  صبح 
منظم شبانه بیهوده بوده اند؟ نمونه دیگر آن، تعطیالت، 
مثل »جمعه« و عید نوروز است. همین پدیده ای که به 
نظر جایی در برنامه ریزی ما ندارد، نوعی نشانه است 
برای اینکه هر هفته گذر زمان را بهتر درک کنیم. هر جمعه 
مانند تک درختی در یک جاده متروکه است برای اینکه 
ببنیم چقدر راه رفته ایم و چقدر راه مانده است. برای ما 
هر جمعه یا تعطیلی نشانه گذراندن یک هفته بود و این 
نشانه عینی، برای ما و عادت های ما یک نشانه کمکی 

ویژه ایجاد می کرد؛ چیزی که االن نداریم! در شرایط کرونا 
 بیشتر برایتان پیش آمده که فراموش کنید امروز چند 

ً
حتما

شنبه است. شاید خودتان هم دقت کرده باشید از شروع 
کرونا تا به االن زمان بسیار سریع تر از معمول گذشته است. 
گذر پدیده های چندماه اخیر را چندان حس نکرده ایم. 
خاطره خاصی که عید نوروز یا ماه رمضان امسال را در نظر 

ما متمایز کند هم نداریم.

  قرنطینه ابدی
عادت هایی که می توانند تا این حد فکر، ذائقه و حتی نوع 
لذت بردن ها و خصوصی ترین جنبه های زندگی ما را تغییر 
دهند، این روزها با شیوع کرونا و مجازی شدن زندگی ما 
بسیار توسعه یافته اند. سعی کنیم مراقب این عادت ها و 
شکستن این وضعیت باشیم. عادت ها می توانند حصاری 
نامرئی بسازند که در دنیای پساکرونا هم به کنترل سبک 
نظیر  ما  بی هدف  فعالیت های  دهند.  ادامه  ما  زندگی 
کانال گردی، وبگردی، چرت های گهگاهی و... اگر بدون 
هدف خاصی انجام شوند، عادت سازهایی قوی هستند و 
بازگشتن به شرایط پرفشار کاری و فعالیت را بسیار سخت 
می کنند، پس مراقب باشید پشتتان باد نخورد! همچنین 
کنید به تناسب فعالیت های متنوع داخل خانه از  سعی 
محیط ها و بسترها و راه اندازهای مختلف استفاده کنید؛ 
که  کنید. حاال  مثاًل از مکان های مختلف خانه استفاده 
برای حفظ و تولید عادت های سالم خود مکان های متنوع 

ندارید، از زمان بندی استفاده کنید.
اگر عادت ها و سبک زندگی جدیدمان را مدیریت نکنیم، تا 
یکی دو سال دیگر، آیا کسی دوست دارد از پای لپ تاپش 
بلند شود؟ اگر امروز کودکی حاضر است تلویزیون را رها 
 آدم های کرونا گزیده 

ً
کند و به دیدن طبیعت بپردازد، حتما

هم از قرنطینه شان بیرون می آیند. قرنطینه کرونا می تواند 
یک قرنطینه ابدی باشد. باور کنید!
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کرونا  ویروس  شیوع  جهانی،  جنگ های  از  پس  شاید 
گسترده ترین مواجهه  بشر با مرگ و تالش برای بقا باشد؛ 
مواجهه ا ی که مجالی برا ی آشکار شدن معانی بنیادیِن نهفته 
در هر فرهنگ و تفکر، در حیطه ها ی مختلف زندگی است. 
این روزها اخبار مختلفی از اروپا و امریکا درخصوص واکنش های 
دولتی و مردمی در برخورد با ا ین معضل جهانی به گوش 
می رسد؛ اخباری که نشان دهنده حقیقت فلسفه و فرهنگ 
حاکم بر این ملت ها است. از اولویت بندی خدمات درمانی 
بر اساس سن، معلولیت و حتی رنگ پوست بیماران گرفته تا 
دعواهای خیابانی، رهاسازی سالمندان و دزدی های بین المللی. 
از  پس  اخیرشان  بیانات  از  یکی  در  انقالب  حکیم  رهبر 
بیان مواردی از رفتارهای عجیب دولت های غربی و مردم 
کردند: این رفتارها البّته نتیجه   پرورش یافته غرب، اشاره 
منطقی و طبیعی فلسفه  حاکم بر تمّدن غربی است: فلسفه  
 بی خدایی؛ 

ً
فردگرایی، فلسفه  ماّدی گری ، فلسفه های غالبا

توحیدی  اعتقاد  آن  به خدا هست  اعتقادی هم  اگر  که 
صحیِح عمیِق معرفت زا نیست. )99/1/21(

