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سخن سردبیر
زندگی با کرونا

ــز  ــن مرک ــذرد. ای ــادق ؟ع؟ می گ ــام ص ــگاه ام ــد دانش ــز رش ــمی مرک ــه کار رس ــاز ب ــال از آغ ــت س هف
جهــت تکمیــل فرآینــد تربیــت نیــرو در دانشــگاه و بــا مأموریــت تجربــه واقعــی حل مســأله     های 

انقــاب اســامی طراحــی شــد و شــکل گرفــت.

از آن جــا کــه شــیوه های مختلــف و متفاوتــی بــرای تربیــت کادر وجــود دارد، ایــده اصلــی مرکــز 
رشــد دانشــگاه امــام صــادق  ؟ع؟ تمرکــز روی عاقه منــدی و تــوان فــرد فــرد اعضــا گذاشــته شــد و 
بــدون تنظیــم یــا تحمیــل هیچ گونــه نظــام مســئله     و دســتور کار بــاال بــه پائینــی، افــراد عاقه منــد 
بــه عضویــت بــا طــی مســیر آشــنایی بــا یــک مســئله         انقــاب، شــخصاً تــاش می نماینــد ضمــن 
تــدارک  ابزارهــای مختلــف شبکه ســازی و همکاری هــای علمــی،  بــا  تجهیــز علمــی خــود، 
تشــکیل یــک هســته مطالعاتــی و عملیاتــی را بدهنــد. هــدف اصلــی فــرد و هســته رســیدن بــه 

نقطــه اثــر بــا تــاش بــرای حل مســأله         موردنظرشــان اســت.

از  اسـتفاده  داده هـا،  از  بهره بـرداری  ضمـن  اجرائـی،  محیـط  بـا  ارتبـاط  در  هسـته ها  ایـن 
تجربه هـا و فهـم مسـیرهای پیمـوده شـده احتمالـی، نسـبت به انتقـال دانش و فهم و اندیشـه 
و تجربه هـای نظـری خـود و ارائـه سـناریوها یا راه کارهای پیشـنهادی خـود اهتمام می نمایند.
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در بیــن مســیر رســیدن بــه نقطــه اثــر اشــاعه و انتشــار مقــاالت، گزارش هــا، یادداشــت های 
سیاســتی، تک نگاشــت های تخصصــی و نوشــته های ترویجــی ازجملــه خروجی هــای میــان 

ــا هســته قلمــداد می شــود. ــرد ی راهــی یــک ف

و  اســت  تشکیل شــده  عملیاتــی  و  مطالعاتــی  مختلــف  هســته های  بــا  رشــد  مرکــز  اکنــون 
و  مســتعد  نیروهــای  جــذب  ظرفیــت  انقــاب  بی متولــی  مســئله های  بــا  متناظــر  همچنــان 

دارد. وجــود  عاقه منــد 

یادداشــت های پیــش رو، متناظــر بــا ورود و شــیوع ویــروس کرونــا توســط افــراد و هســته های 
مرکــز رشــد تــدارک دیده شــده کــه برخــی از آن هــا در رســانه های جمعــی منتشرشــده اســت. تمرکــز 
ایــن نوشــته ها عــاوه بــر حــوزه تخصصــی و پــروژه فکری نویســنده، حــال و هــوای جامعه حاصل 

از وضعیــت جدیــدی کــه اتفــاق افتــاده نیــز می باشــد.

پژوهش گــران مرکــز رشــد تــاش داشــتند تــا بــا نوشــته های متنــوع خــود، زندگــی جدیــد بــا 
ــخه و راه کار  ــز نس ــه تجوی ــاً ب ــرار داده و بعض ــی ق ــل و ارزیاب ــی، تحلی ــورد بررس ــروس را م ــن وی ای
بپردازنــد. تعــداد ایــن تک نگاشــت ها بیست وســه نوشــته و در چهــار بخــش" کرونــا و ســنت ابتــاء 
اجتماعــی"، کرونــا در بســتر اجتمــاع"، "کرونــا و فضــای مجــازی" و " کرونــا و نظــام آموزشــی" تنظیم 

گردیــده اســت. امیــد اســت ایــن تــاش مقبــول نظــر مخاطبیــن ارجمنــد واقــع شــود.
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فصل اّول
ونا و سنت ابتالء  کر

اجتماعی
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راهــی  نیازمنــدان«،  بــه  مؤمنانــه  کمــک  بــرای  همدلــی  »رزمایــش 
ظهــور به ســوی 

علیجعفریُهرستانی
 پژوهشگر هسته »منظومه فکری عالمه طباطبایی« مرکز رشد
 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه امام صادق  ؟ع؟

رزمایــش همدلــی و »رزمایشــی بــرای کمــک مؤمنانــه بــه نیازمنــدان« کــه در بیانــات رهبــر 
ــّرر قــرار گرفتــه  معّظــم انقــاب در مواجهــه بــا ابتــاء عمومــی و اجتماعــی کرونــا مــورد تأکیــد مک
اســت1، دارای مبنــای عمیــق دینــی بــرای خــروج از ابتائــات و رســیدن بــه فرج و گشــایش اســت. 
بــرای فهــم جایــگاه ابتائــات اجتماعــی و به طــور خــاّص ابتــاء اجتماعــی کــه درنتیجــه شــیوع 
ویــروس کرونــا بــه وجــود آمــده اســت، ابتــدا الزم اســت فلســفه غیبــت و ابتائــات الهــی در ایــن 
دوران و نســبت آن بــا ظهــور فهــم شــود. و راهــکار اجتماعــی آن در ایــن خصــوص تبییــن گــردد2. 

1. در تمــام بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، در اّیــام ابتــای اجتماعــی کرونــا ایــن نکتــه مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت ازجملــه در بیانــات روز 
عیــد نیمــه شــعبان در 9931/1/12.

2. ایــن یادداشــت برداشــت آزاد و اقتباســی از کتــاب »ادب عاشــقی« و ســایر مباحــث اســتاد عابدینــی در حــوزه مهدویــت توســط گردآورنــده 
ایــن کتــاب بــوده و عمــده مطالــب نقل شــده، از ایــن کتــاب اســت.
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فلسفهغیبتامامزمان؟جع؟1: 
در روایــات آمــده اســت کــه »الغیبــُة ســرٌّ مــن اســرار اهلل«2 غیبــت امــام زمــان ؟جع؟ ســّنتی از 
ســنن الهــی و ســّری از اســرار الهــی اســت کــه الزمــه رشــد انســان ها و اّمت هــا اســت. یعنــی اصــل 
غیبــت، مرحلــه تکاملــی و ســّنت الهــی اســت کــه بایــد محّقــق می شــد تــا انســان ها از طریــق ایــن 
ــرای  ــا والیــت و حقیقــت باطنــی امــام ب ــاط ب ــه باطــن ســوق داده شــوند و ارتب ســّنت، از ظاهــر ب
آنــان محّقــق شــود. البّتــه طوالنــی شــدن غیبــت نتیجــه عمــل مــا بــوده و بــه خاطــر آمــاده نبــودن 
بــرای ظهــور اســت و اعمــال مــا در تأخیــر و تعجیــل ظهــور مؤثّــر اســت. لــذا طوالنــی شــدن غیبــت 
و محرومیت هایــی کــه دارد، اختیــاری اســت و عقــاب دارد ولــی اصــل غیبــت ســّنت الهــی اســت 
بــرای عبــور انســان ها از ظاهــر بــه باطــن و بــرای اینکــه از ظاهــر ارتبــاط بــه ارتبــاط باطنــی بــا 

حقیقــت امــام ســوق داده شــوند.

ارتبــاط ظاهــری و مشــاهده جســم امــام، حجابــی بــود کــه مانــع توّجــه مــردم بــه حقیقــت 
امــام می شــد، لــذا بــدن امــام بــرای آن هــا در حجــاب قــرار گرفــت تــا راه ارتبــاط باطنــی پیمــوده 
شــود. پس ازایــن ارتبــاط و شــهود باطنــی حقیقــت امــام، دلیــل غیبــت برطــرف می شــود و 
ارتبــاط ظاهــری نیــز میّســر می شــود. اّمــا ارتبــاط ظاهــری کــه مــازم و همــراه آن ارتبــاط حقیقــی 
و باطنــی بــا امــام اســت و ایــن حقیقــت جمــع ارتبــاط ظاهــری و باطنــی بــا امــام در زمــان ظهــور 

محّقــق می شــود.

بنابرایــن، انســان در زمــان غیبــت، بــه لحــاظ ظاهــری در محضــر امــام زمــان نیســت، اّمــا 
حقیقتــاً در محضــر امــام اســت، همان گونــه کــه در دوران حضــور معصومیــن ؟مهع؟ هــم این چنیــن 
بــوده اســت! چراکــه امــام روح عالــم اســت و بــه همــه هســتی احاطــه دارد. لــذا غیبــت، غیبــت از 
ــاً روح عالــم اســت! حقیقــت امــام هیچ وقــت غایــب  بــدن امــام اســت نــه از روح امــام کــه حقیقت
نیســت و ایــن مــا هســتیم کــه چــون از آن حقیقــت غائــب هســتیم، وقتــی امــام در ظاهــر غیبــت 
می کنــد، حضــور امــام را درک نمی کنیــم چراکــه از حقیقــت امــام هــم غایــب هســتیم و اصــل ســّنت 
غیبــت، عبــور دادن از مرتبــه ظاهــری بــرای درک ایــن ارتبــاط باطنــی اســت. چنانچــه تشــبیه بــه 
ــار آن  ــی آث ــده نمی شــود ول ــه شــخص خورشــید دی ــر شــده اســت ک اســتفاده از خورشــید پشــت اب
بــرای همــه محســوس و ملمــوس اســت بــه همیــن جهــت امــام زمــان ؟جع؟ شــخص و بدنــش 

دیــده نمی شــود ولــی حقیقــت امــام حضــور دارد.
1. استاد محمدرضا عابدینی، کتاب ادب عاشقی، فصل ششم.

2. منتخب النوار المضیئه، ص 18.
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شــرایط دوران غیبــت و ازجملــه ابتائــات اجتماعــی، ظــرف ویــژه و شــرایط خــاص بــرای 
ــّنت  ــن س ــدف ای ــد ه ــه می توان ــت ک ــام اس ــر ام ــور در محض ــی و حض ــاط باطن ــن ارتب ــت ای دریاف
الهــی غیبــت را کــه ارتبــاط باطنــی بــا امــام اســت، تحقــق بخشــد و از ایــن طریــق زمینــه ظهــور 
را فراهــم آورد. چراکــه ظهــور بازگشــت بــه دوران قبــل از غیبــت و حضــور ظاهــری در محضــر 
اهل بیــت؟مهع؟ نیســت. زیــرا در آن دوران، مــردم بــه حقیقــت امــام توّجــه نداشــتند و غایــب 
بودنــد و بــه همیــن جهــت غیبــت الزم بــود تــا ارتبــاط بــا حقیقــت باطنــی امــام مــورد توّجــه قــرار 
گیــرد. لــذا ظهــور ارتبــاط تــاّم ظاهــری و باطنــی بــا امــام اســت و وقتــی محّقــق می شــود کــه ارتبــاط 

حقیقــی بــا امــام محّقــق شــود.

فلسفهابتالئاتدرعصرغیبت1 
ابتــاء بــه معنــای آشــکار شــدن باطــن و درون اســت. انســان ها در امتحان هــا و ابتاهــا، 
ــر خــود را آشــکار می کننــد. مؤمــن در ابتــاء و امتحــان الهــی ایمــان خــود  حقیقــت و مافی الّضمی
را بــه منصــه ظهــور می رســاند و آن را تثبیــت و تشــدید می کنــد و مشــرک و کافــر هــم شــرک و کفــر 
خویــش را آشــکار می کنــد. انســان هــم در نعمت هــا و خوشــی ها و هــم در کشــاکش ســختی ها و 

ــا امتحــان می شــود پــس هــم نعمت هــا ابتــا هســتند و هــم ســختی ها. بای

فلســفه وجــودی ابتائــات، رشــد انســان و جامعــه از یک ســو و تمییــز و خالص ســازی مؤمنین 
ــر بــا، بندگــی خــود  ــا صبــر ب از غیــر مؤمنیــن از ســوی دیگــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه مؤمنیــن ب
ــا  ــه چه بس ــی ک ــر مؤمنین ــد و غی ــت می کنن ــود تقوی ــق را در خ ــل اراده ح ــودن در مقاب ــلیم ب و تس
در پوشــش نفــاق و دورویــی در شــرایطی کــه اظهــار ایمــان بــرای آن هــا منفعــت دارد تظاهــر بــه 
ایمــان می کرده انــد، در ابتائــات منفعتــی در تظاهــر بــه ایمــان نمی بیننــد و کفــر آن هــا آشــکار 
می شــود. بــا ایــن نــگاه، ابتائــات و ســختی ها بــرای انســان در مســیر ایمــان، رحمــت و موهبتــی 
الهــی اســت کــه بــا صبــر در مقابــل آن هــا بــه فــرج و گشــایش می رســد. در ایــن مســیر انســان هــم 

بایــد صبــر و تــوّکل کنــد و هــم از خداونــد طلــب رفــع بــا کنــد. 

ُلــوا َو ُیْســَتْخرَُج  َغْربـَ ُصــوا َو ُیَیَّــُزوا َو یـُ این کــه در روایــات مــا فرموده انــد »َل بُــدَّ ِللنَّــاِس ِمــْن َأْن یَُحَّ
ِفــی اْلِغــْرَبِل َخْلــٌق َكِثــٌر«2 مــردم تمحیــص می شــوند و تمییــز داده می شــوند و غربــال می شــوند، 

1. استاد محمدرضا عابدینی، تقریری از سّنت تمحیص در مجموعه دروس مهدویت.
2. الکافی، ج1، ص 073.
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ایــن ســّنت الهــی اســت بــرای محض شــدن و خالص ســازی و روشــن اســت کــه هرچــه ابتائــات 
ــود.  ــدیدتر می ش ــازی ش ــن خالص س ــود ای ــخت تر می ش س

ابتائــات در دوران آخرالزمــان ســرعت پیــدا می کنــد. به طوری کــه گاهــی در لحظه هــای کــم، 
حــوادث زیــاد محقــق می شــود و ایــن امــر بــه خاطــر توانایــی و رشــد انســان ها در ایــن دوران اســت 
کــه قــدرت و تحمــل ایــن حجــم ابتائــات را دارنــد. چراکــه بــا بــرای رشــد انســان و در تحــت اراده 
و تدبیــر الهــی اســت و ابتــاء هــر کــس به انــدازه قــدرت و طاقــت اوســت. لــذا اگــر کســی در دوران 
آخرالزمــان بخواهــد به ســادگی و بی خیالــی زندگــی  خــود را بگذرانــد دچار خســران می شــود، چراکه 
ــات  ــا غفلــت بخواهــد از ایــن ابتائ ــر کســی ب حــوادث پی درپــی و ســنگین محقــق می شــود و اگ
عبــور کنــد، نمی توانــد پابه پــای حــوادث پیــش بیایــد و خــود را بــا زمانــه خویــش هماهنــگ کــرده 

و تکلیــف خــود را در حــوادث انجــام دهــد تــا رشــد الزم بــرای او محّقــق شــود.

هــر چــه بــه زمــان ظهــور نزدیک تــر می شــویم باهــا بیشــتر و ســخت تر می شــود. بعضــی از اولیــا 
ــودن در  ــرای ب ــم ب ــا نمی دانی ــه م ــود ک ــخت می ش ــدر س ــات آن ق ــن ابتائ ــرایط ای ــد: » ش می گفتن
ــا اینکــه بترســیم کــه نکنــد کــه خدای ناکــرده اگــر ایــن دوران را  دوران ظهــور و فــرج دعــا کنیــم ی
درک کنیــم، از ابتائــات و حــوادث جــا بمانیــم. در دوره هــای دیگــر ســالم مانــدن در باها راحت تر 
اســت ولــی در دوران فــرج همچنــان کــه رشــد خیلــی عالی تــر اســت، ســقوط هــم بــه نســبت بیشــتر 

اســت«. 

ــت، در  ــام اس ــور ام ــرج و ظه ــه ف ــیدن ب ــت آن رس ــه غای ــدن ک ــازی و محض ش ــن خالص س  ای
دو ســطح فــردی و جمعــی محّقــق می شــود. اگــر ابتــاء فــردی بــود، بــه ســمت محض شــدن در 
ــر  ــم و اگ ــت می کنی ــی حرک ــردی و انفس ــور ف ــرج و ظه ــمت ف ــه س ــه و ب ــش رفت ــردی پی ــت ف اطاع
ابتــاء جمعــی شــد و در مقابــل آن، طاعــت و عمــل نیــز جمعــی شــد، به ســوی فــرج جمعــی و ظهــور 

در مرتبــه کّلــی حرکــت می کنیــم. 

پــس اینکــه در عائــم ظهــور، ابتائاتــی ذکــر شــده اســت بــرای ایــن اســت کــه مــا رشــد کنیــم و 
به ســوی ظهــور حرکــت کنیــم. البتــه همــه ایــن عائــم هــم حتمی الوقــوع نیســت و تنهــا برخــی 
عائــم ظهــور ذکــر شــده در روایــات حتمــی اســت. یعنــی این طــور نیســت کــه همــه ایــن عائــم 
حتمــاً بایــد محقــق شــوند بلکه برخــی از آن ها مقّدر اســت1 و امــکان وقــوع دارد اّما این گونه نیســت 
ــْفَیاِنیُّ ِمــَن  ــِد اهللَِّ؟ع؟ أَنَّــُه َقــاَل: النِّــَداُء ِمــَن اْلَمْحُتــوِم َو السُّ ــی َعْب 1.  البتــه برخــی از عائــم ذکرشــده کــه محتــوم هســتند مثــًا در روایتــی َعــْن أَِب
ْزَعــٌة ِفــی َشــْهِر َرَمَضــاَن ُتوِقــُظ  ــَماِء ِمــَن اْلَمْحتُــوِم َقــاَل َو فـَ ْتــُل النَّْفــِس الزَِّكیَّــِة ِمــَن اْلَمْحتُــوِم َو َكــفٌّ َیْطُلــُع ِمــَن السَّ اْلَمْحتُــوِم َو اْلَیَمانِــیُّ ِمــَن اْلَمْحتُــوِم َو قـَ

ْفــزُِع اْلَیْقَظــاَن َو ُتْــرِجُ  اْلَفتَــاَة ِمــْن ِخْدِرَهــا. الغیبــه نعمانــی، ص 353. النَّائِــَم َو تـُ
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کــه حتمــاً محّقــق شــود. بــه ایــن معنــا کــه ابتائاتــی بــرای آماده شــدن فــرد و جامعــه بــرای ظهــور 
اســت. لــذا اگــر غایــت و هــدف ایــن  ابتائــات کــه همــان تمحیــص و خالص ســازی و رشــد اســت، 
محّقــق شــود، فلســفه وجــودی ایــن ابتائــات برداشــته می شــود و ایــن ابتائــات چــه در نظــام 
ْبــٍض  َو َل َبْســٍط ِإلَّ َو هلِلَِّ  فــرج فــردی و چــه در نظــام فــرج جمعــی محّقــق نمی شــود. »َمــا ِمــنْ  قـَ
ِفیــِه َمِشــیَئٌة َو َقَضــاٌء َو اْبتِــَاء«1. هیــچ قبــض و بســطی نیســت مگــر اینگــه بــه اراده الهــی اســت و 

ابتایــی اســت بــرای خالص ســازی و محوضــت.

ــدن  ــان و محض ش ــدن ایم ــمت خالص ش ــه س ــت ب ــاری و طاع ــل اختی ــا عم ــه ای ب ــر جامع اگ
پیــش رفــت، ابتائــات و بایایــی کــه بــرای محض شــدن جامعــه الزم اســت و مقــّدر شــده اســت، 
برداشــته می شــود. چراکــه فلســفه وجــودی ایــن ابتائــات محض شــدن و خالص ســازی اســت و 
بــا تحّقــق ایــن هــدف، ضرورتــی بــر وقــوع ایــن ابتائــات وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــان، عائــم غیرمحتومــی اســت کــه بــداء می پذیــرد  بخشــی از ابتائــات مقدمــه ظهــور در آخرالّزم
و می توانــد برداشــته شــود و محّقــق نشــود یــا بالعکــس تشــدید شــود. چــون غایــت ایــن ابتائــات 
محض شــدن و خالص شــدن جامعــه اســت کــه الزمــه و مقّدمــه ظهــور اســت و این ابتائــات در این 
مســیر طریقیــت دارد نــه موضوعیــت. و اگــر غایــت ابتــا محقــق شــود، آن ابتــاء برداشــته می شــود. 

اگــر در راســتای خالص ســازی و محوضــت باشــیم، بــا هــر عملــی و اطاعتــی کــه در مســیر 
شــریعت انجــام می دهیــم، خالص تــر می شــویم و بــه فــرج کــه اوج ایــن خالص شــدن اســت، 
نزدیــک می شــویم. و در نقطــه مقابــل، هــر خطــا و معصیتــی مــا را از خالص شــدن و از فــرج 
دور می کنــد. اگــر در نظــام کمــال فــردی و حرکــت بــه ســمت ظهــور و ماقــات امــام، تعلقــات 
دنیایــی انســان افزایــش یابــد، و انســان از امتثــال امــر فاصلــه بگیــرد، بــرای بازگشــت فــرد مؤمــن 
ــه  ــت ب ــا طاع ــی ب ــر کس ــا اگ ــود ام ــرار داده می ش ــرای او ق ــدائد ب ــات و ش ــان، ابتائ ــض ایم به مح
ســمت محوضــت حرکــت کــرد، آن اتبائــات برداشــته می شــود و حرکــت ســرعت می گیــرد. 
بــه همیــن جهــت اســت کــه انبیــاء ســرعت در ســیر و ســرعت در وصــال و لقــاء و فــرج دارنــد اّمــا 
ــه  ــات ب ــا ابتائ ــوند، ب ــت می ش ــار غفل ــی دچ ــد و گاه ــت می کنن ــزان حرک ــه افتان وخی ــران ک دیگ
مســیر بازگردانــده می شــوند. البتــه ابتــاء بــه باهــا و ســختی ها بــرای انبیــاء و اولیــاء هــم وجــود 
دارد اّمــا ایــن ابتاهــا بــرای کســانی کــه دچــار غفلــت شــوند، بــرای رفــع غفلــت و تطهیــر از گناهــان 

اســت و بــرای انبیــاء و اولیــای الهــی بــرای ترفیــع درجــه اســت. 

1. الکافی، ج 1، ص 251.
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محّبتووالیتمؤمنین،راهاّتصالبهوالیتامامزمان؟جع؟1:
بــا ایــن بیــان، غیبــت امــام زمــان، خــود یکــی از ابتائــات الهــی اســت کــه در آن بایــد صبــر کــرد 
ــا ایــن انتظــار،  ــذا فرموده انــد افضــل اعمــال صبــر و انتظــار فــرج اســت. اّم و انتظــار فــرج کشــید ل
انفعــال نیســت. راه ارتبــاط بــا امــام در عصــر غیبــت وجــود دارد و انســان بایــد خــود را بــه قابلیــت 
ارتبــاط و ماقــات امــام برســاند. اّمــا چگونــه؟ راه هــای مختلفــی وجــود دارد. یکــی از راه هــا رجــوع 
بــه قــرآن اســت کــه بنــا بــر حدیــث ثقلیــن، امــام بــا قــرآن معّیــت دارد و انــس بــا قــرآن، انــس بــا امــام 
را بــه همــراه دارد. یکــی دیگــر از ایــن راه هــا زیــارت و مجالــس ذکــر اهل بیــت؟مهع؟ اســت و البتــه 

یکــی از مهم تریــن راه هــا توّجــه بــه والیــت مؤمنیــن اســت.

والیــت و محّبــت مؤمنیــن پرتویــی از والیــت و محّبــت امــام اســت.2 لــذا اگــر والیــت و محّبــت 
اهل بیــت؟مهع؟ بخواهــد آغــاز شــود، اولیــن اقــدام عملــی بــرای تحّقــق آن والیــت و محّبــت 
مؤمنیــن نســبت بــه یکدیگــر اســت. اگــر صالحیــن و حســنات آن هــا باهم مّتحــد شــوند، از وحدت 
ــوه بیشــتری از والیــت امــام نشــان داده می شــود. حضــرت امــام رضــا؟ع؟ بــه  ایــن ایمان هــا جل
ْعِضِهــْم َعَلــى  َبــاِل بـَ حضــرت عبدالعظیــم حســنی تأکیــد می کننــد کــه از جانــب مــن امــر کنیــد بــه »ِإقـْ
ْربَــٌة إِلَــیّ «3 اگــر شــما بــه دنبــال تقــّرب بــه مــن امــام هســتید، راه تقــرب  ْعــٍض َو اْلُمــزَاَورَِة َفــِإنَّ َذلِــَك قـُ بـَ
بــه مــن، ایــن اســت کــه بــه زیــارت و ماقــات یکدیگــر برویــد و بــه یکدیگــر اقبــال کنیــد! ایــن 
نزدیکــی و اقبــال، صرفــاً نزدیکــی مکانــی نیســت، بلکــه مکانتــی اســت! حضــرت می فرماینــد اگــر 
ــه مــن را به عنــوان امــام خویــش می خواهیــد، راه قــرب مــن ایــن ارتبــاط والیــی میــان  تقــرب ب
مؤمنیــن اســت! بــه همیــن جهــت اســت کــه رعایــت حقــوق مؤمنیــن در ایــن دســت از روایــات بــه 
شــّدت تأکیــد شــده اســت. ازجملــه در همیــن روایــت شــریف امــام رضــا ؟ع؟ بــه جنــاب عبدالعظیــم 
حســنی بــرای شــیعیان، نــکات مهــم و تکان دهنــده ای در مــورد روابــط مؤمنیــن و حقــوق آن هــا 

نســبت بــه یکدیگــر بیــان شــده اســت. 

اصــرار  او  پس ازاینکــه  معّلی بن خنیــس  بــه  خطــاب  صــادق ؟ع؟  امــام  دیگــری  روایــت  در 
ــًا  می کنــد حقــوق مؤمنیــن نســبت بــه یکدیگــر را بدانــد، امــام هفــت حــق را ذکــر می کننــد و نهایت

1. اســتاد عابدینــی، ادب عاشــقی، فصــل هشــتم و مباحــث ارائه شــده در برنامــه ســمت خــدا 89/21/42 در مــورد شــرایط ابتــای اجتماعــی 
کرونا

ــْمِس ِبَــا« و در روایــات دیگــر آمــده کــه ایــن  2. چراکــه در روایــت آمــده اســت کــه »ِإنَّ ُروحَ  اْلُمْؤِمــنِ  َلََشــدُّ اتَِّصــاًل بِــُروِح اهللَِّ ِمــِن اتَِّصــاِل ُشــَعاِع الشَّ
روح اهلل اهــل بیــت؟ع؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت. کوفــی اهــوازی، حسین بن ســعید، المؤمــن، ص 83.

3. شیخ مفید، محمد  بن  محمد، االختصاص، ص 742
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َتنَــا ِبَوَلیَــِة اهللَِّ َعــزَّ َو َجــل «1 اگــر  تَــَك ِبَوَلَیِتنَــا َو َوَلیـَ َعْلــَت  َذلِــَك  َوَصْلــَت  َوَلیـَ می فرماینــد؛ »َفــِإَذا فـَ
ــت  ــه والی ــود را ب ــت خ ــن، والی ــاط مؤمنی ــوق و ارتب ــق حق ــای آوردی از طری ــوق را به ج ــن حق ای
ــد مّتصــل شــده ای. ایــن باالتریــن  ــه والیــت خداون ــا ب ــرده ای و از طریــق والیــت م مــا مّتصــل ک
بشــارت ها اســت کــه رســیدن انســان به غایــت و کمــال حقیقــی خــود اســت. انســان وصــل شــود 
ــه والیــت اهل بیــت؟مهع؟ و والیــت الهــی و از اولیــاءاهلل شــود. ایــن مقــام را در رعایــت والیــت و  ب

ارتبــاط مؤمنیــن قــرار داده انــد!

بنابرایــن اگــر اختالــی در روابــط مــا بــا مؤمنیــن ایجــاد شــود ســبب اختــال در رابطــه بــا 
اهل بیــت؟مهع؟ خواهــد شــد! و اختــال در رابطــه والیــی بــا اهل بیــت موجــب اختــال در والیــت 
ــار خدمــت امــام  ــّرف علی ابن مهزی ــود. در روایــت تش ــی خواهــد ب ــا حق تعال الهــی و نســبت مــا ب
زمــان ایشــان قطــع رحــم و روابــط مؤمنیــن را دلیــل دوری و محجــوب بــودن از امــام بیــان 
فرمودنــد لــذا نمی شــود انســان بــدون توّجــه بــه ایــن روابــط ایمانــی میــان مؤمنیــن بتوانــد رابطــه 

ــد. ــت کن ــت را تقوی ــا اهل بی ــی ب ــی و والی ایمان

رزمایشهمدلیوکمکبهمؤمنین،راهفرجونزدیکشدنبهظهور:
در ماجــرای ماقــات علی ابن مهزیــار بــا امــام زمــان، فرســتاده امــام زمــان از او ســؤال می کنــد 
کــه ای ابوالحســن چــه می خواهــی؟ می گویــد امامــی کــه در غیبــت اســت. فرســتاده جــواب 

می دهــد کــه او در غیبــت نیســت و حجــاب میــان شــما و او اعمــال بــد شــما اســت.

وقتــی علی ابن مهزیــار بــا فرســتاده امــام همــراه شــد و بــه محضــر امــام زمــان رســید، امــام 
فرمودنــد: ای ابوالحســن، مــا شــب و روز منتظــر ورودت بودیــم، چــرا این قــدر دیــر نــزد مــا آمــدی؟

علی ابن مهزیــار عــرض کــرد: آقــای مــن! تاکنــون کســی را نیافتــه بــودم کــه دلیــل و راهنمــای 
مــن به ســوی شــما باشــد.

فرمودنــد: آیــا کســی را نیافتــی کــه تــو را به ســوی مــا راهنمایــی کنــد؟! بعــد انگشــت مبــارک را بــه 
ُْتْ َعَلى ُضَعَفاِء اْلُمْؤِمِننَی، َو  روی زمین کشیده، سپس فرمودند: » َل َو َلِكنَُّكْم َكثَّْرُتُ اْلَْمَواَل، َو َتَبَّ
ْیَنُكْم، َفَأیُّ ُعْذٍر َلُكْم اْلَن؟« نه )این طور نیست!( لکن شما اموالتان را فزونی  َقَطْعُتُم الرَِّحَم الَِّذی بـَ
بخشــیدید، و بــر بینوایــان از مؤمنیــن ســخت گرفتیــد، آنــان را ســرگردان و بیچــاره کردیــد، و رابطــه 

خویشــاوندی را در بیــن خــود بریدیــد )صله رحــم انجــام ندادیــد( دیگــر شــما چــه عــذری دارید؟
1 .کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ط اسالمیه، ج 2، ص 471.
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علی ابن مهزیــار می گویــد عرضــه داشــتم: توبــه، توبــه، عــذر می خواهــم. ایــن رفتــار مــا را 
ببخشــید و نادیــده بگیریــد.1

در روایــت دیگــری اســحاق ابن عّمار از اصحــاب امــام صــادق ؟ع؟ اســت، وقتــی مــال و ثروتــی 
پیــدا کــرد در آن اوضــاع ســخت شــیعیان، بــه خاطــر اینکــه به واســطه رجــوع فقــرای شــیعه شــهرت 
پیــدا می کــرد و حکومــت هــم ممکــن بــود آن هــا را شناســایی و دســتگیر کنــد، دســتور داد که فقــرا را 
متفــّرق کننــد تــا درب منــزل او نیاینــد. وقتــی همــان ســال بــرای انجــام حــج بــه مّکــه مشــرف شــد 
و بــه محضــر امــام صــادق ؟ع؟ رســید حضــرت باحالتــی برافروختــه درحالی کــه از او روی برگردانده 
ــال در  ــه انفع ــت چراک ــرزده اس ــی از او س ــه خطای ــد ک ــه ش ــد. او متوّج ــام او را دادن ــواب س ــود ج ب
ــذا  ــت! ل ــود او اس ــال خ ــه اعم ــوط ب ــود، مرب ــی نمی ش ــامل کس ــت او ش ــر محّب ــدارد و اگ ــام راه ن ام
بــه امــام عرضــه داشــت »ُجِعْلــُت  ِفــَداكَ  َمــا الَّــِذی  َغــرََّ َحالِــی  ِعْنــَدَك؟« فدایتــان شــوم! چــه چیــزی 
حــال مــرا پیــش شــما تغییــر داده اســت؟ یعنــی مــن چــه کــرده ام کــه مســتحّق نــگاه پرمهــر شــما 
َُك َعَلــى اْلُمْؤِمِنــنی!« تغییــر رفتــار و حــال تــو در نســبت  َغــرُّ نیســتم! حضــرت بافاصلــه فرمودنــد: »تـَ
ــا امــام  ــا این کــه اســحاق ابن عمار به زعــم خــود بــرای ایــن رفتــار عــذر داشــت، اّم ــا مؤمنیــن!2 ب ب
بابیــان حقایقــی از رابطــه مؤمنیــن در ادامــه فرمایشــات خــود، اهمّیــت ایــن رابطــه بــا مؤمنیــن را 
به گونــه ای بیــان کردنــد کــه گویــی این چنیــن عذرهایــی بــرای برهــم زدن ایــن رابطــه پذیرفتــه 

نیســت! و او بایــد تدبیــری می کــرد کــه ایــن رابطــه مختــل نگــردد.

امــام صــادق ؟ع؟ در ایــن روایــت شــریف یــک اصــل و قاعــده کلّــی بیــان نموده انــد و آن ایــن 
اســت کــه تغییــر رابطــه بــا مؤمنیــن منجــر بــه تغییــر رابطــه بــا امــام می شــود. والیــت و رابطــه 
مؤمنیــن، نســبت مســتقیم بــا رابطــه والیــی بــا امــام دارد. ایــن قاعــده همــه شــئون زندگــی فــردی 
و اجتماعــی مؤمنیــن را در برمی گیــرد و حّتــی بــه ســاحت های سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی در 

تعامــات درون یــک جامعــه یــا ارتبــاط دو جامعــه بــا یکدیگــر نیــز کشــیده می شــود.

ایــن رعایــت حقــوق و محّبــت از والدیــن و ارحــام انســان شــروع می شــود و ســپس دایــره آن 
بــه بســتگان نســبی و ســببی و بعــد هــم بــه بــرادران و خواهــران ایمانــی توســعه می یابــد. البتــه 
اگــر والدیــن و ارحــام انســان از مؤمنیــن و شــیعیان باشــند، کــه عمــوم مــا این گونــه هســتیم، ایــن 
ــا  ــبی، ب ــاوندی نس ــری و خویش ــّوت ظاه ــّوت و اخ ــه اب ــه رابط ــود! چراک ــنگین تر می ش ــوق س حق

رابطــه اخــّوت ایمانــی و نســبت ایمانــی منطبــق می گــردد..
 1. طبری آملی صغیر، محمد ابن جریر، دالئل االمامه، ص 145-935.

 2. مجلسی )عالمه(، محمدباقر، بحاراالنوار، ج5، ص 323.
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ــاَل ِإَل  َع ــاجُ  َرُســوُل اهللَِّ تـَ ــد: »اْلُمْؤِمــنُ  اْلُمْحَت در روایتــی از امــام صــادق  ؟ع؟ هســت کــه فرمودن
اْلَغِنــیِّ اْلَقــِویِّ َفــِإَذا َخــرََج الرَُّســوُل ِبَغــْرِ َحاَجِتــِه ُغِفــَرْت ِللرَُّســوِل ُذُنوبُــُه َو َســلََّط اهللَُّ َعَلــى اْلَغِنــیِّ اْلَقــِویِّ 
ْنَهُشــه «1 مؤمــن محتــاج، فرســتاده خداونــد متعــال نــزد توانگــر نیرومنــد اســت و اگــر آن  َشــَیاِطنَی تـَ
رســول نیازمنــد، بــدون دریافــت حاجــت از نــزد آن غنــی و توانگــری کــه می توانســت حاجــت او 
را اجابــت کنــد بازگــردد، خداونــد گناهــان آن مؤمــن محتــاج را می آمــرزد و بــر آن توانگــر نیرومنــد، 
شــیاطین را مســّلط می ســازد کــه بــه او گزنــد رســانند و او را از مســیر هدایــت دور ســازند! و مؤمــن 
هــم در ایــن روایــات، همــه مراتــب را شــامل می شــود! نــه اینکــه تنهــا مراتــب عالــی ایمــان منظــور 
باشــد. ارتبــاط بــا حضــرات؟مهع؟ را در حاجــات مؤمنیــن بایــد بیابیــم. خــود ایــن ابتــای اجتماعــی 
می توانــد محملــی بــرای رفــع حوائــج مؤمنیــن باشــد. ایــن حوائــج هــم تنهــا بــه حوائــج مــاّدی 
محــدود نمی شــود! نیــاز مالــی، نیــاز معرفتــی، نیــاز مشــورتی و ... مؤمنیــن و حتــی یــک التمــاس 

دعــا بــرای رفــع بیمــاری و غــم و انــدوه و ... آنــان را می توانــد شــامل شــود. 

]مقــام معظــم رهبــری در اولیــن مواجهه هــا بــا ابتــای کرونــا فرمودنــد: »یــک قضّیــه ای اســت 
پیش آمــده، یــک مّدتــی اســت -مّدتــی کــه ان شــاءاهلل خیلــی طوالنــی نخواهــد بــود- ایــن بــرای 
ــی کــه مــا در ایــن  کشــور وجــود خواهــد داشــت، بعــد هــم رخــت برمی بنــدد و مــی رود. تجربّیات
زمینــه بــه دســت می آوریــم و فعالیتــی کــه مــردم می کننــد، دســتگاه ها می کننــد و درواقــع یــک 
رزمایــش عمومــی در ایــن زمینــه انجــام می گیــرد، ایــن می توانــد یــک دســتاورد باشــد. اگــر ایــن 
دســتاوردها را داشــته باشــیم، بــا بــرای مــا تبدیــل می شــود بــه نعمــت، تهدیــد تبدیــل می شــود 
بــه فرصــت؛ کــه خوشــبختانه مــن شــنیدم در مــردم هــم از ایــن قبیــل همکاری هــا و محّبت هــا 
زیاد هســت. فرض بفرمایید که دکان دار بیرون دکانش در خیابان، شــیر آب گذاشــته و وســایل 
شــوینده گذاشــته کــه رهگذرهــا اگــر مایل انــد بیاینــد آنجــا دستشــان را صابــون بزننــد -من بــاب 
مثــال- خــب این هــا خیلــی بــا اهّمّیــت اســت. یــا فــان پرســتار، عروســی خــودش را عقــب 
انداختــه بــرای این کــه بتوانــد بــه ایــن کار برســد؛ یــا بعضی هــا کمک هــای مالــی مثــاًل درمجمــوع 
می کننــد؛ این هــا بســیار کارهــای خوبــی اســت. ایــن درواقــع یــک رزمایــش عمومــی مردمــی و 
دســتگاه های ذی ربــط اســت کــه ان شــاءاهلل امیدواریــم دســتاورد خوبــی بــرای کشــورمان داشــته 
باشــد«.2 روز عیــد نیمــه شــعبان نیــز بــا اشــاره بــه مصادیــق دیگــری از ایــن نحوه مواجهــه ازجمله 
طــرح قربانــی گوســفند در همــه محــات یک شــهر بــرای نیازمندان، بــه راه انداختــن کارگاه تولید 

1  . مجلسی )عامه(، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 27، ص 671.
2  .مقام معظم رهبری، 8931/21/31
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ماســک، قرارگاه هــای طــّاب و نیروهــای جهــادی بــرای ضدعفونــی شــهرها، بخشــش اجــاره 
توّســط مــّاکان بــه مســتأجران بــا وســاطت معتمدیــن در شــهرها و ....  درخواســت نمودنــد ایــن 
رزمایــش بــا کمــک بــه مؤمنیــن محتــاج امتــداد یابــد و از آن بــه »رزمایشــی بــرای کمــک مؤمنانــه 
بــه نیازمنــدان« در مــاه مبــارک رمضــان تعبیــر نمودنــد. و فرمودنــد »عــّده ای هســتند کــه در ایــن 
شــرایط و در ایــن اوضــاع حقیقتــاً زندگی شــان به ســختی قابــل گــذران اســت و نمی تواننــد زندگــی 
معمولــِی عــادِی خودشــان را اداره کننــد؛ مردمــی کــه دستشــان بــاز اســت و توانایــی دارنــد بایســتی 
در ایــن زمینــه فّعالّیــت وســیعی را شــروع کننــد. در صلــوات شــریف »َشــَجرَُة النُّبُــوَّة« می خوانیــم: َو 
ــعَت َعَلــیَّ ِمــن َفضِلــَک ... َو َاحَییَتنــی  َتــَت  ِظلِّــک؛  َت  َعَلیــِه ِمــن ِرزِقــَک ِبَــا َوسَّ ــرَّ ارزُقنــی ُمواســاَة َمــن قـَ
یعنــی ایــن یکــی از کارهــای الزمــی اســت کــه بایســتی انجــام بگیــرد؛ به خصــوص کــه مــاه رمضــان 
ــه مســتمندان  ــاه کمــک ب ــار اســت، م ــاه ایث ــاه انفــاق اســت، م ــاه رمضــان، م در پیــش اســت. م
اســت؛ چــه خــوب اســت کــه یــک رزمایــش گســترده ای در کشــور بــه وجــود بیایــد بــرای مواســات 
و همدلــی و کمــک مؤمنانــه بــه نیازمنــدان و فقــرا کــه ایــن اگــر اّتفــاق بیفتــد، خاطــره ی خوشــی را 
از امســال، در ذهن هــا خواهــد گذاشــت. مــا بــرای اینکــه ارادتمــان بــه امــام زمــان ثابــت بشــود، 
بایســتی صحنه هــا و جلوه هایــی از جامعــه ی مهــدوی را خودمــان بــه وجــود بیاوریــم کــه عــرض 
کردیــم، جامعــه ی مهــدوی، جامعــه ی قســط و عــدل اســت و جامعــه ی عــّزت اســت، جامعــه ی 
علــم اســت، جامعــه ی مواســات و بــرادری اســت؛ این هــا را بایســتی مــا در زندگــی خودمــان تحّقق 
ببخشــیم، به قــدر امــکان خودمــان؛ ایــن مــا را نزدیــک می کنــد«.1 در ایــن بیــان به طــور صریــح 
رابطــه ایــن مواســات و همدلــی بــا ظهــور تبییــن شــده اســت. و لــذا ایــن رزمایــش همدلــی و کمــک 
ــا اســت کــه مــا را بــه ظهــور و  مؤمنانــه بــه نیازمنــدان، یــک راهــکار حقیقــی عبــور از ابتــای کرون

جامعــه مهــدوی نزدیــک می کنــد[.2

البتــه ایــن رابطه هــای ایمانــی همیشــه بــرای مــا مقــدور بــوده امــا یــک وقتــی هــم ممکن اســت 
بــه لحــاظ ظاهــری از جهــت منــع و لزومــی کــه شــرعاً و عقــاًل هســت، از برخــی مــراودات و روابــط 
محــروم شــویم. مثــل اآلن به واســطه ایــن عارضــه ویــروس کرونــا مــراودات مــا محدودشــده ولــی 
قــدری از ایــن مــراودات باقــی اســت، بایــد آن میــزان کــه ممکــن اســت را قــدر بدانیــم و ایــن روابــط 
را مســتحکم کنیــم. اگــر کســی در خانــه هســت، روابــط خانوادگــی افــرادی کــه در خانــه بــا همدیگــر 
هســتند را رعایــت کنــد. اگــر بــرای او امــکان دارد از نیازمنــدان و کســانی کــه کسب وکارشــان 

1  .مقام معظم رهبری، 9931/1/12
2  .این بند از متن، از استاد عابدینی نیست و به عنوان مستند بیان ایشان در فرمایشات رهبر معظم انقاب در کروشه آورده شده است.
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تعطیل شــده در خویشــان و همســایگان بــا کمــک مالــی بــا رعایــت ماحظــات حفــظ آبــرو و عــّزت 
مؤمــن و به نحوی کــه حتــی او متوّجــه نشــود، از مؤمنیــن تفّقــد کنــد. انســان اگــر جایــی کــه مقدور 
هســت را قــدر دانســت، بــه هــر دلیلــی کــه ایــن محدودیــت ایجادشــده، چــه مقصــر باشــیم چــه 
نباشــیم، اگــر مقــداری کــه مقــدور اســت درســت انجــام دادیــم خــدای ســبحان فرمــوده اســت 
تمــام رحمت هایــی کــه در ارتبــاط عمومــی بــود را بــرای شــما جبــران می کنــم. اگــر امــکان نــدارد 
ارتبــاط حضــوری داشــته باشــیم، بــا پیامــک و تلفــن ارتبــاط داشــته باشــیم. می شــود از هــم تفقد 
کــرد و احوال پرســی کــرد و در همیــن ارتباطــات بــه یــاد نیازمنــدان و کســانی کــه در ایــن شــرایط 
گرفتارشــده اند، بــود. اگــر در ایــن دوره ای کــه محرومیــت ایجادشــده، ایــن حجــاب عــادت 
شکســته شــود و انســان حســرت بخــورد چــرا ایــن رابطه هــا را نــدارد. اگــر انســان متنبــه شــود 
و ایــن رابطه هــای مؤمنانــه را بیش ازپیــش قــدر بدانــد و تــا جایــی کــه می توانــد محقــق کنــد 
خداونــد گذشــته ای کــه ممکــن اســت بــرای برخــی از مــا به غفلــت نســبت بــه حقــوق مؤمنیــن 

گذشــته اســت را هــم جبــران می کنــد.

لــذا ایــن ابتــا، به نوعــی تحّقــق ســّنت غیبــت اســت میــان مؤمنیــن، و ایــن یــک انتقــال 
بــرای مــا دارد بــه ایــن معنــا کــه بــا غیبــت روابــط فیزیکــی و ظاهــری بــه آن روح روابــط ایمانــی 
ــار هــم  کــه موجــب شــکل گیری والیــت مؤمنیــن می شــود، متوّجــه شــویم. چراکــه گاهــی مــا کن
ــه و دوری ظاهــری فرصتــی اســت کــه  ــم. ایــن شــرایط فاصل ــر نداری هســتیم امــا از یکدیگــر خب

ــه هــم نزدیــک شــود و روابــط ایمانــی میــان مــا شــکل بگیــرد.  قلب هــا و روح هــا ب

انتقــال دیگــر ایــن اســت کــه متوّجــه غایــب بــودن خــود از محضــر امــام شــویم. مــا در غیبــت 
امــام زمــان هســتیم امــا گاهــی ایــن غیبــت بــرای مــا عادت می شــود و توجــه به اینکــه این غیبت 
واقع شــده، نداریــم. ایــن جریــان کــه پیــش می آیــد اگــر یــک راه انتقالــی شــد کــه یکــی از عادت هــا 
ــان ؟جع؟  ــام زم ــدار ام ــه از دی ــی ک ــه محرومیت ــت، ب ــن هس ــا مؤمنی ــدار ب ــت در دی ــه غیب از اینک
ــر ایــن حــال حســرت در  داریــم منتقــل شــویم. چــه برکاتــی را در غیبــت از دســت می دهیــم. اگ
وجــود انســان ایجــاد شــود جبــران حســرت هایی می شــود کــه انســان در گذشــته بایــد می خــورد 
و بــا آه فــراق، خــود را بــه وصــال نزدیــک می کــرد، اّمــا حســرت نخــورده اســت. خــدای ســبحان 
ــا حجــاب عــادت ایجــاد نشــود، بدتریــن حجاب هــا، حجــاب  ــرار داده ت ــم تضــاد ق ــم را عال عال
عــادت اســت کــه رحمــت را بــرای انســان، نقمــت می کنــد. گاهــی نقمــت را بــرای انســان عــادت 
می کنــد. وقتــی یــک تفــاوت و تغییــری ایجــاد می شــود همیــن تفــاوت می توانــد انتقــال بــه عبــور 
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از حجــاب عــادت باشــد، کــه انســان اّواًل همیــن نعمــت ارتبــاط بــا مؤمنیــن و در مرتبــه باالتــر نبــود 
نعمــت حضــور امــام را احســاس کنــد و حســرت ایــن فــراق ایجاد شــود. ان شــاءاهلل خدای ســبحان 
محبــت مــا را نســبت بــه دوســتانش بیشــتر کنــد، حجــاب عــادت عــدم حضــور ولــی اش بــرای مــا 
عــادت نشــود. بــه بیــان قــرآن، همــراه ســختی حتمــًا راحتــی اســت، اگــر حــق ســختی را درســت 
رعایــت کنیــم، ان شــاءاهلل خــدای ســبحان همــراه بــا ســختی کــه ملــت و مؤمنیــن تحمــل می کنند 
گشــایش هایی را ایجــاد کنــد و ســال 99 راحتی هــای زیــادی از جانــب خــدا بــرای مــا ایجــاد شــود.
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رزمایش جمعی تنها راه مواجهه با ابتالء کرونا
حسینقاسمی
پژوهشگر هسته »منظومه فکری عالمه طباطبایی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

جامعــه اســامی در مســیر حرکــت و پیشــرفت خــود، در برهه هــای مختلــف تاریخــی، همــواره 
درگیــر مســائل و امتحاناتــی بــوده اســت کــه ظرفیت هــای گوناگــون جامعــه را بــه بوتــه آزمایــش 
گذاشــته و جامعــه را قدم به قــدم بــه ســمت فعلّیــت بخشــیدن اســتعدادهای خــود و شــکوفایی 
آن هــا ســوق داده اســت. ایــن مســائل و ابتائــات عمدتــاً از یــک الیــه اجتماعــی یــا یــک منطقــه 
جغرافیایــی یــا حتــی یــک گــروه اجتماعــی آغازشــده اند و رفته رفتــه بــه یــک مســئله         فراگیــر 
اجتماعــی کــه همــه ســطوح و الیه هــای جامعــه را درگیــر کــرده اســت، تبدیل شــده اند. بنابرایــن 
نقطــه آغــاز و حــدوث ایــن ابتائــات ممکــن اســت بــه همــه جامعــه مرتبــط نبــوده و تنهــا طیــف 
خاّصــی را درگیــر کنــد، امــا به حکــم زندگــی اجتماعــی، ســختی ها همچــون راحتی هــا، بــه زندگــی 
همــه افــراد اجتمــاع مرتبــط می شــود و »بــاء« کلّ جامعــه را بــا شــّدت و ضعف هایــی مــورد ابتــاء 

و آزمایــش قــرار می دهــد.