عبور از قرون وسطی و پیدایش رنسانس، با کشف فردیت و 
ظهور گسترده آن در جنبه های مختلف زندگی انسان همراه بود. 
کشف فردیت به معنای توجه به مِن انسانی است که برخالف 
قرون وسطی، با دین، فرهنگ، وطن یا آباء و اجدادش تعریف 
نمی شود؛ بلکه هویت افراد، فقط بر اساس درک عقلی و تجربه 

غرب در سلول انفرادی

شخصی خود شکل می گیرد و گویا فرد برای نخستین بار دست 
به اکتشاف جهان می زند؛ آن گونه که خودش واقعا می بیند، 
نه آن گونه که به او گفته اند. یعنی بدون قیدوبند سنت های 
گذشته، مذهب یا هر تعریف از پیش تعیین شده ای. از این 
روست که منابع علمی و دینی کهن، از اعتبار و تقدس پیشین 
خود ساقط می شوند و مانند هر متن دیگری مورد نقد عقل 
و تحلیل تجربی قرار می گیرند. داوینچی نمونه ا ی از انسان 
رنسانسی است. او با کنار نهادن قواعد زیبایی شناسی مرسوم 
در نقاشی و پیکرتراشی انسان در یونان باستان و قرون وسطی، 
 به تشریح 30 جسد انسان می پردازد تا با دستیابی به 

ً
شخصا

آناتومی دقیق بدن بر اساس دانش و تجربه عینی و مستقیم 
خود، آثاری به ظرافت و دقت باال خلق کند. بنابراین در جریان 
نوزایی غرب، درک فردی انسان ها مرکزیت و حیثیت ویژه ای 
پیدا می کند و هویت انسان به عنوان مِن شناسنده )سوژه( 
شکل می گیرد؛ به عبارتی در نظم معرفتی جدید، انسان خود 
را موجودی مغلوب و تحت سلطه خدا و طبیعت، یا حتی 
موجودی در کنار دیگر موجودات نمی شناسد؛ بلکه خود را 
یگانه موجودی می یابد که عقل و اراده اش در محوریت جهان 
قرار گرفته است. انساِن شناسنده در پی آن است که همه چیز 
را خودش از نو تجربه و کشف کند و بر اساس این تجربه  فردی، 

خود و جهان خود را بازتعریف می کند. *
فلسفه دوران روشنگری نیز در امتداد همین فرهنگ و عقالنیِت 
تفکر  در  فردیت  و ظهور  بروز  دارد.  قرار  رنسانس  جمعی 
اندیشمندان این دوران، در نهایت به اعالم قطعی سوبژکتیویسم 
)سوژه محوری، ذهن بنیادی( توسط دکارت می رسد. دکارت 
با محّول کردن هستی به اندیشه انسانی )می اندیشم، پس 
هستم(، مِن شناسنده را در مرکز عالم قرار می دهد و ذهن بنیادی 
تبدیل به مبنای استوار فلسفه دوران مدرن می شود و سرانجام، 
فردگرایی و سوبژکتیویسم، مبنای مدرنیته در ساحت فرهنگ و 
تفکر قرار می گیرد. اما مشکالت بی پایان مدرنیته از آنجا نشأت 
گرفته است که مِن شناسنده )سوژه(، نیازمند موضوع شناخت 
)ابژه( است. بنابراین انسان مدرن دست به ابژه کردن دیگری 

زینب امیری | دانشجوی کارشناسی فلسفه

_______________________
* برای درک بهتر کشف و شکوفایی فردیت در رنسانس و مصادیق 
یاکوب  نوشته  ایتالیا،  در  رنسانس  فرهنگ  کتاب  مطالعه  آن، 

بورکهارت پیشنهاد می شود.

در باب بحران فردگرایی
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)یعنی هرچیز غیر از خود؛ اعم از طبیعت و دیگر انسان ها( می زند 
و از آنجا که اصالت با سوژه است، هرگونه سلطه و تصرف در ابژه 
را روا می دارد. از سویی، ما با تکثر فردبه فرد سوژه ها و تعارض 
منافع فردی یا ملی مواجه ایم. فجایع و جنایت های بی بدیل 
دنیای مدرن از قبیل استعمار، جنگ های جهانی، غارت ملت ها 
به خاطر منابع طبیعی  یا انسانی و همچنین نابودی محیط 
زیست، نمودی از این حق سلطه و تصرفی است که آدمی برای 
خود قائل است؛ جنگ قدرتی که سرانجام در دنیای مدرن منجر 
به ایجاد فلسفه های حقوق، اخالق و سیاست جدید در حیطه 
 تدوین حقوق بشر و 

ً
اندیشه می شود و در ساحت اجتماع، نهایتا

ایجاد دولت های ملی جدید و سازمان ملل متحد را در پی دارد 
تا برای انسان ها در مقابل یکدیگر، پناهگاهی از قانون و حمایت 

ملی ایجاد شود. 
و  قانونی  تدابیر  و  مالحظات  تمام  وجود  با  این حال،  با 
بین المللی، خوی سلطه گری در غرب، اگر از سده های گذشته 
بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. حقوق بشرغربی و سازمان 
ملل متحد، تبدیل به قالبی جدید برای استعمار نو گشته اند و 
فقط زمین بازی امپریالیسم تغییر کرده است. ژاک ِدریدا، متفکر 
معاصر فرانسو ی، در اواخر قرن بیستم، 10 بال ی خانمان سوز را 
در نظم جد ید جهانی ذکر می کند و مدعی است هیچ گاه در 
تار یخ بشر، خشونت، نابرابر ی، محرومیت و تبعیض اقتصاد ی، 
تا ا ین حد زندگی کثیر ی از افراد بشر را تحت تأثیر قرار نداده 
است.*  شا ید بتوان خو ی سلطه گر ی را از عناصر ذاتی مفهوم 
 
ً
دولت های جدید دانست. دولت های لیبرال که مخصوصا
تحت تأثیر اندیشه های هابزی و ماکیاولیستی، مبتنی بر تأمین 
منابع برای اکثریت افراد در یک عرض جغرافیایی مشخص، 
در عین جدایی مطلق سیاست از اخالق عمل می کنند و 
وظیفه خود را صیانت حداکثری از امنیت شهروندان خود، 
به هر قیمتی می دانند؛ حتی به قیمت زیر پا نهادن حقوق 
انسانی دیگر مردم جهان، یا حتی اولویت بندی مردم خود برای 
دریافت خدمات درمانی، بر اساس کهولت سن و معلولیت. 
بنابراین، منافع ملی جایگزین منافع انسانی می گردد و اینچنین 
است که یک سیاستمدار خوب در عصر حاضر، مثاًل آن کسی 
است که ماسک و دستکش بیشتری برای ملت خود فراهم 
آورد، ولو به این وسیله که آن را از دولتی دیگر بدزدد. این نظم 

جدید جهانی، جلوه ای دیگر از همان تزاحم اراده های انسانی 
در فضای سوبژکتیویسم است که نتیجه ای جز نگاه سودانگارانۀ 
فردی در موقعیت های گوناگون ندارد. رویکردی که در میان 
مردم پرورش یافتۀ غرب، مثاًل در دعوا بر سر دستمال توالت یا 
رها کردن سالمندان و معلولین برای نجات جان خود، جلوه 

می کند. 
ادعاهای فوق در بیان ناکارآمدی فلسفه های سیاسی و حقوق 
حاکم بر نهادهای جهانی، عالوه بر شواهد واضح در اخبار و 
تحوالت بین المللی، مؤیدات بسیاری در جریان های متأخر فکری 
غرب دارد که از درون فرهنگ و تفکر غرب، به نقد بنیان های 
مدرنیته )اعم از سوبژکتیو یسم و فردگرا یی(، بیانیۀ حقوق بشر و 
نظم نوین جهانی می پردازند. در خصوص نقد فردگرایی، برخی 
متفکرین در تالشند بر اساس روابط مبتنی بر عشق، دوستی و 
همبستگی و حقوق، بازشناسایی نوینی برای هویت فردی 
انسان مدرن یا پسا مدرن، در سایۀ پررنگ کردن نسبت »من« 
با »ما«، »اجتماع« و »دیگری« ارائه دهند تا  آثار سوء فردگرایِی 
ریشه دوانده در فرهنگ غربی پشت سر گذاشته  یا کمرنگ 
شود.**  اما ا ین راهکارها تا چه حد عملی هستند و خود، چه 
تبعاتی در پی دارند؟ آ یا بشر، سرانجام برای دستیابی به هویت 
حقیقی خود و تنظیم روابطش با جهان، به چیزی فراتر از »من« 
و »ما« نیازمند است؟ آ یا اصالت هیچ یک از این دو، در نها یت 

سعادت بشر را تأمین می کند؟ راه حل نها یی چیست؟
برمی گردیم به بیانات رهبر حکیم انقالب، که در ابتدا ذکر شد: 
»آن اعتقاد توحیدی صحیِح عمیِق معرفت زا«؛ به عبارتی، 
تنظیم جمیع روابط بشر حول محور تنها اصالت حقیقی 
جهان، که از آِن حق تعالی است، و برابر ی جمیع موجودات 
در بندگی او.  یعنی عقالنیت و عمِل »من« و »ما«، در مقابل 
حقیقت واحد سِر تسلیم فرود آورد و ا ین حق باشد که بر 
خود و دیگری ارجح دانسته می شود، و نه قانونی که توسط 