ازجملــه ایــن مســائل و امتحانــات، شــیوع ویــروس کرونا در ســطح ســامت جامعه ماســت که 
منشــأ آن از مســائل حــوزه ســامت و بهداشــت و درمــان آغــاز شــد، امــا رفته رفتــه مرزهــای حــوزه 
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ســامت را درنوردیــده و بــا پیــدا کــردن ابعــاد مختلــف اجتماعــی، امــروز همــه ســطوح جامعــه را 
درگیــر نمــوده اســت. کرونــا امــروز صرفــًا یــک مســئله         حــوزه ســامت کشــور تلّقــی نمی شــود؛ بلکــه 
اکنــون مــا بــا یــک ابتــای جمعــی مواجــه هســتیم و نمی توانیــم از اثــرات اجتماعــی و سیاســی آن 
غافــل باشــیم. البتــه توّجــه بــه ریشــه های اصلــی و حقیقــت ایــن ابتــاء، می توانــد بــه تحلیــل مــا 
از اثــرات آن عمــق بخشــیده و نقــاط تاریــک و نامفهــوم آن را بــرای مــا روشــن و گویــا ســازد و متعاقبًا 

مواجهــه صحیــح بــا ایــن ابتــاء و ابتائــات مشــابه را مشــّخص کنــد.1

بالء،لطفیالهیبرایانسان
آســایش و آرامــش، آن چیــزی اســت کــه همــه مــا در جســتجوی آن زندگــی می کنیــم و از چیزی 
کــه نعمــت آرامــش مــا را بــه چالــش بکشــاند، گریزانیــم. همــه مــا از چهــره ســختی و مشــّقت بایــا و 
امتحانــات کراهــت داشــته و اولیــن چیــزی کــه از ایــن ابتائــات برایمــان پررنــگ می شــود همیــن 
ــاء  ــت ب ــا حقیق ــت. ام ــیده اس ــش کش ــه چال ــا را ب ــوب م ــایش مطل ــه آس ــت ک ــه آن اس ــره اّولی چه
همیــن چهــره و ظاهــر اولیــه آن نیســت و »بــاء« و »ابتــاء« در قامــوس الهــی، غایــت و ســاختار 

متعالی تــری دارد.

مرحــوم عامــه طباطبایــی بــا اســتفاده از آیــات قــرآن کریــم، حقیقــت بــاء و امتحــان را ســّنت 
و هدایــت خاّصــه الهــی و از الطــاف خاّص حق بــرای انســان معّرفی می کننــد. توضیح آن اســت که 
خــدای متعــال به حکــم »الَّــِذی َأْعطــى  ُكلَّ َشــیْ ٍء َخْلَقــُه ُثَّ َهــدى « همــه موجــودات را بــه هدایــت 
عاّمــه خویــش وجــود بخشــیده و خلــق نمــوده اســت و تمــام اســباب و لــوازم موردنیــاز در راســتای 
قابلّیت هــا و ظرفّیت هــای هــر شــیء را بــه او عطــا کــرده تــا آن موجــود بــه کمــال الیــق خــود برســد 
و ااّل نقصــان و بیهودگــی بــه خلــق راه می یافــت و آفرینــش خــدای حکیــم مختــل می شــد. تمــام 

آفرینــش ذیــل هدایــت عــاّم الهــی رو به ســوی کمــال دارد و ایــن ســّنتی تخلف ناپذیــر اســت.

در میــان مخلوقــات، انســان چــون موجــودی دارای آگاهــی و اختیــار اســت و برخــاف ســایر 
موجــوداِت فاقــِد اختیــار، کمــال او بــا افعــال و اعمــال ارادی و اختیــاری محقــق می شــود، عــاوه 
ــا بتوانــد اســتعدادهای اختیــاری خــود  ــه، نیازمنــد یــک هدایــت خاّصــه اســت ت ــر هدایــت عاّم ب
ــا  ــه شــکوفایی رســانده و خداگــون شــود. یعنــی او نیازمنــد زمینه هــای اســت ت ــا اراده خــود ب را ب

1 . عمــده مباحــث نظــری و معرفتــی ایــن یادداشــت، برگرفتــه از مباحــث و آثــار مرحــوم عامــه طباطبایــی می باشــد و نگارنــده تــاش کــرده از 
داالن منظومــه فکــری ایشــان بــه مــدل مواجهــه صحیــح بــا ابتــاء اجتماعــی کرونــا رهنمــون گــردد.
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اســتعدادهای اختیــاری انســان را بــه بوتــه آزمایــش گذاشــته و انســان بــا اراده خــود آن هــا را بــه 
فعلّیــت برســاند.

سلســله دســتورات تشــریعی و سلســله حــوادث فــردی و اجتماعــی متکّفــل ایــن هدایــت ویــژه 
انســان شــده و از آن هــا بــه »بــاء« تعبیــر می شــود. به عبارت دیگــر، انســان بــرای شــکوفایی 
اســتعدادها در حیــات ارادی و اختیــاری خــود نیازمنــد زمینه هــای تکوینــی و هدایــت خاّصــه ای 
بــوده اســت کــه در ضمــن شــریعت و حــوادث فــردی و اجتماعــی همــه آن شــرایط و اقتضائــات 
تأمین شــده اســت تــا انســان کمــال ویــژه خــود را بــه ظهــور برســاند. بنابرایــن، حــوادث و بایــای 
فــردی و اجتماعــی به مــوازات شــریعت الهــی و در تطابــق و هماهنگــی کامــل بــا آن، لطف خدای 
ــی او  متعــال و هدایــت خاّصــه او بــرای رشــد و کمــال ویــژه انســان اســت و به عنــوان عامــل ترّق
به حســاب می آیــد.1 مبــدأ صــدور بــاء، لطــف و رحمــت الهــی اســت و خطــای تحلیلــی مــا ایــن 
اســت کــه آن را بــه ســطح مشــّقت ظاهــری تقلیــل داده و ظرفیت هــای ویــژه آن را کــه قــرار بــود در 

جهــت رشــد انســانی قــرار گیــرد، نادیــده گرفتــه و در حقیقــت نابــود می کنیــم.

بالء،مسیرخاّصتطهیروخالصسازیمؤمنین
»بــاء«، بــه معنــای آشــکار شــدن مکنونــات یعنــی امــور پنهــان و درونــی انســان معرفی شــده 
اســت.2 منظــور از امــور پنهانــی، صفــات درونــی انســان اســت. ایــن صفــات ممکــن اســت از ســنخ 
صفــات حمیــده ازجملــه؛ صبــر، اطاعــت، شــکر یــا از ســنخ صفــات رذیلــه انســانی همچــون تمــّرد، 
ــکات درونــی خــود را  ــاء و امتحــان، اوصــاف و مل ــا ب عصیــان، کفــر و... باشــد. یعنــی انســان ب
بیــرون می ریــزد و حقیقــت خــود را آشــکار می کنــد. لــذا این گونــه بــا انطبــاق ظاهــر و باطــن، 
انســان بــه ســمت یک رنگــی و خالــص شــدن ذات خــود حرکــت می کنــد و ایــن صفــات مکنونــه و 
پنهــان از الیه هــای درونــی انســان بــه عرصــه عمــل و ظهــور کشــیده می شــود و انســان بــه اصــل و 
حقیقــت خــود نزدیــک می شــود. بنابرایــن مکانیــزم بــاء و امتحــان، خالص ســازی انســان و وارد 

ســاختن انســان بــه مرحلــه جدیــد ایمانــی اســت.

انســانی کــه در مواجهــه بــا دســتورات شــریعت، مختــار اســت و می توانــد از آن هــا تبعیــت کــرده 
یــا تمــّرد نمایــد؛ بــه همیــن قیــاس در مواجهــه بــا وقایــع و حــوادث تکوینــی عالــم، بــا اختیــار خــود 

1. عامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج4، صص63-23.
2. »االبتــاء و البــاء بمعنــی واحــد تقــول: ابتلیتــه و بلوتــه بكــذا، أی امتحنتــه و اختبتــه، إذا قدمــت إلیــه أمــرا أو أوقعتــه فــی حــدث فاختبتــه بذلــك 

و اســتظهرت ما عنده من الصفات النفســانیة الكامنة عنده«؛ عامه طباطبایی، تفســیر المیزان، ج1، ص862 
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و بــا انجــام عمــل صالــح مؤمنانــه یــا عمــل غیــر صالــح، اســتعدادهای درونــی خــود را در جانــب 
ــا در  ــا شــقاوت بــه فعلّیــت می رســاند و رفته رفتــه حقیقــت خویــش را آشــکار می کنــد ت ســعادت ی
نظــام هســتی، خبیــث از طّیــب و مؤمــن از کافــر تمییــز و تفکیــک پیداکــرده و کمــال هــر طایفــه ای 
ــد،  ــط کــه ســطحی از ایمــان و شــعبه هایی از نفــاق دارن آشــکار شــود. در ایــن میــان افــراد متوّس
در بایــا بــه ســمت تقویــت و تشــدید ایمــان و خلــوص آن یــا بــه ســمت دوری از ایمــان و خالــص 

شــدن در کفــر پیــش می رونــد. 

بنابرایــن ابتــاء در برشــی از تحلیــل، آشــکار کــردن صفــات و عقایــدی اســت کــه فــرد یــا جامعــه 
بــه آن هــا متلّبــس بــوده و بــا ظاهــر شــدن آن هــا بــه رشــد او و ســیر مراحــل بعــدی کمــک خواهــد 
کــرد. البتــه ایــن رشــد ممکــن اســت در جانــب ســعادت یــا حتــی شــقاوت باشــد امــا خاصّیــت ابتاء، 
همــواره خالص ســازی و محــض شــدن یــا همــان »ســّنت محوضــت و تمحیــص1« اســت.2 فلــذا 
بــاء در راســتای ســّنت تمحیــص و غربال گــری الهــی تعریــف می شــود و همان طــور کــه در ســطح 
فــردی، فــرد را بــه ســمت خلــوص در ســعادت یــا شــقاوت حرکــت می دهــد، جامعــه را در مراحــل 
مختلــف بــه ســمت خلــوص و جداســازی ســره از ناســره به پیــش می بــرد و ایــن نیــز ازجملــه 
ــه الهــی در جانــب رشــد انســان ها تلقــی می شــود، چراکــه اگــر بــاء  الطــاف الهــی و هدایــات خاّص

و آزمایــش در نظــام آفرینــش تعبیــه نمی شــد، ســرعت رشــد و ســیر انســان بســیار پایین تــر بــود.

درواقــع، بــاء بــه انســان ســرعت ســیر می دهــد و بــه قیــاس عظمــت بــاء، ســیر و رشــد انســانی 
تفــاوت ســرعت یافتــه و انســان بــا شــتاب بیشــتری وارد مراحــل کمالــی خــود می شــود. اگــر ایــن 
لطــف و عنایــت الهــی نبــود، بســیاری از اســتعدادهای انســانی در دوره حیاتش مــورد آزمایش قرار 
نمی گرفــت و او نرســیده و کال! از ایــن دنیــا می رفــت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر مقــدار بــه 
عصــر ظهــور امــام عصــر نزدیــک می شــویم، شــّدت و کثــرت ابتائــات افزایــش می یابــد تــا مؤمــن 
و مشــرک بــه ســمت خلــوص رفتــه و مؤمنیــن  خالــص، آمادگــی بیشــتری بــرای همراهــی امــام 

معصــوم داشــته باشــند.

بنابرایــن بــاء، عنایــت خــاّص الهــی بــر انســان اســت و ایــن حقیقــِت »البــاء للــولء«3 مهربانی 
و عطوفــت خــاّص الهــی بــرای مؤمنیــن  اســت. خــدای متعــال در آیــه 33 ســوره مبارکــه زخــرف 
ِمــْن  ِلُبُیوِتِْم ُســُقًفا  ِبلرَّْحَــِن  َیْكُفــُر  ِلَمــْن  َلََعْلنَــا  َواِحــَدًة  ُأمَّــًة  النَّــاُس  َیُكــوَن  َأْن  »َولَــْوَل  می فرمایــد: 

1. ن.ک: استاد محمدرضا عابدینی، قدم عاشقی، ص 93 و ص 741.
2. عامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج4، ص 83.

3. شــهید ثانــی، شــرح مصبــاح الشــریعه، ص 653 - همچنیــن مضمــون ایــن مطلــب در روایــات متعــددی از جانــب معصومیــن؟مهع؟ 
ذکرشــده اســت. بــرای مثــال، ر.ک. الکافــی، ج2، ص252، بــاب شــّدة ابتــاء المومــن.
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ٍة َوَمَعــارَِج َعَلْیَهــا َیْظَهــُروَن« اگــر آن نبــود کــه مــردم بــه کفــر کشــیده شــوند، بــرای آنــان کــه بــه  ِفضَّ
ــر مؤمنــان  ــرار می دادیــم.1 یعنــی اگ ــد، ســقف خانه شــان را از نقــره ق خــدای رحمــان کفــر ورزیدن
دچــار اشــتباه در تحلیــل نمی شــدند، این گونــه کافــران را در آســایش قــرار می دادیــم و مؤمنیــن  را 

در آغــوش خــود بــا ابتــاء و ســختی مضاعــف بــه رشــد و کمــال الیــق خــود می رســاندیم.

شــناخت حقیقــت بــاء و این کــه هــر ابتایــی در دل خــود، لطــف و عنایتــی خــاّص از جانــب 
ــود  ــث می ش ــد، باع ــت ده ــد حرک ــازی و رش ــمت خالص س ــه س ــا را ب ــت م ــرار اس ــت و ق ــی اس اله
مواجهــه مــا بــا بــاء، فّعاالنــه و ســازنده شــده و هــر بــاء اجتماعــی را یــک »رزمایــش« بــرای جامعــه 
تلّقــی کنیــم. یعنــی هــر بــاء را پلــی بــرای ســاختن خــود و جامعــه بدانیــم و بــه دنبــال شــکوفایی 
اســتعدادهای خاّصــی در آن باشــیم. بــاء را فرصتــی بدانیــم کــه می توانــد جامعــه را بــه کمالــی 

برســاند کــه در اوقــات معمولــی امکان پذیــر نبــوده اســت.2

غایتبالء،عبورازاسبابظاهریوتوجهبهحقایقهستی
ــه نبــی اکــرم و   خــدای متعــال در ســوره مبارکــه انعــام، خطــر و آســیب اجتماعــی شــایعی را ب
اّمــت ایشــان گوشــزد می کنــد کــه مــا نیــز در رصــد همیــن آفــت هســتیم. قــرآن کریــم می فرمایــد: 
َتَضرَُّعــونَ «3. قــرآن کریــم  ــرَّاِء َلَعلَُّهــمْ  یـَ ْبِلــَك َفَأَخْذانُهــْم ِبْلَبْأســاِء َو الضَّ »َو َلَقــْد َأْرَســْلنا ِإل  ُأَمــٍم ِمــْن قـَ
خطــاب بــه نبــّی خاتــم صلوات اهلل علیــه، می فرمایــد کــه جوامــع دینــی ســابق، در امتحــان والیت 
در نســبت بــا انبیــاء و اولیــای خــود، بــه ســختی هایی از قبیــل فقــر، قحطــی، مریضــی یــا بایایــی 
طبیعــی مثــل زلزلــه و ســیل و... مبتــا شــده اند، امــا به جــای توجــه بــه حقیقــت و فلســفه ایــن 
ابتائــات، تنهــا بــه اســباب مــاّدی و ظاهری دفع این باء مشــغول می شــدند و در مرتبــه توّجه به 

ــه، متوّقــف شــده و دچــار خلــود در ارض می شــدند. اســباب ظاهرّی

َتَضرَُّعــوَن«.  غایــت حقیقــی ایــن بایــا طبــق همیــن آیه برای انســان عبــارت اســت از: »َلَعلَُّهــمْ  یـَ
یعنــی تضــّرع و خشــّیت در مقابــل حقیقــت اصلــی آفرینــش و تقّطــع اســباب انــس گرفتــه بــرای 
ــاّدی بــه آن پنــاه  ــاً نقطــه مقابــل چیــزی اســت کــه انســان م انســان. درواقــع، فلســفه بــاء دقیق

ــار از مواهــب مــادی( ســبب نمی شــد کــه همــه مــردم امــت  . ســوره مبارکــه زخــرف/ آیــه 33. )ترجمــه آیــت اهلل مــکارم: اگــر )تمّکــن کّف  1
واحــد )گمراهــی( شــوند، مــا بــرای کســانی کــه بــه )خداونــد( رحمــان کافــر می شــدند خانه هایــی قــرار می دادیــم بــا ســقف هایی از نقــره و 

ــد.( ــاال رون ــه از آن ب نردبان هایــی ک
.بــه تعبیــر شــهید بزرگــوار، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی: »مــن باتجربــه ایــن را می گویــم؛ میــزان فرصتــی کــه در بحران هــا وجــود دارد، در   2

خــود فرصت هــا نیســت؛ امــا شــرط آن ایــن اســت کــه نترســید، نترســیم و نترســانیم.«
3 . سوره مبارکه انعام، آیه 24.
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بــرده و تــاش می کنــد درمــان خــود را در توّجــه بیشــتر بــه علــل و اســباب ظاهــری دنیایــی حــل 
کنــد و بــا حــدوث هــر بــاء، بــه تقویــت اســباب مــاّدی مقابلــه بــا آن بپــردازد و خــود را از علــل مافوق 
طبیعــت، مســتقّل و آزاد نشــان دهــد. او بــه علــم و اســتقال خــود تکیــه می کنــد و خــود را بی نیــاز 

از خالقــش تصــّور می کنــد.

ازآنجایی کــه در ســّنت خــدای متعــال، رســیدن بــه ایــن تضــّرع و انقطــاع به صــورت اجبــاری 
و اضطــراری محقــق نمی شــود و نیازمنــد اراده جمعــی خــود امــت اســت، فلــذا جوامــع بیان شــده 
بــا توّقــف در مرتبــه اســباب ظاهــری و مــاّدی از امتحانــات خــود مــردود می شــدند و توحیــد و ذکــر 
ــت  خــدای متعــال کــه غایــت ایــن ابتائــات بــود را فرامــوش کــرده و بــه اقتضــای فراموشــی ربوبّی
الهــی، دچــار ســّنت اســتدراج1 شــده و خــدای متعــال راحتــی و نعمــات را بــر آن هــا ســرازیر می کــرد و 
ْغَتــًة«  در دو آیــه بعــد سرنوشــت آنــان را این گونــه می فرمایــد: »َحتَّــی ِإذا َفِرُحــوا ِبــا ُأوُتــوا َأَخْذانُهــْم بـَ
یعنــی وقتــی بــه آنچــه از نعمــت و فراخــی بعــدازآن ســختی و بــاء، آرامــش و شــادمانی می یافتنــد، 
ناگهــان آن هــا را بــه عــذاب ســخت مواخــذه می کردیــم!2 ایــن جوامــع بعــد از خــروج از ابتــاء و 
ــه به آســانی گذشــته و در  ــه از ایــن مرحل ــد ک ــه، گمــان می کردن ــه مرتبــه اســباب ظاهرّی اعتمــاد ب
مقابــل بایــای مشــابه، مقاومتــی مضاعــف یافته انــد. امــا غافــل از اینکــه، وارد ســّنت اســتدراج و 

ُبعــد و دوری از خداونــد شــده اند و عذابــی ســخت در انتظــار آنــان اســت.

واضــح اســت کــه عــدم توجــه بــه حقیقــت و غایــت ابتــاء، می توانــد جامعــه اســامی را در 
حــّد توّجهــات بــه اســباب ظاهــری دفــع بــا مشــغول کــرده و مــا را بــه ســمت هاکــت جمعــی ســوق 
دهــد! درحالی کــه خــدای متعــال کــه خــود ایــن ابتائــات و ایــن امتحانــات را خلــق فرمــوده و 
در جای جــای قــرآن کریــم ابتائــات را مســتقیماً بــه خــود مســتند می کنــد3، بــرای آن هــا غایــت و 
حکمتــی وضــع فرمــوده کــه همانــا توجــه دادن انســان بــه فقــر خویــش و عبــور از اســباب ظاهــری 
بــه اســباب باطنــی و بازتعریــف نســبت خــود بــا حقیقــت والیــت و توحیــد به صــورت جمعی اســت. 

ــاّدی و ظاهــری  البتــه مشــخص اســت کــه ایــن مطلــب بــه معنــای نادیــده گرفتــن اســباب م
دفــع بــا نیســت. نــگاه الهــی بــه مســئله     بــاء، باعــث می شــود کــه مــا مواجهــه بــا ابتــاء کرونــا را 
ــات روان شناســی و راه حل هــای ظاهــری  ــی مراقب ــا حّت ــات بهداشــتی و پزشــکی ی ــّد مراقب در ح
اجتماعــی و اقتصــادی محــدود نکــرده و بــه ریشــه حقیقــی بــاء توّجــه کنیــم. اگــر ریشــه بــاء در 

1  . سنت استدراج عبارت است از، مجازات الهی با امهال و مهلت دادن به کفار برای ازدیاد شقاوت.
2  . عامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج7، ص98.

3  .  ر.ک. عامه طباطبایی، المیزان، ج4، ص 63 و 73. ایشان مجموع این آیات را احصاء نموده اند.
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مرتبــه مــاّدی و ظاهــری نیســت، پــس حــّل آن نیــز در همیــن مرتبــه خاصــه نمی شــود. ایــن آیــه 
شــریفه خبــر و بیانــی از ســّنت تکوینــی خــدای متعــال در عالــم خلقــت اســت. بــه تعبیــر مرحــوم 
عّامــه طباطبایــی عــاوه بــر این کــه ایــن آیــه شــریفه یــک اخطــار جمعــی بــرای مــا می باشــد، خبــر 
از ســّنت الهــی دیگــری دارد. ایشــان می فرمایــد کــه ایــن آیــه شــریفه راه میان بــر و ســریع الوصول 
ــاء  ــت ب ــدف و غای ــدن ه ــق ش ــا محق ــان، ب ــان ایش ــه بی ــت. ب ــوده اس ــرح نم ــاء را مط ــور از ب عب
یعنــی تضــّرع جمعــی و تصحیــح نســبت خــود بــا حقایــق هســتی، اصل بــاء مرتفع شــده و جامعه 
مؤمنیــن  می توانــد وارد مرحلــه جدیــد ایمانــی خــود شــود. یعنــی اگــر حقیقــت تضــّرع و عبــور از 
مرتبــه ظاهــری و اولیــه، در جامعــه محّقــق گــردد و رابطــه مؤمنیــن  بــا حقایــق هســتی تصحیــح 

شــود، عّلــت غایــی بــاء محقــق شــده و اصــل بــاء برداشــته می شــود.

ُبرشتحلیلیابتالءجمعییاابتالءحقیقتجامعه
یکــی دیگــر از مبانــی مهّمــی کــه در تحلیــل وقایــع و ابتائــات اجتماعــی ازجملــه مســئله     کرونــا 
مؤثــر اســت، نــوع نــگاه مــا بــه حقیقــت جامعــه می باشــد. مرحــوم عامــه طباطبایــی در تفســیر 
شــریف المیــزان بحــث نســبتاً مفّصلــی پیرامــون حقیقــت جامعــه دارنــد کــه ســطح تحلیــل مــا را 
از وقایــع و ابتائــات موجــود وارد یــک ســطح جدیــد و متعالــی می نمایــد. در منظومــه فکــری 
ایشــان؛ جامعــه، کینونــت و حقیقتــی در طــول وجــود و کینونــت افــراد دارد. یعنــی جامعــه دارای 
شــخصّیت و حقیقتــی مثــل انســان اســت کــه صاحــب اراده و شــعور بــوده و مکّلــف اســت. ایــن 
حقیقــت صاحــب حیــات، جــدای از افــراد نبــوده و بــر آن هــا احاطــه وجــودی دارد.1 اگــر ایــن نــگاه 
در وجــود مــا تثبیــت شــود، ثمــرات زیــادی بــه دنبــال خواهــد داشــت. یکــی از ثمــرات ایــن مســئله     
آن اســت کــه حقیقــت واحــد جامعــه نیــز همچــون افــراد انســانی، تحــت ســنن خــاّص الهــی 
ازجملــه ســّنت تخلف ناپذیــر امتحــان و ابتــاء واقــع می شــود و می تــوان همــه وقایــع ناظــر بــه 
حقیقــت جامعــه را بــاء و ابتــای آن تلقــی کــرد کــه خــدای متعــال با آزمایشــات خــود در هر مرحله 
حیــات آن و بــه اقتضــای ُوســع آن، قــوای وجــودی جامعــه را بــه فعلّیــت می رســاند و وجــود 

جامعــه را بــه کمــال الیــق خــود، نزدیک تــر می کنــد. 

جامعــه اســامی در بســتر ابتــاء، بــه ســمت وحــدت جمعــی و خلوص حرکت کــرده و به همین 
نســبت، ربــط و نســبت حقیقــی خــود را بــا مقــام والیــت امــام و حقیقــت توحیــد برقــرار می نمایــد. 

. عامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج4، صص 79 -001.  1
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چراکــه حقیقــت و فطــرت توحیــدی جامعــه، همچــون حقیقــت فــرد، شــأن مقــام والیــت اســت و 
همــه ابتائــات آن در راســتای فهــم ایــن شــأنّیت و ظهــور آن محّقــق می شــود. بنابرایــن، ابتــای 
جامعــه، هدایــت تکوینــی الهــی بــرای آشــکار شــدن امــور مکنونــه و پنهــان جامعــه و خلــوص و 
وحــدت جامعــه می باشــد و حقیقــت ایــن ابتــاء، ابتــاء بــه مقــام والیــت اســت کــه در امــور مختلف 
اجتماعــی ظهــور پیــدا می کنــد و در قالب هایــی همچــون، فقــر، بیمــاری فراگیــر، حــوادث طبیعــی 
و... بــه منصــه ظهــور می رســد. بنابرایــن جامعــه نیــز همچــون فــرد بایــد بــا اختیــار جمعــی خــود، 
غایــت بــاء را تشــخیص داده و بــه ســمت حــّل آن حرکــت کنــد و ایــن ســطح از مواجهــه، بــا 

مواجهــه فــردی متفــاوت بــوده و اقتضائــات متفاوتــی را داراســت کــه بایــد تبییــن گــردد.

رزمایشجمعی،پاسخصحیحبهابتالیجمعی
ــا به عبارت دیگــر، ابتــاء جامعــه چنــد بــرش و الیــه تحلیلــی دارد. بعــد از آن کــه  ابتــاء جمعــی ی
واضــح شــد جامعــه نیــز همچــون فــرد مــورد ابتــاء واقــع می شــود، بایــد دانســت کــه جامعــه یــک کّل 
مرتبــط اســت. یعنــی وحدتــی در عیــن کثــرت دارد و ابتــای حقیقــت واحــد جامعــه در همــه کثــرات 
ذیــل آن ظهــور یافتــه و الیه هــای مختلــف آن را درگیــر می کنــد.1 اساســًا جامعــه هــر مقــدار بــه ســمت 
کمــال خــود حرکــت می کنــد، در عیــن اینکــه وحــدت قوی تــر و شــدیدتری می یابــد، بــه همــان 
میــزان، کثــرت گروه هــا و الیه هــای مختلــف اجتماعــی را در ذیــل آن وحــدت جمــع کــرده و ارتباطــات 
ــر ارتباطــی کــه ذیــل وحــدت کّلــی جامعــه تعریــف  متکّثرتــری را ســامان می بخشــد. بنابرایــن تکّث
شــود، از مختصــات کمــال جامعــه اســت و از ایــن بیــان نتیجه می شــود که حرکت صحیح به ســمت 

رشــد و کمــال جامعــه بــا ایجــاد تکّثــرات اجتماعــی ذیــل وحــدت کلّــی جامعــه صــورت می گیــرد.

طبــق مقدمــات بیان شــده، »بــاء« در اصــل، حقیقــت جامعــه را مــورد ابتــاء قــرار داده اســت 
و ظهــور آن در ســطوح مختلــف جامعــه اعــّم از افــراد، گروه هــا و طیف هــای مختلــف اجتماعــی 
نمایــان می شــود. بنابرایــن، مواجهــه و عبــور از هــر ابتــاء و بــاء، بایــد بــا کثرتــی مضاعــف ذیــل 

ــع از جامعــه اســت. وحدتــی قوی تــر ســامان یابــد و ایــن همــان رشــد و کمــال متوقَّ

بــه بیانــی دقیق تــر؛ مواجهــه صحیــح در بایــای اجتماعــی آن اســت کــه مؤمنیــن، نســبت ها و 
ارتباطــات میــان خــود را بــا تعریــف روابــط و کارهــای جدیــد، کثــرت و تعّدد بخشــیده و به تصحیح 
رابطــه متکثــر خــود بــا مقــام والیــت بپردازنــد تــا کثرتــی در عیــن وحــدت حاصــل شــود کــه در مراتب 

1 . ر.ک. عامه طباطبایی، روابط اجتماعی در اسام.
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قبلــی محقــق نشــده بــوده اســت. بنابرایــن خروجــی بــای اجتماعــی بایــد تقویــت روابــط ایمانــی 
جامعــه و بازتعریــف همیــن روابــط بــا امــام جامعــه باشــد.1 ایــن مرتبــه همــان هــدف غایــی بــاء 
ــاء مرتفــع شــده و جامعــه  ــق ســازند، اصــل ب ــارًا محّق ــر مؤمنیــن آن را اختی جمعــی اســت کــه اگ
ــه ایــن ســمت  ــار خــود ب ــا اختی ــدواً ب ــر جامعــه ب ــردد. و اگ ــد ایمانــی خــود می گ ــه جدی وارد مرحل
حرکــت نکنــد، بنــا بــر ســّنت محوضــت و خالص ســازی در ضمــن ابتائات به این ســمت کشــیده 

می شــود تــا بــه ایــن مرتبــه کمالــی متلّبس گــردد.

بنابرایــن تنهــا راه عبــور از ابتــا و آزمایــش در هــر مرحلــه از رشــد جامعــه، »رزمایــش جمعــی« 
متناســب بــا آن مرحلــه اســت. جامعــه ایمانــی کــه حقیقــت ابتــاء و راه صحیــح مواجهــه بــا آن را 
دانســت؛ بــا بــروز بایــای اجتماعــی، افــق نگاه خود را از محصور شــدن در اســباب و علل ظاهری 
مواجهــه بــا بــاء، باالتــر بــرده و راه اصلــی مواجهــه بــا آن را در افــق روابــط والیــی می دانــد. ایــن 
جامعــه به حکــم ربوبیــت الهــی، می دانــد کــه بــاء لطفــی الهــی بــرای جامعــه مؤمنیــن اســت و 
ــر نیســت.  ــی امکان پذی ــرار اســت اســتعدادهایی را شــکوفا کنــد کــه در طریــق عــادی و معمول ق
ــا ایــن ابتــاء حرکــت می کنــد و ظرفیت هایــی کــه ســایر  ــه ســمت مواجهــه ب ــه ب بنابرایــن فّعاالن
جوامــع به عنــوان تهدیــد اجتماعــی تلقــی می کردنــد بــه فرصت هــای بی نظیــر رشــد و شــکوفایی 

اســتعدادهای ایمانــی از طریــق روابــط مؤمنیــن  مبــّدل می ســازد.

و  روابــط خــرد  از تصحیــح  کرونــا  ابتائاتــی همچــون  بــا  »رزمایــش جمعــی« در مواجهــه 
ــا یکدیگــر آغازشــده و مرتبــه بــه مرتبــه توســعه می یابــد. در ســطح گروه هــای  اولیــه مؤمنیــن  ب
اجتماعــی، تقویــت روابــط داخلــی و خارجــی و تشــدید روابــط بــا دیگــر مؤمنیــن حتــی در ســطح 
بین الملــل، ازجملــه توجــه ویژه تــر بــه مظلومیــن و مســتضعفین، و همچنیــن بازطراحــی رابطــه 
حکومــت بــا بدنــه اجتماعــی از طریــق تعامــل و تعریــف روابــط جدیــد، نمونه هایــی از تحقــق این 
رزمایــش در ســطوح اجتماعــی اســت. در مرتبــه ای باالتــر، تصحیــح رابطــه با ولّی جامعــه و از این 
طریــق تصحیــح رابطــه بــا حقیقــت والیــت امــام معصــوم کــه منجــر بــه ظهــور توحیــد در ســطح 

اجتماعــی می شــود، ســطح عالــی و افــق راقــی مواجهــه بــا ایــن ابتائــات اســت. 

ایــن نــگاه و رویکــرد، مواجهــه مــا در مقابلــه بــا ابتائــی همچــون ویــروس کرونــا را فعاالنه تــر 
از گذشــته کــرده و همچــون روحــی بــر همــه تصمیم گیری هــا و اقدامــات مــا دمیــده می شــود کــه 

موجــب امتیــاز معنــاداری بــا رویکردهــای جوامــع غربــی و شــرقی مشــابه می گــردد.

. ر.ک. بحث اخّوت و والیت در سلسله مباحث استاد عابدینی.  1
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برقراری »عهدهای جمعی« در مواجهه با ابتالء جمعی کرونا
محمدرحیمی
پژوهشگر هسته »منظومه فکری عالمه طباطبایی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق  ؟ع؟

در مواجهــه بــا کرونــا از منظــر »ابتــاء جمعــی«، برقــرار داشــتن »عهدهــای جمعــی« در حالــت 
»اضطــرار« و »تضــّرع«، مایــه ی خالص ســازی و تکامــل اجتماع شــده و فضایی سراســر امیدواری 
بــه اجتمــاع القــا ء می نمایــد کــه نافــی اســترس و تــرس از بیمــاری بــوده و حافــظ روحیــه و امیــد 

اســت.

ویروس اجتماعی کرونا
کرونــا ازجملــه ویروس هــای ُمســری و اپیدمیــک اســت. ایــن ســنخ ویروس هــا به واســطه ی 
ارتبــاط و تعامــل میــان انســان ها در »اجتمــاع« تکثیــر می شــوند و حیاتشــان ادامــه می یابــد؛ 

درنتیجــه، کرونــا یــک »ویــروس اجتماعــی« اســت و یــک »اجتمــاع« درگیــر آن می شــود.

ــای  ــی در جمع ه ــور فیزیک ــاد؛ از حض ــق افت ــا از رون ــاع« م ــا، »اجتم ــروس کرون ــش وی ــا پیدای ب
عــادی روزانــه منــع شــدیم، آمــوزش جمعــی مــدارس و دانشــگاه ها منتفــی شــد و خیلــی از 
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مراســم های جمعــی لغــو شــدند؛ بــا قطــع ایــن مــراودات اجتماعــی تــا حــدی زندگــی روزمــره 
مختــل شــده اســت و بــا شــیوع گســترده ی ایــن ویــروس منحــوس، در یــک شــوک آلوده بــه ترس 
فرورفتیــم و خــود را از اقیانــوس »اجتمــاع«، بــه ُتنــگ کوچــک خانگــی محصــور کردیــم. هنــگام 
ماقــات بــا دیگــران از پشــت شیشــه های فرضــی، بــرای همدیگــر دســتی تــکان می دهیــم و بــا 

مختصــر کامــی، از ویروس نماهــای اطــراف می گریزیــم.

به واســطه ی اختــال ایجادشــده توســط ایــن ویــروس اجتماعــی، تــازه متوجــه می شــویم کــه 
بــرای روال عــادی زندگــی، چقــدر بــه ســایر افــراد »اجتمــاع« محتاجیــم! ولــی تاکنــون، متوجــه 
خــود »اجتمــاع« نمی شــدیم! بدیــن ترتیــب، »اجتماعــی بــودن« بــرای مــا انســان ها یــک خصلت 

جدایی ناپذیــر اســت1 و نســبت مــا و اجتمــاع ماننــد نســبت ماهــی و آب اســت!2

ــا ویــروس کرونــا پیچیــد، بــه تلقــی مــا از فــردی یــا  نســخه ای کــه می تــوان بــرای مواجهــه ب
اجتماعــی  بــودن ابتــاء بــه ایــن ویــروس بســتگی دارد.

کرونابهمثابهابتالءفردی
تلقــی »فــردی« از ابتــاء بــه ویــروس کرونــا شــبیه همــان عملکــرد شــاه و درباریــان قاجــار 
ــا 1226 هـــ. ش بــه لواســان  ــا در ســال های 1223 ت ــرای مصــون مانــدن از بــای وب اســت کــه ب
رفتنــد و مــردم را بــه حــال خــود واگذاشــتند؛ در دوره و زمانــه ی مــا نیــز بــه شــکل دیگــری مطــرح 
اســت: عــده ای در حــال دســت و پنجه نــرم کــردن بــا ایــن بیمــاری هســتند و عــده ای هــم در 
ــش  ــن پوی ــه راه انداخت ــی ب ــی در پ ــان، جمع ــن می ــرگ؛ در ای ــال م ــر و خی ــدن بافک ــال جنگی ح
#چالش_خنــده هســتند. »قانــون مورفــی« حکــم می کنــد کــه فردایــی بــس بدتــر و ســیاه تر از 
امــروز در انتظــار ماســت؛ پــس در ایــن لحظــه بخندیــم و لــذت ببریــم! مولــود نامبــارک آن چالــش 
و ایــن قانــون، نســخه ای بــرای همــگان )البتــه غیــر از بیمــاران و خانواده هــای مرتبــط بــا آن هــا( 
می پیچــد کــه فقــط بخنــد و ســرخوش بــاش! امــا غافــل از اینکــه در قهقهــه ی عــده ای، نالــه و 

شــیون دیگــران گــم می شــود.

وقتــی تلقــی فــردی شــدت می یابــد، در ذهــن برخــی، خیــال احتــکار کاالهــای ضــروری و 
لــوازم بهداشــتی خلجــان می کنــد؛ در ذهــن برخــی دیگــر، هــدف کنتــرل قیمت هــا و به طورکلــی، 

. عامه طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 49  1
. عامه طباطبایی، المیزان، ج 4، ص 89  2
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ماحظــات اقتصــادی بــر حفــظ جــان افــراد ســایه می انــدازد و تصمیمــات نابخردانــه ای اتخــاذ 
ــا شــدت و حــّدت بیشــتری در ذهــن افــراد  می کننــد. البتــه بیــرون مرزهــای ایــران، ایــن تلقــی ب
رســوخ کــرده اســت: در مقیــاس کوچــک، به محــض احســاس خطــر از کمبــود مــواد غذایــی، 
فروشــگاه ها تخلیــه )یــا غــارت( می شــود و در مقیــاس بــزرگ، ایالت هــای متعــدد در ســرقت 
محصــوالت بهداشــتی بــا همدیگــر رقابــت می کننــد. درمجمــوع، انســان بــا تلقــی »فــردی« بــه زّی 
حیوانیــت و توّحــش وارد می شــود. امــا از کرونــا تلقــی دیگــری نیــز می تــوان داشــت کــه نســخه ای 

متفــاوت بــرای اجتمــاع مــا تجویــز می کنــد.

کرونابهمثابهیکابتالءجمعی
ابتدایی تریــن اقدامــات بــرای جلوگیــری از انتقــال و شــیوع ویــروس کرونــا عبــارت اســت از 
»فاصله گــذاری اجتماعــی« یعنــی اجتنــاب از تــردد غیرضــروری در معابــر و خیابان هــا، رعایــت 
حداقــل فاصلــه ی یــک متــر از همدیگــر، اســتفاده از ماســک جهــت محافظــت از دهــان و بینــی 
ــا،  ــنخ توصیه ه ــن س ــه ای ــل ب ــا عم ــاد. ب ــرایط ح ــوص در ش ــاس مخص ــک و لب ــتفاده از عین و اس
راه هــای ارتباطــی محدودشــده و حتــی برخــی از راه هــای مســتقیم ارتباطــی میان افراد »مســدود« 
شــده اند؛ لــذا در ایــن شــرایط، بــا رعایــت نــکات بهداشــتی، از همدیگــر فاصله گرفته ایــم و مراقبت 

ویــژه ای بــر تعامــات اجتماعــی خــود لحــاظ کرده ایــم.

نظیــر ایــن مراقبت هایــی کــه مــا را در محــدوده ی تنگــی محصــور ســاخته و مایــه ی افتــراق 
»اجتمــاع« شــده اســت، بــرای قــوم حضــرت یونــس نیــز قــرار داده شــد و بــا متفــرق شــدن افــراد این 

قــوم، عــذاب الهــی از آن هــا دور گردیــد:

در حــدود 800 ســال قبــل از میــاد حضرت مســیح، حضرت یونس در ســرزمین نینوا 
ظهــور کــرد و از روی دلســوزی و خیرخواهــی بــه پنــد و انــدرز قــوم گمــراه در آن منطقــه 
پرداخــت. پــس از 33 ســال اســتمرار بــر دعــوت حکیمانــه و پدرانــه، غیــر از دو نفــر، 
همگــی روی گــردان بودنــد. یونــس هــم ایــن قــوم را تــرک کــرد و از خداونــد بــرای آن هــا 
ــام روبیــل از هدایــت یافتــگان  ــه ن تقاضــای عــذاب نمــود. در میــان آن قــوم، فــردی ب
باقی مانــده بــود. مــردم بــا قطعــی شــدن نشــانه های عــذاب، در پــی راه چــاره ای دســت 
تمنــا به ســوی او دراز کردنــد. بــه توصیــه ی روبیــل، کــودکان را از مــادران جــدا نمــوده و 
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حتــی حیوانــات را نیــز از همدیگــر تفکیــک کردنــد و در حالــت تضــرع و توبــه بــه التمــاس 
بــرای رفــع عــذاب پرداختنــد. تــا اینکــه عــذاب الهــی از آن هــا منصــرف گردیــد.1

متفــرق شــدن افــراد و گسســتن قوی تریــن ُعلقــه و ارتبــاط میــان آن هــا، یعنــی محبــت 
مادرانــه، گویــای حالتــی از اضطــرار تــوأم بــا تضــرع اســت کــه در ایــن حالــت، قــوم حضــرت یونــس 
از عــذاب در امــان ماندنــد. درنتیجــه، ســّنتی از ســنن الهــی کــه عــذاب را از ایــن قــوم دور ســاخت، 

جدایــی از اجتمــاع و ملغــی شــدن روابــط اجتماعــی بــود.

به حســب ظاهــر، حالــت و وضعیــت قــوم حضــرت یونــس، شــباهت بســیاری بــا شــرایط فعلــی 
اجتمــاع مــا دارد کــه در مواجهــه بــا شــیوع گســترده ی ویــروس کرونــا رقــم خــورده اســت. در ایــن 
مواجهــه، بــه دلیــل واگیــردار بــودن ایــن ویــروس، تک تــک افــراد ملــزم بــه رعایــت جــدی نــکات 
بهداشــتی شــده اند؛ گویــی هــر فــرد در معــرض ابتــاء بــه ایــن ویــروس قــرار داشــته و بــه عبارتــی، 
همــه ی افــراِد ســوار بــر کشــتی اجتمــاع در حــال گــذر از ایــن ابتــاء هســتند. از ایــن منظــر، افــراد، 
مســتقل از همدیگــر بــه عرصــه ی ابتــاء وارد نشــده اند، بلکــه کلیــت اجتمــاع، به مثابــه یــک 
حقیقــت واحــد درگیــر شــده اســت. درنتیجــه، کرونــا یــک »ابتــاء جمعــی« اســت و نبایــد بــا تلقــی 

فــردی، آن را منحصــر بــه آمــار روزافــزون بیمــاران کنیــم.

برقراریعهدهایجمعی
ــز  ــر نمــوده، »مراقبت هــای اجتماعــی« نی ــه خــود درگی ــراد اجتمــاع را ب ــی کــه جمیــع اف ابتائ
می طلبــد و مراقبــت شــخصی کفایــت نمی کنــد. فلــذا بــرای گــذر از ایــن ابتــاء جمعــی متاطــم، 
ــش2 در مقیــاس اجتماعــی نیــاز اســت؛ در ایــن راســتا،  ــت ِولِ ــه مراقبــت و پرهیــز از حال توجــه ب
اگرچــه اجتمــاع مــا کم رونــق شــده و بــه لحــاظ ُبعــد مکانــی، از همدیگــر جداشــده ایم ولــی فــارغ از 
فردگرایــی غالــب بــر تمــدن مــدرن، زمینــه ی رســیدن بــه اتحــاد روحانــی همچنــان وجــود دارد3 
)و شــاید بیشــتر احســاس می شــود(؛ فلــذا می توانیــم بــه لحــاظ ُبعــد زمانــی، عهــد و میثاق هایــی 
میــان دل هــای خــود ایجــاد کنیــم: میثــاق و قرارهایــی نظیــر هیئــات مجــازی و خانگــی، 

.بحار األنوار، ج 41، ص: 104-004  1
. »مراقبــت« بــه معنــای کشــیک دادن و دنبــال کــردن بــا دقــت اســت؛ رهبــری معظــم انقابمدظله العالــی در مقابــل مراقبــت، حالــت   2
»ِوِلــش« را قــرار می دهنــد و این گونــه تبییــن می کننــد کــه »بعضــی از جوانــان هســتند کــه وقتــی گفتــه شــود: ایــن کار را بکــن، می گویــد: 
ــان اســت«.  ــرای جوان ــا ب ــش« بدتریــن ب ــش! ایــن »ِوِل ــد ِوِل ــا قضیــه دیگــری در پیــش اســت، می گوی ــات درســی ی ــًا امتحان ــش! مث ِوِل

)7731/11/31(
. استاد عابدینی، اخوت و والیت، ص 78.  3
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قرائــت ســوره ای خــاص و توســل بــه اذکار و ادعیــه ی ســفارش  شــده در زمان هــای مشــخصی از 
شــبانه روز یــا کمــک بــه نیازمنــدان به خصــوص در مــاه مبــارک رمضــان. درنتیجــه، پایبنــدی بــه 
ــی و مواســات اجتماعــی« می شــود کــه در شــکاف و  ایــن »عهدهــای جمعــی«1 منجــر بــه »همدل

ــی( تزریــق می شــود. ــی )و البتــه طبقات فاصله هــای مکان

اضطراروتضرعبهحقتعالی
همان گونــه کــه قــوم حضــرت یونــس در غیــاب ولــی الهــی بــه عــذاب دچــار شــد، اجتمــاع مــا 
نیــز در دوران غیبــت بــه ویــروس کرونــا دچــار شــد؛ بــا ایــن بیــان، ســّری از اســرار ابتــای اجتماعــی 
کرونــا نمایــان می شــود: ازآنجاکــه »ســبب غیبــت امــام زمــان، خــود مــا هســتیم«2، لــذا جــزای 
خطــای 1400 ســاله ی اجتمــاع مــا، »محرومیــت از ظهــور امــام زمــان« اســت کــه در ایــن دوران، 
ــر شــدن نســبت بــه غیبــت ولــی الهــی دچــار می شــود. بــرای  بــه ابتائــات مختلفــی بــرای متذّک
ایــن تذّکــر، حتــی اگــر بــا شــعار »#کرونا_را_شکســت_می دهیم« بــه میــدان آمده ایــم، بایــد توجــه 
ــاً بــه اســباب و تعلقــات نظیــر تجهیــزات پزشــکی، مدیریــت کان  داشــته باشــیم کــه نبایــد صرف
بهداشــتی و مراقبت هــای شــخصی امیــد داشــته باشــیم، بلکــه همچــون قــوم حضــرت یونس که 
بــا فــارغ شــدن از اجتمــاع و انقطــاع اســباب و عوامــل مــادی، بــه حالــت اضطــرار و تضــّرع رســیدند، 
اجتمــاع مــا نیــز در ضمــن رعایــت تمــام نــکات بهداشــتی، بایــد در خاطــر داشــته باشــد کــه با توســل 
از طریــق »عهدهــای جمعــی« می توانــد حالــت اضطــرار و تضــّرع را در خــود ایجــاد نمــوده و تهدیــد 

ناشــی از ایــن ابتــاء را بــه فرصــت تبدیــل نمایــد و مایــه ی رشــد و تکامــل اجتماعــی شــود.

ان شــاء اهلل در ابتــاء جمعــی فعلــی اجتمــاع باحالــت اضطــرار نســبت بــه حجــت الهــی و تضــّرع 
نــزد خداونــد متعــال، امیــد رفــع ایــن ابتــاء را خواهیــم داشــت.

سخنآخر
نســخه ای کــه از منظــر »ابتــاء جمعــی« بــرای مواجهــه بــا کرونــا به عنــوان یــک »ویــروس 
ــّرع«، مایــه ی خالص ســازی و تکامــل  اجتماعــی« حاصــل می شــود و باحالــت »اضطــرار« و »تض
اجتمــاع مــا خواهــد شــد، بــا خنده هــای مســتانه از منظــر »ابتــاء فــردی«، کامــًا متفــاوت اســت. 