مستکبران عالم نوشته و طبق میل آنان اجرا می گردد. ***
_______________________

1994 ،Specters of Marx :رجوع شود به کتاب *
متفکر  اکسل هونت  اندیشه   نقد فردگرایی در  به  ** می توان 
2010 ،The I in We :معاصر آلمانی اشاره کرد. برای مثال در کتاب
*** رجوع شود به مقاله ارزشمند »روح توحید، نفی عبودیت 

غیر خدا« نگاشته رهبر حکیم انقالب در سال 1356
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تصورات به طور قطع برساخته از شیوه زندگی ما نیستند؛ این 
یک رابطه دوطرفه است. گاهی یک مفهوم تا عمق زندگی ما 
فرو می رود و در الیه های اعتقادی اثر می گذارند و شیوه زندگی 

کردن ما را در عمل دچار اختالل می کند. 
تصور جدید از »فراغت«، از زمان شروع زندگی در انگلستان 
مدرن، یعنی قرن 14، به معنی »فرصتی برای وقت آزاد«؛ 
یا به عبارت دیگر زمانی که شما برای کاری ملزم نیستید و 
برای آن پولی دریافت نمی کنید، شکل گرفت. با شکل گیری 
سرمایه داری صنعتی و شروع نظم جدید و جدایی محل کار از 
خانه، رفته رفته تصور فراغت معنای جدیدی به خود گرفت 
و کار در برابِر دیگرِی فراغت، نمود پیدا کرد. از آن پس افراد 
کردن  کاری، از فراغت برای تفریح و آزاد  پس از یک دوره 
روح از بند خستگی ها استفاده می کردند. در این میان اقتصاد 
سرمایه داری هم بیکار ننشست. در واقع این سرمایه داری بود 
که تصور فراغت را تغییر شکل داد و دنیای جدید را بر این مبنا 
از فراغت پایه گذاری کرد و فرهنگ اروپایی هم آن را پذیرفت. 
سرمایه داری برای فراغت افراد پیشنهادهای زیادی ارائه کرد؛ 
پیشنهادهایی که پیش شرط وقوع آن ها خرج کردن پول بود. 
استفاده از امکانات متنوع در اوقات فراغت، در قبال پولی که 

در دوره کار به دست آورده بودیم. 

نفوذ مدرنیسم به روایت کرونا

اما فرایند انتقال مفهوم کار و فراغت به فرهنگ ایرانی، بدون 
که متناسب با فرهنگ و مبانی هویتی صورت بگیرد،  آن 
انجام شد و این مفهوم پذیرفته شد. با جستجویی در مبانی 
اسالمی در خصوص مفهوم کار و فراغت متوجه این تفاوت 
می شویم. کار و تالش از آن چنان قداست و ارزشی برخوردار 
است که هم ردیف جهاد و مبارزه با دشمن معرفی گردیده 
است. چنانکه نبی  مکرم  اسالم)ص( کار و کوشش را همانند 
جهاد در راه خدا، مقدس دانسته و کارگر را تشبیه به مجاهد 
فی سبیل اهلل می نماید. زندگی یک انسان سراسر مبارزه و 
جهاد است. پس فراغت چه می شود؟ مگر نه اینکه انسان 
احتیاج به استراحت دارد؟ اصاًل در حدیثی به انسان توصیه 
می شود که روز خود را به سه دسته تقسیم کند و یک بخش 
آن فراغت است. پس تکلیف این حدیث چه می شود اگر 
زندگی انسان سراسر مبارزه و جهاد است؟ این چه نوع تفکر 
خشکی است که فرصتی برای نشاط نمی دهد؟ شاید مفهوم 
گمشده و جواب اصلی این سؤال در فلسفه زندگی است. شما 
را دعوت می کنم به خواندن این جمله: »امروز روز پنجم است 
که در محاصره ایم. آب را جیره بندی کرده ایم. عطش همه را 
هالک کرده، همه را جز شهدا که حاال کنار هم در انتهای کانال 
خوابیده اند. دیگر شهدا تشنه نیستند.« احساسی که بعد از 
خواندن این متن به شما دست می دهد همان چیزی است که 
اسالم به آن می گوید تنیدگی لذت در مجاهدت. شما همواره 
در زندگی در تمام لحظات لبریز از نشاط هستید، حتی زمانی 
که در محاصره هستید. خستگی هیچ گاه محقق نمی شود و 
هیچ گاه دچار آشفتگی نمی شوید. کامیابی های مادی را نشانه 

نشاط نمی دانید.
چند ماهی است که همه ما با اتفاقی مواجه شده ایم که سابقه 
وقوع نداشت و تنها ذهن ها را به سمت سال هایی می برد که 
وبا بین مردم شیوع پیدا کرده بود. اما این یادآوری کمکی به 
حل مسئله نمی کرد؛ چون شرایط زمینه ای از آن سال ها تاکنون 
هزار چرخ خورده بود و هیج شباهتی به دوره کنونی نداشت. 
مهم ترین وجه تمایز دوره  کنونی از دوره قبل، حضور پررنگ 
تکنولوژی های ارتباطی است. در نتیجه همه ما با ترس و 
اضطراب به آیندۀ مبهم و غبارآلود خیره شدیم. برخی این اتفاق 
را باور کردند، برخی نکردند و آن را ترس بیهوده پنداشتند. اما 

زهرا ظرفچی | دانشجوی ارشد فلسفه علوم اجتماعی

فارغ نشو!
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بعد از مدتی و شیوع بیشتر آن در بین مردم و از دست رفتن 
هم وطن هایمان دیگر همگی باورمان شد که االن در زمان 
جدیدی هستیم و باید از تمام بدیهیات زندگی پرهیز کنیم و 
 از خانه خارج نشویم. بعد از عبور از این بهت، برای غلبه 

ً
مطلقا

بر ترس سعی کردیم به توصیه های بهداشتی اکتفا کنیم و در 
خانه بمانیم. اگر شانس می آوردیم و این آشفتگی را پشت سر 
می گذاشتیم؛ وقت آن رسیده بود که از خود بپرسیم خب فراغت 
خود را چطور سپری کنیم؟ کتاب بخوانیم؟ فیلم ببینیم؟ آه، بودِن 
طوالنی مدت در کنار خانواده سخت است! این شرایط همۀ ما 
را آشفته کرد. ما دیگر سرکار نمی رفتیم، به مدرسه و دانشگاه 
نمی رفتیم، و دچار فراغت شده بودیم. )البته این جمله در 
ارتباط با همه صدق نمی کند. غم  نان باعث می شد که خیلی ها 
قید سالمتی را زده و با وجود خطر ویروس کرونا به سرکار بروند( 
ما نمی دانستیم با این وقت بی انتها چه کنیم! رها شدن یا کنده 
شدن یک باره از زندگی روزمره باعث شده بود کنش گری ما به 
صفر برسد، و این بی عملی با آشفتگی همراه شده بود. سایه 
رخوت بر سر همه سنگینی می کرد. روندها دچار مشکل شده 
بود. ما که پیش تر فراغت های خود را با سفر پر می کردیم، حال 
باید فراغت طوالنی خود را با چیز دیگری پر می کردیم و خود را 

از شر این آشفتگی خالص می کردیم.
مشکل جایی دیگری است؛ زندگی روزمره ما را از معنا جدا کرده 
 زیستن به یک شکل و شیوه منحصر نمی شود. ما 

ً
بود. قطعا

هویت و معنایی داریم که در شیوه زیستن آن  را جلوه گر می کنیم.  
انسان مدرن برای بهره مندی حداکثری از لذت های این دنیایی، 
کار می کند و فراغت خود را با صرف پول برای به دست آوردن 
لذت پر می کند. نظم جدیدی که سرمایه داری برای ما ساخته به 
ما می گوید: اگر کسی فراغت نداشته باشد انسان سالمی نیست. 
منزوی است. شاید هم فقیر است. این برچسب ها فراغت 
داشتن را برای آدمیان همچون کاری اجباری درآورده است که 
باید آن را داشته باشی. هرچه بیشتر داشته باشی و هرچه بیشتر 
از آن لذت ببری در این تقسیم بندی اجتماعی آدم سالم تر و 
قدرتمندتری محسوب می شوی. این همه نمایش فراغت در 
پست های اینستاگرامی تالش ما برای نشان دادن تقیدمان به 
 در همین نقطه پارادوکسیکال است که 

ً
این تکلیف است. دقیقا

فراغت رنج می شود. ما محکوم به لذت بردن و فراغت داشتن 

شده ایم. از اینکه چون دیگری نتوانیم لذت ببریم رنج می کشیم 
و سرخورده می شویم. حتی این به رقابتی بین ملت ها تبدیل 
شده است. اما چه اشکالی در این اجبار لذت هست؟ این پرده 