. تفصیل این بحث در کتاب »عهد جمعی« از استاد عابدینی به زودی منتشر خواهد شد.  1
.در محضر بهجت، ج 1، ص 19  2
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عــده ای بــا فراغــت از درد و رنــج دیگــران، نه تنهــا ابتــای آن هــا را فرامــوش می کننــد، بلکــه 
در معــرض ابتــاء بــودنَ خــود را نیــز فرامــوش نمــوده و ایــن حالــت فــرح و سرخوشــی را امیــد بــه 
ــران  ــه دیگ ــند و ب ــدوار باش ــد امی ــانی می توانن ــه کس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد! ای ــودی می دانن بهب
امیدبخشــی کننــد کــه از درون بــه پشــتوانه ی غنــی الهــی تکیــه نمــوده و بــا تــوکل بــه آن، 
شــکوفه های امیــد را در دل دیگــران برویاننــد. درنتیجــه، توجــه بــه »عهدهــای جمعــی« موجب 
ــد.  ــی می نمای ــاع تداع ــراد اجتم ــان اف ــی را می ــات حقیق ــی و مواس ــده و همدل ــی ش ــاط روحان نش
در ایــن صــورت، فضایــی سراســر امیــدواری بــه اجتمــاع القــا شــده کــه نافــی اســترس و تــرس از 

بیمــاری بــوده و حافــظ روحیــه و امیــد اســت.
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پیامی از یک مهمان ناخوانده
سیدمحمدرضافقیهایمانی
پژوهشگر هسته »منظومه فکری عالمه طباطبایی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق ؟ع؟

مدتـی اسـت کـه موجـودی مهمـان ناخوانـده مـا شـده و زندگی مـان را به هم ریختـه اسـت. 
پیشـامدی  چنیـن  کـه  نیسـت  بـار  اولیـن  می خواننـدش.  »کرونـا«  کـه  ناخوانده ـای  مهمـان 
برایمـان اتفـاق می افتـد و شـاید آخریـن بـار هـم نباشـد. بارهـا از بزرگ ترهایمـان شـنیده ایم کـه 
درگذشـته های نه چنـدان دور طاعـون و وبـا بـه نـاگاه شـهرهای ایـران را یکـی پـس از دیگـری 
درمی نوردیـد و بـه هـر کـوی و بـرزن کـه می رسـید، آنجـا را سـرد و خامـوش می کرد. پـس بدانیم که 
دنیـا بـه آخـر نرسـیده؛ بلکـه ایـن دنیـا تـا دنیـا بـوده، همیـن بـوده و ازاین پـس هـم خواهـد بـود. 

ــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری، ایــن  یــک مســئله      گذراســت کــه مدتــی نه چنــدان طوالنــی  ب
بــرای کشــور وجــود خواهــد داشــت و ســپس رخــت برمی بنــدد؛ امــا تجربیــات حاصــل از آن و 
ــوان  ــد به عن ــه ی یــک رزمایــش عمومــی اســت، می توان ــه به مثاب فعالیــت مــردم و دســتگاه ها ک
یــک دســتاورد باقــی بمانــد. پــس بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه ایــن نــوع ابتا ئــات و 

گرفتاری هــا بــرای چیســت و چــه پیامــی بــرای مــا دارد.
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قاعدهیبازی
کســی کــه نقطــه مختصــات خــود را در عالـَـم هســتی نمی شناســد و از مبــدأ حرکــت و مقصــدی 
ــر اســت،  ــای کــه در حــال حاضــر در آن قرارگرفتــه، بی خب ــرود و نقطه  کــه به ســوی آن پیــش می 
همــواره بــا هــر تاطمــی دلــش فرومی ریــزد و اضطــراب و بی قــراری وجــودش را فرامی گیــرد. 
درســت شــبیه مســافران یــک کشــتی کــه در میــان امواجــی متاطــم در حــال حرکــت هســتند 
و چــون واقعیــت بیرونــی را مشــاهده نمی کننــد، بــا هــر تکانــی به شــدت بــه هــم می ریزنــد و 
مضطــرب می شــوند؛ امــا ناخــدای کشــتی کــه بارهــا ایــن مســیر را رفتــه، بــه دِلــش بــد راه نمی دهــد 

ــه ســاحل امــن می رســاند.    و ســرانجام کشــتی را باوجــود همــه خطــرات، ب

ــود  ــوب می ش ــر محس ــات بش ــدنی حی ــزء جداناش ــاری ج ــاء و گرفت ــی، ابت ــم اله ــر تعالی از منظ
به گونــه ای کــه از آن راه فــراری نیســت. بــه بیــان قــرآن کریــم، اصــاًل بشــر در رنــج و ســختی 
آفریده شــده اســت.1 امــا ایــن آفرینــش همــراه بــا ســختی و رنــج، به طورقطــع، مقصــودی داشــته 
و قــرار اســت کــه انســان در پــی ایــن حــوادث بــه نقطــه مطلوبــی برســد کــه آن نقطــه، حکمــت 

مبتــا شــدن انســان اســت. 

ــای  ــد در دنی ــه می توان ــد ک ــان کن ــد و گم ــی را ندان ــر زندگ ــم ب ــده حاک ــن قاع ــی ای ــر کس ــال اگ ح
این چنینــی بــرای خــودش زندگــی بــدون کمتریــن ســختی و رنــج و مصیبتــی فراهــم کنــد و 
تمــام همــت خــودش را نیــز بــر همیــن کار مصــروف ســازد، وقتــی می بینــد کــه باوجــود همــه 
تاش هایــش، مصیبــت پشــت مصیبــت پیــش می آیــد، چــه حالــی بــه او دســت می دهــد؟! طبیعی 
اســت کــه گرفتاری  هــا و ســختی  ها، آرامــش را به کلــی از او ســلب خواهــد کــرد. امــا کســی کــه قاعــده 
را می دانــد، بــا دیــدن حــوادث گوناگــون، خــود را نمی بــازد؛ زیــرا زندگــی درســت شــبیه یــک بــازی 

اســت کــه قواعــدی دارد و آن کــس کــه قواعــد بــازی را می شناســد، پیــروز میــدان خواهــد بــود.

محبتوعشق؛پشتپردهابتالئات
نــگاه مــا بــه ابتائــات و امتحان هــای الهــی، در نحــوه زندگــی بســیار تعیین کننــده اســت. خیلی 
فــرق می کنــد کــه ایــن ابتائــات را از ســر قهــر و غضــب بدانیــم یــا اینکــه آن هــا را ناشــی از محبــت 
ــدای  ــه خ ــده ک ــن واردش ــی چنی ــث قدس ــم. در حدی ــش ببینی ــه بندگان ــم ب ــروردگار عاَل ــدید پ ش
ــدر  ــه چق ــتند ک ــد، می دانس ــت کرده  ان ــن پش ــه م ــه ب ــانی ک ــر کس ــود: »اگ ــی فرم ــه داود نب ــال ب متع

1  . »َلَقْد َخَلْقَنا اْلنَساَن ىِف َكَبٍد« )بلد، 4(
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مشــتاق بازگشــتن آن هــا هســتم، از شــوق دیــدار مــن قالــب تهــی می کردنــد.«1

قــرآن بــه مــا می  آمــوزد کــه بــا و مصیبــت درهرصورتــی کــه باشــد، رحمتــی از جانــب خــدای متعــال 
به ســوی بنــدگان اســت. او چــون بندگانــش را دوســت دارد و می خواهــد آن هــا را به ســوی خــود 
بکشــاند، آن هــا را بــه گرفتاری  هــای گوناگــون مبتــا می کنــد؛ مبتــا می کنــد تــا آن هــا بــا تمــام وجــود، 
ــه روز و  ــیر روزب ــن مس ــد و در ای ــش گردانن ــه ذات مقدس ــان را متوج ــد و قلب  هایش ــوی او کنن رو به س
ــاال بیاینــد. پــس قبــل از اینکــه مــا رو به ســوی خــدا کنیــم، ایــن خداســت کــه در  لحظه به لحظــه ب
کمینــگاه قرارگرفتــه و بــا رصــد قلب  هــای آمــاده آن هــا را در دام محبت خود شــکار می کند. تعبیر قرآن 
بســیار تکان دهنــده و عجیــب اســت: »اگــر بــه خودتــان بود و اعمالتــان - که همــواره در حال تکذیب 
آیــات حــق هســتید -ذره ــای ارزش و اهمیــت نداشــتید! امــا به واســطه ی اینکــه خــدا - باوجود همه 

آنچــه انجــام می دهیــد - بــاز هــم شــما را به ســوی خــود فرامی خوانــد، ارزش پیداکرده ایــد«.2

در ایــن میــان عــده  ای کــه بــا خــدای خــود، انــس داشــته  اند، ابتــاء و مصیبــت، موجــب 
ســرازیر شــدن هرچــه بیشــتر رحمــت بــر آن هــا می  گــردد و بــه ایــن واســطه، درجاتشــان بــاال مــی-
ــرس،  ــی از ت ــدار کم ــه مق ــما را ب ــاً ش ــد: »قطع ــف می نمای ــن توصی ــراد را چنی ــن اف ــد ای رود. خداون
گرســنگی، کاهــش امــوال و بیمــاری و کمبــود محصــوالت مبتــا خواهیــم کــرد، پس در ایــن میان، 
بــه صابــران مــژده بــده. صابــران کــه چــون مصیبتــی بــه آن هــا رســد، گوینــد مــا متعلــق بــه خدائیــم 
و به ســوی او بازمی گردیــم. آن هــا همان هــا هســتند کــه صلــوات و رحمــت خــاص خــدا بــر آن هاســت 

و آن هــا هســتند کــه هدایــت یافته گاننــد«.3

امــا کســانی هســتند کــه بــه هنــگام رفــاه و آســایش باخــدای خــود نجوایــی ندارنــد. ازجملــه 
ــان را  ــد مسیرش ــه دارن ــه اینک ــت ب ــرادی اس ــن اف ــاختن چنی ــر س ــت، متذک ــاء و مصیب ــرکات ابت ب
ــود و  ــرف ش ــیر منح ــن مس ــا ای ــر ج ــد و ه ــدا باش ــوی خ ــد به س ــت بای ــیر حرک ــد. مس ــتباه می رون اش
انســان از خــدای خــود غافــل شــود، خــدای مهربــان بــا مبتــا ســاختن انســان بــه بــا و مصیبــت، 
او را متوجــه اشــتباهش می کنــد. حــال اگــر ایــن غفلــت جمعــی باشــد و یــک جامعــه در زندگی ــاش 
خــدا را در عمــل کنــار بگــذارد، خــدای متعــال آن جامعــه را دچــار ابتــای جمعــی می گردانــد بــه ایــن 
امیــد کــه شــاید متوجــه اشــتباه خــود شــوند و بــه خــود بیاینــد و بــه درگاه پرمهــر و محبتــش تضــرع 
کننــد. ایــن ســخن پــروردگار مهربــان اســت کــه حتــی بــرای آن  هایــی کــه بــه او پشــت کرده انــد 

1  . المحجة البیضاء، ج8، ص26
ُتْم َفَسْوَف َیُكوُن ِلزَاَما« )فرقان، 77( بـْ َقْد َكذَّ ْعَبُؤْا ِبُكم  َرىبّ  َلْو َل ُدَعاؤُُكْم فـَ 2  . »ُقْل َما یـَ

3  . بقره، 551 - 751
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و در مقابلــش ایســتاده اند هــم دل می ســوزاند و خطــاب بــه رســول گرامی اش؟ص؟می  فرمایــد: 
»بی تردیــد مــا به ســوی امت هایــی کــه پیــش از تــو بودنــد، پیامبرانــی  فرســتادیم پــس آن هــا را 
]هنگامی کــه بــا پیامبــران بــه مخالفــت و دشــمنی برخاســتند[ بــه تهی دســتی و ســختی و رنــج و 

بیمــارى مبتــا کردیــم، شــاید اظهــار پشــیمانی کننــد و بــا تضــرع مــا را بخواننــد«.1

دعاوبال؛دوقرینجداییناپذیر
از امــام ســجاد  ؟ع؟ روایت شــده کــه آن حضــرت فرمودنــد: دعــا و بــا تــا روز قیامــت، قریــن و 
رفیــق یکدیگــر قــرار داده شــده اند. دعــا و خوانــدن پــروردگار بــا تضــرع، بــا را حتــی اگــر قطعی شــده 
باشــد، رفــع می کنــد.2 شــاید ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه دعــا کنیــم تــا نهایــت چــه بشــود؟! پاســخ 
ایــن ســؤال در کام نورانــی امــام صــادق  ؟ع؟ نهفتــه اســت کــه در مــورد ارزش و جایــگاه دعــا 
فرمودنــد: »دعــا کلیــد هــر رحمتــی اســت و گشــایش بــرای هــر حاجتــی اســت. انســان جــز از طریــق 
دعــا، بــه آنچــه نــزد خداســت، دســت نمی  یابــد«. حضــرت در ادامــه از ایــن بــاب کــه ممکــن اســت 
عــدم اســتجابت ظاهــری دعــا موجــب ناامیــدی فــرد داعــی شــود، فرمودنــد: »هیــچ دری نیســت 

کــه زیــاد کوبیــده شــود، مگــر اینکــه نزدیــک اســت کــه در بــه روی آن شــخص بازگــردد«.3

ابتائــات و امتحاناتــی کــه بــرای انســان پیــش می  آیــد، همچــون مراحــل یــک بــازی اســت 
کــه تــا زمانــی کــه شــخص از مرحلــه اول به ســامت عبــور نکنــد، بــه مرحلــه بعــدی راه نخواهــد 
یافــت. بــه همیــن نســبت، اگــر انســان، مقصــود از ابتائــی کــه برایــش پیش آمــده را متذکــر نشــود 
و بــه همــان وضعیــت قبلــی خــودش مشــغول باشــد، آن ابتــاء آن قــدر ادامــه می یابــد تــا باألخــره او 

را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد و به ســوی دعــای بــا تضــرع بکشــاند. 

بــر همیــن مبنــا، امــام صــادق  ؟ع؟ نشــانه طوالنــی بــودن یــا کوتــاه بــودن دوره بــا و امتحــان 
را الهــام دعــا بــر قلــب مــردم معرفــی کردنــد و فرمودنــد: »اگــر در هنــگام نــازل شــدن بــا مــردم بــه 
ســمت دعــا و تضــرع بــه درگاه الهــی کشــیده شــدند، بدانیــد کــه دوره آن امتحــان و ابتــاء کوتــاه 
خواهــد بــود؛ امــا اگــر مــردم از توجــه بــه حضــرت حــق و دعــا و تضرع بــه درگاهش غفلــت ورزیدند، 

آن بــا طوالنــی خواهــد شــد«.4

1  . انعام، 24
2  . کافی کلینی، ج2، ص964
3  . کافی کلینی، ج2، ص074
4  . کافی کلینی، ج2، ص174
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ــاوری حاکــم باشــد  شــاید مــراد از ایــن روایــت شــریف ایــن باشــد کــه اگــر در میــان امتــی خداب
ب األســباب بداننــد؛ آن وقــت بــاز شــدن همــه گره  هــا را بــه دســت او  به گونــه ای کــه او را مُسبِّ
خواهنــد دیــد. اگــر آتــش می  ســوزاند، بــه اراده او می  ســوزاند و اگــر آب گــوارا جگرهــای تفتیــده را 
ســیراب می  کنــد بــه اذن او ســیراب می  گردانــد و اگــر دارو در بــدن بیمــار اثــر می گــذارد، مؤثــر حقیقــی 

ذات مقــدس اوســت و بقیــه اســباب، بــه اراده او ســببیت خواهنــد داشــت.1

ازایــن رو، امــام زین العابدیــن ؟ع؟ در دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه، بــه محضــر خــدای 
ــد و ای  ــه او گشــایش می  یاب ــم ب ــره ناگواری  هــای عال ــدارد: »ای خدایــی کــه گِ متعــال عرضــه می 
کســی کــه ســختی  های جهــان بــه او آســان می گــردد و ای کســی کــه بیــرون شــدن از غــم و انــدوه 
بــه حقیقــت شــادی از او درخواســت می شــود. مشــکات عالَــم در برابــر قدرتــت، رام می  گردنــد 
ــو جــاری و  ــو نظام یافتــه اســت. قضــاء، بــه قــدرت ت ــَرم ت و اســباب وجــوِد هــر چیــز بــه لطــف و َک
ــم بــه اراده تــو امضــاء می گــردد؛ پــس هرچــه بخواهــی بــا مشــیت تــو و بــدون اینکــه  هــر چیــز عالَ
ســخنی بگویــی، انجام شــده اســت و اگــر چیــزی را نخواهــی، به مجــرد اراده ــات بــدون نیــاز بــه 

ســخن گفتــن، منزجــر گــردد«. 2

چــه زیباســت آنجایــی کــه خــدای متعــال بنــدگان شــاخص خــودش را در قــرآن کریــم معرفــی 
می کنــد و بــا تعبیــر لطیــف: »نعــم العبــد« بــه ســتایش آن هــا می پــردازد؛ در بیــان علــت اینکــه چــرا 
او بنــده خوبــی بــود، می فرمایــد: »إنــه أواب«.3 أواب صیغــه مبالغــه از »أوب« و بــه معنــای رجــوع 
و بازگشــت اســت. بــه تعبیــر خودمانــی »أواب« حالــت کودکــی اســت کــه از دیــدن کوچک تریــن 
بــه مــادرش پنــاه می بــرد. به عبارت دیگــر، أواب کســی اســت کــه دائمــًا در خانــه  پیشــامدی 

خداســت و دســتگیره در را رهــا نمی کنــد، آن قــدر می کوبــد، تــا صاحب خانــه در را بازنمایــد.

امتــی کــه چنیــن بــاوری داشــته باشــند، در هــر حاجتــی بــه درگاه خــدای متعــال تضــرع می کنند 
و امیــد بــه رحمــت او دارنــد. طبیعــی اســت کســی کــه به وقــت رفــاه و شــادی بــه درگاه الهــی 
رفت وآمــد دارد، در وقــت تنگــی و عســر و حــرج نیــز اولیــن جایــی کــه بــه نظــرش می رســد کــه پنــاه 
بــرد، درگاه خــدای ســبحان اســت و صــدای چنیــن کســی بــرای اهــل آســمان آشــنا خواهــد بــود و 
حاجت روایــی او ســریع اتفــاق می افتــد؛ امــا کســی کــه به وقــت رفــاه باخــدای خــودش میانــه خوبــی 

ُهَو َیْشِفنِی« )شعراء، 97 و 08( 1  . »َو الَِّذى ُهَو ُیْطِعُمىِن َو َیْسِقنِی * َو ِإَذا َمِرْضُت فـَ
َعــاُب َو َتَســبََّبْت  ْلَتَمــُس ِمْنــه اْلَمْخــرَُج ِإَل َروِْح اْلَفــرَِج َذلَّــْت ِلُقْدرَتِــَك الصِّ ــَداِئِد وَی َمــْن یـُ ْفَثــُأ بِــه َحــدُّ الشَّ 2  . »َی َمــْن ُتَــلُّ بِــه ُعَقــُد اْلَمــَكارِه وَی َمــْن یـَ
ْهِیــَك ُمْنَزِجــرٌَة« ْوِلــَك  ُمْؤتَِــرٌَة َو ِبِرَاَدِتــَك ُدوَن نـَ ِبُلْطِفــَك اْلَْســَباُب َو َجــَرى ِبُقدرَِتــَك اْلَقَضــاُء َو َمَضــْت َعَلــى ِإرَاَدِتــَك اْلَْشــَیاُء َفِهــَی ِبَِشــیَِّتَك ُدوَن قـَ

3  . سوره مبارکه ص، 44
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نداشــته باشــد، طبیعــی اســت کــه در وقــت ســختی و عســر و حــرج نیــز در صــورت بســته بــودن 
همــه درهــا و از بــاب اضطــرار بــه درگاه الهــی پنــاه می بــرد؛ لــذا رفــع بــا بــرای او طوالنــی خواهــد 

بــود.1

نتیجــه آنکــه حقیقــت ابتــاء و امتحــان، بیانگــر عشــق و محبــت خــدای و متعــال بــه بندگان 
اســت و دامــی اســت کــه بــرای شــکار بنــدگان شایســته، گســترده شــده اســت. اگــر کســی متوجــه 
ایــن حقیقــت در عالَــم شــد، زندگــی بــا همــه ســختی  هایش بــرای او امــن و راحــت خواهــد بــود و 
امــا اگــر بــه ایــن حقیقــت پــی نبــرد، گرفتاری  هــا و مصیبت  هــای پی درپــی روزگار کــه تمامــی هــم 
نــدارد، آرامــش را از او ســلب کــرده و جهنمــی ســوزان برایــش پدیــد خواهــد آورد. پــس چــه خــوب 
اســت کــه بــه بهانــه قــرار گرفتــن ایــن ابتائــات در ماه  هــای رجــب و شــعبان و رمضــان کــه مــاه دعا 
و مناجــات بــا پــروردگار اســت، بــه مقصــد اصلــی ایــن ابتائــات کــه همــان توجــه بیش ازپیــش بــه 

پــروردگار عالـَـم اســت، نزدیــک شــویم کــه آرامــش حقیقــی در همیــن نکتــه نهفتــه اســت.

ابتالئاتدرعصرظهور
نکتــه پایانــی آنکــه اگرچــه اهل بیــت عصمــت و طهــارت بــه مــا دســتور فرموده  انــد کــه بــرای 
ظهــور حضــرت بقیة اهلل األعظــم، زمــان تعییــن نکنیــم، امــا قرائــن و شــواهد زیــاد بــر ایــن مطلــب 
ــه  ــر عام ــه تعبی ــتیم و ب ــک هس ــیار نزدی ــرت بس ــور آن حض ــر ظه ــه عص ــا ب ــه م ــد ک ــت می کن دالل
حســن زاده آملــی، مــا در بین الطلوعیــن حکومــت جهانــی امــام عصــر؟س؟ قــرار داریــم و انقــاب 

اســامی و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران، »ظهــور صغــرای« آن حضــرت اســت. 

اگــر ایــن مقدمــه را بپذیریــم، تعــدد ابتائــات و گرفتاری  هایــی کــه در چنــد ســال اخیــر بــرای 
مــردم دنیــا و ازجملــه مــردم ایــران در حــال پیش آمــد اســت، معنــای دیگــری پیــدا خواهــد کــرد و 
ایــن امــر، انگیــزه و نحــوه مواجهــه مــا بــا ایــن ابتائــات را متفــاوت خواهــد نمــود؛ زیــرا می دانیــم 
کــه راه حــل اساســی رفــع همــه ایــن مشــکات و گرفتاری هــا ظهــور و حضــور آن حضــرت اســت کــه 

فرمــود: »اللهــم اكشــف هــذه الغمــة عــن المــة حبضــوره وعجــل اللهــم لنــا ظهــوره«.        

 

1  . امــام صــادق ؟ع؟ فرمودنــد: کســی کــه قبــل از وقــت بــا و مصیبــت، اهــل دعــا باشــد، وقتــی بایــی برایــش پیــش بیایــد، زمانــی کــه 
خــدا را بخوانــد، دعایــش مســتجاب می شــود و فرشــتگان می گوینــد: ایــن صــدا بــرای مــا آشناســت؛ امــا کســی کــه تنهــا در زمــان ســختی و 
مصیبــت بــه درگاه الهــی پنــاه می بــرد، دعایــش مســتجاب نمی شــود و فرشــتگان می گوینــد: ایــن صــدا بــرای مــا آشــنا نیســت! )الکافــی، 

ص274(. ج2، 
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فصل دوم
ونا در بستر اجتماع کر
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در مذّمت ناخدایان بی خدا
دکترمصباحالهدیباقری
پژوهشگر مرکز رشد
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق  ؟ع؟

کآرامجانمرفتهاست...
شــاید همچنــان بایــد پدیــده کرونــا و همه گیــری ایــن ویــروس را بــه نظــاره نشســت. شــاید 
هنــوز زود باشــد کــه بــه قضــاوت بنشــینیم. شــاید بایــد مدتــی ایســتاد و عمــق و طــول و عرضــش 

را دیــد کــه تــا کجاســت. شــاید بایــد اندکــی ســکوت کــرد و اندیشــید. شــاید بایــد ...

ــه ســراغش  ــاآرام اســت و دوســت دارد کــه زود آرام شــود. هــر ناآرامــی کــه ب  امــا بشــر امــروز ن
می آیــد و او را از زندگــی مصنوعــی خودســاخته دور می کنــد، تمــام تاشــش را می کنــد کــه بــه 
آن نزدیــک شــود و فاصلــه را کمتــر کنــد. بشــر امــروز بــه خیــال خــود، همــه آنچــه الزم دارد بــرای 
اینکــه کنتــرل و نظــم زندگــی خــود را محفــوظ بــدارد، ســاخته اســت و نمی خواهد ناآرام باشــد. او 
مدعــی ماه نــوردی اســت، مریــخ را در زیــر ذره بیــن خــود دارد، تــا عمــق زمیــن و ذرات را شــکافته 
اســت، بــرای هــزاران درد و مــرض و مســئله     و معضــل راه پیداکــرده و همــه این هــا را بــه وجــود 
آورده تــا خدائــی کنــد. بــه وجــود آورده تــا بگویــد ثانیه هــا هــم در تســخیر مــن اســت و البتــه هــر 
کــس مقابــل ایــن نظــم و کنتــرل بایســتد، بایــد تــاوان ســختی پــس بدهــد. بشــر امــروز نقشــه ها 
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کشــیده اســت حتــی بــرای آینــده. از آینده نگــری هــم فراتــر رفتــه و بــه آینده نــگاری رســیده و 
تاکنــون تنهــا چیــزی کــه در تیــررس کشــفیات و اختراعــات و ابداعاتــش قــرار نگرفتــه، مرگ اســت. 
البتــه بــرای آن هــم خواب هــا دیــده و فیلم هــا ســاخته اســت ولــی فعــاًل ایــن  یکــی را بــدون پاســخ 
رهــا کــرده. ایــن بشــر بااین همــه دبدبــه و کبکبــه، اصــًا نمی توانــد پدیــده خــاف عــادت را تحمــل 

کنــد و همــه بایــد در نظــم مصنوعــی خودســاخته او خــود را تعریــف کننــد.

 هرقــدر زندگــی انســان موحــد در ورای همــه ایــن ابتائــات و بــا دقــت در آن و بــا توجــه بــه 
معبــود می گــذرد، انســان های دیگــر، در هــر مواجهــه ای دوســت دارنــد خــود را از تاقــی بــا هرگونــه 
شــر ظاهــری دور کــرده و زود خــود را بــه ســاحل آرامــش )مصنوعــی( بیندازنــد و بعــد زندگــی عــادی 
خــود را کــه توســط خودشــان بــه آداب و ســلوکی تزئیــن شــده اســت، از ســر بگیرنــد. در آداب زندگی 
موحدیــن، محــور و اســاس، عبودیــت و بندگــی اســت و ســایر امــور بــا ایــن رکــن محــوری تعریــف 
می شــود، امــا در زندگی هــای متعــارف امــروزی، هرکــس بــه فراخــور حــال و حوصلــه و ســلیقه اش، 
مجموعــه ای پراکنــده از عاقه مندی هــا را دور هــم می چینــد و در کنــار آن هــا برخــی اعمــال 

عبــادی )و نــه امــور عبــدی و بندگــی( را هــم تجربــه می کننــد.

حــال ورود و تفــوق یــک پدیــده بــر زندگــی بشــر امــروزی، او را به شــدت نــاآرام و ناگزیــر می کنــد 
ــر خســارت محتملــش هــم خــود را راضــی  ــده بگیــرد و ب البتــه در ابتــدا تــاش می کنــد آن را نادی
نشــان دهــد امــا وقتــی از حــدی گذشــت و نادیدگــی را راه حــل ندیــد، ســعی می کنــد آن را دفــع و رفع 
کنــد. آنــگاه اگــر بازهــم نتوانســت، تــاش می کنــد در کنــار ســایر امــور بــه خدمتــش بگیــرد تــا زحمت 
و مزاحمتــش کــم  شــود و در حقیقــت طــوری بــا آن کنــار می آیــد. امــا اگــر کنــار آمــدن هــم جــواب 
نــداد، آنــگاه نــاآرام و بــددل می شــود، بــه هــم می ریــزد و بــه هــم می ریزانــد، طغیــان می کنــد و... 
ــا  ــواع بیماری هــای جســمی و روحــی مبتــا می شــود و حتــی ت ــه ان ــه کــم مــی آورد و ب ــا جایــی ک ت

هــاک و هاکــت هــم گــذارش می افتــد. 

بشــر امــروز، هــر چــه دارد از بــرای عیــش کوتاهــش در زندگــی اســت و نمی خواهــد به جــز آن 
ببینــد، چــه برســد بــه آن کــه از آن آزار و آســیب ظاهــری ببینــد. بشــر امروز اوج عجله و شــتاب اســت. 
می خواهــد همــه پنجاه-شــصت ســال اقامــت اعتبــاری و اجــاره ای اش را بــا هــر آنچــه خود مطلوب 
می دانــد ســرکند و از اندک هــا هــم نگــذرد. بشــر امــروز بــا ســیاهه و نقشــه ای مشــخص بــه دنیــا 
می آیــد و اگــر انــدک انحرافــی واقــع شــود، انگشــت حیــرت بــه دهــان گرفتــه و بی جــواب می شــود.
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شهریارانراچهشد؟...
ــا، وارد حکومت هــا شــده و بایــی بــر ســر حکمرانــی جهانــی آورده، کــه آرامــش را از آن هــا  کرون
ــای غیرمترقبــه برایشــان در ردیف هــای مخصــوص  ســلب کــرده اســت. حکومت هایــی کــه بای
بودجــه ای )یــا ردیــف غیرقابل پیش بینــی( دیــده می شــد حــاال همــه ردیف هایشــان  تحــت تأثیــر 
آن قرارگرفتــه و تمــام برنامه هــا و طرح هایشــان دســت خوش کرونازدگــی شــده اســت. حاکمــان 
کشــورهای مختلف بافهم ابتدائی که از نظام بهداشــت و ســامت دنیای معاصر داشــتند، تاش 
کردنــد تــا در ابتــدا ایــن ویــروس را بــرای مــردم عــادی جلــوه دهنــد و بــا جماتــی شــبیه بــه این هــا: 

1-از شنبه فعالیت ها از سر گرفته می شود.

2-متأسفیم از اینکه برخی هم وطنانمان را در اثر این ویروس از دست می دهیم.

می خواســتند هــر چــه کم هزینه تــر از کنــار آن رد شــوند. فکــر می کردنــد اگــر محلــی بــه ویــروس 
نگذارنــد، آن ویــروس هــم بــه آن هــا کاری نــدارد. امــا ایــن ویــروس چنــان همه چیــز و همه کــس 
را موردتهاجــم قــرارداد کــه کشــورها چــاره ای جز تســلیم ندیدند و نظامات تعریف شــده نتوانســت 
در برابــر تغییــر همــه جانبــه ای کــه کرونــا تحمیــل می کــرد، مقاومــت کننــد. حتــی نظام هــای 
ســامتی کشــورهای توســعه یافته نیــز نتوانســت آثــار و ضایعــات ایــن ویــروس را درون خــود 
هضــم کــرده، بتوانــد آبــرو و اعتبــار ســال ها پــزدادن بــه این گونــه نظامــات را بــرای خــود محفــوظ 
بــدارد. لــذا حکمرانی هــا دچــار اختــال شــد. بســیاری از نظــم و انتظام هــا فروریخــت و دنیــا بــا 
اداره چیــزی و جائــی مواجــه شــد کــه در هیــچ برنامــه و پیش بینــی و پیشــگوئی و آینده نگــری و 
آینده نــگاری و حتــی فیلم هــای تخیلــی هالیــوودی نیــز ردپایــی از آن نمی توانســت ســراغ بگیرد.

در حقیقــت کشــورها حتــی فرصــت تأمــل هــم پیــدا نکردنــد، بلکــه در یک زمــان بســیار 
محــدود بــا ایــن پدیــده روبــه رو شــده و خیلــی زود موردتهاجــم همه جانبــه اش قــرار گرفتنــد. 
ــاد کوتاه مــدت هــم نمانــد، بــه چاره جویــی  ــذا ضــرورت داشــت حتــی بــرای کوتاه مدتــی کــه زی ل
ــاً شکلشــان برمــدار غیرتوحیــدی قالــب  بپردازنــد. در ایــن محــدوده هــم، حکومت هــا کــه عمدت
و ســاختار گرفتــه، کمتــر در مــورد بــا و امتحــان و تضــرع و ارتقــاء ســخنی راندنــد. غالبــاً بــر همــان 
مناســک مألــوف دســت گذاشــتند و بــه دنبــال راه خــروج می گشــتند. در حقیقــت در اینجــا هــم 
کمتــر جوابــی معــادل ایــن بــود کــه خــدا کجــای ایــن معرکــه اســت یــا الاقل خدای شــما کجاســت؟ 

آیــا می شــود از خــدای شــما نشــانی خــروج گرفــت؟
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ــل  ــدأ و معــاد طرح ریــزی نشــده، در مقاب ــه مب ــگاه ب ــر اســاس ن ــه ب ــی ک ــوم اســت حکمران  معل
یــک پدیــده بــه هــم زننــده ی انضبــاط اجتماعــی بشرســاخته، مقاومــت کــرده و تــاش نمی کننــد 
کــه حکومتشــان را متوجــه خــأ جــدی محــور بندگــی بداننــد. حاکمیت هــای مختلــف همچنــان 
کجــدار و مریــز بــا کرونــا و شــیوع و گرفتاری هایــش تــا می کننــد و امیــد دارنــد زودتــر خــودش بــرود یــا 
زودتــر درمانــی یافــت شــود ولــی از ایــن غافل انــد کــه اگــر ایــن را هــم جســتی بــا "کروناهــا"ی بعــدی 

چــه می کنــی؟

جالــب ماجــرا اینجاســت کــه حاکمــان دنیــای مــدرن هــم مانده انــد کــه چگونــه مردمشــان را 
راضــی کننــد و اقنــاع ســازند. درد امروزشــان از مدیریــت افــکار عمومــی در کوتاه مــدت فراتــر رفتــه 
و مــردم دنبــال نشــانه ای جــدی از صاحیــت حاکمــان بــر کرســی حکومت هــا هســتند. شــاید فــردا 
روزی دیگــر مدل هــای مــدرن بازاریابــی سیاســی و انتخابــات و تبلیغــات و بــزن درروئی هــای 
شــب انتخاباتــی جــواب ندهــد و مــردم دنبــال حاکــم و حاکمانــی باشــند کــه در ایــن بزنگاه هــای 
بی کســی بلــد باشــد کشــتی های طوفــان زده را بــه مقصــد و ســاحل امــن برســاند. حــاال دیگــر نیــاز 
بــه ســوپرمن و منجــی از عرصــه فیلم هــا بــه درون ملت هــا و امت هــا می آیــد و بایــد حکومت هــا 

بــه جوابــی بــرای آن بیندیشــند.

 

بگوچهچارهکنمهیئتمحرمرا...
مردمــان بــا توجــه بــه فقــر مطلــق خــود نســبت بــه معبــود، عبــادت می کننــد و دعــا. هــم 
عبــادت فــردی و هــم عبــادت جمعــی کــه هــر دو در طــول زمــان و به واســطه پیام هــای پیامبــران 
حــق )و البتــه برخــی پیغــام آوران ســاختگی و دروغیــن( دارای مناســک و اصولــی شــده اســت کــه 
ــا معبــود را  نمی تــوان بــه بهــای یکــی، دیگــری را طــرد نمــود. هرکــدام بخشــی از ارتبــاط بنــده ب
ــر هرکــدام به نوعــی محــدود شــود، بایســتی  شــامل شــده و آن  را جهــت و حرکــت می بخشــد. اگ
ــاًل در مــاه مبــارک رمضــان امــور عبــادی در همیــن دو ســطح  بــا شــرایطی آن  را جبــران نمــود. مث
تعریــف می شــود و هــر کــس کــه همــه امــرش را دریکــی از دو جنبــه قــرار دهــد و دیگــری را مغفــول 
بگــذارد مرتکــب خبــط آشــکاری شــده اســت. بــا ظهــور ایــن ویــروس، عبــادت جمعــی و تجمــع 
مذهبــی کامــاًل محــدود و تــا حــد زیــادی ممنــوع شــد. حــال چگونــه می توان عبــادت جمعــی را که 
در آن حــس همدلــی و همیــاری و همدوشــی بــود و قلــوب را بــه هــم نزدیــک می کــرد، ایجــاد کــرد؟
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بســیاری از کشــورها، تــاش کردنــد به صــورت نمادیــن خــأ تجمعــات مذهبی را پرکننــد و مثاًل 
عکس هــای عبادت کننــدگان را بــر صندلــی کلیســا نصــب کننــد ولــی از ایــن اصــل غافــل شــدند 
کــه همدلــی اجتماعــی خاصــه بــا محوریــت توحیــدی، بخشــی از نســخه درمــان ایــن بیمــاری 

چندوجهــی اســت و نمی تــوان آن را نمادیــن و مصنوعــی شــکل و ترتیــب داد.

ــاًل   بخشــی از بیماری هــای حــادث گردیــده از طریــق ویــروس بــوده و بخــش دیگــری کام
منشــأ روان شــناختی داشــته و از ترس و  اســترس و اضطراب و اضطرار ناشــی شــده است. عبادت 
ــا را  ــن نگرانی ه ــه ای ــت را دارد ک ــن خصوصی ــی ای ــورت جمع ــه به ص ــردی و چ ــورت ف ــه به ص چ
ــا حداقــل کاهــش می دهــد. درایــن  بیــن عبــادات جمعــی کــه بــه اجتمــاع قلــوب  از بیــن بــرده ی
منجــر می شــود بســیار کارگشاســت و باعــث نشــاط و امیــد اجتماعــی می شــود. اکثریــت جامعــه 
دینــی، نشــاط بعــد از انجــام عبــادت را تجربــه کردنــد. وقتــی عیــد فطــر می رســد، وقتــی اعمــال 
حــج بــه انتهــا می رســد، وقتــی از نمــاز جمعــه و جماعــت برمی گردیــم، وقتــی واجبــات مالی مــان 
را پرداخــت می کنیــم و وقتــی از هیئــت و روضــه برمی گردیــم نشــاط و طراوتــی مثال زدنــی 
نصیبمــان می شــود کــه خــود پــر از روح و روحیــه اســت، پــر از انــرژی بــرای ادامــه پرنشــاط مســیر، 
پــر از طلــب و انگیــزه بــرای حرکــت پرتاش تــر، پــر از مهــر و عاطفــه و گذشــت بــرای یــک زندگــی 
اجتماعــی و پــر از امیــد بــه فرداهــا... حــاال شــما همــه این "پر"هــا را بگیر و برایــش هیچ جایگزینی 
)آن هــم در صــورت وجــود( قــرار نــده. جامعــه می پوکــد، کــم مــی آورد، بی حــال می شــود، بــه 
ــاً از درون خالــی می شــود. ضمــن این کــه امــر بــه ایــن زیــارت و ماقــات  درودیــوار می زنــد و نهایت

هــم داریــم: َتــزاَوروا َو َتاُقــوا َو َتذاکــُروا َو احَیــوا َامــَران...

عجبصبریخدادارد...
از یکــی از اســاتیدی کــه در طــرح تحــول آموزش وپــرورش نقــش داشــت، ســؤال شــد: رســاله 
حقــوق امــام ســجاد ؟ع؟ را به عنــوان یــک مرجــع در ایــن طــرح در نظــر گرفته ایــد؟ گفتنــد: نــه! 

ندیدیــم... به نوعــی هــم گفتنــد انــگار ایــن رســاله برایشــان خیلــی تــازه و نــو اســت.

قراردادهــای اجتماعــی کــه فــارغ از قواعــد و آداب دینــی نوشــته شــوند یــک نکتــه مهــم را 
کــم دارنــد و آن شــاخه ارتبــاط بــا خداســت. بســیاری از احادیــث و روایــات قطعی الســند بــا یــک 
واســطه معتمــد، بــه خــدا و اولیــاءش می رســد و بعضــاً آداب و ســبک زندگــی را در موقعیت هــای 
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مختلــف بــه مــا یــاد می دهــد. آداب غــذا خــوردن، راه رفتن، صحبت کردن، ســؤال کــردن، ارتباط 
داشــتن، ســفر و مســافرت، ازدواج، بچــه دار شــدن، تربیــت فرزنــد، دوســت یابی و ارتبــاط بــا گــروه 
دوســتی، درس خوانــدن و درس دادن، عبــادت، خوابیــدن، نظافــت و... در کام معصــوم آمــده 

اســت. حــال ســؤال اینجاســت در وضــع یــک قــرارداد اجتماعــی، جــای ایــن رکــن کجاســت؟

معلــوم اســت اگــر ویروســی بــا ایــن مشــخصات و نشــانی وحشــتناک در میانمــان آمــده اســت، 
بایــد همه چیزمــان تابــع عــدم شــیوع بیشــتر آن شــود. امــا آیــا نمی تــوان قواعــد تنظیمــی را بــا 
ســبک زندگــی دینــی و حاکمیــت توحیــد تطبیــق داد و همه چیــز را بــه دانســته های ناقــص 
ــاًل  بشــری ختــم نکــرد؟ بــه معنــای دقیق تــر ، عــادت بشــر بــه ایــن اســت کــه هــر بیمــاری و اص
هــر خــأ و نقــص و چالشــی کــه زندگــی اش را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد بیشــتر از آن کــه ذهنــش بــه 
»ماتََقــّدم« امــر مشــغول شــود و علت هــا و ریشــه ها را دریابــد و درصــدد اصــاح آن باشــد بیشــتر خــود 
را مکلــف بــه »مــا تَأّخــر« می کنــد و ســعی می کنــد ایــن نقــص و بیمــاری را دفــع و رفــع کنــد. غافل از 
این کــه شــرایط بــه وجــود آورنــده ایــن نقــص همچنــان موجــود اســت و هــر آن می توانــد به شــکلی 
گســترده تر و حاد تــر خــود را نشــان دهــد. ولــی بشــر کاری بــه گذشــته و کرده هــا و نکرده هــا نــدارد. 
می خواهــد بــدون تأمــل بگــذرد و کار را به طــور ظاهــری حــل کنــد و مســیر را به ســرعت ادامــه دهــد. 
ــدون علتــی  ــز ب ــی اســت و هیچ چی ــع قواعــد علــت  و معلول تردیــدی نیســت کــه جهــان خــدا، تاب
پدیــدار نمی شــود. حــال اگــر پدیــده ای عالم گیــر شــد حتمــًا بایــد ســراغ نقصــی فراگیرتــر درمجمــوع 
جهــان معاصــر شــد. در کــردار، در گفتــار، در رفتــار و در روابــط بایــد دقیــق شــد و دیــد چــه علتــی ایــن 
نقــص را پیــش آورده اســت و ریشــه در کــدام خبط هــا دارد کــه این چنیــن، عالمــی درگیــر و متحیــر، 

در حــال دســت وپا زدن بــرای فــرار از معرکــه و مهلکــه اســت.

در این گونــه مواقــع هم ســخنان و حکمت هــای ایجابــی اولیــاء امــر الهــی و هــم اجتنــاب و 
احتــراز و پرهیــز دادن هایشــان می توانــد به دقــت بررســی شــود تــا بیشــتر و ظریف تــر بــه خأهــای 

جهــان و بشــر معاصــر پــی بــرد و بــرای آن نســخه اصاحــی آورد.

شــاید ایــن موضــوع کــه بشــر بــا ســاخت قواعــد و طرح ریــزی حکمرانــی نویــن تــاش می کنــد 
حکومتــی غیرتوحیــدی را برجهــان حاکــم کنــد و همــه ســازوکار و قواعــد آن را بــا شــکل دادن بــه 
ســازمان های جهانــی در یــد خــود بگیــرد و مقابــل کلمــه اهلل  هــی العلیــا قــد علــم کنــد و بی عدالتــی 
ــای  ــوم و مســتضعف و بی صــدا ببنــدد و به ج ــر مظل ــد و راه را ب ــی کن ــزه و عملیات ــی را تئوری جهان
عدل گســتری، ظلــم گســتری را بــا ســرعت شــیوع دهــد، دیگــر در آزمایشــگاه های حکمرانــی و 



56

؟ع؟ 
ق

اد
ص

ام 
ام

اه 
شگ

ن دا
د 

رش
کز 

مر

علــوم اجتماعــی دیــده نمی شــود و بالعیــان در برابــر چشــم های همــگان اســت. امــا خداونــد 
عالــم هــم در مقابــل ایــن عصیــان و طغیــان، ترمــز و توقفــی تعبیــه می کنــد تاکمــی بــه خــود آیند و 

شــاید بــه چاره جوئــی بیندیشــند، آن هــم نــه بــرای خــروج کــه بــرای علــت حــدوث.

عبــارت دقیق تــر این کــه، وقتــی معــروف و منکــر جابه جاشــده و راه بــر امربه معــروف و نهــی 
 از منکــر فــردی و اجتماعــی بســته می شــود، آنــگاه ســنت خــدا بســیار آشــکارتر و صریح تــر از هــر 
زمــان و مکانــی خــود را بــر همــگان عرضــه می کنــد و هــر جنبنــده ای آن را می بینــد و البتــه کــم 

هســتند آن هایــی کــه تأمــل می کننــد و بــه ریشــه ها مشــغول می شــوند.

حکمرانــی جهانــی امــروز، توحیــد را منکــر شــده و کامــاًل برمداری خودســاخته و خودخواســته 
مشــغول عصیــان و طغیــان اســت و بــه هیــچ کشــور و گــروه و فــرد آزاده ای رحــم نمی کنــد و همــه 
آزادی خواهــان و آزادمنشــان را از ســر راه مقابلــه بــا ایــن ظلــم گســتری برمی دارنــد. بــه بحریــن 
ــر، بــه تحریم هــای همه جانبــه علیــه ایــران  و یمــن و فلســطین و ســوریه نــگاه کنیــد. نزدیک ت
توجــه کنیــد. حتــی "حــاج قاســم"ی کــه فریــاد زد و علــم برداشــت و قــدم گذاشــت درراه اصــاح 
و معــروف، بــا شــدیدترین جنایــت ضــد بشــری، از جلــوی مســیر ظلــم گســتری برداشــته شــد تــا 
ماشــین بی خدائــی بــا ســرعت تر از قبــل بــه حرکــت خــود ادامــه دهــد. آن هــا تــا اآلن خــود را پیــروز 
می داننــد امــا زهــی خیــال باطــل... درســت اســت کــه مســتکبران بــا قلــدری و ابرقدرتــی زور 
می گوینــد و فکــر می کننــد جهــان بــر همــان مــدار کــه آن هــا بخواهنــد می چرخــد امــا فقــط یــک 
ــااًل آن هــم حاصــل شــیادی ها، طمع ورزی هــا و خودخواهی هــای  چشــمه اراده الهــی کــه احتم
خــود بشــر امــروزی اســت بــا شــیوع ویــروس کرونــا رو شــد و بشــر بــه اراده خــدای بــزرگ، گرفتــار در 
دام خــود تنیــده شــد...اگر حاکمیــت والیــت شــیطان از طریــق ســاختارهای مدرنــی کــه بشــر در 
خیــال خــام خــود پرورانــده، بیشــتر شــود، بازهــم از ایــن باهــا و ابتائــات بــرای برگشــت بشــر بــه 
اصــل خــود )و شــاید بازهــم منبعــث از دامــن و کــردار خــود( مطابــق اراده الهــی بــه چشــم خواهیم 

دیــد...     

مرغباغملکوتم...
 مــاه رمضــان، مــاه تمریــن بندگــی اســت. مراقــب باشــم و باشــیم ســرگرم نخوردن هــا و 
نیاشــامیدن ها و... فقــط نشــویم بلکــه از فرصتــی کــه خــدای بــزرگ فراهــم کــرده تــا بهتــر بندگــی 
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را بفهمیــم و بهتــر آدابــش را یــاد بگیریــم و بهتــر انجامــش دهیــم، غافــل نباشــیم. اگــر بنــده خــدا 
شــدیم ، آن وقــت فقــط خــدا برایمــان خدائــی می کنــد و بــس. آنــگاه تکیــه گاه، او می شــود و آرام و 
قــرار حقیقــی، رکــن محــوری زندگی مــان. نگرانی هــا و اضطراب هــا و اضطرارهــا می رونــد و تــوکل 

و توجــه و تعبــد جایــش را می گیــرد.
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جاذبه ترس و پدیده کرونا هراسی1
احمدشریعتمداری
 پژوهشگر هسته »مکتب امام؟حر؟« مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق  ؟ع؟

جاذبــه تــرس2 یــا ارتباطــات ترس برانگیــز3 از آن دســت جذابیت هــای احساســی مهــم اســت 
ــد.  ــا کن ــا ایف ــن روزه ــاز ای ــی موردنی ــای اقناع ــات و الگوه ــزایی در تبلیغ ــش بس ــد نق ــه می توان ک
شــاید آن چیــزی کــه امــروز مســئوالن مربــوط بــه چالــش کرونــا را مــی آزارد، اثرگــذاری پاییــن 
پیــام آن هاســت. جاذبــه تــرس می توانــد نقــش بســزایی در تقویــت و بیشینه ســازی اثــر پیــام بــا 

ترســیم پیامدهــای منفــی و بــد یــک رفتــار یــا تــرک آن ایفــا کنــد. 