را کرونا توانست به خوبی به ما نشان دهد.
کشنده به سراغ ما آمده  فراغت نداشتن همچون رنجی 
مایی  برای  قرنطینه شده ایم.  در خانه هایمان  ما  است. 
کردن  که آموخته ایم فراغت داشتن با تلذذ و پول خرج 
و نمایش آن ها برای کسب قدرت اجتماعی بیشتر همراه 
باشد، خانه ماندن، کار نکردن و حتی حقوق گرفتن بدون 
کار مالل است. کرونا برای ما آشکار کرد که اوقات فراغت 
ربط چندانی به زمان داشتن نداشته است، بلکه نحوه 
مصرف زمان بوده است. ما امکان مصرف زمان را از دست 
داده ایم. حال آن که در نگاه توحیدی، انسان هیچ گاه دچار 
فراغت نمی شود؛ یعنی زمان خود را صرف لذت های بیهوده 
نمی کند. او برای زمان خود همواره برنامه دارد؛ برنامه ای که 
 به معنای مصرف کاال نیست. پس کرونا به ما یادآوری 

ً
الزاما

کرد معنایی که ما با آن زمان را پر می کردیم معنایی برخاسته 
فرهنگ  توحیدی.  فرهنگ  نه  است،  مدرن  فرهنگ  از 
توحیدی زندگی را در همه ابعاد تعریف می کند و لذت های 
مادی بخشی از زندگی در عمر یک انسان است نه همه آن. 
همه عمر انسان باید صرف در مبارزه شود و بخشی از زندگی 

انساِن مبارز، بهره گیری از لذت های مادی است.
پس ما االن هم مانند همیشه در مبارزه هستیم. تنها زمین بازی 
دچار تغییر شده و شاید سخت تر شده، بنابراین باید اهداف 
خود را با سختی بیشتری دنبال کنیم. معنایی که انسان موحد 
از جهان دارد؛ تالش برای برپایی حق در همه ابعاد است. 
پس این نگاه را غیرواقعی ندانید، وقتی یک مثال بی بدیلش را 
 پیش از دست داده ایم. شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 

ً
اخیرا

الگویی بی بدیل در این راه بود. همه ما در هر زمینه و جایگاهی 
که باشیم، بعد از اندکی فکر و کنار گذاشتن رخوت می توانیم 
همان فعالیت ها را به شیوه های دیگری ادامه دهیم. هریک از ما 
با یک امکان سنجی ساده از توانمندی های خویش و نیاز جامعه، 
همواره و در هر شرایطی می تواند کنشگری خود را ادامه دهد. 
کرونا بار دیگر باعث شد که از خود بپرسیم آیا نگاه ما به زندگی و 

انسان در اندیشه و عمل توحیدی است یا مدرن؟! 
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شیوع ویروس کرونا در جهان، حکومت ها را با چالشی جدی 
در زمینۀ سیاست گذاری عمومی مواجه کرده است. صرف نظر 
از تفاوت رویکردها، در همه جا تالش شده است تا با اعمال 
قرنطینه و رعایت فاصله گذاری اجتماعی*، تماس فیزیکی 
افراد با یکدیگر به حداقل رسانده شود. با وجود این، رعایت 
این نکات در همه جا یکسان نبوده است. افزایش سفرها 
در پی اعالم قرنطینه در اسفند ماه، هجوم به فروشگاه ها 
اعتراض  در  تظاهرات  برگزاری  حتی  و  کشورها  برخی  در 
که عمل به سیاست های  به قرنطینه حکایت از این دارد 
حاکمان و توصیه های بهداشتی وجوه دیگری نیز دارد. این 
امر ضرورت مشورت با متخصصان علوم رفتاری را برجسته تر 
کرده است. متخصصان علوم رفتاری از جمله روان شناسان 
اجتماعی می کوشند تا با توجه به مسائل زیربنایی رفتار انسان، 
توصیه هایی را مطرح کنند که سیاست گذاران با عمل به آن ها، 

میزان تبعیت افراد از دستورات بهداشتی را باال ببرند.
یکی از مسائل مهم در متقاعدسازی، نحوۀ قالب بندی )یا فریم 
کردن( پیام است. یک نوع قالب بندی، ارائۀ پیام به صورت 
سود یا ضرر است. برای مثال اگر بخواهیم یک فرد سیگاری 
را ترغیب کنیم که سیگار کمتری مصرف کند، در یک حالت 
می توانیم به مضرات سیگار اشاره کنیم )مثل ضرر برای سالمتی، 
بوی ناخوشایند، هزینۀ اقتصادی( و در حالت دیگر می توانیم 
مزایای ترک سیگار را برجسته کنیم )مثل سالمتی بهتر، بوی بهتر، 

مراقب بقیه باش!

پس انداز بیشتر(. مطالعات نشان داده است که این تغییر در 
قالب بندی، نتایج متفاوتی را در ترک سیگار به همراه دارد.

نوع دیگری از قالب بندی، اشاره به پیامدهای شخصی یا 
جمعی رفتار است. ما می توانیم یک پیام را طوری ارائه کنیم 
که سود یا ضرری که برای خود شخص دارد برجسته شود یا 
اینکه نحوۀ ارائۀ پیام طوری باشد که سود و ضرری که برای 
جمع دارد برجسته شود.  از قدیم باور عامیانه و مفروضۀ 
بسیاری از اندیشمندان این بوده است که انسان موجودی 
خودخواه است و انگیزۀ اصلی رفتارهای او به حداکثر رساندن 
سود شخصی است. بنابر این دیدگاه، اگر شخصی در موقعیتی 
قرار بگیرد که سود او در گروی ضرر دیگران باشد، او حاضر 
است که دیگران را قربانی سود خود کند. اما مطالعات متعدد 
روان شناسان نشان می دهد که این مفروضه -که مبنای بسیاری 
از نظریات اقتصادی است- مفروضه ای اشتباه است و افراد در 
همۀ مواقع سود خود را به سایر چیزها ترجیح نمی دهند! برای 
مثال، در یک تحقیق پژوهشگران از دو نفر می خواستند تا پولی 
را میان خودشان تقسیم کنند )برای مثال 100 هزار تومان(. روال 
به این شکل بود که یکی از شرکت کنندگان پیشنهادی را برای 
تقسیم پول می داد و شرکت کنندۀ دیگر می توانست بپذیرد یا 
نپذیرد. اگر پیشنهاد طرف مقابل را می پذیرفت مبلغ را دریافت 
می کرد و اگر نمی پذیرفت هیچ مبلغی دریافت نمی کرد. نتایج 
نشان داد که در زمان هایی که پیشنهاِد داده شده منصفانه نبود 
)مثاًل پیشنهاددهنده 80 هزار تومان را برای خودش در نظر 
می گرفت و 20 هزار تومان را برای طرف مقابل(، افراد پیشنهاد 
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_______________________
* نگارنده معتقد است که »فاصله گیری اجتماعی« برگردان مناسب تری 
قدرت  نوعی  فاصله،  »گذاشتن«  است.   Social Distancing برای
که میان افراد فاصله ایجاد می کند. اما  بیرونی را به ذهن می آورد 
»گرفتن« فاصله نقش فعاالنه تری را برای افراد قائل می شود، به طوری 
که دو یا چند نفر، خودشان از یکدیگر فاصله می گیرند، بدون اینکه 
نیاز به یک قدرت بیرونی باشد. از آنجایی که حفظ فاصلۀ اجتماعی 
نیازمند مشارکت وسیع مردم است، بهتر بود که در ترجمۀ این عبارت 
نیز به نقش فعاالنۀ مردم توجه می شد. عالوه بر این، بسیاری بر این 
 موجودی اجتماعی است و نبود 

ً
باورند که از آنجایی که انسان ذاتا

زندگی اجتماعی برای او بسیار سخت است و از طرفی ماندن در خانه 
به معنای قطع روابط اجتماعی نیست، بهتر بود به جای عبارت 

Social Distancing از Physical Distancing استفاده می شد.

کرونا، درد شخصی یا جمعی؟
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را رد می کردند و ترجیح می دادند به جای دریافت همان مبلغ 
پیشنهادی، هیچ مبلغی دریافت نکنند! به عبارت دیگر، افراد 

بر خالف سود شخصی شان عمل می کردند.
بر اساس مطالعاتی نظیر این، روان شناسان اجتماعی معتقدند 
 منجر 

ً
قالب بندی پیام ها به صورت سود یا ضرر فردی، لزوما

به تبعیت افراد نمی شود. برای مثال بسیاری از افراد، علیرغم 
آگاهی از مضرات سیگار برای سالمتی شان، به استفاده از 
آن ادامه می دهند. با وجود این، هنوز هم راهبرد اصلی در 
متقاعدسازی و تبلیغات، اشاره به سود و ضرر شخصی است. 
در مقابل قالب بندی فردی، می توان قالب بندی جمعی را 
مطرح کرد. در قالب بندی جمعی، پیام طوری ارائه می شود 
که پیامدهایی که انجام دادن یا ندادن کاری برای دیگران 
دارد برجسته شود. برای مثال به جای ذکر اثرات مخرب سیگار 
بر سالمت خود فرد، به تأثیری که مصرف آن بر اطرافیان 
فرد )مثاًل فرزندان او( می گذارد اشاره می شود. روان شناسان 
اجتماعی معتقدند که افراد به همان اندازه که به هویت 
فردی خودشان اهمیت دهند و چه بسا بیشتر از آن، به هویت 
اجتماعی شان اهمیت می دهند. برای مثال اکثر افراد بیش 
از آنکه نگران خود باشند، نگران خانواده یا سایر گروه های 
اجتماعی ای که در آن عضویت دارند هستند. تأثیر قالب بندی 
 در بحران ها نمود بیشتری پیدا می کند. در 