جاذبهترس،جاذبهقویاحساسی
تــرس4 از جذابیت هــای احساســی اســت کــه در ضمــن آن می تــوان اســتدالل را نیــز بیــان 
ــرک  ــا ت ــه انجــام ی ــا ترســاندن ب ــر آن اســت کــه مخاطــب را ب ــی تــاش ب ــرد. در چنیــن تبلیغات ک

1. در تهیه این یادداشت به طور ویژه از کتاب روان شناسی تبلیغات از پاپ ام فنیس و ولف گانگ اشتروب استفاده کردم.
2. Fear Appeal
3 . Fear-Arousing Communication

4. الگوی طرح مسئله از این به بعد به صورت آمیخته ای از بحث نظری و تطبیق با موضوع محل بررسی در همان موقعیت نظری است.
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عملــی وادار کننــد.1 دور کــردن خطــر و عامــل تــرس بــا انتخــاب یــک مســیر کنشــگری )ذهنــی و یــا 
عینــی( کارویــژه محــل انتظــار از جاذبــه تــرس اســت.

انواعترسهایالقایی
در یــک تقســیم بندی قابل توجــه فهرســتی از انــواع مختلــف خطرهایــی کــه بارهــا در تبلیغــات 

بــا آن هــا مواجــه شــده ایم ارائه شــده اســت2:

فیزیکی
در نمونــه مدنظــر مــا، خطــر جانــی مطــرح شــونده در پــی ابتــای بــه ویــروس کرونــا می توانــد در 

ایــن دســته جــای بگیرد. 

اجتماعی
ــه  ــون کشــور ک ــات گوناگ ــی اجتماعــی مــردم در طبق ــوان در واپس زدگ خطــر اجتماعــی را می ت
طعــم شکســت ناشــی از غلبــه بیمــاری و مــرگ و ناکارآمــدی در احاطــه بــر شــرایط آزاردهنــده 
کرونایــی را می چشــند، دیــد. از طرفــی دیگــر غــم ناشــی از دســت دادن عزیــزان، ویران کننــده 
امــکان ارتباطــات اجتماعــی اســت. همچنیــن گســیختگی اجتماعــی ناشــی از منــع موقعیت های 
ارتباطــی و رفت وآمدهــا و بــه دنبــال آن حرکــت جامعــه بــه ســمت خودبســندگی خانوادگــی و زوال 

هویت هــای جمعــی نیــز چالشــی اساســی اســت. 

عملکردی
عملکـرد ناموفـق و ناموجـه مواجهـه بـا کرونـا در همـه سـاخت های فـرا و بـاالی هـرم جامعـه 
می توانـد ترس آفریـن باشـد. مشـخصًا دولـت عملکـرد قابـل دفاعی نداشـته اسـت. همچنیـن این 
محمـل ارزیابـی بـرای القـای تـرس می توانـد در مـورد عملکـرد جامعـه و ملـت نیـز معنـادار باشـد و 
خودنظارتی ناقص و ناکارآمد جامعه در شرایط کنونی، ترس از عملکرد ملت را نیز نشان می دهد. 

مالی
کرونــا هزینه هــای فراوانــی در حــوزه بهداشــتی و درمانــی تحمیــل کــرده اســت کــه حتــی بــرای 

1.مثا ر.ک به
Kardes, F.R. )2002(. Consumer Behavior and Managerial Decision Making )2nd edn(. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall.

2. مثا ر.ک به
DePelsmacker, P., Geuens, M., & van den Bergh, J. )2001(. Marketing Communications. Harlow: Pearson.
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کشــورهایی بــا شــرایط طبیعــی نیــز مشــکل آفرین اســت. مهم تــر از آن قفــل شــدن فراینــد تولیــد 
و توزیــع کاال و خدمــات و قطــع ارتبــاط تجــاری بــا خــارج از کشــور ســبب القــای تــرس شــده اســت. 

فرصت
اجتماعــی  فرصــت  عیــد،  ایــام  گردشــگری  و  نــوروز  از  قبــل  بــازار  اقتصــادی  فرصــت 
دیدوبازدیدهای تعطیات و تقویت مناسبات اجتماعی، فرصت بهبود عملکرد موقعیت های 
فرهنگــی مثــل ســینماها و تئاترهــا و ماننــد آن هــا از آن دســت امکان هــای مثبتــی اســت کــه کرونــا 

ــود. ــرس ش ــه ت ــد مای ــه و می توان ــا گرفت از م

الگویکنشگریمتعارفدرقبالترسچیست؟
به نظر می رسد با تبلیغات ترسناک باید اطاعات زیر به ترتیب ارائه شود1:

1-نمایشدادنتهدید

تهدید مشخصًا کرونا و پیامدهای گوناگون آن است. 

2-شناساییدلیلتهدید

ــرد حاکمیــت در عــدم پیش بینــی همه گیــری ایــن بیمــاری  ــوان کژکارک ــد را می ت دلیــل تهدی
و تمهیــد ضرورت هــای الزم در حــوزه بهداشــت و درمــان دانســت. همچنیــن ســویه مردمــی 
انتشــار ایــن تهدیــد نیــز عــدم همــکاری و همیــاری اجتماعــی در جهــت جلوگیــری از شــیوع 
کرونــا و فــرار از پیامدهــای بــد آن بــوده اســت. تحریم هــای خارجــی، چالش هــای فرهنگــی، 
بحــران مشــروعیت حاکمیــت، اقتصــاد ضعیــف و رشــد نایافته، حتــی در گفتمانی متفــاوت، گناه 
انســان ها و بایــای در پــی آن، طغیــان طبیعــت علیــه دســت اندازی های انســانی و مســائلی 

ازاین دســت را می تــوان به عنــوان دلیــل تهدیــد برشــمرد.

. مثا ر.ک به  1
Tanner, John; B. Hunt, James; Eppright, David )1991(: The Protection Motivation Model: A Normative Model of Fear 
Appeals. In Journal of Marketing 55, p. 36. DOI: 10.2307/1252146.
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نشاندادنروشهایخنثیسازیویاحذفتهدید
بایــد ابزارهایــی کــه ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی می تواننــد متناســب بــا تــوان خــود 
بــرای از بیــن بــردن دالیــل تهدیــد و به تبــع آن خــود تهدیــد بــه کار ببندنــد معرفــی شــود. ضــروری 
اســت به تفصیــل بیــان شــود کــه اجــزای حاکمیــت و طبقــات و شــئون اجتماعــی ایــران چــه کاری 

می تواننــد انجــام دهنــد.

فقــدان هرکــدام از ایــن بخش هــا فراینــد اثرگــذاری تکنیــک جاذبــه تــرس را مختــل می کنــد. 
این کــه مــردم ایــران نداننــد چــه اقداماتــی از جانــب دولت-ملــت ضــروری اســت تــوان شناســایی 
ــه  ــد کــه چگون ــا را کاهــش می دهــد. درواقــع اینکــه هــر بخــش اجتماعــی ندان ــد کرون ابعــاد تهدی
ــردرگمی  ــز س ــد نی ــش ده ــر آن را کاه ــب اث ــا ضری ــرد ی ــد را بگی ــل تهدی ــن دالی ــوی ای ــد جل می توان
شــناختی مخاطــب را رقــم می زنــد کــه مجــددًا از تبدیــل احســاس بــه رفتــار جلوگیــری می کنــد.

مدلکاهشمحرکدرجاذبهترس
پس ازآنکــه جنیــس و فیشــباخ1 در 1953 از ســه ســطح قــدرت جاذبــه تــرس در آزمایــش 
تهدیــد ســرطان بهــره جســتند و مــدل کاهــش محــرک2 را ارائــه دادنــد، دریافتنــد افــرادی کــه 
از یــک تهدیــد قریب الوقــوع مطلــع هســتند، بــرای یافتــن پاســخی کــه تهدیــد را کاهــش دهــد 
ــبب  ــود و س ــرح می ش ــا مط ــت از آن ه ــرای حفاظ ــنهادی ب ــی پیش ــه اقدام ــد. وقتی ک ــزه دارن انگی
کاهــش تــرس آن هــا می گــردد، آن اقــدام تقویــت می شــود و حتــی بخشــی از واکنــش دائمــی فــرد 
می گــردد. ازنظــر آن هــا تــرس بیشــتر تنهــا در صورتــی منجــر بــه اقنــاع بیشــتر می شــود کــه اقــدام 
پیشــنهادی در جلوگیــری از خطــر نیــز مؤثــر انگاشــته شــود. نوعــا شــاهد بودیــم کــه در تــرس فراگیــر 
اخیــر ابتدائــاً همــگان از هــر روش پیشــنهادی )از توســل و تــوکل تــا خوددرمانی هــای طــب ســنتی 
و طــب جدیــد و حتــی خریــد و مصــرف داروی امــام کاظــم و ماننــد آن( اســتقبال کردنــد و البتــه 
برخــی از پیشــنهادها مثــل شست وشــوی دائمــی دســت بــه رفتــار همیشــگی افــراد تبدیــل شــد. در 
ادامــه بــا عمق یابــی تــرس، برخــی از ایــن راهکارهــای متنــوع رنــگ باختنــد و برخــی مثــل رعایــت 

بهداشــت فــردی و دعــا و توســل عمــق بیشــتری یافتنــد.
. ر.ک به   1

Janis, I.L., & Feshbach, S. )1953(. Effects of fear-arousing communications. Journal of Abnormal and Social Psychol-
ogy, 48, 78-92.
2.Drive-Reduction Model.
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همیــن برداشــت ســبب شــد هاولنــد و همکارانــش1 در مطالعــه خــود مفهــوم اجتنــاب تدافعی2 
را وضــع کننــد و توضیــح دادنــد کــه جاذبــه خیلــی قــوی تــرس آن قــدر تهدیدکننــده اســت کــه 
بهتریــن و مؤثرتریــن راهــی کــه مخاطــب بــرای کاهــش ترس به دســت مــی آورد، رد کــردن جاذبه 
هشــداردهنده به جــای پذیرفتــن پیشــنهادات اســت. هرچنــد ایــن برداشــت بعدهــا نمونه هــای 

نقضــی را تجربــه کــرد. 

در مــورد مشــخص مــا، جنــس تهدیــدی کــه مــردم از ماجــرای کرونــا برداشــت می کننــد بایــد 
همــراه بــا طــرح اقداماتــی بــرای برطــرف ســاختن تهدیــد و جلوگیــری از خطــر باشــند، در غیــر 
ایــن صــورت تهدیــد قــوی اثــر عکــس خواهــد گذاشــت. ابهاماتــی چــون حیــرت از اینکــه باالخــره 
چــه خواهــد شــد و این کــه آیــا کســی بــه وضعیــت آشــوبناک اقتصــادی مــا رســیدگی خواهــد 
کــرد و این کــه آیــا مــا در صــورت ابتــا جایــی بــرای درمــان داریــم یــا خیــر و اینکــه آیــا دوبــاره 
تعطیــات خواهیــم داشــت یــا خیــر و ماننــد این هــا تهدیدهایــی اســت کــه پاســخ واضحــی را از 
طــرف حاکمیــت دریافــت نکرده انــد و ســبب شــده اســت برخــی بــه رد جاذبــه هشــداردهنده در 

ــاً پیشــنهادات مســئوالن را رد کننــد.  ــد و قوی ــی از طــرف حاکمیــت بپردازن پیام هــای انتقال

مدلپاسخموازیدرجاذبهترس
همیــن مســیر مطالعــات حــوزه تــرس در ادامــه بــه نظریــه شــناختی تری بــا نــام مــدل پاســخ 
مــوازی3 رســید4. یــک تهدیــد وقتــی ازلحــاظ شــناختی ارزیابــی می شــود می توانــد دو پاســخ 

ــا مســتقل را نتیجــه دهــد: مــوازی ی

1-کنترل خطر 

ســاختار اجتماعــی ایــران واکنش هایــی بــرای کاهــش خطــر و از بیــن بردن دالیــل تهدید کرونا 
ماننــد در خانــه ماندن هــای نســبی و رعایــت بهداشــت شــخصی و ســعی در دوری از تجمعــات 
ــده،  ــص و پیش بینی نش ــیار ناق ــکل بس ــه ش ــد ب ــز هرچن ــت نی ــد. دول ــاذ کردن ــد آن را اتخ و مانن

. ر.ک به   1
Hovland, C.I., Janis, I.L. & Kelly, H.H. )1953(. Communication and Persuasion. New Haven, CT: Yale University 
Press.
2 .ecnadiovA evisnefeD
3. Parallel Response

. ر.ک به   4
Leventhal, H. )1970(. Findings and theory in the study of fear communications. In L. Berkowitz )Ed.(, Advances in 
Experimental Social Psychology )Vol. 5, pp 119-186(. San Diego, CA: Academic Press.
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ــرد و بیــش از آن تــاش در جهــت  ــا اتخــاذ ک ــرای جلوگیــری از اشــاعه کرون محدودیت هایــی را ب
مبــارزه بــا کرونــا در آی ســی یــو را وجهــه همتــش ســاخت. به هر صــورت کنترل خطر از پاســخ های 

معمــول شــناختی و رفتــاری بــه یــک تهدیــد دریافتــی اســت.

2-کنترل ترس 
بــا شــیوع کرونــا واکنش هایــی از جنــس رواج بیشــتر ســرگرمی های گوناگــون )از چالــش رقــص 
ــا پخــش کیلویــی موســیقی و فیلم هــای ســینمایی از صداوســیما( و  در رســانه های غیررســمی ت
شــیوه های روان-تنــی کنتــرل اضطــراب مثــل مصــرف آرام بخش هــا و... را شــاهد هســتیم. حتی 
الگــوی اجتنــاب تدافعــی نیــز می توانــد از جنــس واکنش هــای کنتــرل تــرس تلقــی شــود کــه بــرای 
کاهــش تــرس )و نــه کاهــش خطــر( اقــدام بــه نفــی تــرس آور بــودن کرونا بکننــد. بخشــی از واکنش 
کنشــگران شــبکه های اجتماعــی واقعــی و مجــازی ایــران ایــن جنــس واکنش هــای نافــی تهدیــد 

را نشــان می دهــد. 

ایــن مــدل متکامل تــر شــد1 و ایــن فــرض مطــرح گشــت کــه مخاطبین اگــر اقدامات پیشــنهادی 
را بــرای کاهــش خطــر مؤثــر ببیننــد اقــدام بــرای کاهــش خطــر خواهنــد داشــت و اگــر آن اقدامــات 
را بــرای کاهــش خطــر کافــی نداننــد بــه کاهــش تــرس اکتفــا می کننــد. در مــورد کرونــا بــه نظــر 
می رســد کــه بــه شــکل طبقاتــی شــاهد تصمیم گیــری بــرای مواجهــه بــا جاذبــه تــرس هســتیم. 
طبقــه فرودســت چــون اقدامــات پیشــنهادی را عمدتــاً ناظــر بــه خــود نمی بینــد )مثــل پیشــنهاد 
از خانــه بیــرون نرفتــن، درحالی کــه ایــن طبقــه بــه شــکل روزانــه خــرج خــود را درمــی آورد و اساســًا 
امــکان پس انــداز هــم نــدارد( پــس بــه کاهــش تــرس اکتفــا می کنــد و بــه شــکل طبقــه ای خــود را 

ــد.  ــی می زن ــه بی خیال ب

مدلمرحلهایپردازشارتباطاتترسبرانگیز
ایــن مــدل در ادامــه مســیر تکامــل نظــری بحــث تــرس و بــا تکمیــل مراحــل پیشــینی، باهــدف 
فهم ســازوکار روند تهدید-پاســخ و میزان کارایی پاســخ پیشــنهادی و درک فرایندهای پردازش 
ــا تهدیــد و خطــر مطــرح گشــت.2 بــر طبــق ایــن مــدل، دو عامــل  اطاعــات در هنــگام مواجهــه ب

. ر.ک به  1
Witte, K., )1992(. Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel process model. Communication Mono-
graphs, 59, 329-349.

. ر.ک به  2



64

؟ع؟ 
ق

اد
ص

ام 
ام

اه 
شگ

ن دا
د 

رش
کز 

مر

ــا فــرد مرتبــط اســت(  ــد ب ــر آن )این کــه چقــدر تهدی ــد1 و آســیب پذیری فــرد2 در براب شــدت تهدی
نقــش تعیین کننــده ای را در میــزان پــردازش شــناختی فــرد در مواجهــه با محرک تــرس آور دارند. 
درواقــع اگــر »میــزان شــدت تهدیــد و آســیب پذیری« هــر دو کــم باشــد، احتمــاال افــراد تاششــان را 
صــرف پــردازش اطاعــات نمی کننــد و بــه نشــانه های میانبرانــه و استشــهادی3 و پیرامونــی در 
جریــان اقنــاع اکتفــا می کننــد. امــا در افــراد آســیب پذیر، حتــی اگــر شــدت تهدیــد کــم هــم باشــد، 
ایــن افــراد بــه شــکل نظام منــدی شــروع بــه توجــه و پــردازش اطاعــات مربــوط بــه ایــن تهدیــد 
می کننــد. همچنیــن اگــر شــدت تهدیــد بــاال باشــد، افــراد به احتمال زیــاد بــه شــکل نظام منــد بــه 

پــردازش اطاعــات ایــن تهدیــد مشــغول می شــوند، حتــی اگــر احســاس آســیب پذیری نکننــد. 
ــد  ــر شــدت تهدی ــم. اگ ــد در نظــر بگیری ــوان یــک تهدی ــروس را به عن خطــر فراگیــری یــک وی
ــاًل یــک ویــروس ســاده به عنــوان تهدیــد مطــرح شــود( و فــرد نیــز آســیب پذیر  پاییــن باشــد )مث
نباشــد )مثــاًل صرفــاً کــودکان و کهن ســاالن را تهدیــد کنــد(، در ایــن شــرایط فــرد بــه نشــانه های 
میانبرانــه و حاشــیه ای مثــل پاســخ یــک کاراکتــر طنزپــرداز در تلویزیــون در تمســخر اثربخشــی 
ــد،  ــن تهدی ــودن ای ــن ب ــزان ترس آفری ــم می ــرای فه ــی او ب ــر ذهن ــد و میانب ــا می کن ــروس اکتف وی
ســاحت ادراکــش را بــه رفتــار آن کمدیــن متصــل می کنــد. امــا اگــر فــرد آســیب پذیر باشــد )مثــل 
کهن ســاالن(، پــردازش شــناختی او دربــاره اطاعــات پیرامــون ایــن تهدیــد بــه شــکل نظام منــد 
و مرکــزی دنبــال می شــود و یــک فراینــد پیچیــده ذهنــی را بــرای شــناخت ایــن ویــروس و 
ــاًل ویــروس خطرناکــی باشــد(،  پیامدهــای آن برمی گزینــد. یــا اگــر شــدت تهدیــد بــاال باشــد ) مث
حتــی افــرادی کــه آســیب پذیر نیســتند نیــز )مثــل جوانــان( به صــورت سیســتماتیک پیام هــای 

ــد را بررســی و ارزیابــی می کننــد.  ــد و ابعــاد تهدی موجــود درتهدی

در مــورد کرونــا شــاهد آن هســتیم کــه اواًل بیــان درســتی از شــدت خطــر مطــرح نشــده اســت. 
بــا ارائــه تــک عنصــری از میــزان مرگ ومیــر دو یــا ســه درصدی بیمــاری )و عــدم توجــه بــه پدیــده 
Das, E., de Wit, J., & Stroebe, W. )2003(. Fear appeals motivate acceptance of action recommendations: Evidence for 
positive bias in the processing of persuasive messages. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 650-664.
De Hoog, N., Stroebe, W., & DeWit, J. )2005( The impact of fear appeals on processing and accepting action recom-
mendations. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 24-33.
De Hoog, N., Stroebe, W., & de Wit, J. )2007( The impact of vulnerability to and severity of a health risk on processing 
and acceptance of fear-arousing communications: A metaanalysis. Review of General Psychology, 11, 258-285.
De Hoog, N., Stroebe, W., & DeWit, J. )2008( The processing of fear-arousing communications: How biased process-
ing leads to persuasion. Social Influence, 3, 84-113.
Stroebe, W. )2000(. Social Psychology and Health )2nd edn(. Buckingham: Open University Press.
1 . Severity of Threat
2  .Personal Vulnerability
3 . Heuristic
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ــزرگ اجتماعــی، اقتصــادی، امنیتــی و  ــودن آن و پیامدهــای بســیار ب همه گیــری و پاندمیــک ب
حتــی سیاســی اش(، عمــاًل میــزان خطرنــاک بــودن آن کمرنــگ نشــان داده شــد. از طــرف دیگــر 
بــا انصــراف خطــر بــه کهن ســاالن و افــراد باســابقه بیمــاری زمینــه ای، طیــف بســیار گســترده ای 
از مخاطبــان را از محــدوده خطرآفرینــی آن خــارج کردیــم و بنابرایــن نظریــه، تــاش بــرای پاســخ 
شــناختی نظام منــد را بــرای آن هــا بی معنــا ســاختیم. گســتره بســیار قابل توجهــی از جوانــان و 
حتــی میان ســاالن ســالم، کرونــا را بیمــاری خــود تلقــی نمی کننــد و فرایندهــای ذهنی استشــهادی 
ــاع  ــرده اجتم ــا خ ــلبریتی ها ی ــی س ــش برخ ــوع واکن ــه ن ــه ب ــل توج ــادری )مث ــد و تب ــر نظام من و غی
دوســتان یــا همــکاران( را بــرای پاســخ شــناختی دادن بــه ایــن پدیــده برگزیدنــد. از طرفــی نیــز بــه 
جهــت غیرمفیــد بــودن پاســخ طبقــه حاکــم بــه گــروه حســاس )مثــل ســالمندان(، آن هــا بهتریــن 

پاســخ بــه تهدیــد موجــود را همــان انــکار تهدیــد و بی خیالــی دانســته اند.

از  تلقی طبقاتی  بار دیگر می توان  از مسئله ترس،  از بررسی شناختی  در مورد این ساحت 
پاسخ های شناختی داشت. طبقه فرودست به جهت این که این روزها با خطر قطعی گرسنگی و 
فروپاشی خانوادگی و مانند آن دست وپنجه نرم می کند، خطر احتمالی کرونا را برای خود شدید و 
جدی تلقی نمی کند و حتی سالمندان فرودست نیز جنگ برای بقا را با بی توجهی به کرونا ادامه 
می دهند. از طرف دیگر، شاهد آن هستیم که برخی از جوانان سالم و قبراق طبقه فرادست، 

حتی برای خریدهای کوچک و مطمئن نیز حاضر به خروج از خانه نیستند. 

شکلپیشرفتهومتکاملجاذبهترس
در موقعیتــی پیشــرفته کــه افــراد در برابــر تهدیــدی جــدی و شــدید احســاس آســیب پذیری 
می کننــد، دســتگاه شــناختی آن هــا چگونــه عمــل می کنــد؟ ازآنجاکــه ایــن تهدیــد جــدی اســت، 
افــراد انگیــزه پــردازش نظام منــد اطاعــات را پیــدا می کننــد و بــه علــت احســاس نامطلوب ناشــی از 
وجــود یــک خطــر جــدی، ایــن پــردازش را به صــورت تدافعــی انجــام می دهنــد کــه بــه آن پــردازش 
نظام منــد جانب دارانــه1 می گوینــد. آن هــا در هنــگام ارزیابــی ابعــاد تــرس، انگیــزه باالیــی می یابنــد 
کــه خطــر را بــه حداقــل برســانند، بــا جهت گیــری قبلــی بــه جســت وجوی تناقض هــا می پردازنــد 
و بــا در نظــر داشــتن نتیجــه مطلوبشــان بــه ارزیابــی شــواهد مشــغول می شــوند.2 بااین حــال، در 
1. Biased Systematic Processing

2  ر.ک به
Ditto, P.H., & Lopez, D.F. )1992(. Motivated skepticism: Use of differential decision criteria for preferred and nonpreferred 
conclusions. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 568-584.
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صــورت قــوی و ترغیب کننــده بــودن اســتدالل های پیــام تهدیدآمیــز، ممکــن اســت افــراد نتواننــد 
تهدیــد را بــه حداقــل برســانند؛ در ایــن زمــان تنهــا امیدشــان این اســت که عمل پیشــنهادی برای 
دفــع آســیب از آن هــا در برابــر خطــر قریب الوقوعــی کــه تهدیدشــان می کنــد، دفــاع کنــد. آن هــا بــا 
پیش فــرض قبلــی بــه پــردازش اطاعــات پیشــنهادی مشــغول می شــوند و تــاش می کننــد 
ــوه دهنــد؛ چــون فقــط در ایــن صــورت اســت  ــر جل ــرای دفــع خطــر( را مؤث عمــل پیشــنهادی )ب
کــه احســاس امنیــت می کننــد. بنابرایــن انگیــزه دفــاع منجــر بــه جهت گیــری مثبــت در پــردازش 
عمــل پیشــنهادی می شــود و انگیــزه فــرد را بــرای انجــام اقــدام حفاظتــی افزایــش می دهــد؛ فــارغ 

از این کــه کیفیــت اســتدالل های تأییدکننــده ایــن اقــدام در چــه حــدی هســتند. 

ــی  ــاً بازنمای ــه طبیعت ــرد ک ــان ک ــه بی ــوان این گون ــا می ت ــورد کرون ــا م ــه ب ــن نظری ــق ای در تطبی
شــدت تهدیــد و آســیب پذیری مــردم، هرکــدام به تنهایــی نمی تواننــد اثــری کــه مــا در توجه یابــی 
الزم بــه اقــدام پیشــنهادی مان بــرای رفــع تهدیــد کرونــا در نظــر داریــم بــرآورده کند. شــدت تهدید 
یــا آســیب پذیری به تنهایــی می توانــد پــردازش نظــام دار شــناختی را رقــم بزنــد، امــا احتمــااًل ایــن 
تبدیــل بــه اتخــاذ رفتــاری در جهــت کاهــش خطــر متناســب بــا آن ســبکی کــه مــا در نظــر داریــم 
نخواهــد شــد. در ایــن شــرایط ضــروری اســت کــه هم شــدت تهدیــد و هــم آســیب پذیری افــراد 
بــه شــکل هم زمــان و افزایش یابنــده بازنمایــی شــود. درواقــع هــم کرونــا و مقابلــه بــا آن بســیار 
ســخت اســت و هــم همــگان را )بــه نحــوی( درگیــر خواهــد کــرد. در ایــن شــرایط مســیری کــه طی 

می شــود در ایــن دو مرحلــه خاصــه می گــردد:

1-در ابتــدا مــردم و ســاختار اجتماعــی ایــران، واکنــش ادراکــی نظام منــدی را در جهــت 
بــا  بــه کار می بندنــد.  ارزیابــی همه جانبــه و انتقــادی پیام هــای نهفتــه در تهدیــد 
جهت گیــری قبلــی متعــارف  )کــه نفــی تهدیــد بــودن کرونــا بــوده اســت و متأســفانه 
مدنظــر مســئولین زیــادی نیــز بــود(، بــه جســت وجوی تناقض هــای موجــود در پیــام 
تهدیــد القایــی از طــرف مســئولین مربوطــه مشــغول خواهنــد شــد و بــا در نظــر داشــتن 
نتیجــه مطلوبشــان )کــه همــان تهدیــد نبــودن کرونــا اســت(، بــه ارزیابــی شــواهد 

مشــغول می شــوند. 

در ایــن مرحلــه شــاهد خواهیــم بــود کــه به وفــور در رســانه های رســمی مثــل شــبکه های 
Liberman, A., & Chaiken, S. )1992(. Defensive processing of personal relevant health messages. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 18, 669-679.
Sherman, D.A.K., Nelson, L.D., Steele, C.M. )2000(. Do messages about health risks threaten the self? Increasing the ac-
ceptance of threatening health messages via self-affirmation. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 1046-1058.
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تلویزیونــی و غیررســمی مثــل شــبکه های مجــازی گفتــه شــد و حتــی به نوعــی هنــوز بیــان 
کــه: می شــود 

.کرونا به اندازه ای که گفته می شود تهدیدآمیز نیست )ارزیابی با شواهد ذهنی قبلی(
.هنــوز خودشــان نمی داننــد چیســت و یک بــار می گوینــد دو نــوع اســت و فــردا همــه رو یکــی 

می داننــد )تناقــض یابــی(

.اآلن آلمان هم گفته قرنطینه نمی کند و مردم خودشون مراقب باشند )شواهد متشتت(
.این ماجرا مشکوکه و به نظر می رسه بیوتروریسم باشه

.خدا خودش کمک می کنه و مگه میشه مسجدها رو تعطیل کرد
.حسینیه ها باید باز باشه که اهل بیت عنایت کنند

.انگلیس مسابقات اسب سواریش رو تعطیل نکرد و ورزشگاه پر بود
.داروی امام کاظم هر کی خورده باشه دیگه نباید نگران باشه

.میگن خیراندیش و روازاده داروش رو کشف کردند
.بیمارستان بقیة اهلل گویا داروش رو کشف کرده

.بابا یکی دو ماه دیگه واکسنش هم میاد
.و...

2-اگــر اســتدالل های نهفتــه در پیــام تهدیــد قــوی و خدشــه ناپذیر باشــد و افــراد امــکان 
ــد را جــدی  ــا تهدی ــد را نداشــته باشــند، عمــل پیشــنهادی همــراه ب کمینه ســازی تهدی
می شــمارند و تنهــا امیدشــان همیــن اســت کــه ایــن عمــل پیشــنهادی از آن هــا در مقابــل 
تهدیــد دفــاع کنــد. اینجاســت کــه اهمیت طراحی مناســب پیشــنهادات )در ضمن بیان 
صریــح و مبتنــی بــر اطاعــات از تهدیــد(  بــرای بخش هــای مختلــف ســاختار اجتماعــی 
ایــران نمایــان می شــود. ازیک طــرف ضــروری اســت کــه بیــان تهدیــد )کرونــا( بــه حــدی 
قــوی، منســجم و مؤیــد بــه شــواهد خدشــه ناپذیر باشــد کــه امــکان نفــی یــا فــرار از تهدیــد 
در ســاحت ذهــن ممکــن نشــود و از طــرف دیگــر، پیشــنهادات متناســب بــا هــر بخــش 
ــنهادات  ــگاهی، پیش ــگان دانش ــت مداران، نخب ــرای سیاس ــنهادات ب ــی )پیش اجتماع
بــرای روزنامه نــگاران، پیشــنهادات بــرای نیروهــای اقتصــادی، پیشــنهادات بــرای 
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مــردم عــادی، پیشــنهادات بــرای نیروهــای مذهبــی و...( نیــز به موقــع و باظرافــت و 
دقــت طــرح شــود. پیشــنهاد هایی کــه در صــورت عمــل بــه آن هــا و بــا تأکیــد اجماعــی 
نخبــگان بــر آن هــا، می تواننــد ســایه تهدیــد کرونــا را دور کننــد. در ایــن صــورت در یــک 
چرخــش کامــل شــاهد خواهیــم بــود کــه پیشــنهادات مســئولین ایــران از جانــب کســانی 
مؤثــر و صحیــح بیــان می شــود کــه تــا پیــش از آن، در اصــل تهدیــد بــودن کرونــا شــبهه 

وارد می کردنــد. 

بــه شــکل خاصــه اواًل نبایــد پاســخ ها متناقــض و شــواهد ادعــا متشــتت باشــد و خطــر ایــن 
تهدیــد وســیع بایــد بــا بررســی ابعــاد آن بــه مــردم اطاع رســانی شــود. ثانیــاً پاســخ های ارائه شــده 
ــود بســیار  ــا بتواننــد شــرایط ترس آل ــد از یکتایــی و حداقــل همســویی برخــوردار باشــند ت ــز بای نی
آســیب زای حاکــم بــر افــراد را بــه ســمت مطلــوب هدایــت کننــد و امیدآفریــن بشــوند. در ایــن 
شــرایط مــردم نیــز در جهــت حمایــت و حتــی توجیــه پاســخ ارائه شــده بــرای دفــع خطــر برخواهنــد 

آمــد و خــود حامــی آن پاســخ خواهنــد شــد، حتــی اگــر در ابتــدا مخالــف آن بوده انــد. 

تجویزسیاسی
1-تهیــه مجموعــه پیــام واجــد مؤلفه هــای ترس آفریــن در حوزه هــای فیزیکــی، اجتماعــی، 
عملکــردی، مالــی و فرصتــی در یــک قالــب مطمئــن، منســجم، اجماعــی، داده محــور و قابــل 

ارزشــیابی.

2-برگزیــدن بســتر و کانــال رســانه ای مناســب انتشــار متناســب بــا بخش بنــدی جامعــه 
هــدف.

3-آماده ســازی پیشــنهادهای الزم و همســو بــه ســاخت اجتماعــی ایــران بــرای برون رفــت از 
شــرایط تهدیــد متناســب بــا بخش بنــدی.

4-ارزیابــی پیشــینی و پســینی شــدت پیام هــای تــرس آور و دامنــه آســیب پذیران از آن هــا 
ــرای تنظیــم برابــری ایــن دو و جلوگیــری از انحــراف آن هــا. ب
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خطرناک تر از کرونا
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پژوهشگر هسته »بازاریابی سیاسی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

بخشــی از تدابیــری کــه بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا توســط دولت هــا بــه کار گرفتــه می شــود، 
بیــش از آنکــه وابســته بــه مکانیــزم عمــل و ســرعت انتقــال ویــروس باشــد، متأثــر از اقتضائــات 
داخلــی کشورهاســت. ایــن مســئله موجــب می شــود تــا راهبردهــای کشــورهای مختلــف در قبــال 

ایــن بحــران یکســان و هم زمــان نباشــد.

ســی ام بهمن مــاه 98، در هیاهــوی برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، خبــر ابتــا 
بــه کرونــا و ســپس درگذشــت دو تــن از هم وطنــان ســاکن قــم فضــای خبــری را درگیــر خــود کــرد. 
برخــی آن را اســبابی بــرای تشــویق مــردم بــه عــدم شــرکت در انتخابــات کردنــد و برخــی دیگــر نیــز 
آن را توطئــه ای بــرای کاســتن از میــزان مشــارکت دانســتند. رســانه ملــی و برخــی دیگــر از رســانه ها 
هــم شــاید بــا ایــن اســتدالل کــه هــراس از کرونــا بــر میــزان مشــارکت در انتخابــات مؤثــر اســت، بــه 
ایــن مســئله     دامــن نزدنــد. ایــن شــاید، بــا اعــام تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها در برخــی شــهرها، 
بیشــتر از قبــل نــزد افــکار عمومــی توجیــه پیــدا کــرد. صبــح یکشــنبه، دولــت بــا تشــکیل قــرارگاه 
مبــارزه بــا کرونــا به طــور رســمی مواجهــه بــا ایــن بحــران را آغــاز کــرد. اکنــون و باگذشــت حــدود یــک 
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مــاه از آن روزهــا، امــروز بــه شــکلی واقعی تــر مــردم می تواننــد دریابنــد کــه ایــن شــیوه برخــورد بــا 
بیمــاری مخصــوص کشــور مــا نبــوده اســت و دیگــر کشــورهای پیشــرفته و جهــان اولــی غربــی نیــز 

همین گونــه و شــاید بســیار دیرتــر بــا چنیــن ویروســی مبــارزه را آغــاز کرده انــد.

حقیقــت داســتان امــا مطلبــی کامــاًل متفــاوت اســت. قبــل از هــر چیــز بایــد دانســت که اســاس 
مبــارزه بــا چنیــن ویــروس به شــدت مســری، تجربــه ی درخــوری در زندگــی جهــان امــروز نداشــته 
اســت و نتیجه بخــش بــودن انــدک تجربــه چیــن در مبــارزه بــا آن نیــز محــل تردیــد اســت. 
بنابرایــن نــوِع دولت هــا، در مواجهــه بــا ایــن مســئله     از روش آزمون وخطــا بهــره می برنــد و دیگــر 

تفاوتــی میــان ایــران و ســایر کشــورها در برخــورد بــا کرونــا نیســت.

دوم آن کــه، همیــن بی تجربگــی در کنــار عــدم اطــاع کافــی، بــا مراتــب بیشــتری در مــردم 
ــت  ــه دس ــرروز ب ــه ه ــی ک ــه اطاعات ــه ب ــا توج ــا و ب ــاس آزمون وخط ــر اس ــز ب ــردم نی ــود دارد. م وج
ازنظــر  کــه  ایــن شــرایط جامعــه ای  تعییــن می کننــد. در  را  رفتــاری خــود  الگــوی  می آورنــد، 
اجتماعــی منســجم تر، ازنظــر مدنــی فرمان بردارتــر و از حیــث فرهنگــی تمایــل بیشــتری بــه 
یادگیــری داشــته باشــد، موفق تــر خواهــد بــود و جامعــه ای کــه پراکنــده، نافرمــان و خــودرأی 

باشــد مســیر دشــوارتری را تــا موفقیــت خواهــد پیمــود. 

ســوم آنکــه، برخــورد بــا چنیــن بحران هــای ناشــناخته و بــا پایــان نامشــخص، اصلــی ثابــت را 
اقتضــا می کنــد کــه بــر اســاس آن نبایــد تعــادل روانــی جامعــه را بــه هم ریخــت، چراکه جامعــه آرام 
می توانــد ببینــد، بشــنود، بفهمــد، بپذیــرد، تصمیــم بگیــرد و بــه کار ببنــدد، امــا جامعــه نــاآرام، 
از همــه ایــن قــوای ادراکــی و تحریکــی بی بهــره اســت. لــذا دولت هــا تــاش می کننــد تــا مــردم را 

تدریجــًا بــا خطــرات چنیــن بحران هایــی آشــنا کــرده و مانــع خــروج جامعــه از مــرز تعــادل شــوند.

چهــارم آنکــه، بخشــی از تدابیــری کــه بــرای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری توســط دولت هــا بــه کار 
گرفتــه می شــود، بیــش از آنکــه وابســته بــه مکانیــزم عمــل و ســرعت انتقــال ویــروس کرونا باشــد، 
متأثــر از اقتضائــات داخلــی کشورهاســت. ایــن مســئله موجب می شــود تــا راهبردهای کشــورهای 
مختلــف در قبــال ایــن بحــران یکســان و هم زمــان نباشــد. ازایــن رو راهبــردی ماننــد قرنطینــه 
کامــل بــرای کشــوری بــا جمعیــت و جغرافیــای ایــران کــه تحــت شــدیدترین تحریم هــای تاریــخ 
واقع شــده اســت، امکان پذیــر نخواهــد بــود. چــه اینکــه جبران آســیب اقتصادی کســب وکارهای 
ــاِن بخــش خصوصــی از یک ســو و تأمیــن و توزیــع نیــاز روزمــره مــردم از ســوی دیگــر،  خــرد و زی
نیازمنــد مدیریتــی کارآمــد و البتــه اقتصــادی قــوی و منابعــی سرشــار اســت کــه به جــز اولــی هــر دو 
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در زمــان تحریــم، دچــار اختــال جــدی شــده اســت. 

پنجــم آنکــه، باالتــر از تدابیــر بــه کار گرفته شــده توســط دولت هــا، تلقــی جامعــه از واقعیــت 
ــه  ــی جامع ــتر از تلق ــب بیش ــا به مرات ــاری کرون ــیوع بیم ــزان ش ــر می ــال، اگ ــت. به عنوان مث ماجراس
باشــد، احتمــااًل تدابیــر دولــت به منظــور اقنــاع مــردم بــرای رعایــت اصــول بهداشــتی و قرنطینــه 
فــردی، مثمــر ثمــر نخواهــد بــود. ازاین جهــت تلقــی افــکار عمومــی از شــرایط کشــور اثــر بســیار 
مهمــی بــر کیفیــت اجــرای تدابیــر دولت هــا دارد. ازاین جهــت مهم تــر از تحریــم و اثــرات آن بــر 
اقتصــاد کشــور، ذهنیــت افــکار عمومــی جامعــه نســبت به آن اســت. ازایــن رو دولت کــه با تعطیلی 
تمامــی اجتماعــات ممکــن، جامعــه را تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بــه ســمت قرنطینــه هدایــت 
می کنــد، تــوان اجــرای تحمیلــی قرنطینــه کامــل را به ویــژه در شــهرهای بــزرگ نخواهــد داشــت. 
تنهــا اطاع رســانی ناقــص یکــی از مســئولین و بــروز شــایعه قرنطینــه تهــران از پــی آن، منجــر شــد 
تــا شــنبه 24 اســفندماه، تهــران شــاهد هجــوم گســترده عــده زیــادی از مــردم بــه فروشــگاه های  

زنجیــره ای، نانوایی هــا و مراکــز عرضــه گوشــت و مــرغ باشــد.

ششــم آنکــه، ضروری تــر از تشــکیل ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، تشــکیل کمپیــن ملــی مبــارزه بــا 
کروناســت. منظــور از کمپیــن ملــی مبــارزه بــا کرونــا آن اســت کــه راهبردهــا و تصمیمات اتخاذشــده 
در ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، در اتــاق فکــر واحــدی پرداخت شــده و بــه ســایر نهادهــا ابــاغ شــود. 
چــه اینکــه اگــر ایــن ســتاد، یــک ســتاد ملــی اســت، تنهــا در صــورت وجــود یــک کمپیــن واحد اســت 
کــه می شــود از همــه ظرفیت هــای ممکــن اســتفاده کــرد و تنهــا در این صورت اســت که مســئوالن، 
نهادهــا، رســانه ها، پزشــکان و کادر درمانــی، فعــاالن فرهنگــی، روحانیــت و شــخصیت های 
علمــی و دانشــگاهی می تواننــد از خط مشــی واحــدی تبعیــت کننــد. فقــدان چنیــن کمپینــی منجر 
بــه چندگانگــی در گفتــار و رفتــار افــراد مختلــِف مرتبــط بــا موضــوع کرونــا می شــود و جامعــه را دچــار 
ســرگیجه می کنــد. به عنــوان نمونــه درحالی کــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، ســفر را ممنــوع اعــام 
کــرده و بــه مــردم اکیــدًا توصیــه می کــرد از ســفر بپرهیزنــد، رئیس جمهــور فــاز یــک آزادراه تهــران 
شــمال را افتتــاح کــرد و تلویزیــون یــک هفتــه تمــام در پربیننده تریــن ســاعات و شــبکه ها تیــزر آن 
را بــا شــعار »راه را کوتــاه کردیــم« پخــش کــرد. پایــان همــان هفتــه، ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه با 
کرونــا از ســفر تعــداد زیــادی از مــردم بــه اســتان های شــمالی گایــه کــرد و از فــردای آن روز، افزایــش 
مبتایــان در ایــن اســتان ها شــتاب بیشــتری گرفــت. درحالی کــه اگــر تصمیــم ممانعــت از ســفر در 
ــز  ــون نی ــت و تلویزی ــورت نمی گرف ــاح ص ــک آن افتت ــد، بی ش ــرح می ش ــد ط ــن قدرتمن ــک کمپی ی
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تیــزری کــه مــردم بــه ســفر بــه اســتان های شــمالی تهییــج کنــد، بــه آنتــن نمی فرســتاد. نمونــه 
ــال  ــس از اعم ــا پ ــام اهلل علیه ــه س ــرت معصوم ــتان حض ــت آس ــنجیده تولی ــخنان نس ــر، س دیگ
محدودیــت تــردد زائــران در حــرم مطهــر و ســپس عکــس یــادگاری برخــی از روحانیــون و وعــاظ 
مشــهور در کنــار ضریــح بــود. عملــی کــه ســرانجام آن چنــد شــب پیــش بــا شکســتن درب حــرم 
مطهــر نمایــان گردیــد. امــا اگــر یــک کمپیــن قدرتمنــد متمرکــز وجــود داشــت، بی شــک ایــن افــراد 
ــد،  ــر ایمــان مــردم نمی افزای ــا عکس هایــی، ب ــرد کــه چنیــن اظهــارات ی به درســتی توجیــه می ک
بلکــه بــا جــان آن هــا بــازی می کنــد. نبــود چنیــن کمپینــی، همچنیــن منجــر بــه اظهارنظرهــای 
متناقــض مســئوالن مختلــف وزارت بهداشــت و پزشــکان گردیــد. بســیاری از پزشــکان از روی 
دلســوزی و بــر اســاس تشــخیص خــود، اقــدام بــه ارائــه اطاعاتــی بــه مــردم می کننــد کــه در 
ایــن آشــفته بازار ابهــام و تــرس از ویــروس، تنهــا قــدرت مقاومــت و تصمیم گیــری صحیــح را از 
مــردم ســلب می کنــد. نمونــه دیگــر رفتــار روزنامه هــا و مطبوعــات اســت، کــه هــر یک بــر اســاس 
مصالــح حزبــی و جناحــی خــود بــا مســئله کرونــا برخــورد می کنــد، درحالی کــه در چنیــن شــرایطی 
نبایــد ایــن مســئله، محــور منازعــات سیاســی گــردد. در ایــن شــرایط، تیتــر »مهمانــداران بــدون 
ــا شــرکت ماهــان و تیتــر »نشســته  ــازی سیاســی ب ــه ب قرنطینــه« روزنامــه شــرق در دامــن زدن ب
در کاخ« روزنامــه وطــن امــروز در نقــد رفتــار رئیس جمهــور، هــر دو بــه یــک انــدازه خطــا هســتند. 
چنــد شــب پیــش نیــز بازیگــر محترمــی در یــک برنامــه زنــده تلویزیونــی، اطاعــات شــخصی خود 
ــه به زعــم خــود و بســیاری،  ــه اشــتراک گذاشــت و ســؤاالتی پرســید ک ــا مــردم ب ــا را ب ــاره کرون درب
ــروا از  ــود کــه چنیــن بی پ گویــی فتح الفتــوح کــرده اســت. متأســفانه کســی او را توجیــه نکــرده ب
اطاعــات شــخصی ســخن گفتــن در آنتــن زنــده، نه تنهــا دردی از مــردم را دوا نمی کنــد، بلکــه 
اثرگــذاری نهادهــای رســمی بــرای کنتــرل بیمــاری را بــا اختــال مواجــه خواهــد کــرد. چــه اینکــه 
بــا توضیحــات پســینی مســئوالن وزارت بهداشــت بــه او، ایــن بازیگــر قانــع گردیــده و عذرخواهــی 
ــی داد  ــا رخ نم ــن خطاه ــک از ای ــت، هیچ ی ــود می داش ــی وج ــن کمپین ــر چنی ــه اگ ــرد. درحالی ک ک
و بســیاری از هزینه هایــی کــه بــرای رفع ورجــوع آســیب های این چنیــن پرداخــت می شــود، 

صــرف مبــارزه ی قدرتمندتــر بــا کرونــا می گردیــد.

هفتــم آنکــه، هرانــدازه کرونــا بــرای ســامتی فرد فــرد یک جامعه خطــر دارد، تــرس، اضطراب 
و احســاس ناامنــی ده هــا برابــر بیشــتر از آن بــرای مجمــوِع یــک جامعه خطرناک اســت. این مهم 
ــی، انضباطــی و درمانــی،  ــر از تدابیــر پیشــگیرانه، کنترل ــا بیشــتر دولت هــا فرات ســبب می شــود ت
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ــا کمتریــن آســیب و باالتریــن  ــا بتوانــد ب ــا جامعــه پــس از کرون راهبــردی کانتــر را بــه کار ببندنــد ت
نشــاط، زندگــی را از ســربگیرد. ازایــن رو، آمارهــای نگران کننــده ایــن بیمــاری نظیــر میــزان تلفــات 
یــا ســرعت شــیوع و رونــد ازدیــاد در مناطــق مختلــف، در طبقه بندی هــای شــدید امنیتــی و 
اطاعاتــی قرارگرفتــه و دسترســی بــه آن بســیار محــدود می گــردد. بااین حــال، کمتــر ملتــی اســت 
در جهــان کــه دشــمنانی داشــته باشــد کــه حتــی در روزگار دســت وپنجه  نــرم  کردنــش بــا مــرگ 
نیــز دســت از التهــاب آفرینــی و ایجــاد تردیــد در ذهــن و روان او برندارنــد. لذاســت کــه جمهــوری 
اســامی هرچقــدر در پیش گیــری، کنتــرل و درمــان ایــن بیمــاری موفــق باشــد، تــا وقتی کــه فکــری 
بــرای نظــام کان اداره افــکار عمومــی خــود کــه از الزامــات آن بهره مندی از شــبکه فعال، قدرتمند 
و ســریع رســانه ای اســت، نکنــد، از آســیب های کرونایــی و مابعــد کرونایــی در امــان نخواهــد بــود. 
یادمــان باشــد، کرونــا، ایــن ویــروس منحــوس، مــوذی، خطرنــاک و بی رحــم باالخــره خواهــد 
رفــت، امــا خطرناک تــر از کرونــا، جامعــه ای اســت کــه امنیــت روانــی خــود را ازدســت داده باشــد، کــه 

ایــن ناامنــی روانــی را ضرورتــًا پایانــی نباشــد.

بحــران،  از  بیــرون  یــا  بحــران  در  کشــور  یــک  کــردن  مدیریــت  بــرای  آنکــه،  آخــر  نکتــه  و 
ابتدایی تریــن شــرط، اعتمــاد متقابــل ملــت و حاکمیــت اســت. اعتمــاد مــردم، مهم تریــن ســرمایه 
دولت هاســت کــه اگــر آســیبی جزئــی ببینــد، هزینه هایــی گــزاف بــر دوش هــر دو خواهــد گذاشــت. 
جامعــه ای کــه بــه حاکمــان خــود اعتمــاد داشــته باشــد، حاضــر اســت در همــه حــال منافــع 
شــخصی اش را فــدای منافــع ملــی کنــد، بــه هنگامــه ســختی صبــر کنــد و در وقــت تهدیــد و خطــر، 
فرمان بــردار و مطیــع باشــد. در مقابــل جامعــه ای کــه اعتمادش به حاکمیت تضعیف شــده باشــد، 
هیــچ گاه منافــع شــخصی اش را به پــای منافــع ملــی ذبــح نمی کنــد، به وقــت تنگنــا شــکیبایی 

ــی می کنــد. ــا نافرمانــی و پراکندگــی پشــت حاکمیــت را خال نــدارد و در زمانــه تهدیــد و جنــگ، ب

اگــر صــاح و فــاح هــر فــرد درگــرو ایمــان و عمــل صالــح باشــد، حکومــت نیــز در ســایه اعتقــاد 
ــح هــر حکومتــی صــدق  ــح بــه کمــال خواهــد رســید. مهم تریــن عمــل صال صحیــح و عمــل صال
اســت؛ صــدق در گفتــار، صــدق در کــردار و صــدق در نیــات. اگــر حاکمیتــی، ایــن مهم تریــن عمــل 
صالــح را کنــار گذاشــت و یــا نســبت بــه اداء آن سســتی ورزیــد، بزرگ تریــن ســرمایه خــود را کــه همانا 
اعتمــاد مــردم اســت از دســت خواهــد داد. بنابرایــن، هرچــه حاکمیــت در شــئون مختلــف خــود، 
ــر از هــر جــای  بتوانــد جامعــه را از صداقــت خــود مطمئــن ســازد، در روزگار بحــران، پناهــی امن ت

دیگــری بــرای مردمــش خواهــد بــود.
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کرونا چطور برای ذهن ما تله می گذارد؟
احمدشریعتمداری
 پژوهشگر هسته »مکتب امام؟حر؟« مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

ذهــن مــا ایــن روزهــا، تراکتورمآبانــه روشــن اســت و بــرای ادراکات کرونایــی ســوخت هــدر 
می دهــد. در مــاه اســفند، ذهــن و کرونــا همــان اســپند و آتش انــد کــه شــعله و دود بــه زندگــی مــا 
انداخته انــد. فرایندهــای ذهنــی بــرای همــه انســان ها همــواره فعال انــد و هرلحظــه موضوعــی 

ــا می ســازند(. ــرای مواجهــه شــناختی، عاطفــی و رفتــاری می یابنــد )ی را ب

ســاالر ســوژه های ایــن روزهــا، کرونــا، هــم از مــا پردازش هــای شــناختی گرفتــه و هــم حــاالت 
عاطفــی و ناظــر بــه رفتــار را برانگیختــه اســت؛ ماننــد ســایر فرایندهــای ســاده و پیچیــده ذهنــی، 

همــواره خطــر یــا امــکان خطاهــای شــناختی پیــش روی مواجهــه بــا کرونــا نیــز هســت.

خطاهایاتحریفاتشناختیچیستند؟
مــا همیشــه دوســت داریــم بــه ذهــن خــود اعتمــاد کنیــم، یــا الاقــل خیلــی اوقــات به صــورت 
ناخــودآگاه بــه آن و توانمنــدی اش تکیــه و بــاور داریــم؛ امــا ایــن اعتمــاد همیشــه خــوب نیســت 
ــا خطایــای  ــد می شــوند. ایــن انحرافــات ی و گاهــی از همیــن اعتمــاد، خطاهــای شــناختی متول
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شــناختی، حاصــل تــاش ذهنــی مــا در ربط یابــی )ســازی( میــان پدیده هاســت. به واقــع ایــن 
ربط یابی هــای میان برانــه نوعــی ضــرورت بــرای زیســت مســاعد در دنیاســت کــه البتــه گاهــی 

مثبــت و ضــروری از آب درمی آیــد و گاهــی آســیب زا می شــود.

ذهــن قصــد دروغ گویــی بــه مــا نــدارد ولــی گاهــی اتصــاالت و تبــادرات ذهنــی، اشــتباه جــوش 
ــه  ــدی را ب ــی گاهــی چیزهــای ب ــی اســت ول ــی خوب ــا جوشــکار خیل ــد. درواقــع ذهــن م می خورن
ــات و  ــوند، احساس ــل ش ــم متص ــه ه ــتی ب ــد و نادرس ــای ب ــی گزاره ه ــد. وقت ــوش می ده ــم ج ه
عواطــف و حتــی رفتارهــای بــد و آســیب زایی در پــی آن جوشــکاری اولیــه بــه وجــود می آینــد. 
ــای شــناختی نمی توانیــم درک درســتی از واقعیــت بیابیــم. نوعــی  ــا خطاه ــا ب ــع م ــس به واق پ
چشــم انداز و زاویــه دیــد ســوگیرانه و منفــی کــه باعــث ســوء عملکــرد احساســی و به زیســتی 

ضعیــف ذهنــی می شــود.

ــه ایــن دلیــل کــه فراینــد  تغییــر در خطاهــای شــناختی خیلــی ســخت اســت. نــه در ابتــدا و ب
پیچیــده ای دارد، بلکــه چــون اساســًا بــه چشــم ذهــن مــا نمی آینــد. مــا خطاهــای ادراکــی را غالبــًا 
و بــدون درون نگــری عالمانــه و تیزبینانــه درک نمی کنیــم. می تــوان گفــت اگــر قدیــس یــا معصــوم 
نیســتید، گرفتــار ایــن خطاهــا شــناختی می شــوید، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه نوعــًا درد و رنجــی در 
ــه  ــرایط ب ــن ش ــد. در ای ــاس کن ــما را حس ــدار، ش ــِت هش ــوان عام ــه به عن ــد ک ــاد نمی کن ــما ایج ش
نظــر می رســد کــه ضــروری باشــد مــا پیرایــش ســاحت ادراک خــود را از ایــن ویروس هــای ذهنــی 

خطرنــاک و مــوذی تمریــن کنیــم.

خطایشناختیتمرکزمیانبرانهبراطالعاتدردسترس
میانبرهایذهنیومقولهدسترسپذیری

وقتـی مـا در موقعیـت تصمیم گیـری )غالبـاً فـوری( قـرار می گیریـم، ذهـن آمـاده مفصل بنـدی 
داده و پـردازش شـناختی بـرای گرفتـن یـک حالـت تجویـزی می شـود. در ایـن مسـیر راهبردهایی 
پیش روی ذهن ماست، ولی بنا به فوریت موقعیت و یا شتابناکی حاکم بر حاالت تصمیم گیرنده 
و محدودیـت احتمالـی منابـع اطاعاتـی، یـک میانبـر ذهنـی نقـش اصلـی را در تصمیم گیـری ایفـا 
می کند. ابزاری که امکان ارزیابی های سریع و البته گاه نادرست را مهیا می سازد. انواع گوناگونی 
از میانبـر ذهنـی وجـود دارد ولـی ویژگـی مشـترک همه آن ها، اتکا به اطاعاتی اسـت که به سـرعت 
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بـه ذهـن متبـادر می شـوند. ایـن امر به دسـترس پذیری1 معروف اسـت.

وقتــی می خواهیــم تصمیــم بگیریــم، تعــدادی از رویدادهــا یــا موقعیت های مرتبــط بافاصله 
در خــط مقــدم ذهــن مــا حاضــر می شــوند؛ درنتیجــه مــا قضــاوت می کنیــم کــه آن رویدادهــا 
متداول تــر و محتمل تــر از ســایر مــوارد هســتند. در ایــن شــرایط ذهــن مــا اعتبــار بیشــتری بــه 
ایــن اطاعــات می دهــد و متمایــل می شــود کــه احتمــال وقــوع مــوارد مشــابه ایــن اطاعــات را در 

آینــده بیشــتر بدانــد.

به عنوان مثــال وقتــی مــا خبرهــای زیــادی در مــورد ســرقت گوشــی تلفــن همــراه در شــهر محل 
ســکونت خــود می خوانیــم، ذهــن مــا )ناخــودآگاه( حکــم بــه زیــادی ایــن نــوع ســرقت خواهــد 
کــرد. ایــن نــوع ســادگِی در دســترس بــودن شــاهدها و نمونه هــا هــم مفیــد و هــم ضــروری اســت 
چراکــه امــکان تصمیم گیــری به موقــع را مهیــا می کنــد. وقتــی مــا در موقعیــت تصمیم گیــری 
ــار  ــر ذهنــی در اختی ــر و پیچیده ت ــرای کنــدوکاو عمیق ت ــع و زمــان کافــی را ب ــًا مناب هســتیم، غالب

نداریــم و ایــن امــکان ذهنــی میانبرانــه اســت کــه بــه کمــک مــا می آیــد.

در مثالــی ســاده می تــوان بیــان کــرد کــه وقتــی تصمیــم بــر خریــد میــوه  داریــم، ده هــا مؤلفــه 
می توانــد در فراینــد تصمیم گیــری مــا دخالــت کنــد. شــتاب یــا عــدم آن در خریــد، فاصلــه مبــدأ 
تــا میوه فروشــی، قیمــت میوه هــا، تنــوع آن هــا، ویژگی هــای فروشــندگان، شــرایط محیطــی 
محــل فــروش مثــل شــلوغی یــا فضــای مناســب آن، مؤلفه هــای ایدئولوژیــک حاکــم بــر خریــد 
ــا عــدم آن بــه نــگاه مطلــوب خریــدار و ... کــه هرکــدام می توانــد  مثــل باورمنــدی فروشــنده ی
ــبب  ــه س ــری، ب ــگام تصمیم گی ــًا در هن ــا نوع ــد؛ ام ــی بیاب ــات فراوان ــی جزئی ــکل تفصیل ــه ش ب
همــان وقــت کــم و عــدم دسترســی بــه منابــع متعــدد، صرفــًا اطاعــات در دســترس ذهــن )کــه 
ــری  ــدأ تصمیم گی ــود( مب ــدود می ش ــه مح ــی مؤلف ــداد کم ــه تع ــده ب ــکل تثبیت ش ــه ش ــی ب گاه

ــود. ــع می ش واق

دســترس پذیری میانبرانــه بــه شــکل ناخــودآگاه عمــل می کنــد. ایــن امــکان ذهنــی ذیــل 
قاعــده »اگــر می توانــی در مــورد چیــزی فکــر کنــی، پــس آن چیــز بایــد مهــم باشــد«، شــکل 
می گیــرد. ایــن اعتقــاد رایــج در مــورد ذهــن انســان وجــود دارد کــه چیزهایــی کــه زود و راحــت بــه 

ذهــن می آینــد، بســیار مرســوم تر و واقع نماترنــد.

1. availability
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تلهدسترسپذیریمیانبرانهیااکتشافی
تمرکز دسـترس پذیری استشـهادی1 مانند همه امکان های مفیدی که فرایندهای میانبرانه 
و استشـهادی2 دارنـد، گاهـی می تواننـد خطایـای ادراکـی متعـددی را رقـم بزننـد. ایـن حالـت 
می توانیـم  می خوانیـم  را  روزنامـه  حـوادث  صفحـه  وقتی کـه  را  ذهـن  نوآورانـه  کشـف کنندگی 
مشـاهده کنیـم چراکـه مـا آن حادثه هـا را در جامعـه رایـج تصـور می کنیـم. وقتـی مینـی سـریال 
چرنوبیـل را می بینیـم، خطـر انفجـار هسـته ای را ممکن تـر می انگاریـم. وقتـی در کنـار جـاده، 
ماشـین نصف شـده ای را با آهسـته کردن سـرعت برانداز می کنیم، خطر تصادف را بیشـتر لمس 
می کنیم. به هر میزان که این دغدغه ناشـی از حادثه یا مواجهه با آن، میهمان ذهن ما باشـد، 
در سـاحت ادراک مـا پایاتـر خواهـد شـد و احتمـال این کـه بـه آن بـاور پیـدا کنیـم بیشـتر می شـود.

نکتــه قابل توجــه آن اســت کــه وقایــع خــاص بیشــتر از ســایر مــوارد در ذهــن مــا باقــی می ماننــد. 
پوشــش خــاص رســانه ها می توانــد ایــن پایایــی را بیشــتر کنــد. گاهــی نیــز تازگــی و داســتانی بــودن 
رویــداد، ایــن بقــای ذهنــی را افزایــش می دهــد. بــه هــر صــورت، همــه ایــن ویژگی هــای خــاص، 
رویــداد غیرمعمــول را در مرکــز توجــه مــا قــرار می دهنــد و همیــن امــر بــا رویکــرد تبــادری و میانبــری 
ذهــن مــا، پدیــده دســترس پذیری میانبرانــه را معنادارتــر می کنــد و احتمااًل ارزشــیابی و قضــاوت ما 
ایــن خواهــد بــود کــه ایــن رویــداد را رایج تــر از آن چیــزی کــه واقعــاً در عینیــت هســت ارزیابــی کنیم.

کروناوخطایشناختیدسترسپذیریمیانبرانه
تصــور ابتدایــی کــه در مــورد اثــر ایــن ویــروس در ذهــن و سوءاســتفاده از امــکان حرکــت میانبــری 
ذهــن بــه وجــود می آیــد، مــوردی اســت کــه در رشــته پزشــکی بــه آن ســندروم دانشــجوی پزشــکی3 
می گوینــد. در ایــن حالــت مثــال دانشــجوی ســال اول پزشــکی زده می شــود کــه بــه ســبب فراوانــی 
یک بــاره و البتــه نــوی محتواهایــی ناظــر بــه بیماری هــا و فیزیولــوژی بــدن در ســاحت ذهنــش، بــا 
بایــی ادراکــی بــه ســبب ایــن اطاعــات در دســترس مواجه می شــود. وی با هر عامتــی از بیماری، 
فهرســتی از بیماری هایــی کــه ممکــن اســت بــه آن هــا دچــار شــده باشــد را در ذهــن ردیــف کــرده و 
طبیعتــاً حــوزه عاطفــی- هیجانــی )مثل غــم( و حتــی رفتــاری )مانند افســردگی( را تجربــه می کند.

امــا این همــه ماجــرای ایــن خطــای شــناختی و کرونــا نیســت. درســت اســت کــه تمرکــز فــراوان 
1. Availability Heuristic
2. Heuristic
3 .Medical students’ disease
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رســانه ها روی ایــن بیمــاری، موقعیتــی را ایجــاد کــرده کــه غالــب مخاطبیــن رســانه ها مکــررًا بــه 
ایــن نتیجــه می رســند کــه کرونــا گرفته انــد )درحالی کــه واقعــًا این گونــه نیســت( و حالتــی شــبیه 
بــه دانشــجوی ســال اول پزشــکی را تجربــه می کننــد، ولــی قــرار نیســت این قــدر ســاده بــا کان 

پدیــده اجتماعــی کرونــا مواجــه شــویم.

انبوهــی از مشــکات مرتبــط بــا کرونــا هســت کــه ایــن روزهــا بــه درســت یــا غلــط، کــم یــا زیــاد 
تکــرار می شــود و ذهــن مخاطــب را بــا چالــش مواجــه می کنــد. آمــاری کــه از لیســت شــرکت های 
در معــرض ورشکســتگی مطــرح می شــود و ایــن حــس را در مخاطــب ایجــاد می کنــد کــه مــن 
هــم ورشکســته خواهــم شــد. آمــار بیــکاری احتمالــی و حتــی ســخن وزیــر دارایــی آمریــکا در مــورد 
بیــکاری 20 درصــدی در ایــن کشــور نیــز بــه مخاطــب ایرانــی حــس بیــکاری احتمــاالً قطعــی خود 
را می دهــد. بی توجهــی جمعــی از مــردم بــه توصیه هــا کــه حــس ازهم گســیختگی اجتماعــی را 
در ذهــن مخاطــب بیشــینه می کنــد. تعطیلــی حرم هــا و مســاجد کــه درک میانبرانــه از کــم رونــق 
شــدن دیــن را بــرای ذهن هــای اکتشــافی میانبرانــه1 بــه ارمغــان مــی آورد. هنجــار نــوی پرهیــز 
فــراوان و شــدید از روبوســی و در آغــوش کشــیدن، بــه ســبب تثبیــت اطاعــات رفتــاری در ذهــن و 
دســترس پذیری آن، احتمــااًل بعــد از بحــران کرونــا نیــز همچنــان باقــی خواهــد مانــد و شــخص 
ــوای ذهنــی را خواهــد داشــت  ــه ایــن ن ــه آغــوش کشــیدن دیگــری، تجرب هنــگام تصمیــم در ب
ــده باشــد و همیــن تغییــر عــادات زیســت اجتماعــی،  کــه نکنــد اثراتــی از ایــن بیمــاری باقی مان
احتمــااًل خــود چالــش فرهنگــی جدیــدی خواهــد بــود. تبلیــغ عجیــب و فــراوان از بهبودیافتــگان 
گســترده ایــن بیمــاری از چنــگال بیمارســتان ها ایــن خطــای شــناختی را در مخاطــب تقویــت 
می کنــد کــه اگــر بیمــار شــود، به احتمــال خیلــی زیــاد بهبــود خواهــد یافــت. مخاطــب بعــد از دیــدن 
چنــد کلیــپ چالــش رقــص در بیمارســتان ها، ایــن موضــوع را کامــاًل رایــج تلقــی می کنــد. بــا تمرکــز 
صداوســیما بــر کار طلبه هــای جهــادی دریکــی از بیمارســتان های قــم، مخاطبیــن احتمــااًل تلقی 
از رایــج  بــودن ایــن موضــوع را در بقیه هــای بیمارســتان های درگیــر خواهنــد داشــت. مخاطبیــن 
اگــر بیشــتر ســخن اپیدمولوژیســت ها را دنبــال کــرده باشــند، ذهنشــان احتمــااًل  آمــار کشــته های 
واقعــی را بســیار بیشــتر می دانــد و اگــر بیشــتر ســخن متخصصــان ریــه را پیگیــر بوده انــد، احتمــااًل 
آمــار بهبودیافته هــا و خاصــی زودتــر از دوره اپیدمیــک ایــن بیمــاری برایشــان معنــادار خواهــد 
ــار  ــر آم ــد، حداکث ــگ باش ــت پررن ــر بهداش ــخن وزی ــابه س ــی مش ــا حرف های ــن م ــر در ذه ــود. اگ ب
مبتایــان محتــاج بــه تخــت را حــدود 12 هــزار نفــر خواهیــم دانســت ولــی اگر با علینقی مشــایخی 
1. Heuristic
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و تیــم دانشــگاه شــریفی ها بــه ســفر در البــه الی الگوهــای شــیوع بیمــاری کرونــا برویــم، آمــار بســیار 
ــه بعــد و بــه جهــت فراوانــی تصویــر و تحلیــل و  ــااًل از ایــن ب ــد. احتم دهشــتناکی را خواهیــم دی
دســترس پذیری اطاعــات رایــج در رســانه های مختلــف، حــس بســیار بــدی بــه کلیدهــای 
آسانســور، میله هــای اتوبــوس و متــرو، صفحه کلیدهــای عابــر بانک هــا و حتــی خــود بانک هــا، 

حــس بــدی بــه قــم و شــمال و بیماری زایــی ایــن دو خطــه و ماننــد آن خواهیــم داشــت.

باید بدانیم که رویکرد میانبرانه و استشــهادی نقش بســیار مهم و فراگیری در تصمیم گیری 
و عمــل بــر مبنــای اطاعــات در جهــان اطــراف مــا ایفــا می کنــد. در همیــن راســتا دســترس پذیری 
میانبرانــه نیــز می توانــد یــک ابــزار مفیــد باشــد، درعین حــال الزم اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم 
ــر  ــه خاط ــد ب ــد. بای ــار کن ــتی گرفت ــای نادرس ــه ارزیابی ه ــا را ب ــی م ــد گاه ــوع می توان ــن موض ــه ای ک
داشــته باشــیم کــه پرطنیــن  بــودن موضوعــی در ذهــن مــا، بــه معنــای رایج تــر بــودن در دنیــای 
خــارج نیســت. بــرای مــا بهتــر اســت کــه وقتــی می خواهیــم تصمیمــی بگیریــم، بــه ســناریوهای 
مختلــف و گزینه هــای فراوانــی کــه پیــش روی ماســت دقــت کنیــم و مســیر نظام منــدی را در 

پــردازش شــناختی برگزینیــم.

چندنکته
1-بدترین اتفاق این اســت که مســئولین امر گرفتار این خطای شــناختی بشــوند. مســئولی 
کــه میــان ارزیابی هــای ذهنــی اش و رویدادهــای عینــی و بیرونــی اختــاف فاحشــی وجــود 
داشــته باشــد، ظرفیــت بــه محــاق بــردن یــک جامعــه را دارد. مســئولین و مدیــران رســانه 
زده، البی گــر، کانالیــزه شــده، بیش ازانــدازه عاطفــی و البتــه خیلــی نــوآور بیشــتر در معــرض 

ایــن خطــای شــناختی هســتند.

2-بایــد نظــم گفتــاری و رســانه ای متمایــز طبقاتی و شــأنی را شکســت. مخاطبیــن )حتی در 
عصــر شــبکه های مجــازی کــه به ظاهــر کانال هــای انتقــال پیــام را بســیار گســترده کرده انــد 
و قــرار بــوده اســت کــه ارتبــاط فرســتنده و گیرنــده را از حالــت طولــی بــه عرضــی مبــدل 
کننــد(، بایــد بــه شــکلی پیام هــای دیگــر منابــع را نیــز دریافــت کننــد. مثــاًل ماهواره بین هــا 
یــک دســته از اخبــار بیــش تکــرار شــده را در ذهــن دارنــد و ناخــودآگاه آن هــا را محــور ارزیابــی 
قــرار می دهنــد. صداوســیمایی ها نیــز بــه همیــن بلیــه مبتــا هســتند. بایــد ایــن بلیــه را تــا 

بیشــترین حــد ممکــن زدود.
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3-چــون نظــام رســانه ای مــا هوشــمند، دانــا و گاهــی دلســوز نیســت، زیــاد خبــر نخوانیــم. 
فراوانــی اطاعــات در مــورد یــک پدیــده یــا رویــداد، خاصیــت تبــادری ذهــن را بــه ســمت 
قضاوت هــای ســوگیرانه ســوق می دهــد. رژیــم مصــرف پیــام متعــادل را دنبــال کنیــم. 
اگــر نگــران ســامتی ذهــن و به تبــع آن، احســاس و رفتــار خــود هســتیم، به انــدازه الزم 

اطاعــات در دســترس را بــرای ذهــن خــود فراهــم کنیــم.

4-بــا لحــاظ ضوابــط اســتفاده از جاذبــه تــرس یــا جاذبــه تشــویق، از برجسته ســازی، تازگــی 
محتــوا و داســتانی بــودن پیــام بــرای ایجــاد پایندگــی پیــام و دســترس پذیری آن در ذهــن 
مخاطــب اســتفاده کنیــم. داســتان طلبــه جهــادی کــه همســر بــاردارش را حیــن خدمــت 
در بیمارســتان، در همــان موقعیــت از دســت می دهــد می توانــد پایاتــر از رویکردهــای 
متعــارف رســانه ای در بیــان ایــن کارهــای جهــادی باشــد. ماجــرای پرســتار جــوان شــمالی 
کــه از جانــب وزیــر بهداشــت عنــوان فرشــته را نیــز دریافــت می کنــد، )اگــر معاونــت سیاســی 
ســازمان صداوســیما و حامیــان نظامــی اش امــان می دادنــد و مثــل همیشــه فرصت هــا را 

تبدیــل بــه تهدیــد نمی کردنــد( همیــن ظرفیــت روایتــی را دارا بــوده اســت.

5-به جــای اینکــه اخبــاری یکدســت در جهــت کاهــش یــا افزایــش بیمــاری و تبعاتــش 
انتقــال دهیــم، مجموعــه منســجم و معنــاداری را در جهــت تنظیــم الگــوی پــردازش 
شــناختی اکتشــافی مخاطبیــن فراهــم کنیــم کــه اطاعــات در دســترس مخاطــب، بــه 

ارزیابی هــای جامــع و درســت نزدیک تــر باشــد. واقعیت هــا و 

6-رویکــرد درمــان محــور در مــورد خبرپراکنــی کرونایــی، بــرای باورمنــدان بــه کانــال پیــام 
)کــه  شــدید  اضطــراب  باورمنــدان،  غیــر  بــرای  و  بی خیالــی  ملــی،  تــوده ای  رســانه ی 
گاهــی ختــم بــه بی خیالــی و گاه بــه بیماری هــای روانــی می شــود( را نتیجــه می دهــد. 
نمونه هــای موفــق از پیشــگیری بهداشــت محــور و پیش گیــری از آفــات اجتماعــی ایــن 

امــر مثــل یاری گری هــای اجتماعــی را پررنــگ کنیــم.

7-بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه انســجام روایــی در جریــان خبرپراکنــی را تمریــن کنیــم. 
بــه نظــر می رســد پیوســت اطاعاتــی کــه یک تکــه اش مدافــع ســامت باشــد و تکــه قبلش، 

فــراری از کارت خــوان، خیلی منســجم نیســت.

8-تمریــن پــردازش شــناختی نظــام دار را در نظــر داشــته باشــیم. مطلــوب آن اســت کــه 
مخاطبــان حداقــل در مــورد مســائل مهــم زندگــی مثــل ســامتی، بیمــاری و حتــی مــرگ 
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خــود و عزیــزان، الگــوی پــردازش شــناختی نظــام دار را به جــای نــوع میانبرانــه، اکتشــافی 
برگزیننــد. تحقــق ایــن امــر نیــز نیازمنــد تــوان ذهنــی مخاطــب اســت کــه باتربیــت ادراکــی 
رقــم می خــورد. درعین حــال ضــروری اســت تأمیــن منابــع اطاعاتــی الزم بــرای ایــن نــوع 
پــردازش را در نظــر بگیریــم. پــردازش شــناختی نظــام دار، اطاعاتــی گســترده تر، شــفاف تر 

می طلبــد. را  دسته بندی شــده تر  و 

ــدن  ــا دی ــپاریم و ب ــه آن می س ــود را ب ــن خ ــا ذه ــن روزه ــم و ای ــه می خوانی ــزی را ک 9-آن چی
رویدادهای گوناگون، موارد مشــابهش را در ذهن متبادر خواهیم کرد، اگر توحیدی باشــد 
یــا نباشــد می توانــد بــه مــا آرامــش یــا اضطــراب دهــد. ایــن اهمیــت دادن به آبشــخور فکری 
می توانــد در تصمیم گیری هــا، امــکان برگزیــدن تصمیــم به واقــع درســت و درعین حــال 
متمایــز را مهیــا کنــد. کثــرت و شــدت اطاعــات ناظــر بــه ایثــار مؤمنانــه، ایــن عنصــر را در 
دســترس ذهــن قــرار می دهــد و باعــث می شــود کــه مخاطــب هنــگام تصمیم گیــری در 
مــورد یــک مســئله خــرد، مثــل خریــد محصــول، ایــن مؤلفــه را نیــز لحــاظ می کنــد و بــر ایــن 
ــی کــه گذشــت شــما به جــای خریــد میــوه از ســوپرمارکت های بــزرگ،  ــر مثال اســاس، بنــا ب
مغــازه کوچــک و کــم مشــتری همســایه خــود را لحــاظ می کنیــد و ایــن رفتارهــای اجتماعی، 
ــی  ــه اقتضــای یــک جامعــه ایمان ــد ک ــز رقــم بزن ــاداری را نی ــد ثمــرات تکوینــی معن می توان
باشــد. از همیــن دســت نمونه هــا رفتــار جهادگرانــه طیفــی از مــردم بــرای کمک رســانی در 
مقابلــه بــا کروناســت کــه نظــام ارزشــیابی ذهنــی آن هــا، در زمــان مناســب ایــن همراهــی و 

همــکاری را بــدون وقت کشــی رقــم زده اســت.
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صله رحم را بیشتر کنیم!
محّمدرضاآرام
 پژوهشگر هسته »سیاست  خانواده« مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 
ــو روغــن و ...  ــج و دو کیل ــی برن ــدارد، یــک گون ــی ن ــی خوب ــد کــه وضــع مال ــی داری ــر فامیل »اگ
برایــش بفرســتید. اینکــه بــروی تــو خونــه قوم وخویــش نــدارت بنشــینی و میــوه ات را هــم 
بخــوری، اونــو تــو قــرض بنــدازی! بعــد بگــی الحمــدهلل صله رحــم به جــا آوردم. ایــن صله رحــم 

ثــواب نــدارد، کبــاب دارد« !!  )آیــت اهلل مجتهــدی تهرانــی؟هر؟(

تقــارن شــیوع کرونــا و تعطیــات نــوروز ســال 1399 اتفاقــات جالب توجهــی را رغــم زد. کرونــا، 
ــود را از مــا گرفــت و حــاال پــرده از عمــق  همیــن ظاهــری کــه از صله رحــم برایمــان باقی مانــده ب
ایــن روابــط برداشــته   اســت. انــگار ایــن دیدوبازدیدهــای ضربتــی ایــام عیــد برایمــان تبدیل شــده 

بــود بــه یــک رفــع تکلیــف بــرای ادای ایــن واجــب الهــی.

وقتــی ســخن از صله رحــم بــه میــان می آیــد، عمومــًا ذهن هــا بــه دیدوبازدیدهــای عیــد نــوروز 
و میهمانــی رفتن هــا و میهمانــی دادن هــا متبــادر می شــود. عمــده تعامــات و رفت و آمدهــا و 
احوال پرســی های مــا بــه عیــد نــوروز، مخصوصــاً هفتــه اول آن محدودشــده اســت. الباقــی 
ســال کــه همــه گرفتارنــد و مشــکات خــاص خودشــان را دارنــد. یعنــی اصــاًل باقیمانــده ســال، 
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نــه مــا بــه مشــکات دیگــران کاری داریــم و نــه آن هــا بــه مشــکات مــا کاردارنــد. در همــان 
دیدوبازدیدهــای ســاالنه هــم نبایــد حرفــی از مشــکات خــود بگوییــم یــا گوشــی بــه شــنیدن درد 

دل هــای خویشــاوندان بدهــکار کنیــم.

 اصــاًل بــه مــن چــه کــه پســرعمو 35 ســاله شــده و ازدواج  نکــرده! بــه مــن چــه کــه دختردایــی بــا 
یــک بچــه در حــال طــاق گرفتــن از همســرش هســت! بــه مــن چــه کــه شــوهرخاله ام بابــت کرونــا 
ورشکســت شــده و در فشــار مالــی شــدیدی هســت! بــه مــن چــه کــه بــرادرم پنــج ســال از زندگــی 
مشترکشــان می گــذرد ولــی هنــوز فرزنــدی ندارنــد! بــه مــن چــه کــه خواهرزاده هایــم به ســن ازدواج 
رســیده اند ولــی جهیزیــه ندارنــد! بــه مــن چــه کــه حجــاب دخترعمه هایــم روزبــه روز در حــال آب 
رفتــن اســت! باجنــاق کــه اصــاًل قوم وخویــش نمی شــود! بــه مــن چــه کــه باجناقــم کرونــا گرفتــه و 
در مضیقــه شــدید مالــی اســت. اصــاًل بــه مــن چــه کــه در زندگــی دیگــران دخالــت کنم! مــن خودم 

هــزار و یــک مشــکل دارم.

شــکر خــدا مباحــث سیاســی کشــور آن قــدر داغ هســتند کــه ُنقــل هــر محفــل و مجلــس باشــند! 
رســانه ملــی هرســاله آن قــدر در ایــام نــوروز فیلــم و ســریال دیدنــی پخــش می کنــد کــه بخواهــد در 
همیــن میهمانی هــای تصنعــی، مــا را بــرای دیــدن دســته جمعی یــک فیلــم گــرد هــم جمــع کنــد. 
تاالرهــای پذیرایــی آمــاده پذیرایــی از میهمانــان هســتند. کافــی اســت بــه تــاالر پذیرایــی رفتــه و 
شــیرینی و شــربت و شــامی نــوش جــان کنیــد. در آن شــلوغی به زحمــت می تــوان میزبــان را زیــارت 

کــرد.

آیــا به راســتی منظــور خداونــد از وجــوب انجــام صله رحــم و پاداش هــای عظیــم انجــام آن و 
عقوبت هــای شــدید تــرک آن، ایــن بــود کــه حــاال بــا یــک ویــروس میکروســکوپی از بیــن بــرود؟ 
اگــر صله رحــم همیــن دیدوبازدیدهــای پارســال مــا بــود، امــروز هــم بــا تمــاس تصویــری و بــدون 
صــرف هزینــه رفت و آمــد و پذیرایــی و ... قابــل تحقــق اســت. پــس چــرا این قــدر معصومیــن؟مهع؟ 

تأکیــد دارنــد کــه بــرای صله رحــم اگــر یــک ســال هــم نیــاز بــه سیروســفر بــود، ایــن راه را بــرو1. 

ــای پیوســتن و متصــل شــدن و متضــاد آن قطــع و گسســتن  ــه معن ــه از ریشــه »وصــل« ب صل
هســت. ازآنجاکــه انســان موجــودی نیازمنــد اســت و دیگــران مجرایــی بــرای تأمیــن نیازهــا و 
ــت.  ــای اوس ــد نیازه ــل می کن ــران متص ــا دیگ ــه او را ب ــزی ک ــترین چی ــتند، بیش ــکات او هس مش
هرقــدر زنجیــره تأمیــن ایــن نیازهــا و حــل ایــن مشــکات در ارتبــاط بــا ارحــام فــرد باشــد، اتصــال 

1. »ِسْر َسَنًة ِصْل  َرِحَمك « )من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص: 163(
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بــا رحــم محکم تــر می شــود. بالعکــس هرقــدر ارحــام فــرد نقشــی در حــل مشــکات و تأمیــن 
ــد. ــد ش ــته تر خواه ــاط گسس ــن ارتب ــند، ای ــته باش ــای او نداش نیازه

رتبــه صله رحــم محســوب  اولیــن  از حــال وروز خویشــان  اطــاع  و  هرچنــد دیدوبازدیدهــا 
می شــود، امــا وقتــی مراجعــه ای بــه احادیــث معصومیــن؟مهع؟ در بــاب صله رحــم می کنیــم، 
متوجــه می شــویم کــه اساســاً صله رحــم بــه معنــای تأمیــن نیــاز یــا رفــع مشــکات ارحــام اســت. 
حــال ایــن نیــاز مــادی باشــد یــا غیرمــادی. در یــک کام معنــای حقیقــی صله رحــم »مواســات« و 
ــاج و  ــر قوم وخویــش محت ــه اگ ــه خویشــاوندان اســت1. در روایــت آمــاده اســت ک کمک رســانی ب
نیازمنــدی داشــته باشــی ولــی نیــاز فــرد دیگــری را مرتفــع ســاختی، ایــن کار تــو صدقــه و معــروف 

 .2 نیست

نتیجــه  افتــاده،  مــا  امــروز  زندگــی  در  کــه  گره هایــی  از  بســیاری  کــه  کنیــم  قبــول  بایــد 
بی توجهی هــای دیــروز مــا نســبت بــه ارحــام ماســت. هرچقــدر نســبت بــه مشــکات ارحــام 
خــود کــه بــا هــم پیونــد خونــی داریــم کمتــر شــد، گره هایمــان بیشــتر و پیچیده تــر شــد. وقتــی مــن 
می توانــم بــا یــک واســطه گری ســاده خواهرزاده هایــم را بــه خانــه بخــت بفرســتم یــا بــا معرفــی 
ــه داد  ــردا ب ــم ف ــا ه ــم، آن ه ــت وپا کن ــرای او دس ــوهرخاله ام، کاری ب ــه ش ــغلی ب ــت ش ــک فرص ی

ــید. ــد رس ــن خواهن ــکات م مش

 بــا ایــن حســاب نبایــد قطــع رحم هــای خــود را به گــردن کرونــا بیندازیم. طبق برخــی روایات، 
اهل بیــت؟مهع؟ یکــی از عواقــب قطــع رحــم را »شــیوع بیمــاری واگیــردار« تبییــن کرده انــد3. بــا ایــن 
ــا ایــن  ــاید ب ــا ش ــا ت ــای م ــرای قطــع رحم ه ــاری عقوبتــی باشــد ب ــاید شــیوع ایــن بیم ــاب ش حس

عقوبــت متذکــر شــویم و صله رحــم را احیــا کنیــم.

 بنابرایــن بــا ایــن شــرایط کرونایــی فرصت هــای بیشــتری بــرای صله رحــم بــه رویمان گشــوده 
شــده اســت. بســیاری از اقــوام و خویشــانمان هســتند کــه ایــن روزهــا بــه نــان شــب محتاج انــد. 
ریش ســفیدهای قــوم تــوان خــروج از منــزل بــرای تأمیــن مایحتاج زندگــی و مراجعه بــه داروخانه 
بــرای خریــد داروهایشــان را ندارنــد. بســیاری از ارحاممــان در ایــن تعطیلی هــا وســیله ای بــرای 
جابه جایــی ندارنــد. برخــی زوج هــای جــوان فامیــل نیــاز بــه مشــاوره در مســائل خانوادگــی دارند. 

یقینــًا پرداختــن بــه هرکــدام از ایــن مشــکات فامیــل صله رحــم واقعــی اســت.

1  . الکافی، ج 2، ص: 451
. من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص: 86  2

. الکافی، ج 2، ص: 643 و 743  3
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کرونا عدالت نمی فهمد؛ تأملی بر ساخت طبقاتی ویروس کرونا
حسینسرآبادانیتفرشی
پژوهشگر هسته »عدالت پژوهی« مرکز رشد
 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

کرونــا، ایــن روزهــا همه چیــز را در جهــان به هم ریختــه اســت. بحرانــی بــه گســتره جهانــی 
کــه کشــور بــه کشــور پیــش مــی رود. برخــی از آن به عنــوان ترســناک ترین اپیدمــی جهــان در 
دهه هــای اخیــر یــاد می کننــد کــه شــیوع گســترده آن، مــدل آنفلوانــزای اســپانیایی 1918 اســت؛ 
اپیدمــی کــه یک ســوم مــردم جهــان را بیمــار و مطابــق آمارهــای رســمی، تــا 50 میلیــون انســان 
را قربانــی کــرد. حــاال بعــد از صدســال ســازمان های بین المللــی ادعــا می کننــد کــه کرونــا می توانــد 
اولیــن اپیدمــی باشــد کــه توســط بشــر کنتــرل شــود؛ ادعایــی کــه احتمــااًل ظــرف ماه هــای آینــده، 

میــزان صحــت آن مشــخص می شــود. 

ایـن اپیدمـی در جوامـع مختلـف و در یـک جامعـه در میـان  آثـار  ایـن میـان، تبعـات و  در 
گروه های مختلف، یکسـان به نظر نمی رسـد. به قول معروف، سـنگ ها همچنان از همه جای 
آسـمان بـر سـر آدم هـای فرودسـت می بارنـد و ماهیـت طبقاتـی آثـار و پیامدهـای ایـن اپیدمـی، 
غیرقابل انـکار اسـت. نوشـتار حاضـر تأملـی بـر ماهیـت و سـاخت طبقاتـی ویـروس کرونـا اسـت؛ 
تحلیلـی کـه لزومـاً انحصار در جامعه ایـران ندارد؛ اما بـرای امروز ما حائز اهمیت اسـت. طبیعی 
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اسـت تحلیـل ایـن مهمـان ناخوانـده ایـن روزهـا، از منظرهـای دیگـر روان شناسـی، سیاسـی، 
اقتصادی و جامعه شـناختی الزم و ضروری اسـت. دلیل دشـواری بحث پیرامون بحران شـیوع 
ویـروس کرونـا آن اسـت کـه بـا بی اطمینانـی حیـرت آوری همـراه اسـت. ایـن ویـروس چمـوش، 
بـه شـکل ها و رنگ هـا مختلـف در دسـتگاه های تنفسـی مختلـف عمـل می کنـد و ایـن رنگارنگـی، 
امـکان سـیطره و بـرآورد رفتارهـای آتـی او را دشـوار کـرده اسـت. اما عاوه بر آن، اقتصاد را نشـانه 
رفتـه اسـت. کرونـا بـر هـر دو جنبـه عرضـه و تقاضا اقتصاد اثر منفی گذاشـته اسـت. این پاندمی، 
همچـون تمـام بیماری هـای همه گیـر، از دو سـپهر مجـزا امـا درهم تنیـده تشکیل شـده اسـت: 
اول تأثیـر آن بـر سـامتی مـا، تغییـر روش زندگی مـان به واسـطه ی قرنطینـه، متوقـف سـاختن 
فعالیت هـای عـادی خـود، و تـرس از بیمـاری؛ و دیگـر این کـه ایـن بیمـاری همه گیـر در سرتاسـر 

اقتصـاد سیاسـی سـرمایه داری جهانـی نفـوذ کـرده اسـت. 

»خانهنشینی«،جلوهایازمشارکتاجتماعیشدهاست
امـروزه همدلـی و مشـارکت اجتماعـی، از سـوی کارگـزاران حکومتـی بـا یـک مطالبـه از مـردم 
قرین شـده که بی سـابقه و نامتعارف اسـت: »خانه نشـینی«. گزینه ای منفعانه و نه کنشـگران 
در حیـات اجتماعـی؛ امـا بـه هـر صـورت، همراهـی و مشـارکت مـردم از طریـق ایـن کنـش کامـاًل 
منفعانه الزم است؛ لکن در همین سطح نیز دشواری های دیده می شود. رسانه ها از پرداخت 
درسـت دوگان »امید-آگاهـی« وامانده انـد؛ درحالی کـه رسـانه های رسـمی مـا می خواهنـد فضـا 
را عـادی کننـد، توقـع دارنـد مـردم فضـا را عـادی تفسـیر نکـرده و از سـفر و بیـرون رفتـن از خانـه 
بپرهیزنـد. درواقـع تحقـق تعـادل »خوف ورجـا« یـا »تـرس معقـول به دوراز وحشـت و هـراس« در 
اجتمـاع، بـرای نظـام حکمرانی ما دشـوار شـده اسـت. البته این بحران فرصتـی برای نظام ملی 
تصمیم گیری ماسـت که آموخته هایش را مرور کند؛ اتفاقی که تجربه نشـان داده کمتر رخ داده 

و منحنـی یادگیـری مـا در سـطح سیاسـت گذاری همـواره حداقلـی بوده اسـت.

دومانعبزرگشکلگیریهمدلیاجتماعی
ــی و انســجام اجتماعــی علیــه ایــن  ــزرگ جهــت شــکل گیری همدل ــع ب امــروز حداقــل دو مان
مــا دیــده می شــود: اول »اعتمــاد اجتماعــی« اســت. اعتمــاد  ویــروس منحــوس در جامعــه 
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اجتماعــی، الزمــه تصحیــح اتوبــان دوطرفــه ارتبــاط مــردم بــا حاکمیــت اســت. در همیــن بحــث 
آمارهــای اعامــی، یک بــار بــرای همیشــه بــه مــردم توضیــح داده نمی شــود میــان کشــف ابتــا و 
آمــار مطلــق ابتــا بــه ویــروس، حتمــاً تفــاوت وجــود دارد و در ایــن میان، نــه دســتگاه های اجرایی 
دروغ می گوینــد و نــه در مشــاهدات عینــی، اغراق شــده اســت. میــان »تشــخیص های بالینــی« 
ــًا  ــا مــوارد تأییدشــده آزمایشــگاهی، اختــاف وجــود دارد و حتم و مــوارد مشــکوک بــه بیمــاری ب
اعــداد مرتبــط بــا دســته اول بســیار بیشــتر از دســته دوم اســت. نبایــد به راحتــی، ایــن تعاریــف پایه 
در نظــام آمــاری، منشــأ تشــدید آســیب بــه اعتمــاد اجتماعــی- در شــرایطی کــه بیــش از همیشــه به 
آن نیازمندیــم- بشــود تــا رســانه های ضدانقــاب نیــز از آن، ماهی گیــری سیاســی خــود را بکننــد. 

امــا عامــل دوم، محــور اصلــی ایــن نوشــتار اســت و آن ماهیــت طبقاتــی ایــن ویــروس اســت. 
ایــن معنــا  در روزهــای اخیــر در میــان برخــی از متفکریــن بین المللــی و نویســندگان داخلــی 
متــداول شــده اســت کــه کرونــا ویــروس دموکراتــی اســت؛ دموکراتیــک عمــل می کنــد. فقیــر و غنــی 
نمی شناســد. مدیــر و کارگــر را بــه یکســان مبتــا می ســازد و از ایــن حیــث میــان اشــخاص حســب 
ــال  طبقــات اجتماعی شــان، تفاوتــی قائــل نیســت. »محمــد فاضلــی«، پنجــم اســفندماه در کان

شــخصی خــود »دغدغــه ایــران« طــی یادداشــتی نوشــت:

ویــروس  کــه کم وبیــش دموکراتیــک عمــل می کنــد.  اســت  از جنــس مخاطراتــی   »کرونــا 
دموکــرات وصــف تلــخ و تاانــدازه ای واقعــی بــرای کرونــا اســت )اولریــش بــک جامعه شــناس 
آلمانــی، دود و آلودگــی هــوا را دموکراتیــک می دانســت(. تبعیــض قائــل نمی شــود، هرکســی را کــه 
ــا بیــرون  مســتعد باشــد می کشــد و فرقــی نمی کنــد مســئول، اصاح طلــب، اصولگــرا، در قــدرت ی
ــر بــرای مــردن می دهــد.  ــا بــه همــه حــق براب قــدرت باشــد. فقیــر و غنــی هــم نمی شناســد. کرون
ــاون  ــز، مع ــد«. روز بعــدش نی ــم نمی مان ــارکت در کشــتن ه ــرای مش ــش ب ــد صاحیت ــر تأیی منتظ
وزیــر بهداشــت کــه مبتــا بــه کرونــا شــده بــود در ویدیویــی اعــام کــرد: »ایــن ویــروس، ویــروس 
دموکراتــی اســت، فقیــر و غنــی نمی شناســد، مســئول و غیر مســئول نمی شناســد«.گرچه حــدود 
50 روز بعــد »حریرچــی« در 23 فروردیــن 1399 در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گفــت: 
»شــواهد جدیــد نشــان می دهــد کــه مرگ ومیــر کرونــا در فقــرا بیشــتر اســت و به این علــت اســت 
ــر  ــد. هم چنیــن تأثی ــی دارن ــه وســایل بهداشــتی و خدمــات درمان ــه آن هــا دسترســی کم تــری ب ک
ــغل  ــت دادن ش ــرض از دس ــه در مع ــی ک ــت. آن های ــرمایه داران اس ــش از س ــرا بی ــادی آن فق اقتص
هســتند و آن هایــی کــه روزمــزد کار می کننــد، آســیب بیشــتری از ایــن وضعیــت می بیننــد«. ایــن 
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ــا  ــای بــه نظــر حاصــل شــاق واقعیــت بــر اذهانــی اســت کــه ســاده انگارانه ب گــردش 180 درجه 
ایــن بحــران روبــرو شــده بودنــد. 

امــا آیــا واقعــاً کرونــا مســتقل از ســاخت طبقاتــی جامعــه، بالنســبه دموکراتیــک عمــل می کنــد 
و جانــب انصــاف را رعایــت می کنــد؟ پاســخ بــه نظــر نویســنده از چنــد جهــت منفــی اســت. رجــوع 
بــه تجــارب تاریخــی گویــای آن اســت کــه گروه هــای حاشــیه ای و محــروم جامعــه و آنــان کــه از 
تــوان و قــدرت اقتصــادی و اجتماعــی کمتــری برخــوردار بوده انــد، بیشــترین آســیب را از بایــای 

طبیعــی ماننــد ســیل، زلزلــه و بیماری هــای همه گیــر متحمــل شــده اند.

چراکرونادموکراتیکوبهانصافعملنمیکند؟
اول آنکــه هــر بحــران یــا شــوک اجتماعــی، ولــو هرچقــدر در ابتــدا بی رنــگ و خنثــی بــه نظــر 
برســد، در مقــام تحقــق عینــی متناســب بــا ســاختارها و نهادهــای اجتماعــی عمــل می کنــد؛ ایــن 
زمینه هــای نهــادی بســان ظرفــی هســتند کــه هــر مظــروف بی رنگــی را بــه رنگ خــود درمــی آورد. 
از حیــث طبقــات اجتماعــی نمی گــذارد،  افــراد  انتشــار فرقــی میــان  کرونــا در مقــام شــیوع و 
امــا این همــه تبعــات اجتماعــی ایــن ویــروس نیســت و به تدریــج در مقــام کنتــرل، درمــان، 
ــه  ــا همــه ب ــاًل طبقاتــی عمــل می کنــد. آی پیش گیــری و پیامدهــای اقتصادی-اجتماعــی کام
یــک انــدازه در معــرض خطــر ابتــا بــه کرونــا هســتیم؟ پاســخ یــک نــه بــزرگ و یــک آری کوچــک 

اســت. امــا چــرا یــک نــه بــزرگ؟

نکتــه دوم، چرایــی مدعــای بخــش اول اســت؛ زیــرا در جامعــه بــازاری متأثــر از گفتمــان 
نئولیبرالیســم اقتصــادی، مقولــه »ســامت« یــک کاال تفســیر شــده اســت؛ همان طــور کــه خیلــی 
چیزهــای دیگــر در ایــن جامعــه، بــازاری فهــم می شــود )ماننــد دانایــی(. وقتــی امــر ســامت کاال 
شــد، مناســبات آن نیــز بــازاری می شــود و دسترســی ها بــه ایــن موهبــت اجتماعــی در چارچــوب 
مناســبات بــازار فهــم می شــود. رابطــه پزشــک بــا بیمــار به مثابــه مشــتری نهادینه شــده و کامــاًل 
پولــی تفســیر می شــود. نتیجــه تحقــق عینــی ایــن تفکــر، طبقاتــی شــدن مقولــه ســامت اســت. 
ایــن طبقاتــی شــدن ســامت نیــز جلــوه جهانــی پیداکــرده اســت. »ســازمان جهانــی بهداشــت« 
در دســتورالعملی اعــام کــرده شستشــوی مــدام دســت ها بــا آب و صابــون بــرای مقابلــه بــا کرونــا 
ضــروری اســت؛ همیــن ســازمان در گزارشــی قبــًا اعــام کــرده بــود کــه هم اکنون در جهــان، صدها 
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میلیــون انســان دسترســی بــه آب مناســب و سیســتم های بهداشــت اولیــه ندارند. طبقاتی شــدن 
ســامت، معلــول نگــرش کاالیــی بــه ایــن مقولــه اســت و ازاین جهــت پدیده هــای رخ داده در ایــن 
عرصــه، ماهیتــاً نمی توانــد مســتقل از ســاخت طبقاتــی جامعــه اثرگــذاری کنــد. احتــکار کاالهــای 
ضــروری و اولیــه بهداشــتی و رشــد چنــد برابــری مــواد غذایــی مرتبــط بــا سیســتم ایمنــی بــدن در 
بســیاری از جوامــع امــروز، نشــان می دهــد کــه درنهایــت پــول، قــدرت انتخــاب را بــه طبقــات 

اجتماعــی خاصــی هدیــه می کنــد. 