ً
اجتماعی خصوصا

تحقیقاتی که بر روی بازماندگان حوادثی مثل زلزله، سونامی 
و ازدحام جمعیت انجام شده است نشان داده شده است 
که بحران، احساِس داشتن سرنوشت مشترک را در افراد ایجاد 
می کند که آن نیز منجر به ایجاد یک هویت اجتماعی جدید 
یعنی »بازماندگان حادثه« می شود. به گواه تحقیقات، افرادی 
که با این هویت جدید احساس نزدیکی بیشتری پیدا می کنند، 
بیش از سایرین می کوشند تا نقش مؤثری در کمک کردن به 
دیگران و رعایت دستورالعمل ها داشته باشند. بنابراین در 
چنین حالتی، پیام هایی که به صورت اجتماعی قالب بندی 
شده اند و بر سود و ضرر بحران برای جمع تأکید می کنند بیش 
که منافع فردی را مورد توجه قرار می دهند  از پیام هایی 

قادرند تا تبعیت افراد را افزایش دهند.
از  افراد  تبعیت  میزان  کرونا،  بیماری  شیوع  زمان  از 
عده ای  است.  بوده  متفاوت  بهداشتی  دستورالعمل های 

دستورالعمل ها را جدی گرفته و به آن ها عمل کرده اند و عده ای 
علیرغم اطالع رسانی وسیع در مورد خطر سرایت، کمتر آن را 
جدی تلقی کرده اند. با توجه به مطالب گفته شده، به نظر 
می رسد که یکی از راه ها برای افزایش رعایت دستورالعمل ها، 
تغییر قالب بندی پیام های سیاستی و بهداشتی باشد. به عبارت 
دیگر برجسته کردن پیامدهای جمعی تبعیت یا عدم تبعیت 
از قوانین و توصیه های اعالم شده می تواند بیش از پیامدهای 
شخصی، رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال با توجه 
به اینکه بیماری کرونا بیشتر جان افراد مسن و آسیب پذیر را 
تهدید می کند تا افراد جوان و سالم، پیام هایی که قالب بندی 
شخصی دارند و به ضررهای بیماری برای خود شخص تأکید 
می کنند،تأثیر کمتری در ترغیب افراد جوان و سالم به رعایت 
 
ً
موارد بهداشتی دارند؛ یعنی شخص جوان یا سالمی که مکررا
پیامی با مضمون سود یا ضرر شخصی را دریافت می کند دلیلی 
نمی بیند که آزادی خود را محدود کند، چون باور دارد خطر 
زیادی او را تهدید نمی کند. اما در صورتی که پیام به صورت 
اجتماعی قالب بندی شود، همین فرد ممکن است به خاطر 
پیامدهایی که رعایت نکردن او برای دیگران دارد، تبعیت 
بیشتری از سیاست های بهداشتی نشان دهد. برای مثال اگر 
گفته شود خطر بیماری تنها جان او را به خطر نمی اندازد، بلکه 
می تواند برای بستگانش نیز تهدیدکننده باشد، اثرات مخرب 
اقتصادی بر جامعه داشته باشد و انسان های دیگری که جوان 
و سالم نیستند را دچار مشکل کند، این جمالت با برجسته 
کردن هویت اجتماعی او امکان تبعیت او از دستورالعمل ها 

را باال می برد.
انسان ها  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  اما  آخر  در 
هویت های اجتماعی چندالیه و متعددی دارند. برای مثال 
خانواده، محله، منطقه، شهر، الیه های مختلف هویت 
یک نفر هستند که در طول یکدیگر قرار می گیرند. یا برای 
مثال دانشجو بودن، مسلمان بودن یا طرفدار پرسپولیس 
که در عرض  بودن هویت های اجتماعی مختلفی هستند 
یکدیگر قرار می گیرند. اینکه حین ارائۀ پیام باید کدامیک از 
انواع هویت اجتماعی را برجسته کرد نیازمند ظرافت بیشتر و 
ریزه کاری هایی است که متخصصان باید با توجه به شرایط 

مختلف در نظر بگیرند.
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