سـوم آنکـه رفتـار طبقـات فقیـر جامعـه، بـه نحوی اسـت که ایـن ویـروس می خواهـد. آن که از 
خانـه بیـرون می زنـد، لزوماً بی خیـال و رهگذر و مصرف کننـده مکان آن طور که جامعه شناسـان 
می گوینـد، نیسـت؛ در مـوارد متعـددی، از روی احتیـاج بـه کار و انگیـزه بقـای معیشـت روزمره به 
خانه پناه نبرده اسـت. فقرا معمواًل در مشـاغل غیررسـمی و روزمزد مشـغول به فعالیت هسـتند و 
از امکانات و تسـهیات در نظر گرفته شـده برای کارکنان مشـاغل رسـمی نظیر دورکاری، شـیفتی 
نمـودن کار و مرخصـی، محـروم هسـتند. افـزون بـر ایـن، ایـن اقشـار بـه دلیـل تنگناهـای مالـی و 
معیشـتی مجبـور بـه حضـور و عـدم تـرک محیـط کار خـود هسـتند. محیط هـای کاری فـوق غالبًا 
شلوغ و ُپرازدحام و از امکانات بهداشتی ضعیفی برخوردارند. بسیاری از گروه های اجتماعی اگر 
در خانـه بماننـد، شـاید در اثـر کرونـا نمیرنـد، امـا حتماً فقر پشـت آشـیانه آن هاسـت. یـک »نیروی 
کار غیررسـمی« اگـر بخواهـد خـود را قرنطینـه کنـد؛ باید بدون حقـوق و درآمد جـاری، زندگی خود 
را مدیریـت کنـد. ایـن روزهـا مـوارد متعـددی گزارش شـده اسـت کـه فـرد آلـوده ای به واسـطه نیـاز 
مالـی یـا حتـی طمـع بـرای کسـب درآمـد، علی رغـم ظهـور و بـروز عائـم اولیـه بـه سـرکار خـود رفتـه 
و بدیـن واسـطه افـراد دیگـری را نیـز آلـوده کـرده اسـت. ایـن انتخاب هـای تحت فشـار بیرونـی 
طبقـات کم درآمـد، تبعـات اجتماعـی گسـترده نیـز دارد. کارگـران روزمـزد و بسـیاری از گروه هـای 
اجتماعـی حاشیه نشـین اساسـاً سـبک زندگـی طبقـه متوسـط کـه در خانـه بماننـد و فیلـم ببیننـد 
و کتـاب بخواننـد، را زیسـت نکرده انـد و لـذا تجربـه واقعـی آن هـا بـا ایـن پیشـنهادها، فاصلـه 
معنـاداری دارد. نتیجـه آن کـه »خانه نشـینی« بـرای همـه می توانـد یک انتخاب مطلوب باشـد، 

امـا ایـن انتخـاب بـرای همه مقدور نیسـت. 

نکتــه چهــارم کــه به نوعــی بــه نکتــه پیشــین نیــز ارجــاع دارد، بــه آییــن زندگــی طبقــات 
کم درآمــد و تفــاوت آن بــا ســبک زندگــی ثروتمنــدان برمی گــردد؛ تفاوتــی کــه باعــث می شــود 
کــه آثــار و پیامدهــای کرونــا به صــورت طبقاتــی عمــل کنــد. به واســطه ســبك زندگــی طبقــات 
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اجتماعــی فرودســت، قــدرت انتشــار و اثرگــذاری بیماری هــا در میــان ایــن طبقــات بســیار بیشــتر 
اســت. مثــاًل در الگــوی اجتماعــی تحــرک شــهری، یکــی از محیط هــای ُپرتراکم و مســتعد شــیوع 
ویــروس در شــهرها، وســایل حمل و نقــل عمومــی اســت کــه عمدتــًا متعلــق بــه طبقــات متوســط و 
فقیــر شــهری اســت. ازجملــه مــوارد دیگــری کــه در آییــن زندگــی اجتماعــی طبقــات فقیــر شــهری 
دیــده می شــود، تراکــم جمعیتــی بیشــتر، تعامــات اجتماعــی گســترده تر، اشــتغال در مشــاغلی کــه 
تمــاس و تعامــل بیشــتری بــا عمــوم جامعــه ایجاد می کنند )مانند دست فروشــی و مسافرکشــی(، 
دسترســی دشــوارتر بــه زیرســاخت های اجتماعــی بهداشــتی و نظــام کاری آن هاســت کــه باعــث 
می شــود دســت کوتاه آن هــا بــه درخــت بلنــد کنتــرل و پیش گیــری از ایــن ویــروس کمتــر برســد. 
بدین جهــت طبقــات پاییــن و محــروم جامعــه بــه دلیــل محدودیــت دسترســی بــه امکانــات 
بهداشــتی، تغذیــه نامناســب، اشــتغال غیررســمی و حضــور در محیط هــای شــلوغ و ُپرخطــر و... 
در معــرض ابتــا و انتقــال بیشــتری قــرار دارنــد. مناطــق حاشــیه و محــات فقیرنشــین شــهری 
ــاً بــه دلیــل قــرار گرفتــن در خــارج از محــدوده خدمــات شــهری یــا ضعــف زیرســاخت های  بعض
شــهری در ایــن مناطــق و محــات در زمینــه بهداشــت محیــط بــا چالــش و کاســتی های زیــادی 
مواجــه هســتند. مناطــق فقیرنشــین و حاشــیه شــهرها بــه دلیــل تراکــم جمعیتــی بــاال نســبت بــه 
ســایر مناطــق اســتعداد بیشــتری جهــت انتشــار ویــروس کرونــا دارنــد. نابســامانی و آلودگی هــای 
ایــن مناطــق، محیــط  از زباله هــای خانگــی، فاضــاب و نخاله هــای ســاختمانی در  ناشــی 
مســاعدی را بــرای انتشــار ویــروس کرونــا فراهــم مــی آورد. اقشــار محــروم و گروه هــای کم درآمــد 
ــاً از سیســتم ایمنــی  جامعــه بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه رژیــم غذایــی مناســب و مقــوی، غالب

قدرتمنــدی برخــوردار نیســتند.

نکتــه پنجــم بــه نحــوه رفتــار برخــی مســئولین حکومتــی و تصمیم هــای نظــام اجرایــی کشــور 
برمی گــردد. اوج آن در روزهــای ابتدایــی و اعــام کرونایــی شــدن برخــی نخبــگان سیاســی بــه 
شــیوه عجیب وغریــب جلــوه کــرد. درزمانــی کــه کشــور از منظــر »کیت هــای تشــخیص ویــروس« 
در تنگنــای جــدی قــرار داشــت، برخــی نخبــگان و چهره هــای سیاســی مســابقه »مــن هــم 
کرونایــی شــدم!« راه انداختــه بودنــد. نمونه هــای متعــدد در مــورد رفتــار دوگانــه برخــی کارگــزاران 
ــر  ــه مؤث ــی جامع ــکار عموم ــو در اف ــت؛ ول ــروس اس ــن وی ــی ای ــاخت طبقات ــق س ــی، تعمی حکومت

باشــد و لزومــاً ریشــه واقعــی نداشــته باشــد. 

ایــده متداولــی کــه می گویــد بیماری هــای واگیــردار طبقــه، مــرز یــا محدودیت هــای اجتماعــی را به 
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رســمیت نمی شناســد، حــاال دیگــر مشخص شــده اســت کــه یــک »افســانه« اســت و تنهــا بهــره  ای از 
حقیقــت دارد. نتایــج تحلیل  هــای آمــاری ازآنچــه در واقعیــت رخ داده، به تدریــج نشــان خواهــد 
ــار ایــن بیمــاری همه  گیــر درنهایــت از صافــی تبعیض هــای عــادی و غیرعــادی حســب  داد کــه آث
میــزان قــدرت و ثــروت، نــژاد، جنســیت و طبقــه اجتماعــی در جهــان عمــل کــرده و خواهــد کــرد. 
علــت به صــورت کوتــاه نیــز مشــخص اســت: قابلیــت و اســتطاعت آنچــه به عنــوان پادزهــر ایــن 
بیمــاری ذکرشــده؛ یعنــی: »فاصله  گــذاری اجتماعــی« بــا واقعیــت عینــی زندگــی روزمــره طبقاتــی 
از اجتمــاع هیــچ ســنخیتی نــدارد. بســیاری از توصیه  هــای بهداشــتی و پیشــگیرانه متناســب 
ــا نــوع زندگــی ایــن  ــا وضعیــت زندگــی طبقــات متوســط و باالنشــین شــهری اســت و ارتباطــی ب ب
گروه هــای اجتمــاع نــدارد و ایــن هشــداری بــه سیســتم  های بهداشــت و درمــان در عرصــه جهانــی 

اســت کــه توصیه  هایــش را بــا ســاماندهی نــوع زندگــی ایــن گروه  هــا متناســب کنــد. 

تبعیضساختاریافتهویروسشماره19 
هیــچ راه  حــل ســاده ای جهــت ســنجش و بــرآورد پیامدهــای گوناگــون اقتصــادی و اجتماعــی 
بحــران شــیوع کوویــد 19 وجــود نــدارد؛ بااین حــال، حســب تجربــه بحران هــای گذشــته اقتصادی، 
مشــاهدات میدانــی و برخــی تحلیل  هــای اقتصادی مشــخص اســت کــه معمواًل هزینه این ســنخ 
بحران  هــا را ثروتمنــدان پرداخــت نمی کننــد، بلکــه بــار اصلــی بحــران بــر دوش اکثریــت مردمــی 
اســت کــه در ســاختار سیاســی و نظــام توزیــع و تخصیــص منابــع ملــی، قــدرت چندانــی ندارنــد. 
آنچــه نظــام ثــروت و ســرمایه در ســالیان گذشــته در جهــان، بــا تحمیــل انــواع سیاســت های 
ریاضــت اقتصــادی، نظام  هــای بهداشــت و درمــان پولــی شــده و انــواع مقررات زدایی  هــا در 
عرصــه پــول و ســرمایه بــه وجــود آورده، حــال عوارضــش را نصیــب طبق ه ــای کــرده اســت کــه از 
کمتریــن کشــش و انعطــاف بــرای واکنــش بــه بحــران برخــوردار اســت. طبقــه عامــه تضعیف شــده 
بــا دولتــی کــه دیگــر توانــی بــرای حمایــت و ترمیــم اساســی نــدارد، به صــورت طبیعــی نتیجــه را 

ــل پیش بینــی می کنــد.  قاب

ســبک و ســیاق نظــام ســرمایه  داری حــول شــیوه  های مصرف  گرایانــه کــه پــس از بحــران 
2008 بــه اوج تاریخــی خــود رســیده اســت، عواقــب ویرانگــر خــود را بــا بافــت اقتصــادی جوامــع 
جهانــی گذاشــته اســت؛ زیــرا هجــوم ســرمایه  گذاری  ها بــر ایــن منطــق مصرف  گرایــی، بــا اشــکال 
گوناگــون خلــق و نابــود مشــاغل و ارتبــاط جریــان چرخــه اقتصــادی »تولید-مبادله-مصــرف«، 
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نوعــی نظــم خــاص را بــر جامعــه معاصــر تحمیــل کــرده اســت. کوویــد 19 بــا شــوک بــر تقاضــای 
مصرفــی و اشــکال انباشــت ســرمایه، ســقوطی تمام عیــار بــرای ایــن مــدل مصرف  گرایــی ایجــاد 
کــرده و به تبــع نظــم درونــی ســرمایه داری مصرفــی را دچــار اختــال ذاتــی کــرده اســت. حســب 
ایــن اختــال ذاتــی، ســرمایه  داری به حســب تجربه  هــای تاریخــی دهه  هــای قبــل بــرای عبــور از 
بحــران، از برخــی اصــول و خــط قرمزهــای خــود تخطــی کــرده و می کنــد. یــک نمونــه ایــن خــروج 
از اصــول و مبانــی نظــری، بازنگــری در تعریــف و نقــش دولــت بــرای حمایــت از جریــان انباشــت 
ــر  ســرمایه در نظام  هــای جوامــع مختلــف اســت. بــرای مثــال امــروز، اقتصــاد سرتاســر مبتنــی ب
لیبرالیســم اقتصــادی ایاالت متحــده آمریــکا، بســیاری از حرف  هــای سوسیالیســتی را بــه میــدان 

عمــل آورده اســت. 

واقعیــت ایــن اســت کــه بی  عدالتــی اجتماعــِی ســاخت یافته، در طــول زمــان موجــب می شــود 
کــه ویــروس تبعیــض قائــل شــود. خــود ویــروس به تنهایــی تبعیــض قائــل نمی شــود؛ امــا 
انســان ها کــه بــا قدرت هــای درهم تنیــده ی ثــروت و قــدرت در اجتمــاع حــول انــواع ایدئولوژی هــا 
ــران را  ــوک و بح ــه ش ــه هرگون ــاخت تبعیض گون ــکل و س ــتر ش ــه و بس ــت، زمین ــامان یافته اس س

فراهــم مــی  آورد. 

آمــار و اطاعــات از ترکیــب جمعیتــی، جنســیتی، منطقــه  ای و خصوصیــات اجتماعــی-
ــور  ــورد کش ــل در م ــت )حداق ــترس نیس ــدان در دس ــروس چن ــن وی ــا ای ــر ب ــراد درگی ــادی اف اقتص
خودمــان این گونــه اســت(؛ بااین حــال حســب آنچــه به صــورت جهانــی بــه نظــر می  رســد در 
ــای  ــاال و بیماری  ه ــن ب ــار س ــک در کن ــل ریس ــی از عوام ــوان یک ــز به عن ــر« نی ــا، »فق ــی کرون پاندم
زمینــه، لحــاظ و موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. به عنوان مثال، در آمریکا سیاه  پوســتان این کشــور 
عمدتــاً بــه دلیــل فقــر، 2/5 برابــر ســایرین در معــرض ابتا و مرگ ومیــر ناشــی از ویروس کرونــا قرار 
دارنــد. در اســپانیا از آســیب  دیدگی بیــش از 7 برابــر فقــرا و در بســیاری از کشــورهای اروپایــی نیــز از 
ســهم بــاالی جمعیــت فقــرا ســخن می گوینــد. یکــی از علــل اهمیــت عامــل فقــر در آســیب  پ ذیری 
از ایــن بیمــاری همه  گیــر، نقــش تقویت  کننــده ایــن عامــل بــر ســایر عوامــل آســیب زا اســت. فقــر 
به عنــوان یــک عامــل در کاهــش سیســتم ایمنــی بــدن، افزایــش بیماری هــای زمین ه ــای و 
کاهــش ســن آســیب  ناپذیری مؤثــر اســت. کرونــا نه تنهــا بــرای فقــرا کشــنده  تر و خطرناک تــر، بلکــه 
عامــل تشــدید آن نیــز شــده اســت و نــرخ تخریــب مشــاغل و کســب  وکارهای ایــن طبقــه اجتماعی 
ــا 8 درصــد  ــرآورد »بانــک جهانــی« بیــن 1/5 درصــد ت ــاد گســترش یافته اســت. طبــق ب بســیار زی
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بــه جمعیــت فقــرا در جهــان افزوده شــده اســت و ایــن چرخــه تقویــت شــونده میــان کرونــا و فقــر، 
درنهایــت بــه بازتولیــد هــر دو منجــر خواهــد شــد. 

در مــورد کشــور خودمــان، بایــد بگوییــم کرونــا در بدتریــن زمــان ممکــن ســراغمان آمــد. فقــر، 
تبعیــض مرکــزی جامعــه ایــران در ســال  های گذشــته بــوده اســت. علی رغــم پیشــرفت کشــور در 
برخــی جنبه  هــا در فرآینــد فقرزدایــی، همچنــان فاصلــه بــا نقطــه مطلــوب زیــاد اســت. حســب 
ــا تابســتان 1397، ، خــط فقــر ســرانه )بــرای هــر نفــر( بــرای  آخریــن گزارش  هــای منتشرشــده ت
ــواده  ــر خان ــط فق ــن خ ــت. همچنی ــوده اس ــان ب ــزار توم ــادل 907 ه ــار 97 مع ــه در به ــن خوش ای
چهارنفــره نیــز معــادل دو میلیــون و 450 هــزار تومــان اســت. ایــن رقــم بــرای تابســتان 97 بــه 
ترتیــب برابــر یک میلیــون و 10 هــزار تومــان و دو میلیــون و 728 هــزار تومــان اســت. ایــن مطالعــه 
ــرای مثــال در تهــران،  ــادی دارد. ب نشــان می دهــد رقــم »خــط فقــر« در کل کشــور پراکندگــی زی
خــط فقــر در حــدود 3.5 برابــر خــط فقــر در نقــاط روســتایی اســتان های سیســتان و  بلوچســتان، 
کهگیلویــه و  بویراحمــد و ایــام اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه یــک سیاســت حمایتــی 
یکســان نبایــد در کل مناطــق کشــور بــه اجــرا گذاشــته شــود. حســب ایــن مطالعــه نــرخ کل فقــر در 
مناطــق شــهری، بــه مــرز 15 درصــد رســیده اســت. البتــه بــه جهــت آن کــه فقــر در ایــران، ماهیــت 
منطقــه  ای و جغرافیایــی شــدیدی دارد )معلــول توســعه نامتــوازن کشــور اســت(، نــرخ فقــر در 
ــناخت  ــر و ش ــای فق ــا معن ــت. ام ــط اس ــرخ متوس ــن ن ــتر از ای ــیار بیش ــروم بس ــق مح ــی مناط برخ
مختصــات فقیــر بــه دلیــل ماهیــت چندبُعــدی و البتــه پویــای آن نیازمنــد مطالعــات دقیق  تــر در 
ســنجش و شناســایی فقــرا اســت. داده  هــای رســمی از نهــاد پژوهشــی معتبــر بــرای دو ســال اخیــر 
منتشرنشــده اســت؛ امــا رونــد کلــی شــاخص  های کان اقتصــادی ماننــد نــرخ رشــد درآمــد ســرانه، 
ضریــب جینــی، نــرخ تــورم و تغییــرات در شــاخص  های بــازار کار نشــان می دهــد کــه اوضــاع فقــر 
در ایــن دو ســال بــه جهــت شــوک بیرونــی تحریم  هــا و سیاســت  های نادرســت اقتصــادی، رونــد 
شــتابانی بــه خــود گرفتــه اســت. به عنوان مثــال، نــرخ رشــد اقتصــادی در دو ســال 97 و 98 
بــه ترتیــب حــدود 5 و 8 درصــد منفــی بــوده اســت کــه بــه معنــای کاهــش درآمــد ســرانه و رفــاه 
ــار در  ــرای اولیــن ب ــوده و ب عمومــی اســت؛ درعین حــال شــاخص ضریــب جینــی نیــز افزایشــی ب

دهــه نــود، وارد کانــال 40 شــده اســت. 

در چنیــن شــرایطی، اســفند 98 کرونــا بــا ظاهــری دموکــرات منــش جهــان و به تبــع کشــور مــا را 
تحــت تأثیــر خــود قــرار داد؛ امــا در عمــل نــه دموکــرات بلکــه کامــًا طبقاتــی عمــل کــرد و به صــورت 
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جــدی فقــرا در کانــون اصابــت بحــران قــرار داد. زندگــی، معیشــت و کار بســیاری از فرودســتان را 
تحت  الشــعاع خــود قــرار داد و وضعیــت در مــورد طبقــه فقــرا را بســیار بیشــتر موردتوجــه قــرار داد. 
طبــق نظرســنجی ایســپا در دهــه آخــر فروردیــن 99، در اثــر شــیوع کرونــا بیــش از نیمــی از خانوارها 
درآمدهایشــان کاهــش و بیــش از 13 و نیــم درصــد مشاغلشــان از بین رفته اســت. کانــال اثر کرونا 
بــر طبقــه فرودســت، ناشــی از خصلت هــا و خصوصیاتــی اســت کــه در کنــش و ســبک زندگــی طبقــه 
فقیــر وجــود دارد و عمدتــاً منجــر بــه کاهــش درآمــد روزمــزد، احتمــال زیــاد ابتــا بــه ویــروس در اثــر 
پذیــرش ریســک در محیط هــای ُپرخطــر کاری و درنهایــت پیوســتن بــه جمعیــت بیــکاران را بــه 
دنبــال دارد. طــی 30 روز ابتدایــی ســال 1399، بیــش از 620 هــزار نفــر در ســامانه بیمــه بیــکاری 

وزارت »کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی« ثبت نــام کرده انــد. 

نگاهبهآینده:امیدوآگاهیتوأمانالزماست
مجموعــه نــکات فــوق، طــرح ایــن نگرانــی اســت کــه به تدریــج، شــرایط کلــی بــه ایــن ســمت 
مــی رود کــه هــر چــه افــراد ازنظــر طبقاتــی در وضعیــت ضعیف تــری باشــند، بیشــتر در معــرض ابتا 
و شــیوع ایــن ویــروس قــرار گیرنــد و در مرحلــه درمــان نیــز شــرایط مطلوبــی نداشــته باشــند؛ توجــه 
بــه مناطــق کــم برخــوردار و محــروم از ایــن حیــث واجــد اهمیــت اســت. ذکــر ایــن نکتــه نیــز حائــز 
ــدارد و امــروزه شــما به راحتــی در  ــه کشــور مــا ن اهمیــت اســت کــه آنچــه بیــان شــد اختصــاص ب
فضــای اینترنــت، می توانیــد نقــد بســیاری از روشــن فکران اجتماعــی در مــورد وضعیــت چیــن و 

آمریــکا را در تحلیــل ابعــاد تبعیض آمیــز و طبقاتــی کرونــا، مطالعــه کنیــد.   

حــال اپیدمــی تــرس، شــرایطی جنگــی فراهــم آورده؛ پــس می توانــد زمینــه بســیج امکانــات 
بــر شــکاف ها و اختافــات  آورد و نوعــی  ترمیــم  را فراهــم  یــک هــدف مشــترک  بــا  عمومــی 
اجتماعــی ایجــاد کنــد، امــا ایــن  یــک روی ســکه اســت. روی دیگــر، آن اســت کــه ایــن ویــروس بــا 
تأثیرگــذاری خــود به صــورت طبقاتــی، عمــاًل بــه هزینــه طبقــات فرودســت جامعــه عبــور می کنــد 
و ایــن گســل های اجتماعــی را تقویــت می کنــد. به تدریــج عــوارض اقتصــادی و اجتماعــی ایــن 
پدیــده در اثــر تعطیلــی کســب وکارهای خــرد، چالــش صــد هــزار خانــوار بــدون درآمــد و به تبــع 

تعمیــق رکــود تورمــی، کانــون اصابــت خــود را طبقــات کم درآمــد جامعــه قــرار خواهــد داد. 

آنچــه در مــورد آینــده مهــم اســت، تمریــن زیســت بــا ویــروس کرونــا اســت. پیش بینی هــا از 
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حضــور حداقــل میان مــدت ایــن ویــروس در جامعــه جهانــی ســخن می گویــد و بایــد یــاد گرفــت کــه 
چگونــه بــا کمتریــن هزینــه، بــا ایــن ویــروس زندگــی کــرد. برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه حداقــل 
12 تــا 18 مــاه بــرای ســاخت واکســن آن زمــان الزم اســت و بعــد ســاخت آن نیــز، حتمــاً در دســترس 
همــه نخواهــد بــود. ازاین جهــت مهم تریــن موضــوع، مقولــه »همدلــی و انســجام اجتماعــی« و 
به تبــع جلــب مشــارکت عمومــی در تقابــل بــا ایــن اپیدمــی اســت. الزمــه ایــن همدلــی، کم رنــگ 
ــا نــه دموکــرات اســت و نــه بــه  کــردن چالش هــای طبقاتــی ایــن ویــروس منحــوس اســت. کرون

عدالــت عمــل می کنــد؛ بلکــه کامــاًل طبقاتــی عمــل می کنــد.

 کرونـا احتمـااًل در ابتـدا و در مقطـع شـیوع تـا حـدودی انصـاف را رعایـت کـرده و میـان مسـئول 
و مـردم عـادی یـا فقیـر و ثروتمنـد تفاوتـی قائـل نمی شـود؛ امـا به تدریـج در مرحلـه پیش گیـری و 
درمـان، در اثـر سـاخت طبقاتـی بخـش سـامت کـه معلـول حاکـم شـدن سیاسـت های نئولیبـرال 
اسـت، چهـره دیگـری از ایـن ویـروس نمایـان خواهـد شـد؛ ویروسـی کـه اصـاًل عدالـت نمی فهمـد 
و در چارچـوب سـاخت طبقاتـی جامعـه عمـل می کنـد. احساسـات قومـی، قبیلـه ای و منطقـه ای 
اعضـای افـراد جامعـه علیـه یکدیگـر، خطرناک تـر از کرونـا عمـل می کنـد و نمونه هـای اولیـه آن 
در بسـتن ورودی برخـی شـهرها توسـط خـود مـردم دیـده می شـود. نـگاه بغض آلـود پاک هـای 
غیربومـی ماشـین ها در سـطح شـهرها توسـط مـردم، ایـن روزهـا چهـره دیگـر ایـن ویـروس بدبینی 
اجتماعـی اسـت. نابرابـری و تبعیـض را عمـق می دهـد و گسـل های اجتماعـی را فعـال می کنـد و 
این زنگ خطر برای همه جوامع معاصر و البته جامعه امروز ماست. متأسفانه فقدان یک نظام 
حکمرانـی قـوی و بخـش رسـانه ای کارآمـد، کاتالیـزور ایـن کاهـش سـرمایه اجتماعـی شـده اسـت. 

آلــوده عامــل  بــا یکدیگــر دســت  ندهیــم؛ چــون دســت های  کــه  کــرده اســت  کرونــا کاری 
انتقــال ویــروس اســت؛ دســت دادنــی کــه بــرای فرهنــگ ایرانــی، همیشــه تجلــی تعامــات و 
پیوندهــای ریشــه دار اجتماعــی بــوده اســت؛ امــا حــاال کــه کرونــا بــه جنــگ تمام عیــار بــا پیوندهــای 
اجتماعی مــان آمــده اســت، بایــد بیشــتر مراقــب همدلــی، انســجام و پیونــد اجتماعــی جامعه مــان 
باشــیم تــا عــاوه بــر تن هــا، قلوبمــان را نیــز از یکدیگــر دور نکنــد. کاری کنیــم کــه کرونــا مــا را کنــار 
یکدیگــر قــرار دهــد نــه در مقابــل یکدیگــر و البتــه مهم تریــن مانــع در ایــن مســیر، ماهیــت طبقاتــی 
کرونــا در اثرگــذاری اســت. البتــه ایــن شُســتن مــداوم دســت  ها نیــز یــادآوری ایــن نکتــه بــه بشــر 
ــاً ُشســته و ضدعفونــی شــود.  امــروز اســت کــه بــا ایــن دســت  ها چــه کار کــرده اســت کــه بایــد دائم

ــت.  ــگ و سیاس ــاد و فرهن ــوده در اقتص ــت  های آل دس
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برخــی سیاســت های جبرانــی و ترمیمــی کــه ایــن روزهــا روی میزهــا دولــت اســت و مــواردی 
نیــز بــه تصویــب رســیده، تــا حــدودی آثــار طبقاتــی ایــن ویــروس را مدیریــت خواهد کــرد و حداقل 
در نقــش یــک ُمســکن، در کوتاه مــدت الزم اســت )گرچــه آنچــه در مراحــل اولیــه بحــران دیــده 
شــد، ایــن بــود کــه دســتگاه های حمایتــی، برنامــه منســجم، عملیاتی و مشــخصی در شناســایی 
اقشــار ضعیــف و در معــرض آســیب بــرای حمایــت اجتماعــی نداشــتند کــه ایــن مقولــه، موجــب 

تضعیــف اثــر برنامه  هــای حمایتــی شــد(. 

البتــه جلوه هــای امیدوارکننــده مشــارکت های اجتماعــی کــه ایــن روزهــا در جامعــه مــا در 
برخــی فعالیت هــای گروه هــای جهــادی، کارگــران تولیــدی و ایثارگــری کارکنــان بخــش درمانــی 
ریشــه زده، بایــد پروبــال بگیــرد تــا مهم تریــن عامــل بقــای جامعــه مــا کــه »وحــدت کلمــه« اســت، 
از میــان نــرود. ایــن بحــران می توانــد زمینــه یادگیــری ملــی را در مــورد کلیدی تریــن عناصــر 
اجتمــاع یعنــی حــوزه »ســامت و آمــوزش« فراهــم آورد و ایــن جلوه هــای همــکاری اجتماعــی، به 
تدریجــی ایــن فرهنــگ ملــی را شــکل دهــد کــه »دانایــی و ســامتی«، عناصــر اصلــی شــکل گیری 
ــه همیــن دلیــل  ــه دوراز تبعیض هــای ســاختاریافته طبقاتــی اســت. ب ــه و ب یــک جامعــه عادالن
نبایــد در مــوج افسارگســیخته ســرمایه داری جدیــد، همه چیــز را بــازاری و کاالیــی کــرد. »مــارک 
فیشــر« در شــروع کتــاب »رئالیســم کاپیتالیســتی« نوشــته اســت: »امــروز تصــور پایــان جهــان، 
ســاده تر از تصــور پایــان ســرمایه داری نئولیبــرال شــده اســت«. ولــی نگارنــده ماننــد او بدبیــن 
نیســت؛ هنــوز امــکان ارائــه یــک آلترناتیــو از نظــام زیســت اقتصــادی و اجتماعــی دنیــای مــا 
وجــود دارد و یادگیــری از بحران هــا، محــرک اصلــی رســیدن بــه ایــن بدیل هــای ممکــن اســت. 
بحــران کرونــا، پنجره  هــای زیــادی را بــرای تغییــر بازکــرده اســت و ایــن خصلــت بحران  هــا اســت 
کــه آنچــه متصلــب شــده و غیرقابــل تغییــر بــه نظــر می رســیده، کامــل ســیال و آمــاده دگرگونــی 

ــرای تغییــر آمــاده و بازکــرده اســت.  ــرا بحــران اوالً ذهن  هــا را ب می شــود؛ زی

»عجــم  اوغلــو« در کتــاب »چــرا ملت هــا شکســت می خورنــد« نشــان می دهــد کــه بیمــاری 
همه گیــر »طاعــون« در قــرن چهاردهــم اروپــا تــا چــه میــزان بــه هــم خــوردن معادلــه اجتماعــی بــه 
نفع طبقات فرودســت در اروپای غربی مؤثر بوده اســت. طاعون در ســال 1347 میادی، لقب 
»مــرگ ســیاه« بــرای اروپائیــان گرفــت و خیابان هــای اروپــا سرشــار از اجســاد ُمــردگان طاعــون زده 
شــد. طبــق آنچــه در منابــع تاریــخ نقل شــده، نیمــی از مــرگ انگلســتان در 18 مــاه از کشــته شــدند 
و ایــن بیمــاری بــه پاندمــی تبدیــل شــد و جمعیــت جهــان بیــش از 20 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. 
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امــا عــاوه بــر ایــن اثــر بــر روی زیســت و ســامت اجتمــاع انســانی، طاعــون ســاختارهای اقتصــادی 
را دســت خوش تغییــر کــرد. به اصطــاح امــروزی، عرضــه نیــروی کار به شــدت کاهــش پیــدا کــرد 
و موقعیــت و قــدرت چانه  زنــی آن هــا در برابــر اربابــان و صاحبــان زمیــن در نظــام فئودالــی اروپــا، 
افزایــش پیــدا کــرد. بــه بــاور »عجــم اوغلــو« کارگــران دیگــر حاضــر بــه کار تحــت هــر شــرایطی و با هر 
دســتمزدی نبودنــد و ایــن بیمــاری همه  گیــر، ســرآغاز تحــول و فروپاشــی فئودالیســم در اروپــا شــد. 

حــال کرونــا نیــز می توانــد از چنیــن اهمیتــی در تحــوالت آتــی بشــر برخــوردار باشــد. 
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کرونا و راهکارهایی برای اقتصاد امروز
دکترسعیدمسعودیپور
 پژوهشگر مرکز رشد
دانش آموخته رشته مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی

کرونــا یکــی از پیچیده تریــن بیماری هــا نه تنهــا در حــوزه پزشــکی اســت، بلکــه یکــی از 
به حســاب  نیــز  اجتماعــی  و  انســانی  علــوم  مســائل چنــد ســطحی  و درهم تنیــده در حــوزه 
ــر می شــود کــه راه حل هــا از منظرهــای مختلــف بــه ایــن مســئله،  می آیــد. مســئله زمانــی حادت
ــز  ــدی و نی ــای تولی ــا و واحده ــی بنگاه ه ــه تعطیل ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار بگیرن ــر ق ــل همدیگ در مقاب
ــر  ــرای مــردم ایجادشــده اســت. ب ــی سیســتم آموزشــی کشــور، مشــکات قابل توجهــی ب تعطیل
همیــن اســاس دولــت تصمیــم می گیــرد کــه به تدریــج ممنوعیــت فعالیــت مشــاغل را کــم کــرده 
و  صحبت هایــی بــرای اجــازه برگــزاری کاس هــای دانشــگاهی در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 
را مطــرح کنــد. امــا از ســوی دیگــر، تنهــا راه حــل حــوزه پزشــکی بــرای کنتــرل بیمــاری، اســتمرار 
قرنطینه و حتی شــدیدتر شــدن آن اســت. تعطیل بودن بســیاری از مشــاغل باعث شــده اســت 
کــه بخشــی از جامعــه کــه به صــورت روزمــزد کار می کردنــد و زندگــی خــود را می گذراندنــد، دچــار 
مشــکات معیشــتی جــدی شــوند. خطــر افزایــش خشــونت، دزدی و جرائم به روشــنی احســاس 
می شــود و شــاید همیــن نگرانــی از برافروختــه شــدن شــعله دوبــاره اعتراضات خیابانی و شــورش 
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قشــر محــروم باعــث شــده اســت بــرای حــل بحــران کرونــا، مهلــت راه حــل حــوزه ســامت تمــام 
شــود و وزیــر بهداشــت بــا نگرانــی شــدید، اعتــراض خــود را بــه تصمیــم رفــع قرنطینــه اعــام کنــد.

درواقع به نظر می رسد بین دو سناریو باید یکی انتخاب شود:

ــان قرنطینــه و طوالنــی شــدن بیمــاری در کشــور و افزایــش آمــار تلفــات در قبــال بــه  اول. پای
جریــان افتــادن تدریجــی اقتصــاد، کســب وکارها و آمــوزش. البتــه در ایــن ســناریو خطــر و ریســک 
زیــادی وجــود دارد و ممکــن اســت مدیریــت و کنتــرل بیمــاری از دســت خــارج  شــده و شــاهد 
موج هــای ســهمگین شــیوع بیمــاری باشــیم کــه تصمیم گیرنــدگان مجبــور بــه بازگشــتن بــه 

شــرایط قرنطینــه شــوند.

دوم. طوالنــی شــدن قرنطینــه و کاهــش هزینه هــای درمانــی و نیــز مرگ ومیــر در کنــار کاهــش 
فعالیت هــای اقتصــادی و آموزشــی. ایــن ســناریو به روشــنی منجــر بــه ضربــات ســختی بــه 
اقتصــاد و نیــز اقشــار کم درآمــد و برخــی از مشــاغل می شــود و همان طــور کــه گفتــه شــد ممکــن 
اســت ســرآغازی بــرای انفجــار اجتماعــی جدیــدی همچــون آبــان ســال گذشــته در کشــور باشــد. 

می کنــد  تــاش  و  اســت  تنظیم شــده  دوم  ســناریوی  انتخــاب  بــر  مبتنــی  نوشــتار  ایــن 
ــناریوی  ــت س ــد. دول ــه کن ــی آن ارائ ــادی و اجتماع ــای اقتص ــش زیان ه ــرای کاه ــی ب راهکارهای
اول را انتخــاب کــرده اســت و البتــه تصمیماتــی بــرای حمایــت از بنگاه هــای تولیــدی و نیــز اقشــار 

آســیب دیده در نظــر گرفتــه اســت کــه بــه نظــر کافــی نمی رســد.

بــه نظــر می رســد بهتریــن سیاســت بــرای حمایــت از حــوزه تولیــد در کشــور، اتخــاذ تدابیــری 
بــرای اســتمرار فعالیت هــای تولیــدی اســت به شــرط آن کــه منجــر بــه حضــور گســترده مــردم در 

محیط هــای عمومــی نشــود.

واحدهــای تولیــدی و کارخانه هــای مختلــف کشــور کــه معمــواًل در شــهرک های صنعتــی 
قــرار دارنــد می تواننــد بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه فعالیت هــای تولیــدی خــود ادامــه 
دهنــد. برخــی از ایــن واحدهــای تولیــدی، محصــوالت و مــواد الزم بــرای شــرکت های دیگــر تولیــد 
می کننــد )ماننــد مــواد اولیــه بــرای تولیــد بدنــه یخچــال( و برخــی دیگــر محصــول نهایــی را تولیــد 
می کننــد )ماننــد یخچــال(. برخــی از ایــن شــرکت های تولیــدی در بحــران کرونــا دچار افت شــدید 
شــده اند و برخــی دیگــر تغییــر ملموســی نداشــته اند و برخــی دیگــر حتی بــازار بهتــری پیداکرده اند. 
بــازار  در  افــت هفتاددرصــدی خریدوفــروش  از  لوازم خانگــی  اتحادیــه  رئیــس  به عنوان مثــال 
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لوازم خانگــی در اســفند 98 خبــر داده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه احتمــااًل تولیــد محصــوالت 
غذایــی )ماننــد روغــن و ماکارونــی و رب و ...( بــه نظــر نمی رســد دســت خوش تغییــرات زیــادی 
ــا افزایــش تقاضــا روبــه رو  شــده باشــد. امــا محصوالتــی نظیــر ســفیدکننده و ضدعفونی کننــده ب

شــده اســت.

میزان تقاضا برای محصوالت بادوام مانند لوازم خانگی، پس از پایان بحران شدت خواهد 
گرفت و با توجه به کاهش سطح تولید ناشی از کاهش تقاضا در دوران بحران، انتظار افزایش 
قیمت هـا را بایـد داشـت. پیشـنهاد می شـود کـه به جـای کمـک مسـتقیم دولتـی بـه واحدهـای 
تولیـدی مختلـف در زنجیـره تأمیـن مـواد اولیـه و تولید محصول نهایی، سـازمان های حمایتی 
نظیـر کمیتـه امـداد امـام خمینـی، بنیـاد مسـتضعفین و ... اقـدام بـه خریـد محصـوالت نهایـی 
نماینـد. ایـن امـر کمـک خواهـد کـرد که تمام شـرکت های فعـال در زنجیره تولیـد محصول فعال 
باقـی بماننـد. درنهایـت پـس از پایـان بحـران، محصوالت موجـود برای حمایت از قشـر محروم 
و نیـز تأمیـن جهیزیـه نیازمنـدان مورداسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. در حـوزه محصـوالت و اقـام 

دیگـر موردنیـاز خانواده هـا، اسـتمرار ایـن سیاسـت اثربخـش به نظر می رسـد. 

حــوزه ســاخت مســکن ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه کســب وکارهای زیــادی را می توانــد 
ــاد  ــتضعفین، بنی ــاد مس ــاف، بنی ــر اوق ــازمان هایی نظی ــود س ــنهاد می ش ــد. پیش ــال نگه دارن فع
مســکن و ... بــا تأمیــن مالــی الزم، اقــدام بــه ســاخت مســکن نماینــد. به ویــژه ســازمان اوقــاف 
و امــور خیریــه کــه زمین هــای وقفــی بســیاری در اختیــار دارد کــه در موقعیــت خوبــی بــرای 
ســاخت انبــوه مســکن قــرار دارد. حرکــت چــرخ اقتصــاد در حــوزه مســکن می توانــد مانــع تعطیلــی 

تولیدکننــدگان مــواد اولیــه و نیــز مشــاغل روزمــزد شــود.

ــه  ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــد، پیش ــتغال دارن ــروش اش ــوزه ف ــه ح ــه ب ــاری ک ــای تج ــرای واحده ب
شــکل ســخت گیرانه تعطیلــی آن هــا حفــظ شــود. اگرچــه ســهم فــروش اینترنتــی در کشــور در 
ــا در صــورت امــکان ایــن  بهتریــن حالــت بــه پنــج درصــد هــم نمی رســد، امــا بایــد تــاش کــرد ت
بســتر بــرای آن هــا فراهــم شــود. ایــن گــروه از افــراد بایــد از معافیت هــای مالیاتــی برخــوردار شــوند؛ 
هرچنــد در برخــی از مشــاغل فروشــندگی بــا توجــه بــه ســودهای باالیــی کــه وجــود دارد، توقــف 

چندماهــه چنــدان مخــل زندگــی آن هــا نخواهــد بــود.

در خصــوص مشــاغل خدماتــی نظیــر آرایشــگری، خشک شــویی، نظافــت، راننــدگان تاکســی 
و ... کــه خدمــت در لحظــه تولیــد بــه فــروش می رســد، امــکان انبــار کــردن محصــول وجــود 
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نــدارد. در ایــن گــروه از مشــاغل کــه معمــواًل ســطح درآمــدی باالیــی ندارنــد، پیشــنهاد می شــود کــه 
از حمایت هــای دولتــی و بســته های معیشــتی برخــوردار شــوند. متأســفانه سیســتم اطاعاتــی و 
داده ای کشــور در حوزه تأمین اجتماعی و حمایت از محرومین با مشــکات جدی روبه رو اســت. 
هیــچ پایــگاه داده ای کــه بتوانــد آمــار دقیق و برخطی از نوع نیازمندی، میزان نیاز و ... را از اقشــار 
محــروم در اختیــار قــرار بدهــد، در کشــور وجــود نــدارد. تعــدد دســتگاه های حمایتی از کمیتــه امداد 
گرفتــه تــا ســازمان اوقــاف و بنیــاد مســتضعفین و ... از یک ســو و بی اعتمــادی بخشــی از جامعــه 
بــه ایــن نهادهــا و افزایــش خیریه هــای غیردولتــی از ســوی دیگــر باعــث شــده اســت کــه هرکســی 
ســاز خــود را بزنــد! عــدم هماهنگــی و تقســیم کار فرابخشــی در میــان نهادهــای حمایتــی دولتــی 
و غیردولتــی مســئله ای ریشــه دار و مزمــن اســت کــه بــه نظــر بــه ســادگی ها قابل حــل نمی رســد. 
پیشــنهاد می شــود اتــاق هماهنگــی مشــترکی بــا حضــور نماینــدگان ســازمان های حمایتــی دولتــی 
ــدان و  ــی از نیازمن ــت اجتماع ــرای حمای ــا ب ــه آن ه ــوه مداخل ــا نح ــود و ت ــکیل ش ــی تش و غیردولت
محرومــان بررســی شــود. همچنیــن الزم اســت تــا در قالــب یــک اســتراتژی واحــد بازاریابــی 
ــه  ــرای کمــک ب ــرای جلــب مشــارکت های مردمــی ب ــی و ترغیبــی ب ــه، کمپین هــای تبلیغات خیری
آســیب دیدگان از کرونــا تشــکیل شــود. متنــوع بــودن راهکارهــا و ایده هایــی کــه می تــوان در 
بازاریابــی اجتماعــی خیریــه مدنظــر قــرار داد،  مهــم اســت. در شــرایط کنونــی که حمایــت اجتماعی 
مــردم از همدیگــر و افزایــش کمــک و پشــتیبانی آن هــا از همدیگــر بیشــتر الزم اســت، نه تنهــا شــاهد 
کمپین هــای تبلیغاتــی نیســتیم، بلکــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی به عنــوان تنهــا نهــادی کــه در 
حــوزه تبلیغــات خیریــه در تلویزیــون فعالیــت می کــرد نیــز اکنــون تبلیغــات خــود را متوقــف کــرده 
اســت. مفاهیمــی نظیــر همبســتگی اجتماعــی و اتحــاد ملــی بایــد بــه عرصه هــای حمایــت مالــی و 
اقتصــادی از حلقه هــای پیرامونــی تســری یابــد. به عنوان مثــال صاحب خانه هــا از مســتأجرینی 
کــه در ایــن مــدت شــغل خــود را ازدســت داده اند یــا درآمــدی نداشــته اند، کرایــه کمتــری بگیرنــد.

به عنــوان جمع بنــدی پیشــنهاد می شــود کــه سیاســت کمک هــای دولتــی بــه کســب و کارها، 
در راســتای خریــد محصــوالت نهایــی از بنگاه هــای تولیــدی تمرکز یابد. از ایــن طریق کل زنجیره 
تولیــد و بنگاه هــای تأمین کننــده نیــز به نوعــی حمایــت می شــوند؛ چراکــه فعالیت هــای تولیــدی 
آن هــا اســتمرار دارد. همچنیــن پیشــنهاد می شــود کــه بخــش مســکن از طریــق نهادهایــی ماننــد 
ســازمان اوقــاف و بــا مشــارکت و تأمیــن مالــی دولتــی فعــال شــود. ایــن موضــوع بــه معنــی حمایــت 
از واحدهــای تولیــدی بســیاری اســت کــه مــواد اولیــه بــرای ســاخت مســکن را فراهــم می کننــد. 
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ضمــن این کــه از بیــکار شــدن کارگــران روزمــزد جلوگیــری می کنــد.

مشــاغلی کــه منجــر بــه کاهــش اثــرات طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی می شــود، بایــد تعطیــل 
 شــده و ضررهــای ناشــی از طریــق معافیت هــای مالیاتــی،  وام هــای کم بهــره و نیــز ســازمان های 
حمایتــی جبــران شــود. افزایــش ســطح همبســتگی اجتماعــی و تســری آن بــه موضــوع حمایــت 
از نیازمنــدان و اقشــار آســیب دیده در میــان مــردم از موضوعــات مهــم دیگــری اســت کــه در قالــب 

کمپین هــای تبلیغاتــی بایــد پیگیــری شــود. 
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از چین تا بهورز، از چین تا کرونا
حمیدایزدبخش
پژوهشگر هسته »سالمت« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

در دهــه 1970 ســروصدای زیــادی بــا اجــرای طــرح پزشــک پابرهنــه چیــن در دنیــا ایجــاد شــد. 
در آن کشــور قبــل از انقــاب 1949، وضعیــت بهداشــت و درمــان بــه نحــوی بــد بــوده اســت کــه 
رفتگرهــا هــرروز صبــح راه می افتادنــد و جســد افــرادی کــه کنــار خیابــان از بیمــاری مــرده بودنــد 
را به عنــوان زبالــه جمــع می کردنــد. بعــد از انقــاب چیــن، در زمینــه بهداشــت و پزشــکی بــه 
ــه  ــم در مزرع ــده ه ــراد آموزش دی ــد، و اف ــی داده ش ــای خاص ــتائیان آموزش ه ــی از روس گروه های
بــه کشــاورزی می پرداختنــد و هــم اگــر بیمــاری احتیــاج بــه کمــک داشــت، اقدامــات بهداشــتی 
و درمانــی محــدودی را بــرای او انجــام می دادنــد. ایــن افــراد کارکنــان ســامت جامعــه1 و یــا 

پزشــکان پابرهنــه بودنــد. 

اجــرای ایــن طــرح نتایــج درخشــانی بــه دنبــال داشــت. بیمــاری شیســتوزومیازیس کــه 
ــاً ریشــه کن  جمعیتــی در حــدود 100 میلیــون نفــر را در چیــن گرفتــار کــرده بــود، بــا ایــن کار تقریب
شــد. ایــن پزشــکان در حــدود دو هفتــه آمــوزش دیــده و بافاصلــه از آن هــا اســتفاده می کردنــد. 
جمعیــت آن هــا نیــز قابل توجــه بــود بــه صورتــی کــه بــرای هــر 500 یــا 1000 نفــر یــک پزشــک 
1. Community health worker
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تعییــن می کردنــد. بــا ایــن طــرح بــود کــه رویکــرد ســازمان جهانــی ســامت )بهداشــت( از دهــه 
1970 تغییــر کــرد. بــر ایــن اســاس و بررســی های صــورت گرفتــه کــه نشــان مــی داد بیشــتر خدمات 
بــه شهرنشــینان تعلــق گرفتــه و مناطــق روســتایی از خدمــات بهداشــتی محــروم می ماننــد، بــه 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــه بهداشــت و درمــان بنیــادی را تنهــا ب ــوط ب ایــن نتیجــه رســیدند کــه کارهــای مرب
مراکــز نمی تــوان بــه ســرانجام رســاند. ایــن اقــدام دســتاورد قابل توجهــی بــرای چینی هــا در 
زمینــه ســامت بــه ارمغــان آورد. ایــن ایــده یعنــی تربیــت پزشــکان پابرهنــه کــه بعدهــا بــا عناویــن 

دیگــری مثــل بهــورز در دنیــا معــروف شــد، ایــده ای موفــق بــه دنیــا معرفــی شــد.

در آن زمــان به طورکلــی بلــوک شــرق اعــم از چیــن و شــوروی بــر برابــری افــراد و تأمیــن 
زمیــن  ایــن  در  نیــز  پهلــوی  ایــران  کــه  غــرب  بلــوک  می کردنــد،  تأکیــد  مــردم  حداقل هــای 
به حســاب می آیــد، بــرای این کــه در مقابــل ایــن وضعیــت حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد، 
اجــرای طرح هــای عدالــت اجتماعــی در کشــورهای تحــت نفــوذش را مــورد پشــتیبانی و حمایــت 

قــرار مــی داد.

شــواهد مختلفــی از حضــور و تشــویق آمریکایی هــا بــرای حرکــت ایــران بــه ســمت بهداشــت 
و خدمــات بهداشــت وجــود دارد. مثــاًل تشــویق آمریــکا بــه اینکــه متحدینــش پــس از شکســتن 
ــن  ــه چی ــد و از برنام ــا رفتن ــه آنج ــلطنتی ب ــواده س ــران خان ــد. از ای ــن برون ــه چی ــن، ب ــوار آهنی دی

ــد. ــا دانشــگاه هایی کــه زیرمجموعه شــان بــودن مطــرح کردن دیــدن کــرده و ایــن طــرح را ب

بنابرایــن ایــده پزشــک چینــی تبدیــل بــه یــک فشــار سیاســی اجتماعــی شــد و ایــران نیــز 
بــا فشــار ســازمان ها و کشــورهای خارجــی بــه ســمت آن رفــت. البتــه ایــن ایــده به قــدری در 
دنیــا صــدا کــرده بــود، کــه پژوهشــگران مختلفــی در ایــران بــه آن جلــب شــده بودنــد، ســازمان 
جهانــی بهداشــت نیــز کــه بــه نحــوی در بلــوک غــرب به حســاب می آمــد، در ایــران و کشــورهای 
مختلــف طرح هــای مختلفــی را بــا ایــن رویکــرد دنبــال کــرد. عــاوه بر ســازمان جهانی بهداشــت، 
طرح هــای مختلفــی در کشــور به صــورت هم زمــان دنبــال شــد کــه این هــا توانســتند پشــتوانه 

نظــری خوبــی بــرای اجــرای شــبکه در کشــور ایجــاد کننــد.

البتــه جریــان دیگــر نیــز بــا مداخلــه مســتقیم آمریــکا بــا طرح هایــی مثــل اصــل چهــار ترومــن 
در کشــور دنبــال شــد. ســازمان اصــل چهــار بــا کارهایــی مثــل شــبکه های عمــودی پیگیــری 
و در مــورد بیماری هایــی مثــل ماالریــا در کشــور شــناخته می شــود. امــا جلوتــر کــه ایــن مســیر 
ناکارآمدی هــای خــود را نشــان می دهــد و همچنیــن ایــده شــبکه بهداشــت رونــق می گیــرد ایــن 
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جریــان بــا جریــان ســازمان جهانــی ســامت همــراه می شــود. بنابرایــن عمــر جریــان دوم از جریــان 
اول بیشــتر اســت امــا پــس از بــروز ایــده شــبکه بهداشــت در یــک نقطــه بــه هــم می رســند. 

پــس از انجــام مطالعــات مختلــف، اوایــل دهــه 50 شمســی شــبکه بهداشــت در کشــور کلیــد 
ــاًل آن را متوقــف می کنــد. الزم بــه ذکــر  می خــورد امــا برخــورد ایــن طــرح بــه انقــاب اســامی عم
اســت هرچنــد هرج ومرج هــای نزدیــک انقــاب در اجــرای ناموفــق آن بی تأثیــر نبــوده اســت امــا به 
نظــر می رســد مشــکات طراحــی به طوری کــه به دقــت تــا ســطح روســتا بــرای ایــران تطبیــق داده 
ــت عالــی دســتگاه های  نشــده بــود )کاری کــه پــس از انقــاب انجــام شــد(، عــدم خواســت و هّم
اجرایــی و مهم تــر از همــه میــل بــه تغییــر و اصــاح در سیســتم خدمــات بهداشــت و درمانــی وجــود 
نداشــته اســت. بنابرایــن چیــزی کــه طرح هــای مختلــف را در ایــران پهلــوی گــرد هــم آورده، ایــن 

گرایــش و فشــار بین المللــی اســت نــه لزومــاً نیــاز داخلــی )البتــه نیــاز داخلــی وجــود داشــت(. 

پــس از انقــاب بســیاری از کســانی کــه پیگیــر شــبکه بهداشــت در کشــور بودنــد از کشــور رفتنــد 
ــان دکتــر شــادپور،  ــد. آقای ــاًل ایــن خــط را چنــد نفــر پیــش بردن )به غیــراز چنــد ســال اول( و عم
پیلــه رودی و وکیــل بااینکــه پیــش از انقــاب مســئولیتی جــدی نــه در وزارت بهــداری و نــه 
دانشــگاه )به غیــراز آقــای وکیــل( داشــتند، محتواهــای به دســت آمده از طرح هــای پیــش از 
انقــاب را بــرای ایــران بــه روز کردنــد. آن هــا بــا حرکتــی شــبه جهادی ایــن طــرح را بــرای کل کشــور 
تدویــن کردنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه ســطوح مختلــف طــرح چگونــه باشــد، خانه هــای بهداشــت 
چــه باشــد، چــه میــزان امکانــات و نیــروی انســانی نیــاز دارد و... . کاری کــه امــروزه برای بســیاری 
از طرح هــا انجــام نمی شــود. یعنــی نســخه عملیاتــی شــبکه بهداشــت را آمــاده کردنــد. همــه ایــن  

کارهــا درزمانــی اتفــاق افتــاد کــه آن هــا مطــرود وزارت بهــداری بــوده و از آن تبعیدشــده بودنــد.

امــا پــس از بــه وزارت رســیدن آقــای دکتــر مرنــدی و همچنیــن معاونــت دکتــر ملــک افضلــی، 
طــرح آن هــا در دســتور قرارگرفتــه و بــرای کل کشــور اجرایــی می شــود. وضعیــت منحصربه فــرد 
ــاً می دانســتند  ایــن طــرح در مقابــل بســیاری از پروژه هــای ملــی دیگــر ایــن اســت کــه آن هــا دقیق
چــه می خواهــد، راهبــرد درســت را اتخــاذ کردنــد و ســعی کردنــد ذی نفعــان و بازیگــران مختلــف را 

بــدون حرکــت پوپولیســتی بــا خــود همــراه کننــد. بــرای نمونــه چنــد مثــال ذکــر می کنــم.

ــا  اواخــر ســال 1363 کــه طــرح شــبکه بهداشــت مطــرح می شــود، دولــت و معاونــت برنامــه ب
آن مخالفــت می کنــد مخصوصــًا اینکــه در آن زمــان جنــگ در جریــان بــود و منابــع زیــادی وجــود 
نداشــت. آن هــا امــا از پــا ننشــته و راهبــرد جدیــدی را در پیــش می گیرنــد. به جــای اجــرای طــرح 
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بــرای همــه کشــور و یــا اولویت بنــدی اســتان ها، در هــر اســتان یــک شهرســتان را به صــورت 
ــوردار  ــیان برخ ــرای مجلس ــی ب ــت کاف ــرح از جذابی ــورت ط ــن ص ــه ای ــرده و ب ــاب ک ــوت انتخ پایل
ــا ســختی و بــه لطــف اصابــت یــک موشــک بــه نزدیکــی  می شــود. ازایــن رو در مجلــس البتــه ب

ــا 250 میلیــون تومــان بودجــه بــه تصویــب می رســد.  مجلــس، ب

شروع این طرح از ابتدای 64 کلید می خورد و تقریباً تا انتهای این سال و اوائل سال 65 در 
شهرسـتان های پیش بینی شـده به صـورت پایلـوت به اجـرا درمی آید. پس ازاین اجـرای پایلوت 
بـه سـراغ ذی نفعـان اصلـی می رونـد و بـا دعـوت از آن هـا و نشـان دادن نمونـه ی کار، همراهـی 
خوبـی بـرای خـود ایجـاد می کننـد. بـه صورتـی کـه بافاصلـه نگاه هـای بسـیاری را در داخـل و 

خـارج از کشـور بـه آن هـا جلـب شـده و منابـع داخلـی و خارجـی بـه این طرح سـرازیر می شـود. 

بــرای  کــه آن هــا  امــکان بیــان ریزه کاری هــا و راهبردهــای جزئــی ای  ایــن یادداشــت  در 
ــاور می کنــد کــه کل تیــم ســتادی  پیشــبرد کارشــان مدنظــر قراردادنــد نیســت. امــا چــه کســی ب
ایــن طــرح شــاید نزدیــک بــه 15 نفــر بــوده اســت. 4-5 نفــر در ســتاد مرکــز در تهــران و 8-7 
نفــر نیــز به عنــوان رابــط اســتانی فعالیــت می کردنــد، مابقــی تیــم اجرایــی همــه در صــف ارائــه 

خدمــت و کــف میــدان کار بوده انــد.
دوره وزارت آقــای مرنــدی بــه ســر می آیــد، آقــای دکتــر فاضــل ســکان دار کار می شــوند. 
نظــر ایشــان بــر ایــن بــود کــه تابه حــال بهداشــت خیلــی جلــو رفتــه و بایــد کمــی هــم بــه درمــان 
بپردازیــم؛ درمــان از بهداشــت عقب افتــاده اســت. ایــن سیاســت شــروعی بــود بــرای ســبقت 
گرفتــن بیش ازحــد درمــان از بهداشــت بــه صورتــی کــه شــبکه کم کــم از دســتور خــارج شــد. فقــط 

ــتند.  ــه می گذاش ــر طاقچ ــده و ب ــه آن بالی ــی ب ــه گه  گاه ــودن عریض ــی نب ــرای خال ب

در همـه ایـن سـال های دهـه 70 و 80 و حتـی 90 بـه درمـان پرداختیـم. گفتیـم طرح پزشـک 
خانـواده، امـا چیـزی از آن بـرای بهداشـت درنیامـد. گفتیـم طـرح تحـول، آخـرش شـد درمـان 
محوری. هرچه پول و بودجه داشـتیم در درمانگاه ها و بیمارسـتان ها به تیغ جراحی سـپردیم 

به طوری کـه حـال بیـش از 70 درصـد بودجـه وزارت بهداشـت بـه ایـن امـور اختصـاص دارد. 

امــا به یک بــاره، کرونــا ظاهــر شــد. ایــن بــار هــم گفتنــد از چیــن آمــده؛ انــگار دوبــاره قــرار اســت 
چیــن بهداشــت را بــرای دنیــا زنــده کنــد. اوائلــی کــه کرونــا ظاهــر شــد دوبــاره هیچ کــس حواســش 
نبــود کــه کرونــا جنســش درمانــی نیســت، ولــی سیاســت هایی کــه دیگــر چیــزی جــز درمــان 
نمی فهمیدنــد، همــان خــط را دنبــال کردنــد؛ از تجهیــز بیمارســتان ها تــا بــه صحنــه آمــدن انــواع 
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پزشــکان و کادر درمــان و... . غافــل از این کــه ایــن بــار هیــچ کاری از درمــان برنمی آیــد. پزشــکان 
به صراحــت می گوینــد، مــا کار خاصــی نمی توانیــم بکنیــم.

تــازه یادمــان افتــاد، بهداشــتی داریــم، شــبکه بهداشــتی داریــم. امــا این قــدر از آن دورافتــاده 
بودیــم کــه مــدت قابل توجهــی طــول کشــید تــا آن را بــه خــط کنیــم. بعــد هــم بــا سیاســت های 
درهــم و مبهــم اوضــاع را پیچیــده کردیــم. حــال آنکــه این کرونا می توانســت دوباره جان ببخشــد 
بــه بهداشــت، و شــبکه بهداشــت. شــبکه ی بهداشــتی کــه در شــهرها ناقــص بــود را دوبــاره برپــا 
کنــد. حیــف کــه نشــد. امــا فهمیدیــم کــه بهداشــت مهــم اســت. کرونــا بــه مــا نشــان داد، بهداشــت 

بــر درمــان اولویــت دارد؛ بــه زبــان گفتــن ایــن سیاســت، فایــده ای نــدارد. 

امــروز بایــد وزرایــی کــه میلیاردهــا تومــان پــول بیت المــال را بــدون هــدف و سیاســت مشــخص 
صــرف درمــان کردنــد پاســخ دهنــد. آن مســئولی کــه بــه خــود مــن گفــت مــا الجــرم بایــد بــه درمــان 
بپردازیــم. بــه مــن می گفــت اگــر خانــواده شــما در بیمارســتان بســتری باشــند، حاضــری پــول 
ــه پاســخ دهی!  ــم، شــما کجایــی ک ــا می گوی ــه آن آق ندهیــم و آن هــا درمــان نشــوند. حــال مــن ب
چــرا کســی از مســئولین مختلــف از چــپ و راســت، از اصول گــرا تــا اصاح طلــب پاســخ ایــن اشــتباه 
را نمی دهــد. ایــن کرونــا فروکــش خواهــد کــرد، دوبــاره دهــه 70، 80 و 90 تکــرار خواهــد شــد، اگــر 

یادمــان بــرود و کرونــا را فرامــوش کنیــم. 
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کرونا؛ لحظه مواجهه تمدنی
اسحاقسلطانی
 پژوهشگر مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

از زمانــی کــه رنســانس در مغــرب زمیــن شــروع بــه طلــوع کــرد، بــا قطــع کــردن رابطــه زمیــن و 
آســمان به آرامــی ایــده آل هــا و ارزش هــای خــود را شــکل داده و در بســتر تجربــه انســانی آن را 
ــن می کنــد. طــرح شــدن امــوری ماننــد تســاهل و آزادی از قبیــل ارزش هایــی اســت کــه در  متعّی
ــانی  ــای انس ــن ارزش ه ــه اولویت دارتری ــل ب ــه تبدی ــرح شــده و رفته رفت ــن دوران به آرامــی ط ای
می شــوند. در ایــن میــان آن ارزش اساســی کــه منشــأ و مصــدر ســایر ارزش هــای ایــن ایدئولــوژی 
ــر هســتی ســلطه دارد. چنیــن  اســت، درک انســان به مثابــه موجــودی مســتقل می باشــد کــه ب
تصــوری از انســان، کــه از ابتــدای رنســانس به واســطه اکتشــافات و رشــد صنعتــی آغــاز شــد، در 
ــا  ــد ب ــه انســان حــس می کن ــه اوج خــودش می رســد. در ایــن زمــان اســت ک عصــر روشــنگری ب
تکیــه بــه عقــل و تــوان خــود می توانــد بــه سراســر هســتی ســلطه یابــد. چنیــن درکــی از انســان 
را به وضــوح می تــوان در پاســخی کــه فیلســوف شــهیر آلمانــی، امانوئــل کانــت، بــه چیســتی 

ــد: ــف می کن ــه تعری ــر را این گون ــن عص ــت؛ وی ای ــد دریاف ــه می ده ــنگری ارائ روش
»روشــنگری ، خــروج آدمــی اســت از نابالغــی بــه تقصیر خویشــتن خــود. و نابالغــی، ناتوانی در 
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بــه کار گرفتــن فهــم خویــش اســت بــدون هدایــت دیگــری. بــه تقصیر خویش اســت ایــن نابالغی، 
وقتی کــه علــت آن نــه کمبــود فهــم، بلکــه کمبــود اراده و دلیــری در بــه کار بســتن آن باشــد بــدون 

هدایــت دیگــری. » دلیــر بــاش در بــه کار گرفتــن فهــم خویــش« ایــن اســت شــعار روشــنگری«. 1

اعتمادبه نفــس پدیــد آمــده بــرای انســان غربــی، به واســطه ارتقــاء بســیار ســریع و عمیــق تــوان 
بهره گیــری بیشــتر از طبیعــت، به آرامــی ایــن اعتقــاد را در او ایجــاد می کنــد کــه بــرای برطــرف 
کــردن تمامــی مشــکات کافــی اســت تنهــا بــه خــود اعتمــاد کنــد. لــذا انســان در ایــن مســیر هــرروز 
خــود را مســتقل تر و دارای ســلطه ای بیشــتر و بیشــتر بــر هســتی درک می کنــد. درک از انســان 
به مثابــه موجــودی خــود بنیــاد کــه قــرار اســت هســتی را آن گونــه کــه می خواهــد بنــا بــه اراده 
خــود آزادانــه بیافرینــد، ســبب می شــود تــا آزادی به مثابــه ارزشــی محــوری در میــان ارزش هــای 

مختلــف بــرای ایدئولــوژی لیبــرال ســرمایه داری اولویــت یابــد. 
در مسـیر تحقق سـلطه انسـان زاده شـده در تمدن غرب، اگر تکنولوژی مهم ترین ابزار تحقق 
سـلطه بـر طبیعـت اسـت، طـب مـدرن نیـز یکـی دیگـر از قطعـات گم شـده ایـن پـازل را تـدارک 
می بینـد. طـب مـدرن سـلطه انسـان بـر انسـان را محقـق کـرده و بـه ایـن واسـطه کمکـی اساسـی 
در تحقق سـلطه مسـتقانه انسـان بر هسـتی می کند. بر این  اسـاس ما با تمدنی روبه رو هسـتیم 
که مبنای اساسـی زایش، رویش، گسـترش و همه گیری آن درک اسـتقالی از انسـان اسـت؛ درک 

انسـان به مثابـه موجـودی کـه مسـتقًا بـر تمـام هسـتی و ازجملـه خود انسـان سـلطه دارد!!
امـا بایـد دیـد چنیـن نگاهـی در ادبیـات اسـامی و قرآنـی چگونـه تفسـیر می شـود. اندیشـمند 
عالی مقـام حضـرت عامـه طباطبائـی در تفسـیر شـریف المیـزان و در ذیـل آیـات هبـوط در سـوره 
اعراف وقتی به تفسـیر چرایی عدم سـجده شـیطان رجیم بر آدم و سـپس اخراج شـدن او از مقام 
قـرب الهـی می پردازنـد بـه نکاتـی اشـاره می کننـد کـه مـا را در درک بهتـر چنیـن دیدگاهـی در قبـال 
انسـان تجهیـز می کنـد. ایشـان می فرماینـد اینجـا نخسـتین بـاری اسـت کـه خداونـد معصیـت 
می شـود و درواقـع اینجـا نقطـه آغـاز عصیان اسـت. اما آنچه سـبب شـد تا شـیطان از امـر پروردگار 
تمرد کند درک اسـتقالی از خود بود.2 درواقع شـیطان رجیم در عرض خداوند متعال برای خود 
شـأن قائـل شـد و لـذا پنداشـت کـه می توانـد نسـبت بـه امـر الهـی معتـرض باشـد. چنیـن درکـی در 

تمامـی معاصـی و انحرافـات بشـر نیـز حضـور دارد؛ چـه آشـکار و چـه نهان. 

ــر روی چنیــن مبنایــی ساخته شــده اســت،  ــه رو هســتیم کــه اساســًا ب ــا تمدنــی روب حــال مــا ب
.  کانت، امانوئل )6831(، روشن نگری چیست؟ نظریه ها و تعریف ها، سیروس آرین پور، تهران: نشر آگه، ص13.  1

2  . محمدحسین، طباطبائی )4731(، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسامی، جلد 8، ص 92.
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مبنایــی کــه در آن انســان جــای خــدا نشســته اســت. تمدنــی کــه نه تنهــا وجــود خــدا را طــرد 
نمی کنــد بلکــه نســبت بــه آن البشــرط شــده و تنهــا خــود را شایســته ســلطنت بــر هســتی می یابــد. 
حــال در چنیــن مقتضایــی وقتــی یــک بیمــاری همه گیــر پدیــد می آیــد چــه اتفاقــی در حــال 
وقــوع اســت؟ در ایــن شــرایط انســانی کــه خــود را در بــام قــدرت و ســلطه و تکنولــوژی می یافــت، 
می بینــد درعین حــال به واســطه یــک مریضــی کامــاًل ناتــوان شــده و تمامــی آن پیشــرفت ها در 
ســکوت فرورفته انــد. می بینــد تمــام نظم هایــی کــه در طــول ســالیان متمــادی تــدارک دیــده بــود 

به راحتــی در حــال بــر بــاد رفتــن اســت. 

کــه  اینجاســت  اســام و غــرب پدیــد می آیــد.  کــه موقعیــت مواجهــه تمدنــی  اینجاســت 
موقعیــت بداهت زدایــی از کلیشــه های دروغیــن تعمیــق یافتــه در ناخــودآگاه انســان مــدرن 
خلــق می شــود. کرونــا خلــق موقعیتــی الهــی اســت بــرای آشــکار کــردن دروغــی کــه بــرای قرن هــا 
ــه  ــد، اینک ــه کن ــود تکی ــه خ ــت ب ــی اس ــان کاف ــن انس ــه ای ــت؛ اینک ــده اس ــده ش ــان باوران ــه انس ب
انســان خــود بنیــاد بــوده و نیــاز بــه تکیه گاهــی نــدارد. حــال ایــن انســان عمیقــاً سســتی تکیــه گاه 
ــاًل  ــا کام ــه درون داشــته باشــد ت انتخابــی خــود را درک می کنــد و کافــی اســت فرصــت ارجــاع ب
فطــری تکیــه گاه حقیقــی خــود را بیابــد. کرونــا به مثابــه یــک ابتــای الهــی دارای غایتــی متعالــی 
ــادآوری فقــر و احتیــاج ذاتــی  ــه تضــرع رســاندن انســان و ی ــرای ب اســت. اســاس ابتــای الهــی ب
ــاً غایــت هبــوط انســان در مراتــب هســتی نیــز همیــن نکتــه اســت. انســانی کــه  اوســت. اساس
اشــرف مخلوقــات اســت و خلیفــه الهــی و تمــام مخلوقــات از شــئون وجــودی او، بایــد در مراتــب 
هســتی تنــزل یابــد تــا هیچ یــک از ایــن مــوارد را مســتقاًل منتســب بــه خــود نبینــد. او بایــد هبــوط 
ــا بفهمــد بــدون تکیــه بــه  کنــد و مبتــا بــه عالــم اعتبــارات شــده و خــود را غــرق در نیــاز بیابــد ت
خداونــد متعــال هیــچ اســت و در ایــن موقعیــت پدیــد آمــده به صــورت کامــاًل فطــری انســان بــه 
ســمت تجربــه کــردن تکیــه گاه حقیقــی خــود ســوق می یابــد. هرچنــد در ایــن روزهــا رســانه و 
فضــای مجــازی بــرای انســان ایرانــی و غیــر ایرانــی مهم تریــن تهدیــدی اســت کــه دائمــاً فرصــت 
در خــود نگریســتن و ارجــاع بــه ضمیــر را از او ســلب کــرده و در ایــن فرآینــد طبیعــی خلــل ایجــاد 

می کننــد.

البتــه ایــن صرفــاً یــک موقعیــت اســت. یــک ظــرف اســت؛ ظرفــی کــه قابلیتــی شــگرف بــرای 
طبــخ حقیقتــی بنیــادی در وجــود انســان را مهیــا می کنــد. امــا آیــا از ایــن موقعیــت تاکنــون 
ــد  ــی کــه خداون ــا در موقعیــت تأمل ــه ایــن انســان کمکــی شــده  اســت ت ــا ب ــم؟ آی اســتفاده کرده ای
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خلــق کــرده اســت، درواقــع نیــز بــه تأمــل پرداختــه و درون خــود را مــورد بازبینــی قــرار دهد؟ مســلمًا 
سیاســت گذاری های فرهنگــی و نرمــی کــه در ایــن ایــام اتخــاذ گشــته  اســت هیــچ تناســب و 
هم راســتایی بــا تحقــق غایــت ابتــا الهــی نداشــته  اســت. نه تنهــا کمکــی بــه ایجــاد چنیــن درکــی 
ــاً بــه دنبــال ایــن بوده انــد تــا بــا زدن بــر روی دور  در انســان نکــرده اســت، بلکــه برعکــس صرف
تنــد و بــا ســرگرم  کــردن انســان از ایــن ابتــا عبــور کنیــم.  در حقیقــت از همــان ابتــدا هــدف خــود را 
ســربلند بیــرون آمــدن از ابتــا قــرار نداده انــد، بلکــه صرفــاً بــه انتهــا رســاندن و خــارج شــدن از ابتــا 
را دنبــال کرده انــد. غافــل از این کــه در موقعیــت ابتــا افــراد یــا ســربلند بیــرون آمــده و رشــد می کننــد 
یــا آنکــه در ابتــا ســقوط می کننــد و پــس ازآن دچــار عواقــب منفــی آن خواهنــد بــود. ابتــا حالــت 
بینابیــن نــدارد. و در ایــن موقعیــت مــا چنــدان بــه دنبــال بــه اتمــام رســاندن ســرافرازانه ابتــا در 

نبوده ایــم.  سیاســت گذاری های خــود 

امـا در ایـن میـان نقشـی کـه روحانیـت می توانسـت بـرای تحقق غایـت ابتا ایفا کنـد و چندان 
بـه آن پایبنـد نبـود نیـز جـای تعجـب دارد. ابتـا محلـی اسـت کـه روحانیـت الزم اسـت از جهـت 
روحانـی بـودن خـود وارد میـدان شـده و مـردم را در خـروج سـرافرازانه از ابتـا هدایـت کنـد. البتـه 
ایـن نکتـه نافـی زحماتـی کـه طـاب در خدمت رسـانی و پرسـتاری متحمـل شـدند نیسـت، ولـی 
واقعیـت آن اسـت کـه ایـن فعالیت هـا توانمنـدی دیـن در موقعیت های خطیر را آشـکار نمی کند، 
چراکـه آن طلبـه کمکـی از جهـت روحانـی بـودن خـود نمی توانـد بـه جامعه کنـد. حتـی در جایگاه 
تبییـن موقعیـت پدیـد آمـده نیـز نمی تـوان نمـره قابل توجهـی بـه روحانیـت داد؛ ایـن در صورتـی 
اسـت که این کار ابتدایی ترین و حداقلی ترین وظیفه ذاتی آن اسـت. بالتبع در کمک به جامعه 

بـرای ارتقـاء و رشـد آن نیـز به طریق اولـی کمـک چندانـی نتوانسـتند داشـته باشـند. 

ــران  ــدت نگ ــد به ش ــه بای ــت ک ــری اس ــاس ام ــای حس ــن در موقعیت ه ــال دی ــر درک انفع خط
آن بــود. مســلمًا موقعیت هایــی این چنینــی کــه قابلیــت تبدیل شــدن روحانیــت بــه گــروه مرجــع 
مرجــح در میــان جامعــه را دارد، اگــر اســتفاده نشــوند به راحتــی تبدیــل بــه ضــد خــود شــده و 

تصویــری ناکارآمــد و منفعــل را از دیــن در اذهــان مخابــره می کننــد. 

در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه اینکــه بــه نظــر می رســد چنــدان غایــت 
ایــن ابتــا الهــی محقــق نشــده اســت، لــذا بایــد منتظــر ابتائــات دیگــری بــود کــه بــرای رشــد مــا 
ضــروری بــوده و مــا را بــرای درک جامعــه مهــدوی آمــاده می کننــد. تصــور زمانــی از عصــر مهــدوی 
داشــتن، بــه ایــن معنــا کــه هرلحظــه از جهــت زمانــی بــه جامعــه مهــدوی نزدیــک می شــویم از 
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خطراتــی اســت کــه بایــد از آن برحــذر بــود. جامعــه مهــدوی و مقتضــای ظهــور همــواره محیــط بــر 
ماســت. تنهــا کافــی اســت مــا )جامعــه دینــی( رشــد کــرده و خــود را وارد آن کنیــم و ایــن امر محقق 
نمی شــود جــز بــا درک حقیقــت ابتائــات الهــی، کــه همــان درک فقــر و احتیــاج ذاتــی مــا اســت. اگر 

ایــن امــر محقــق شــد، یعنــی ظهــور تحقق یافتــه اســت.
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سناریوی آخرالزمانی ُمنجی در مواجهه با  ژانر وحشت هالیوود
علیجعفریُهرستانی
پژوهشگر هسته »منظومه فکری عالمه طباطبایی« مرکز رشد
 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

سناریویاّول؛»شیوع«بیماریازچین
ــا یــک جهــش غیرمتعــارف ژنتیکــی بــه  ویروســی ناشــناخته کــه مبــدأ آن خفــاش بــوده، و ب
وجــود آمــده اســت، از رســتورانی در چیــن بــه انســان ها منتقــل می شــود و بــا چســبیدن بــه 
ســلول های میزبــان بــدن انســان به ســرعت تکثیــر می شــود و موجــب درگیــری سیســتم تنفســی 
ــاً منجــّر بــه  و عصبــی و ایمنــی و ظهــور عائمــی ماننــد خســتگی، تنگــی نفــس و ســرفه و نهایت
ــوا  ــق ه ــا از طری ــرد مبت ــرفه ف ــا س ــی دارد و ب ــیوع باالی ــروس، ش ــن وی ــود. ای ــان می ش ــرگ انس م
ــتگاه  ــور، دس ــه آسانس ــوس، دکم ــتگیره های اتوب ــد دس ــیائی مانن ــا اش ــی او ب ــاس فیزیک ــا  تم و ب
خودپــرداز و غیــره و  ســپس آلودگــی دســت افــراد دیگــر و تمــاس دســت بــا صــورت شــیوع پیــدا 
می کنــد و بــه دلیــل دوره رشــد نهفتــه و بــدون عائــم بیمــاری در فــرد مبتــا و امــکان انتقــال بــه 
دیگــران از فــرد بــدون عائــم بیمــاری،  شــیوع اپیدمیــک ایــن بیمــاری در ســطح جهانــی بســیار 

ــود.  ــرل می ش ــارج از کنت ــریع و خ س

از طرفــی ایــن ویــروس شــیوع باالیــی دارد و از طــرف دیگــر هیــچ دارویــی بــرای درمــان 
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ــی  ــا ویــروس به خوب ــه ب ــرای مقابل ــز ب ــدن انســان نی ــدارد و پادتن هــای ب ایــن بیمــاری وجــود ن
ــان خــود را می کشــد، کشــت ویــروس در  ــه ایــن ویــروس ســلول میزب عمــل نمی کننــد و ازآنجاک
آزمایشــگاه نیــز مشــکل اســت و لــذا واکسن ســازی بــرای ایــن ویــروس رونــد طوالنــی را بــه دنبــال 
دارد. تعطیلــی مــدارس و مراکــز دولتــی و قرنطینــه خانگــی بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس، از 
ــکار عمومــی و رســانه ای را  ــت اف ــه اجــرای آن چالش هــای مدیری راهکارهــای اساســی اســت ک
بــرای سیاســت مداران بــه دنبــال دارد. و در مــّدت کوتاهــی اغلــب کشــور های جهــان درگیــر ایــن 
ویــروس می شــوند و ایــن شــیوع جهانــی ویــروس، زندگــی عــادی و تجــارت و اقتصــاد جهــان را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد میلیون هــا انســان ظــرف حــدوداً صــد روز مبتــا می شــوند و جهــان در 

ــه نابــودی بشــر شــود قــرار می گیــرد.  آســتانه یــک بحــران بی ســابقه کــه می توانــد منجــر ب

ایــن قســمت اّول و رو بــه اوج داســتانی اســت کــه بــه نظــر می رســد همــه مــا بــا آن آشــنا بــوده و 
رفته رفتــه در ایــن هفته هــا و ماه هــا آن را تجربــه می کنیــم، یعنــی داســتان شــیوع ویــروس کرونــا. 
ــی  ــم آمریکای ــناریوی فیل ــی از س ــد، بخش ــان ش ــه بی ــه آنچ ــت! چراک ــه نیس ــع این گون ــا درواق اّم
شــیوع )contagion( به کارگردانی اســتیون ســودربرگ اســت که در ژانر وحشــت در ســال 2011.م 

یعنــی دقیقــاً یــک دهــه قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا ساخته شــده اســت. 

چــرا و چگونــه ایــن ســناریوی هالیــوودی بــا واقعّیــت شــیوع کرونــا بــه نحــو حیــرت آور منطبــق 
ــد  ــاید ســناریوی واقعــی تولی ــا ش ــا یــک پیش بینــی ی ــا ایــن یــک پیش گویــی اســت ی اســت؟ آی
یــک بیمــاری توســط آمریکایی هــا؟! هــر چــه هســت، ایــن فیلــم یکــی از دالیــل گمانه زنی هــا 
ــی  ــن گمانه زن ــه ای ــت. البت ــکا اس ــط آمری ــروس توس ــدن وی ــک و ساخته ش ــگ بیولوژی ــرای جن ب
هــم در ســناریوی فیلــم بــه نحــو ظریفــی پیشــاپیش پاسخ داده شــده اســت. ابتــدا آمریکایی هــا 
بــا جســتجوی منشــأ بیمــاری و یافتــن آن در چیــن، احتمــال جنــگ بیولوژیــک را از ســوی کشــور 
مبــدأ انتشــار مطــرح می کننــد و انگشــت اتّهــام مخاطــب را بــه کشــور مبــدأ شــیوع ویــروس متوّجــه 
می کننــد. اّمــا پــس ازآن ســازمان بهداشــت جهانــی و ســازمان مبــارزه بــا بیماری هــای آمریــکا در 
یــک همــکاری تنگاتنــگ و قضــاوت منصفانــه ای بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه ویــروس منشــأ 
حیوانــی دارد و در انتهــای فیلــم نیــز در یــک ســکانس به صــورت مســتند انتقــال طبیعــی ویروس 
از فضــوالت غذایــی خفــاش بــه طویلــه خوک هــا و انتقــال بــه رســتوران چینــی توســط گوشــت 
ــم کــردن کشــور مبــدأ  ــا فیلــم اثــر خــود را در ذهــن مخاطــب در مّته خــوک را نشــان می دهــد. اّم
باقــی گذاشــته و بــا ادامــه ســناریوی خــود تثبیــت می کنــد. در تعامــل ســازمان بهداشــت جهانــی 
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بــا چیــن و موانعــی کــه چینی هــا بــا گــروگان گرفتــن نماینــده تحقیقــات ســازمان بهداشــت جهانــی 
در پیشــرفت کار پزشــکی ایجــاد می کننــد، علی رغــم این کــه ویــروس را آن هــا تولیــد نکرده انــد 
ــا مّتهــم اصلــی در عامــل شــیوع آن باقــی می ماننــد. در سراســر فیلــم تــاش می شــود اتّهامــات  اّم
ــا ســازمان بهداشــت جهانــی در مخفــی نگه داشــتن  ــا فرانســه ی دیگــری ازجملــه تبانــی آمریــکا ب
نتایــج پزشــکی و تولیــد واکســن مطــرح  شــده و پاســخ داده شــود و در یــک بســتر واقعــی نمایــش 
ــم  ــر، علی رغ ــی ام ــی متوّل ــازمان آمریکای ــی و س ــت جهان ــازمان بهداش ــران س ــه مدی ــود ک داده ش
ــود،  ــکان خ ــر و نزدی ــات همس ــت دادن نج ــد اولوی ــخصی مانن ــات ش ــع و تمای ــا مناف ــری ب درگی
نهایتــاً بــا فــداکاری و شــجاعت ســتودنی بــر همــه حاشــیه ها غالــب شــده و واکســن ایــن بیمــاری 
را تولیــد می کننــد. آن هــا از تعطیــات و برنامه هــای روزمــره زندگــی خــود بــا شــهامت و فــداکاری 
می گذرنــد و حتــی در عیــن وجــود افــراد مبتــا ماننــد پــدر خویــش، عرصــه تولیــد واکســن و نجــات 
ــاً دانشــمند فــداکار آمریکایــی بــرای کوتــاه شــدن رونــد آزمایــش  بشــریت را رهــا نمی کننــد و نهایت
اولیــه واکســن بــا دور زدن مراحــل آزمایــش بــر روی حیوانــات و بعــدازآن مــوارد محــدود انســانی، 
ابتــدا داوطلبانــه واکســن را بــر روی خــود تســت می کنــد و خــود را در معــرض پــدر بیمــار و مبتــای 
خــود قــرار می دهــد و البتــه خوشــبختانه! او مبتــا نمی شــود. واکســن تولیــد می شــود و برخــاف 
ــاًل عادالنــه بــر اســاس  شــایعات رســانه ای علیــه سیاســت مداران ذی ربــط آمریــکا، واکســن کام
ــن  ــاز واکس ــه امتی ــر ک ــی ام ــوران متوّل ــی مأم ــود و حت ــع می ش ــردم توزی ــوم م ــان عم ــی می قرعه کش
ویــژه دارنــد، در کشــاکش عاطفــه انســانی و منافــع فــردی خــود قــرار گرفتــه و نهایتاً انســانّیت آن ها 
غالــب شــده و بــا ایثــار تمــام مخفیانــه ســهمیه خــود را بــه نیازمنــدان می دهنــد. در پایــان، ایــن 
ویــروس مهــار شــده و جهــان نجــات می یابــد، و واکســن ایــن ویــروس در کلکســیون آزمایشــگاهی 
واکســن های ده هــا بیمــاری درگذشــته قــرار می گیــرد و تداعــی تعمیــم تفــوق علمــی و مدیریتــی 

آمریــکا در مــوارد مشــابه را می نمایــد.1 

منجــی آخرالّزمــان در ایــن فیلــم، نــه ماننــد برخــی فیلم هــای تخّیلــی دهــه 1990.م یــک فــرد 
ــای  ــی فیلم ه ــد برخ ــه مانن ــت و ن ــن اس ــد بتم ــطوره ای مانن ــا اس ــی و ی ــان غرب ــواده قهرم ــا خان ی
آخرالّزمانــی دو دهــه گذشــته هالیــوود در مقابلــه بــا زامبی هــا یــا موجــودات فضایــی کــه قصــد 
نابــودی زمیــن را دارنــد، تنهــا قــدرت اســلحه و تکنولــوژی جنگ افــزاری و نظامــی غربــی منجــی 
آخرالّزمــان اســت و نــه ماننــد فیلــم آخرالّزمانــی 2012 تکنولــوژی و علــم غــرب به تنهایــی منجــی 
بشــر در مقابــل قــدرت بی هــدف و بــدون تدبیــر و ســرکش طبیعــت جهــان اســت، بلکــه بــا تغییــر 

1.  این فیلم دوبله فارسی شده و در فضای مجازی از طریق اپلیکیشن های ایرانی تماشای فیلم در دسترس است. 
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ــار در  ــا ســاخته بشــر، ایــن ب ــان و پوســت اندازی بحران هــای ذهــن ســاخته و ی شــرایط آخرالّزم
فیلم هــای دهــه اخیــر هالیــوود و ازجملــه ایــن فیلــم آمریکایــی، ایــن توانمنــدی هژمونیــک 
جهانــی مدیریــت و سیاســت آمریــکا در تعامــل و تفــّوق بــر ســازمان های بین المللــی ماننــد 
ســازمان بهداشــت جهانــی و اســتخدام علــم و تکنولــوژی بــرای عبــور از بحــران آخرالّزمــان 
اســت کــه منجــی بشــرّیت اســت و به تبــع، کشــورها و حتــی رســانه های برهــم زننــده ایــن ســلطه 
ــت  ــّل امنّی ــوند، مخ ــی می ش ــب معرف ــو و منفعت طل ــه دروغ گ ــن اینک ــان، ضم ــی برجه مدیریت
جهانــی و موجــب ناامنــی جهــان و مغلــوب شــدن بشــرّیت در بحران هــای آخرالّزمــان می شــوند.

ــی هالیــوود زمینــه ای اســت  ــّدد آخرالّزمان ایــن فضاســازی در فیلــم شــیوع و فیلم هــای متع
ــان. فــارغ  بــرای »انگاره ســازی« در ذهــن مخاطــب بــرای پذیــرش مدیریــت جهانــی در آخرالّزم
از چرایــی و چگونگــی تطبیــق ســناریوی ایــن فیلــم بــا واقعّیــت شــیوع کرونــا، بی تردیــد تطبیــق 
قســمت اّول فیلــم بــا واقعّیــت، منجــر بــه تصدیــق ناخواســته قســمت دوم ســناریو در ذهــن 
هراســناک مخاطــب در معرکــه بحــران شــده و ناخواســته پــس از تصدیــق بخــش اّول داســتان 
یعنــی به وجودآمــدن بحــران شــیوع ویــروس در ذهــن مخاطــب به واســطه تطبیــق و مشــابهت 
آن بــا کرونــا، ناخــودآگاه بخــش دّوم یعنــی مدیریــت بحــران نیــز تصدیــق می شــود و منجــی 
ارائه شــده در فیلــم، در عالــم خــارج هــم مطلــوب مخاطــب قــرار می گیــرد. چراکــه تــرس، موجــب 
می شــود انســان صــورت مأنــوس و انــگاره ذهنــی پیشــین را در فهــم و تحلیــل پدیده هــای 
ترســناک ناشــناخته به ســرعت تطبیــق داده و تصدیــق کنــد و ایــن زمینــه پاســخ ســریع را در ذهن 
مخاطــب آمــاده می ســازد کــه بــرای نجــات از بحــران دســت بــه دامــان آمریــکا و نظــام ســلطه 

ــان شــود. جهانــی تحــت ســیطره او به عنــوان منجــی آخرالّزم

مجموعــه فیلم هایــی کــه ویــروس خطرناکــی را عامــل نابــودی حیــات بشــر نشــان می دهنــد 
ــه داری از شــیوع ویــروس، در هالیــوود و  ــه ایــن مــورد ختــم نمی شــود و فیلم هــای دنبال تنهــا ب
کمپانی هــای وابســته بــه آن ساخته شــده اســت.1 در ادامــه خواهیــم گفــت کــه ایــن ســیر ســریالی 

فیلم هــای ســینمایی چــه هدفــی را دنبــال می کنــد. 

سناریویدوم؛برخوردشهابسنگونابودیزمین
بــر اســاس اّطالعــات دقیــق ســازمان فضایــی ناســا، ســّیارک یــا شهاب ســنگی بــه قطــر بیــش 
از چهــار کیلومتــر بــا ســرعت بیــش از ســی ویک هــزار کیلومتــر بــر ســاعت در حــال نزدیــک شــدن 
1  . https://ana.ir/fa/news/63/473956: ک.ن.
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بــه زمیــن اســت. طبق گزارشــات ناســا، هــر شهاب ســنگی کــه از یــک کیلومتــر وســیع تر باشــد 
می توانــد در صــورت برخــورد، نســل بشــریت را نابــود کنــد. مطابــق گفتــه نهــاد »مجمع ســیاره ای« 
در صــورت برخــورد ایــن دســت اجســام بــه کــره زمیــن، چالــه ای بــه بزرگــی دســت کم ده کیلومتــر 
ــااًل انقــراض تمــدن بشــری را در  ــا بیشــتر ایجــاد خواهــد شــد کــه یــک ویرانــی گســترده و احتم ی
پــی خواهــد داشــت. ایــن شهاب ســنگ در آخــر آوریــل 2020 )اوایــل اردیبهشــت 99( بــه نزدیکــی 

زمیــن می رســد1. 

ایــن بــار ایــن ســناریوی علمــی توســط ناســا و نهادهای نجومی غرب منتشــر می شــود و موجی 
از وحشــت آخرالّزمانــی را ایجــاد می کنــد. پــس از انتشــار ایــن خبــر و ایجــاد رعــب و وحشــت، بیــان 
ــه بیــش از شــش  ــه کــره زمیــن برخــورد نخواهــد کــرد و از فاصل می شــود کــه ایــن شهاب ســنگ ب
میلیــون کیلومتــری زمیــن عبــور خواهــد کــرد کــه فاصلــه ای حــدود شــانزده برابــر فاصلــه زمیــن تــا 
ــا  ــود و در خبرگزاری ه ــر می ش ــانه ها منتش ــا در رس ــیوع کرون ــا ش ــان ب ــر هم زم ــن خب ــت. ای ــاه اس م
و صداوســیمای ایــران هــم بازتــاب پیــدا می کنــد تــا حــّدی کــه در برنامه هــای مختلفــی ازجملــه 
پخــش زنــده برنامــه انتهــای الونــد شــبکه دوم ســیما2 و برنامــه پربیننــده و طنــز دورهمــی3 
موردبحــث قــرار می گیــرد و البتــه به طــور غیــر محسوســی ناســا و آمریــکا بــا تبییــن دقیــق فاصلــه 
عبــور ایــن ســیارک از کنــار زمیــن، ملجــأ اعتمــاد و ایمــان مخاطــب و منجی زمین، حّتــی در جامعه 
مســلمان و شــیعه ایــران، می شــوند و در ایــن میــان، هیــچ اشــاره ای بــه مخالفــت ایــن احتمــاالت 
به اصطــاح علمــی بــا باورهــای یقینــی دینــی و وعــده حــّق الهــی نمی شــود! تــا شــاید آزمونــی باشــد 
بــرای میــزان اثربخشــی انگاره هــای هالیــوودی در جهــان و حتــی در میان مســلمانان و شــیعیان! 
ــی و  ــم تجرب ــتوانه عل ــا پش ــرب ب ــه غ ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــوم بش ــت محت ــاً سرنوش ــی اساس گوی
هژمونــی و ســلطه ای کــه به واســطه آن بــه وجــود آورده اســت، ارائــه می دهــد و لــذا تنهــا همیــن 

مســیر هــم می توانــد ایــن سرنوشــت محتــوم را نفــی کنــد و یــا تغییــر دهــد. 

انــگاره ی آشــنای آخرالزمانــی برخــورد شهاب ســنگ با زمین و احتمال نابــودی آن و به میدان 
آمــدن ناســای آمریــکا در قامــت منجــی، یعنــی آنچــه ســال ها توســط هالیــوود در غالــب ســناریوی 
ده هــا فیلــم طراحی شــده اســت تــا بــرای جهانیــان باورپذیــر شــود و در شــرایط وحشــت و تــرس، 
بــه ذهــن آن هــا متبــادر شــود، حاصــل ســناریوی چندیــن و چنــد فیلــم هالیــوودی ازجملــه فیلــم 

1  . https://www.mashreghnews.ir/news/1048440: ک.ن
2  . https://www.telewebion.com/episode/2228349
3  . https://www.telewebion.com/episode/2226142
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ســینمایی آرماگــدون )Armageddon( ســاخته 1998.م اســت کــه بــا همــکاری ارتــش آمریــکا و 
ســازمان فضایــی ناســا بــا هالیــوود ساخته شــده اســت. و بــا ارائــه نــگاره تــرس آخرالّزمانــی برخورد 
شهاب ســنگ ها، بــه مخاطــب خــود القــاء می کننــد کــه بــرای فهــم و تحلیــل حادثــه و رهایــی از 
آن دســت بــه دامــان آمریــکا و ناســا شــوند.  بــارش شهاب ســنگ ها در نیویــورک و منهتــن آمریــکا 
و برخــورد آن هــا بــا یکــی از برج هــای مشــهور منهتــن، مقّدمــه برخــورد شهاب ســنگی بــزرگ اســت 
کــه قــرار اســت حیــات بشــر بــر روی زمیــن را نابــود کنــد و ایــن ناســا و ارتــش آمریــکا هســتند کــه در 
قامــت منجــی ظهــور می کننــد تــا شهاب ســنگ غول پیکــر را بــا بمــب اتمــی در فضــا منهــدم کننــد 

و زمیــن و حیــات بشــری را نجــات دهنــد. 

ایــن انــگاره تــرس آخرالّزمانــی هالیوود، منجــی آمریکا در پایان قرن بیســتم اســت. آرماگدون 
فیلمــی اســت کــه همچــون فیلــم روز اســتقال، بــا زمینه ســازی حملــه بــه برج های بلند و مشــهور 
منهتــن، وظیفــه آماده ســازی اذهــان جهانیــان بــرای حملــه 11 ســپتامبر 2001 بــه برج هــای 
ــی را بــر  دوقلــو در منهتــن آمریــکا و ظهــور ارتــش آمریــکا به عنــوان منجــی ایــن حملــه آخرالّزمان
عهــده داشــت. گویــی نابــودی برج هــا عامتــی اســت از عائــم آخرالّزمــان کــه مــردم بــا مشــاهده 
آن بــرای فــرار از وحشــت نهایــی پایــان دنیــا بایــد بــه عملیــات ارتــش آمریــکا و لشکرکشــی های 
آن به ســوی آســیا )افغانســتان و عــراق( اعتمــاد کننــد. بــه نظــر می رســد، رفته رفتــه ســناریوی 
آخرالّزمانــی هالیــوود پــس از طــرح 11 ســپتامبر وارد بخــش اصلی داســتان و تقریر نهایی وحشــت 

آخرالّزمــان و جنــگ آن شــده اســت. کــه در ادامــه زنجیره هــای آن را توضیــح خواهیــم داد. 
ــی میــان نیروهــای خیــر بــا محوریــت  آرماگــدون در عقایــد صهیونیســم نــام نبــرد آخرالّزمان
ــه اعــراب و مســلمانان اســت در  ــّر )بــه عقیــده باطــل ایشــان( ازجمل اســرائیل و نیروهــای ش
منطقــه فلســطین )ســرزمین های اشــغالی توســط اســرائیل( و نهایتــًا بــا پیــروزی نیروهــای 
 )Armageddon( می شــود.1 داســتان فیلــم آرماگــدون )خیــر منجــر بــه ظهــور منجــی )مســیح
ابتــدا بی ربــط بــه نبــرد آرماگــدون بــه نظــر می رســد اّمــا بعــد از ماجــرای لشکرکشــی آمریــکا 
ــم، عقیــده ای  ــه بعــد از 11 ســپتامبر، روشــن می شــود کــه نقطــه نهایــی ایــن فیل ــه خاورمیان ب
ــر  ــکا از لشــگریان حــق اســرائیلی )ب ــرای حمایــت آمری ــی در مســیحیت صهیونیــزم ب آخرالّزمان
اســاس توّهــم خــود( در مقابــل لشــکریان باطــل اعــراب، ایرانیــان و ســایر مســلمان در جنــگ 
 )World War Z( آرماگــدون اســت. معّمــای آرماگــدون البتــه نهایتــًا در فیلــم جنــگ جهانــی ِزد

1 . رجوع کنید به
 http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%AF%D9%88%D9%86
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حــّل می شــود، فیلمــی کــه ســناریوی آن در کنــار شــیوع و آرماگــدون، حلقــه مفقــوده ســّومی بــه 
ــرد.  ــک می گی ــه کم ــا را ب ــام زامبی ه ن

سناریویسّوم؛زامبیهاییازجنسمسلمین
زامبی هــا کــه درواقــع فاقــد روح، عواطــف و اندیشــه انســانی هســتند و تنهــا بــدن حیوانــی 
آن هــا حرکــت و تغذیــه می کنــد، نمــاد مــردگان زنــده در دنیــا هســتند کــه عمومــاً بــا همــان جســم 
خون آلــود لحظــه مــرگ، نقــش مــردگان متحــّرک را در فیلم هــای هالیــوود بــر عهده دارنــد و 
تاکنــون ســناریوی بیــش از 300 فیلــم ســینمایی را بــه خــود اختصــاص داده و در ابتــدا بــه نظــر 
می رســد اعتقــاد بــه رســتاخیز و عالــم آخــرت را هــدف گرفته انــد و آخرالّزمــان را بــه رســتاخیز 
مــردگان در دنیــا تبدیــل کرده انــد. اّمــا رفته رفتــه مشــخص می شــود کــه پشــت پــرده ژانــر وحشــت 

ــا همــان فیلم هــای زامبــی چیــز دیگــری اســت. دنیــای مــردگان ی

بیــش از نیمــی از فیلم هــای زامبــی هالیــوود پــس از 11 ســپتامبر 2001.م ساخته شــده اند. در 
ایــن فیلم هــا زامبی هــای مبهــم و بی هویــت در ســناریوهای قبــل از ایــن تاریــخ، شناســنامه دار 
می شــوند.1 در زامبــی لنــد )Zombieland( شناســایی ســرزمین زامبی هــا کلیــد می خــورد، در ایــن 
فیلــم مســئله جدا ســازی دو ســرزمین بــه چشــم می خــورد و جهــان بــه دو قســمت "انســان ها " و " 
زامبی هــا" تقسیم شــده اســت، پرواضــح اســت کــه در ترســیم چنیــن نگرشــی هــر انســانی طرفــدار 
جدا ســازی ایــن دو منطقــه از هــم اســت تــا از شــر ایــن موجــودات خبیــث و مرگبــار در امــان بمانــد 
 )World War Z( ــای ایــن دو ســرزمین باقــی می مانــد تــا ســناریوی جنــگ جهانــی ِزد !اّمــا معّم

حــل شــود. 

در اُســامبی )Ozambie/Osambie( کــه ترکیبــی از دو کلمــه اُســامه )بــن الدن( و زامبــی اســت، 
آمریکایی هــا جســد بــن الدن را کــه عامــل و نمــاد حملــه بــه برج هــای دوقلــو اســت، بــه دریــا 
می اندازنــد، اّمــا او بــا لبــاس متعــارف طالبــان کــه تداعی کننــده مســلمانان اســت، به صــورت 
ــن  ــا انداخت ــه دری ــدن و ب ــته ش ــق کش ــن تصدی ــم در عی ــا ه ــود ت ــارج می ش ــا خ ــی از دری ــک زامب ی
بــن الدن توســط ارتــش آمریــکا، تــرس از بــن الدن باقــی بمانــد و هــم تکلیــف هویــت زامبی هــا 
روشــن می شــود! زامبــی هالیــوود در قامــت بــن الدن  کــه نمــاد معرفی شــده بــرای اســام توّســط 
امپراطــوری رســانه ای غــرب اســت، درمی آیــد تــا اســام هراســی زنــده بمانــد! در ایــن فیلــم در یــک 
1. 0 https://www.shia-news.com/fa/news/69307
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ــه  ــا حقــد و کین ــد ت ــر« می گوین ــرای آدم خــواری »اهلل اکب ــا ب ــه اســام، زامبی ه ــه ب اهانــت وقیحان
صهیونیســم هالیــوودی از اســام درنهایــت خــود آشــکار شــود. ایــن فیلــم ساخته شــده در ســال 

2012.م و یــک ســال پــس از اعــام مــرگ بــن الدن توســط اوبامــا اســت.1

سناریویچهارم:اسالموصهیونیسمدرجنگآخرین
اّمــا نبــرد آرماگــدون در صــورت اصلــی خــود کــه تقابــل اســام و صهیونیســم اســت، محصــول 
ادغــام ســناریوها و انگاره هــای آخرالّزمانــی فــوق در یــک فیلــم دیگــر هالیــوودی بــه نــام جنــگ 
ــای  ــرف الفب ــن ح ــد. Z  آخری ــاخته ش ــال 2013 س ــه در س ــت ک ــی ِزد )World War Z(  اس جهان
انگلیســی و کنایــه از آخریــن جنــگ و درعین حــال حــرف ابتــدای زامبــی )Zombie(و حــرف 
ابتــدای صهیــون )Zion( اســت و خــط ســیر فیلم هــای زامبــی )مــردگان متحــّرک( و فیلم هــای 
شــیوع بیمــاری و به خصــوص شــیوع ویــروس از چیــن و نیــز آرماگــدون )جنــگ آخرالّزمانــی 

ــاند. ــم می رس ــه ه ــام( را ب ــم و اس صهیونیس

 ایــن فیلــم راجــع بــه شــیوع ویــروس زامبــی از یــک کــودک چینــی اســت؛ بازهــم ایــن ویــروس 
اصلــی جنــگ  اّمــا محــل  فرامی گیــرد.  را  به تدریــج سراســر دنیــا  و  از چیــن شــروع می شــود 
زامبی هــا بیت المقــدس یــا بــه قــول صهیونیســت ها اورشــلیم اســت، جایــی کــه صهیونیســت ها 
از تــرس زامبی هــای فلســطینی پشــت دیــوار حائــل در حــال زندگــی و عبــادت هســتند و حتــی 
مســلمانان تابــع اســرائیل در چتــر امنیتــی آن هــا در شــادی بــه ســر می برنــد و در انجــام مناســک 
ــه  ــا گاز گرفتــن انســان های عــادی آن هــا را مبتــا می کننــد و ب اســامی آزاد هســتند. زامبی هــا ب
ــی پیــدا می کنــد.  زامبــی تبدیــل می کننــد. دیــوار حائــل فلســطین و اســرائیل فلســفه آخرالّزمان
اســرائیلی ها می خواهنــد توســط دیــوار حائــل مانــع رســیدن ویــروس زامبی هــا بــه ســرزمین های 
ــاً زامبی هــا از دیــوار حائــل عبــور کــرده و جــواز یــک جنــگ تمام عیــار  اشــغالی شــوند. ولــی نهایت
توســط اســرائیلی ها و قتــل جمعــی آن هــا در کلّ دنیــا را صــادر می کننــد. نکتــه جالــب توّجــه ایــن 
اســت کــه راهــکار فــرار از زامبــی شــدن هــم بیمــاری اســت. بــا بیمــار کــردن انســان های ســالم بــه 
ویروســی غیــر از زامبــی، آن هــا از گاز گرفتــه شــدن توســط زامبی هــا در امــان می ماننــد.2 بنابرایــن 
در ایــن فیلــم، چیــن دشــمن اولیــه ای اســت، کــه بایــد از آن عبــور کــرد و دشــمن اصلــی را کــه 

مســلمانان مقابــل صهیونیســم هســتند، جــّدی گرفــت.
1 . https://www.mouood.org/component/k2/item/11270

Uzkio/v/moc.tarapa.www//:sptth :استاد رائفی پور  ن.ک  z2  - برای نقد فیلم جنگ جهانی
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در ایــن فیلــم زامبی هایــی )مــردگان متحــّرک( کــه درمجمــوع حــدوداً 300 فیلــم عامــل تــرس 
ــی  ــودی تمــدن معرفی شــده اند، مصــداق یاب ــش و مــرگ انســان ها و ناب و وحشــت و نمــاد توّح
و ســرزمین  می شــوند و مســلمانان زامبی هــای خطرنــاک نابودگــر بشــریت معرفــی می شــوند1 
زامبی هــا و ســرزمین انســان ها در فیلــم زامبــی لنــد )Zombieland( نیــز بــه مصادیــق عینــی خــود 
یعنــی فلســطین و اســرائیل الصــاق می شــوند. در ایــن فیلــم دیگــر چیــن کــه منشــأ شــیوع ویــروس 
اســت، دشــمن اصلی نیســت بلکه این مســلمانان ضد صهیونیســم هســتند که دشــمن هســتند. 
همچنیــن، دیگــر ویــروس همچــون فیلــم شــیوع و امثــال آن، یــک معّمــای ناشــناخته نیســت، 
ــاّص فلســطینی ها هســتند. درواقــع در  ویــروس زامبــی اســت و زامبی هــا، مســلمان و به طــور خ
ایــن فیلــم، ســری فیلم هــای آخرالّزمانــی شــیوع ویروس هــای کشــنده و ســری فیلم هــای زامبــی 
ــم می یابــد و  ــاً در یــک تاقــی بــه ویــروس زامبــی می رســد کــه در اســام و مســلمانان تجّس نهایت

این گونــه راز معّمــای ایــن ســناریوها بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن قطعــات پــازل آشــکار می شــود.

در ســناریوی ایــن فیلــم بخشــی هســت کــه حلقــه گمشــده ایــن ماجــرا در رابطــه بــا ایــران اســت 
کــه ســکانس های مرتبــط بــا آن در فیلــم ســاخته نشــده اســت. در فیلم نامــه اشــاره می شــود کــه 
ویــروس زامبــی بــه پاکســتان می رســد و ســپس زامبی هــای مســلمان پاکســتانی از طریــق مــرز وارد 
خــاک ایــران می شــوند. وقتــی تاش هــای دولــت ایــران بــرای جلوگیــری از ورود زامبی هــا بــه 
ــه  ــا بمب هــای هســته اَی خــود! ب داخــل خــاک ایــران جــواب نمی دهــد، ایــران تــاش می کنــد ب
ــران  ــن ای ــته ای بی ــی هس ــورت جنگ ــد، بدین ص ــف کن ــا را متوق ــرده و زامبی ه ــه ک ــتان حمل پاکس
ــاید  ــوند! و ش ــود می ش ــل ناب ــور کام ــور به ط ــر دو کش ــای آن ه ــه در انته ــد ک ــتان رخ می ده و پاکس
توّهــم چنیــن ســناریویی بــه مهاجــرت نیروهــای داعــش بــه افغانســتان و پاکســتان از یــک ســو و  
ضعــف بهداشــتی در پاکســتان و امــکان طبیعــی ورود ویــروس کرونــا از مرزهــای شــرقی بــه ایــران، 

چنــدان بی ربــط نباشــد. 

بــا ایــن بیــان بایــد گفــت کــه »انــگاره تــرس پایــان جهــان و امیــد بــه منجــی آخرالّزمــان«، چنان 
مــورد توّجــه فیلم هــای هالیــوودی اســت کــه تقریبــاً هــر احتمــال ممکــن واقعــی و حّتــی فرضــی و 
خیالــی در مــورد پایــان جهــان چندیــن نامــزد بــرای تماشــاگر مخاطــب هالیــوود دارد و همــه ایــن 
احتمــاالت ماننــد دانه هــای تســبیح توســط یــک رشــته واحــد بــه هــم مرتبــط شــده اند. اگــر رونــد 
ــی بــر همــه ایــن فیلم هــا ســایه  ســاخت فیلم هــا دنبــال شــود گویــی یــک ابــر ســناریوی آخرالّزمان
ــن  ــد. مهم تری ــل می کن ــتانی تبدی ــم داس ــک فیل ــمت هایی از ی ــورت قس ــا را به ص ــده و آن ه افکن
1. https://www.mashreghnews.ir/news/229374: ک.ن
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در  وحشــت  تصویــر  قــراردادن  محــور   -1 از:  عبارت انــد  ســریالی  زنجیــره  ایــن  حلقه هــای 
آخرالّزمانــی، 2- تبییــن احتمــاالت مختلف به عنوان احتمــاالت پایان تمّدن بشــری از احتماالت 
خیالــی ماننــد حملــه فضایی هــا و زامبی هــا تــا احتمــاالت طبیعــی ماننــد زلزلــه و شهاب ســنگ و 
ویــروس 3- همگرایــی ایــن احتمــاالت در مقابلــه و جنــگ آخرالّزمانــی غــرب و صهیونیســم بــا  
دشــمن مبهــم و احتمالــی تمــّدن بشــری 4- ابهام زدایی دشــمن آخرالّزمانی بشــر و مصــداق یابی 
ویــروس و زامبــی و جنــگ  آخرالّزمانــی آرماگــدون در تقابــل اســام و مســلمانان بــا صهیونیســم. 

نقطــه مشــترک ایــن فیلم هــا چرخیــدن حــول منجــی اســت در قامــت فــرد، افــراد یــا ســازمان 
ــا همــان  ــی اســام و صهیونیســم ی ــه تقابــل آخرالّزمان ــاً آمریکایــی و غایــت آن رســیدن ب عمدت
ــازی  ــت1. انگاره س ــیح اس ــد مس ــی و ض ــد منج ــان ض ــوان جری ــام به عن ــی اس ــدون و معرف آرماگ
ــا  ــی در آخریــن زنجیره هــای خــود ب جهانــی صدهــا ســناریوی باطــل صهیونیســتی از آخرالّزمان
اسام هراســی یکــی شــده اســت، و درنهایــت ســیر خــود بــرای مقابلــه بــا منجــی حقیقــی بشــر کــه 
ــه نبــی خاتــم؟ص؟ اســت، تــاش می کنــد او را ضــد مســیح و  احیاگــر اســام و آخریــن امــام از ذرّی
ضــد منجــی معرفــی کنــد. ایدئولــوژی آخرالّزمانی صهیونیســم، نظام سیاســی، رســانه ای و حتی 
علمــی غــرب را بــه خدمــت می گیــرد و اباطیــل خــود را حتــی از زبــان دســتگاه های علمــی و 

رســانه ای دنیــا بــه ذهــن جهانیــان تزریــق می کنــد.

در مقابــل ایــن طوفــان رســانه ای، هیــچ انگاره ســازی جــّدی از عائــم ظهــور و نقــش اســام 
حقیقــی و منجــی عالــم بشــریت، امــام عصــر ؟جع؟ حتــی در متــن ابتائــات آخرالّزمانی و در متن 
جامعــه شــیعی رخ نمی دهــد و باوجــود ده هــا آیــه و روایــت در تأییــد اصــل ســّنت ظهــور منجــی 
عالــم بشــریت، مهــدی موعــود ؟جع؟ و صدهــا روایــت در منابــع معتبــر اســامی در مــورد عائــم 
ظهــور، در ایــن فتنه هــا و عائــم آخرالّزمانــی کمتــر بــه آن توّجه می شــود. لــذا در هژمونی دســتگاه 
ــه آنچــه هــدف ســناریوی  ــز ب ــا در جامعــه اســامی مــا نی رســانه ای غــرب در تبییــن شــیوع کرون
شــیوع اســت و تطبیــق آن بــا ایــن بیمــاری توجــه می شــود و دل هــا به منجی معرفی شــده توســط 
نظــام ســلطه مایــل می شــود، درحالی کــه ایــن بیمــاری شــباهت زیــادی بــه بیمــاری بیان شــده 
در عائــم ظهــور دارد و مشــابهی کــه بتــوان بــا عائــم بیان شــده منطبــق کــرد، به نــدرت رخ 
بــه پیش بینــی  نیــز،  اردیبهشــت ماه  می دهــد. در مســئله     شهاب ســنگ و ســتاره دنبالــه دار 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــر کس ــا کمت ــود اّم ــوع می ش ــا رج ــل ناس ــنگ و تحلی ــقوط شهاب س ــای س فیلم ه
تطبیــق ایــن حــوادث کــه مقارنــت و توالــی و کثــرت آن بســیار بــا عائــم قبــل از ظهــور منطبــق 

481816/swen/ri.swenhgerhsam.www//:sptth :1  - برای دنبال کردن آرایش آخرالزمانی هالیوود بخوانید
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اســت رجــوع کنــد. چراکــه اساســاً انگاره ســازی در حــوزه عائــم ظهــور انجــام نگرفتــه اســت. 

سناریویآخر:باطلالّسحرهالیوود،عالئمظهورمنجیدرزمین
در ایــن ســناریوی آخرالّزمانــی برخــاف ســناریوهای هالیــوودی، ورق کامــاًل برمی گــردد 
و جــای ســیاه و ســفید توّهمــی هالیــوود عــوض می شــود. بــرای شکســته شــدن انگاره هــای 
آخرالّزمانــی صهیونیســم، جهــان بشــرّیت مبتــا می شــود تــا بت هــای بشــر ســاخت منجی هــای 
ــانه ای و...   ــی رس ــی و هژمون ــت جهان ــت و مدیری ــا سیاس ــوژی ت ــم و تکنول ــی از عل ــن غرب دروغی
به ســوی منجــی حقیقــی  رو  و اضطــرار،  و جهــان درنهایــت درماندگــی  درهم شکســته شــود 
بنمایــد. بــرای تحّقــق ایــن امــر، بایــای مختلــف و متعــّددی رخ می دهــد، تــرس شــدید و فتنــه و 
بایــا ازجملــه زلزله هــای مکــّرر )زالزل( در زمیــن1، باران هــای شــدید و ســیل2، هجــوم ملخ هــا3، 
بیمــاری مســری طاعــون4 یــا شــبیه طاعــون کــه منجــر بــه شــیوع مرگ هــای ســفید )مــوت ابیــض 
در مقابــل مــوت احمــر کــه مــرگ در جنــگ اســت(5 به صــورت ناگهانــی گســترده )مــوت ذریــع(6 
ــی اســت  ــه داری کــه در مشــرق ظاهــر می شــود،7 همــه از عائــم آخرالّزمان می شــود، ســتاره دنبال
کــه در روایــات ذکرشــده اســت و بــه بایــای دوره امــروز بشــر بســیار شــباهت دارد. در ایــن شــرایط 
ــی بــوده و منجــی بشــر، مهــدی موعــودی  دیــن الهــی تنهــا پناهــگاه بشــر در فتنه هایآخرالّزمان
اســت کــه از ذرّیــه پیامبــر خاتــم؟ص؟ اســت. در جنگآخرالّزمانــی خــروج ســفیانی از آل بنــی امّیــه و 
ابوســفیان به عنــوان فرمانــده و نمــاد جبهــه باطــل بــا همراهــی رومیــان )غربیــان( و خــروج یمانــی 
و ســّید خراســانی به عنــوان رهبــران جریــان حــق و یاوریــان منجــی و نبــرد آن هــا در عــراق و شــام 
ــم و  ــا ســفیانی قبــل از ظهــور مهــدی موعــود ؟جع؟ بیان شــده اســت و محــل وقــوع ایــن عائ ب
حــوادث، نــه منهتــن آمریــکا بلکــه منطقــه غــرب آســیا )خاورمیانــه مصطلــح( اســت. در ایــن نــگاه  
ــود فــرج، در نجــات مظلومــان فلســطین از اشــغالگری اســرائیلی ها و صهیونیســت ها  کلیــد رمزآل
معرفی شــده اســت. بنابرایــن نبــرد اســام بــا صهیونیســم بــه وقــوع می پیوندنــد اّمــا در ایــن نبــرد، 

ایــن ســپاه اســام اســت کــه بــر حــّق اســت و پیــروز نهایــی اســت.
1  . روایت از امام صادق ؟ع؟، موسوعه االمام مهدی، ج 2، ص 242/ الغیبه نعمانی، ص 532.

2  . روایات متعدد امام صادق؟ع؟، اعام الوری، ص 824و924.
3  . روایت امام علی ؟ع؟، الغیبه نعمانی، ص 872.

4  .  روایت از امام صادق؟ع؟، موسوعه االمام مهدی، ج 2، ص 242/ الغیبه نعمانی، ص 532.
5  . روایت امام علی؟ع؟، الغیبه نعمانی، ص 872.

6  . روایت از امام صادق؟ع؟، الغیبه نعمانی، ص 052. 
98170511099/swen/ri.ansi.www//:sptth :7  . روایت امام علی؟ع؟، کافی، ج8، ص 66. خبر ظهور ستاره دنباله دار در اردیبهشت
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در ایــن ســناریو اساســاً امــکان نــدارد کــه زمیــن قبل از ظهــور منجی الهــی نابود شــود و هرگونه 
ــذا ممکــن  ــه بطــان اســت. ل ــی در مقابــل ایــن ســّنت قطعــی و یقینــی الهــی محکــوم ب احتمال
اســت شهاب ســنگ یــا زلزلــه یــا بیمــاری فراگیــر از ابتائاتــی باشــد کــه عــّده زیــادی از مــروم جهــان 
را درگیــر کنــد تــا بشــر بــه اســتیصال رســیده و در طوفــان ایــن بایــا، منجــی الهــی را بــا تمــام وجــود 
طلــب کنــد. اّمــا به هیچ وجــه نابــودی نســل بشــر ممکــن نیســت و هــر نظریــه ای در پوشــش علــم 
کــه نابــودی حتمــی تمــّدن بشــری را مطــرح کنــد و بــه دنبــال منجــی آمریکایــی بــرای آن باشــد، 
خیاالتــی در پوشــش احتمــاالت علمــی اســت. چراکــه خداونــد مدبـّـر عالــم هســتی اســت و عنان و 
اختیــار هــر موجــود و هــر جنبنــده ای از ســتاره های کهکشــان ها تــا شهاب ســنگ ها تــا موجــودات 
ــا و موجــودات ریــزی ماننــد ویروس هــا  و حتــی  زنــده روی زمیــن حتــی موجــودات اعمــاق دری
انســان های شــرور و دشــمنی طاغوت هــا و افــراد پلیــد، در دســت اراده و قــدرت او اســت. همــه 
عالــم هســتی در تســخیر اراده الهــی بــرای تحّقــق توحیــد و جامعــه عــدل مهــدوی به عنــوان آغــاز 
ــی، پایــان حیــات  حیــات حقیقــی و الهــی بشــر بــا ظهــور والیــت الهــی اســت. بنابرایــن آخرالّزمان
بشــر و افــق تاریــک و ناامیدکننــده نیســت بلکــه آغــاز تمــّدن توحیــدی و حیــات طّیبــه و نورانــی 
بشــر بــه دوراز ظلــم و طغیــان و بی عدالتــی اســت. ایــن ســناریو وعــده ادیــان الهــی و ســنت قطعــی 

الهــی اســت کــه فیلمــی بــرای آن ســاخته نشــده اســت.

علــی ؟ع؟  امــام  ؟ع؟،  پیامبــر  یوســف  ازجملــه  مــا  تاریخــی  برتــر  ســریال های  و  فیلم هــا 
و  روم«  »شــاهزاده  ازجملــه  اخیــر  انیمیشــن های  حتــی  و   ... و  مقــّدس  مریــم  مختارنامــه، 
ــا در  »فیلشــاه« و »بنیامیــن« اگرچــه اشــاره بــه فرهنــگ انتظــار منجــی و موعودگرایــی دارنــد، اّم
»انگاره ســازی آخرالّزمانــی« و ترســیم فتنه هــا و عائــم آن و ســوق دادن اذهــان مخاطــب در 

آخرالّزمانــی به ســوی ظهــور منجــی حقیقــی بشــر ناتوان انــد.  بحران هــا و فتنه هــای 

رســانه های مکتــوب و صوتــی و تصویــری ســّنتی اســامی ازجملــه کتــب و منابــر نیــز آن گونــه 
کــه بایــد بــه ایــن تبییــن نمی پردازنــد. درحالی کــه بــه نظــر می رســد، اگرچــه در روایــات از تعییــن 
ــون تکذیــب و عجلــه کننــدگان در امــر ظهــور توصیــف بــه  وقــت بــرای ظهــور نهــی شــده و وّقات
ــه و  ــی عجوالن ــی مصداق ــق و پیش بین ــراط در تطبی ــا اف ــود ب ــب ب ــد مراق ــده اند1 و بای ــت ش هاک
غلــط، جامعــه دینــی دچــار تعییــن وقــت و عجلــه و انتظــار طلبکارانــه یــا یــأس در حــوزه مهدوّیــت 
نگــردد، اّمــا رهــا کردن عائم ظهور که فلســفه وجودی آن آماده شــدن جامعه دینــی برای ظهور 
اســت، نیــز افتــادن در ورطــه تفریــط اســت و اگــر ایــن رصــد دائمــی عائــم و آمادگــی بــرای ظهــور 

1  . روایت امام صادق؟ع؟، کافی، ج 1، ص 863.
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موضوعّیــت نداشــت، ایــن همــه روایــات از معصومیــن؟مهع؟ صــادر نمی شــد. جامعــه اســامی و در 
یــک نــگاه کان تــر، جامعــه انســانی، بایــد انــگاره و تصویــر صحیحــی از عائــم ظهــور و فتنه هــای 
آخرالّزمانــی و انــگاره روشــنی از ظهــور منجــی عالم بشــرّیت داشــته باشــد تــا در ایــن ابتائــات، فرج 

خویــش را در ظهــور منجــی موعــود دنبــال کنــد و او را طلــب نمایــد. 
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فصل سوم
ونا و فضای مجازی کر
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کرونا، بحران حال یا آینده؟
حسینزیبنده
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

تعامــل کاربــران بــر بســتر شــبکه مبتنــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات موجــب بازتولیــد 
نظام هــای اجتماعــی مختلــف و شــکل گیری فضــای مجــازی گردیــده اســت. به تبــع آن، ارائــه 
خدمــات در عرصه هــای مختلــف نیــز بــه ســمت بهره گیــری از فضــای مجــازی رفتــه اســت؛ 
چراکــه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات امــکان بهبــود و بهــره ور ســازی خدمــات و همچنیــن ارائه 

خدمــات جدیــد در حوزه هــای مختلــف دولــت، بــازار و بخــش مدنــی را فراهــم مــی آورد.

در تبییــن انــواع خدمــات قابل ارائــه به صــورت الکترونیکــی، مدل هــای مختلفی مطرح شــده 
اســت کــه بعضــاً کارکردهــای متنوعــی را شــامل می شــود، امــا به عنــوان مدلــی ســاده ، می تــوان 

بــه مــدل چهارگانــه خدمــات الکترونیــک اشــاره نمود )شــکل(.
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آنچــه امــروز و بــا ابتــای جامعــه بــه ویــروس کرونــا زنــگ خطــری را بــه صــدا درآورده اســت، 
قابلیــت و تــوان شــبکه و زیرســاخت مــا بــرای ارائــه این گونــه خدمــات اســت. درواقــع کرونــا فقــط 
بحــران امــروز مــا نیســت، بلکــه هشــداری بــرای بحران هــای فــردای مــا درزمینــه ارائــه خدمــات 

الکترونیــک نیــز اســت.

می تـوان تجـارت الکترونیـک، به عنـوان پیشـرفته ترین سیسـتم الکترونیکـی ارائـه خدمـات 
کشـور کـه پیـش از همـه خدمـات بـه آن پرداخته شـده و توسـعه یافته اسـت را موفق تریـن خدمـت 
در ایـن آزمـون اجبـاری شناسـایی نمـود؛ البتـه در عیـن وجـود مشـکات و کاسـتی های متعـدد، 
از پـس مشـکات  الکترونیکـی به خوبـی توانسـت  بانکـداری  الکترونیکـی و  خدمـات پرداخـت 
برآمـده و نیازهـای موردنیـاز مـردم را مرتفـع نمایـد؛ کـه البتـه اگـر آن را هـم بخواهیـم در مقیـاس 
اقتصـاد دیجیتـال بسـنجیم، هنـوز عقب ماندگی هـای زیـادی داریـم. خلـوت مانـدن خیابان هـا 
و بازارچه هـا در شـب عیـد و گایـه مغـازه داران بابـت رکـود اقتصـاد در ایـن ایـام نشـان از آن دارد 
کـه هنـوز در کسـب وکارهای الکترونیکـی خـوب عمل نکرده ایـم و از تجـارت الکترونیـک صرفـاً به 
بخـش پرداخـت و بانکـداری الکترونیـک بسـنده کرده ایم. عدم توجه به انـواع اقتصاد دیجیتال 
ازجملـه اقتصـاد پلتفرمـی، اقتصـاد گیـگ و... آن زنـگ خطـری اسـت کـه ایـن روزهـا کرونا موجب 
شـده کـه آن را بهتـر درک کنیـم و جـای خالـی آن را بهتـر احسـاس کنیـم. اگـر بنـا بـه پژوهش هـای 
محققـان، آینـده اقتصـاد جهـان، اقتصـاد دیجیتـال باشـد و یـا حداقـل نقـش بسـزایی در اقتصـاد 
دنیـا داشـته باشـد، حـال تذکـر و کارت زردی گرفتیـم کـه عمـاًل در ایـن زمینـه موفـق نبوده ایـم و 
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اقتصـاد کشـور در روزهایـی کـه بـا فضـای مجـازی تنهـا مانده ایـم، اوقات بـدی را سـپری می کند.

اختــاالت ایــن روزهــای شــبکه و مشــکات ســرعت حتــی بــرای اســتفاده از خدمــات داخلــی، 
یــا عقــب مانــدن از  بــرای چگونگــی برگــزاری کاس هــا  تحیــر دانش آمــوزان و دانشــجویان 
آمــوزش، مطــرح نبــودن ســامت الکترونیکــی به جــز دریکــی دو آزمــون از طریــق شــبکه های 
مجــازی و داللــی عــده ای بــرای جــذب کاربــر بــه نرم افزارهــای خــود، چالــش کارمنــدان دولتــی و 
ارباب رجــوع بــرای چگونگــی حضــور و رتق وفتــق کارهــا در ایــن ایــام، همگــی نشــان از مشــکات 

اساســی درزمینــه ارائــه خدمــات الکترونیــک دارنــد.

عــدم وجــود زیرســاخت های آمــوزش، ســوق دادن دانشــجویان و دانش آمــوزان بــه اســتفاده 
از پلتفرم هــای خارجــی، هزینــه زیــاد اســتفاده از خدمــات آمــوزش الکترونیــک بــرای آن هــا، 
ــی  ــبکه جهان ــور از ش ــوزش کش ــبکه آم ــودن ش ــک نب ــازی، منف ــوزش مج ــوای آم ــتن محت نداش
اینترنــت و... همگــی از مســائلی اســت کــه ایــن روزهــا بــا آن ســروکار داریم و البته گســترش کرونا، 
پیــش از آنکــه ضربــات جبران ناپذیــر دیگــری مــا را هشــیار نمایــد، مــا را مجبــور بــه توجه بــه آن ها 

کــرده اســت.

پرونــده ســامت الکترونیکــی اگــر به صــورت صحیــح اجــرا می شــد، می توانســت در کنتــرل 
بــا  افــراد  بــه مســئولین کمــک نمایــد. فعالیــت ســاده ای همچــون شناســایی  شــرایط کرونــا 
بیماری هــای زمینــه ای و هشــدار بــه آن هــا بــرای مراقبــت، در کنــار پیامک هــای همگانــی، 
ســامت  از  بهره گیــری  بــا  به عــاوه،  نمایــد؛  راحت تــر  را  بیمــاری  ایــن  کنتــرل  می توانســت 
ــاً نیمــه تعطیل شــده اســت  الکترونیــک، ارائــه خدمــات پزشــکی دیگــر کــه در ایــن شــرایط تقریب
نیــز می توانســت بــه قــوت خــود باقــی باشــد و حتــی مراجعــه به بیمارســتان ها هــم مدیریت شــود.

دولــت الکترونیــک نیــز مســئله ای قدیمــی اســت کــه هرســاله بودجــه ای بــرای آن در الیحــه 
اینکــه در  نیــز پیگیــری می شــود.  از طــرف دولت مــردان  و  گرفتــه می شــود  نظــر  بودجــه در 
ــا تمــام ماحظــات بهداشــتی، هنــوز افــرادی بــرای انجــام برخــی کارهــای ضــروری  ایــن ایــام ب
مجبــور بــه مراجعــه بــه ادارات دولتــی هســتند و بســیاری از امــور روزمــره نیــز تــا بعدازایــن بحــران 
تعطیل شــده اند، همگــی نشــانه هایی اســت کــه دولــت الکترونیکــی مــا در آزمــون کرونــا اگــر 

نگوییــم رفــوزه شــده، نمــره خوبــی نیــز کســب نکــرده اســت.

در زمینــه محتــوا هــم بایــد گفــت کــه هشــدارمان حتــی از ایــن نیــز جدی تــر می شــود! بحــران 
تولیــد محتــوای داخلــی بــرای کاربرانــی کــه ایــن روزهــا را در خانــه طــی می کننــد، به ناچــار منجــر 
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ــه و  ــت هدی ــگ اینترن ــتفاده از 100 گی ــر اس ــرای حداکث ــی ب ــای خارج ــه محتواه ــه روی آوردن ب ب
همچنیــن ســرگرمی می شــود. می تــوان گفــت کــه کرونــا بــه مــا اثبــات کــرد به انــدازه یــک مــاه 
اســتفاده جــدی کاربــران از محتــوای جــذاب و داخلــی کــه تقویت کننــده هویــت اســامی- ایرانــی 
آن هــا باشــد نیــز محتــوا نداریــم. بــدون تولید محتوا زیرســاخت ها و شــبکه ملی اطاعات بســتری 
ــه ســرانجامی جــز وابســتگی  ــوای غیربومــی ک ــی و محت ــات خارج ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــد ش خواه
فرهنگــی و اقتصــادی نخواهــد داشــت. ایــن بحــران وابســتگی به مراتــب ســخت تر و پیچیده تــر 
از بحــران فعلــی کرونــا اســت. از طرفــی اقتصــاد محتــوا و اطاعــات کــه زیرمجموعــه ای از اقتصــاد 
دیجیتــال اســت، می توانســت در شــرایط فعلــی کــه امــکان ارائــه برخــی خدمــات نیســت، اقتصــاد 
کشــور را از ورطــه رکــود بیــرون آورد؛ کــه البتــه در ذیــل اقتصــاد دیجیتــال بــه آن توجــه ویــژه ای 

نشــده اســت.

در انتهــا بایــد گفــت کــه: عــدو شــود ســبب خیــر اگــر خــدا خواهــد! کرونــا علی رغــم تمــام 
مصیبت هــا و ســختی هایی کــه بــرای ملــت ایــران فراهــم آورد، می توانــد زمینه ســاز بــرکات و 
پیشــرفت های بزرگــی در زمینــه تحقــق واقعــی شــبکه ملــی اطاعــات نیــز شــود؛ به شــرط آن کــه از 

ــم! ــوش نکنی ــته را فرام ــرات گذش ــال، خاط ــدن س ــو ش ــا ن ــه و ب ــر گرفت آن تذک
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آموزش مجازی؛از پشت نیمکت تا پشت لپ تاپ!
علیآزادی
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ؟ع؟

مقدمه
ــا  ایــن روزهــا همــه مــا کم وبیــش ســبک زندگــی جدیــدی را به واســطه شــیوع بیمــاری کرون
تجربــه می کنیــم. از معاینــات پزشــکی از راه دور و به وســیله پرونده هــای الکترونیــک ســامت 
بیمــاران )ســامت الکترونیــک( گرفتــه تــا برگــزاری کاس هــای مــدارس و دانشــگاه ها بــر بســتر 
ســکوهای آمــوزش الکترونیــک و برخــی پیام هــا و شــبکه های اجتماعــی داخلــی و متأســفانه 
بعضــاً خارجــی )آمــوزش مجــازی(. هم چنیــن از فعالیت هــای تجــاری و مالــی شــهروندان 
و کســب وکارها در فضــای مجــازی )تجــارت الکترونیــک( گرفتــه تــا انجــام امــور مربــوط بــه 
ســازمان های دولتــی بــر بســتر ایــن شــبکه ها )دولــت الکترونیــک(، همــه تجربه هــای مجــازی 
اســت کــه از فرصت هــای تهدیــد کرونــا بــرای دولــت و ملت ایران اســت که بیش ازپیــش ضرورت 
تحقــق کامــل شــبکه ملــی اطاعــات را ماننــد خیلــی از کشــورهای پیشــرفته و نیمــه پیشــرفته 
ماننــد آلمــان، روســیه، برزیــل، کــره جنوبــی، اســترالیا، هنــد، چیــن و حتــی رژیــم تروریســتی 

آمریــکا بــرای مســئولین شــورای عالــی فضــای مجــازی و وزارت ارتباطــات گوشــزد می کنــد.
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ایــن بحــران نــه خیلــی بــزرگ بهانــه ای شــد تــا بــه بررســی آمــوزش الکترونیــک به عنــوان 
ــامت  ــک، س ــارت الکترونی ــک، تج ــت الکترونی ــک )دول ــی الکترونی ــت اصل ــار خدم ــی از چه یک
الکترونیــک و آمــوزش الکترونیــک( بپردازیــم. در ابتــدا بــه تعریــف اجمالــی از آمــوزش الکترونیک 
پرداختــه و در ادامــه آثــار اســتفاده از فضــای مجــازی بــر ادراک و یادگیــری بیــان می شــود. در 
انتهــا فرصت هــا و تهدیدهــای فضــای مجــازی بــرای امــر آمــوزش و یادگیــری دانش آمــوزان و 

دانشــجویان و به صــورت کلــی کاربــران تبییــن می شــود.

تعریف
انجــام  از  آمــوزش مجــازی در ســاده ترین تعریــف عبــارت اســت  یــا  الکترونیکــی  آمــوزش 
فرآیندهــای آموزشــی روی بســتر ارتباطــات الکترونیکــی. در ســال های اخیــر مباحــث گســترده ای 
در مــورد به کارگیــری فناوری هــای نویــن اطاعــات و ارتباطــات در آموزش مطرح شــده اســت. این 
مباحــث کــه در کشــورمان بیشــتر در حیطــه نظــری و دانشــگاهی باقی مانــده و کمتــر تجربه هــای 
موفقــی در حیطــه عملــی داشــته ایم، از اواخــر دهــه 80 میــادی در کشــورهای اســکاندیناوی 
مطــرح و در ســال های پایانــی دهــه 90 منجــر بــه تحــوالت عمیــق و تأثیرگــذار در نظــام آموزشــی 
کشــورهای اروپایــی و خــاور دور شــد. ایــن مباحــث، هم زمــان بــا شــکل گیری جامعــه اطاعاتــی، 
ــان   ــی در می ــای آموزش ــش هزینه ه ــد کاه ــدی مانن ــازی فوای ــوزش مج ــرای آم ــد. ب ــترده تر ش گس
و بلندمــدت و افزایــش کارایــی نظــام آموزشــی، افزایــش ســرعت انتقــال اطاعــات و یادگیــری 
فراگیــران، دســتیابی بــه درک عمیق تــر و توانمنــدی اســتدالل دقیق تــر، افزایــش اعتمادبه نفــس 
و انگیــزه یادگیــری در فراگیــران، کاهــش محدودیــت زمانــی و جغرافیایــی در دسترســی به آموزش 
و عدالــت و برابــری آموزشــی بیان شــده اســت کــه ان شــاءاهلل در ایــن گــزارش آموزشــی بــه بررســی 

دقیق تــر ایــن مــوارد و توجــه بیشــتر بــه آثــار منفــی پرداختــه می شــود.

یادگیریمستقیمویادگیریباواسطه
ــوده اســت کــه همــه  ــه و یادگیــری مســتقیم بشــری همیشــه مشــاهده ای از واقعیــت ب تجرب
حــواس در آن به طــور هم زمــان درگیــر می شــود. در ارتباطــات رســانه ای و مجــازی اســتفاده از 
همــه حــواس به طــور هم زمــان غیرممکــن اســت. بــه ایــن دلیــل در ایــن نــوع ارتباطــات برخــی از 
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انــواع دانــش می تواننــد کســب شــوند و برخــی دیگــر خیــر. درحالی کــه یــک رســانه بــرای انتقــال 
احساســات، ارزش هــا یــا انتــزاع مناســب اســت، رســانه دیگــر بــرای انجــام ایــن کار ناتــوان اســت.

ایــن انتقــال از ادراک و یادگیــری مســتقیم بــه  ادراک و یادگیــری باواســطه و عمدتــاً از طریــق 
رســانه ها و فضــای مجــازی دارای ســه ویژگــی اصلــی اســت:

حالتهایسهگانهتجربهویادگیری
1-برونـر و اولسـون معتقدنـد کـه سـه حالـت تجربـه انسـانی، متناسـب بـا انـواع یادگیـری 

مسـتقیم و باواسـطه وجـود دارد:

2-حالت فعال متناسب با یادگیری مستقیم است.

3-حالت مصور متناسب با یادگیری باواسطه به وسیله مشاهده مدل های بصری است

نمـادی  دسـتگاه های  طریـق  از  باواسـطه  یادگیـری  بـا  متناسـب  نمادیـن  4-حالـت 
)به عنوان مثال زبان هـا(

بــا گــذار از یادگیــری مســتقیم بــه یادگیــری باواســطه رســانه ها و فضــای مجــازی، حالــت اول 
تجربــه یادگیــری یعنــی حالــت فعــال بــه دو حالــت دیگــر تجربــه یادگیــری یعنــی حــاالت منفعــل 

و کمتــر فعــال تبدیــل می شــود.

ازآنجاکه اقدام مســتقیم اســاس تجربه و یادگیری انســانی اســت، استفاده زیاد از رسانه های 
ــن  ــح ای ــه توضی ــا ب ــی از مثال ه ــود. برخ ــر ش ــری منج ــوع یادگی ــن ن ــه زوال ای ــد ب ــد می توان جدی
مدعــا و برخــی محدودیت هــای حالت هــای مصــور و نمادیــن کمــک می کنــد. امتحــان کــردن 
یــک محصــول در یــک فروشــگاه باعــث می شــود تــا احســاس بهتــری نســبت بــه آن محصــول 
نســبت بــه خوانــدن مشــخصات آن در شــبکه جهانــی اینترنــت داشــته باشــید. به طورکلــی، 
حالت هــای مصــور و نمادیــن تجربــه تعامــل فعــال بــا اشــیاء را ایجــاد نمی کننــد و یــک روش 
ــوان به ســادگی  ــبتاً منفعــل ایجــاد خواهــد کــرد. هم چنیــن اعمــال پیچیــده را نمی ت ادراک نس
ــد از  ــه عمــل را انجــام دهــد. شــخص نمی توان ــد چگون تقلیــد کــرد مگــر اینکــه فــرد از قبــل بدان
ــاًل ناشــناخته تقلیــد کنــد. تصــور کنیــد کــه ســعی می کنیــد فنــون یک رشــته ورزشــی را  رفتــار کام

فقــط بــا آموزش هــای ویدیویــی یــاد بگیریــد. شــما یــاد نخواهیــد گرفــت.

هــر سیســتم یــا شــیوه ارتباطــی بــرای یاددهی و یادگیری نوع خاصی از محتوا مناســب اســت. 
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به عنوان مثــال، حالــت نمادیــن و زبانــی بــرای توضیحــات، حالــت مصــور بــرای تصویرگــری 
مختلــف  حالت هــای  می شــود.  اســتفاده  احساســات  بــرای  غیرکامــی  حالــت  و  عبــارات  یــا 
ارتباطــی می توانــد باعــث شــود معانــی مختلفــی از یــک محتــوای یکســان برداشــت شــود. گــوش 
ــدن رونویســی  ــا خوان ــه ب ــر از مــواردی می شــود ک ــی غی ــه معان دادن صــدای ضبط شــده منجــر ب
ــرا  ــات ایجــاد می شــود، زی ــه به خودی خــود محتوی ــه دســت می آینــد. ایــن ن تحت اللفظــی آن ب
ــاًل یکســان هســتند، بلکــه توســط )قســمت های مختلــف( مغــزی کــه بــه  ــاً( کام آن هــا )تقریب

ــده اســت. آن هــا دسترســی پیــدا می کنــد و همچنیــن توســط مهارت هــا و دانــش گیرن

نکتــه بســیار مهــم در ارتبــاط میــان رســانه های جدیــد و ظرفیت هــا و مهارت هــای ذهنــی آن 
اســت کــه ازلحــاظ تئــوری، رســانه های جدیــد می تواننــد بــه پیشــرفت مهارت هــای ذهنــی، بهتــر 
از اکثــر رســانه های قدیمــی کمــک کننــد، زیــرا بســیاری از حالت هــای ارتباطــی را در خــود ادغــام 
می کننــد. در عمــل آن هــا بــه ظرفیت هــای ذهنــی رشــد یافتــه و چندمنظــوره نیــاز دارنــد. مشــکل 
ایــن اســت کــه آن هــا لزومــاً به صــورت بهینــه اســتفاده نمی شــوند. توانایــی حالت هــای ســمعی 
و بصــری و مصــور کاربردهــای بالقــوه ای را ارائــه می دهــد کــه مهارت هــای ذهنــی موردنیــاز بــرای 
دســتگاه های نمادیــن را برنمی انگیــزد. انتقــال از تمــاس صوتــی بــه تمــاس تصویــری مثــال 
خوبــی اســت. تمــاس تصویــری جزئیــات بیشــتری را نشــان می دهــد و بنابرایــن بــرای درک 

مکالمــه بــه مهــارت ذهنــی کمتــری احتیــاج دارد.

در بخــش قبلــی، آثــار و پیامدهــای آمــوزش از طریــق رســانه های نویــن و فضــای مجــازی بــر 
ــران به طــور خاصــه بیــان شــد. در ایــن بخــش فرصت هــا و تهدیدهــای  ادراک و یادگیــری کارب

آمــوزش مجــازی موردبحــث و بررســی قــرار می گیــرد.

فرصتهاوتهدیدهایآموزشمجازی
رســانه های نویــن در مقایســه بــا شــیوه های ســنتی آمــوزش فرصت هــای بســیاری را بــه علــم 
آمــوزان ارائــه می دهنــد. علی رغــم ایــن فرصت هــا برخــی تهدیدهایــی را هــم بــا خــود همــراه دارد 

کــه می بایســت موردتوجــه قــرار گیرنــد.
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فرصتهاوتهدیدهایآموزشمجازی

فرصتها
فرصت هــای ایــن نــوع آمــوزش حاصــل دو ویژگــی ســاختاری رســانه های جدیــد اســت، یعنــی 
تعاملــی بــودن و یکپارچگــی اســت. ایــن فرصت هــا در دهــه 1990 توســط نــوآوران علــوم آموزشــی 

مــورد تأکیــد قــرار گرفت.

1-یادگیریتعاملی

ــش را ممکــن  ــر و مســتقل تر از پی ــانه های نویــن، شــیوه یادگیــری فعال ت ــودن رس ــی ب تعامل
می کنــد. به این ترتیــب، ســه حالــت یادگیــری - فعــال، مصــور و نمادیــن - می تواننــد باهــم 
ترکیــب شــوند، زیــرا هــر ســه آن هــا اکنــون از رســانه اســتفاده می کننــد. پنــج فرصــت ذیــل ویژگــی 

یادگیــری تعاملــی بــه شــرح زیــر بیــان می شــود:

1-طراحــی منحصربه فــرد دوره هــای آموزشــی: دانش آمــوزان می تواننــد خودشــان موضــوع 
یادگیــری را انتخــاب کننــد. ترتیــب، ســرعت و حتــی محتــوای کامــل الزم نیســت از قبــل 
مشــخص شــود. خــود، آن هــا می تواننــد دوره، ســبک و ســرعت مطالعــه خــود را تعییــن کننــد.

2-تناســب انــواع ارائــه و محتواهــای آموزشــی: دانش آمــوزان ممکــن اســت از چندیــن نــوع 
ارائــه، هــر یــک متناســب بــا محتــوا انتخــاب کننــد. ایــن محتــوا ممکــن اســت به صــورت 
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متــن، داده هــا )ماننــد شــکل ها، نمودارهــا و مدل هــا(، تصاویــر ثابــت یــا متحــرک یــا صداهــا 
ــا از  ــد و ی ــن دارن ــدن مت ــرای خوان ــژه ای ب ــات وی ــه ترجیح ــی ک ــن، دانش آموزان ــد؛ بنابرای باش
اســتعدادهای ویــژه ای بــرای یادگیــری شــنیداری و دیــداری برخــوردار هســتند، ممکــن اســت 

ــا توانایی هایشــان اســتفاده کننــد. هــر یــک متناســب ب

3-هوشــمندی و بازخــورد مســتقیم: ســرانجام، قابلیــت تعامــل دانش آمــوز را قــادر می ســازد تــا 
بــا یــک برنامــه در یــک دســتگاه، گفتگــوی مســتقیم را آغــاز کنــد. ایــن ترکیــب از ســخت افزار 
و نرم افــزار دســتگاه »هوشــمند« نامیــده می شــود. دانشــجویان بازخــورد مســتقیم دریافــت 

ــه می داننــد چــه اشــتباهی انجــام می دهنــد. می کننــد و بافاصل

2-یادگیرییکپارچه

یکپارچگــی و همگرایــی ارائه شــده توســط رســانه های نویــن، به ویــژه چنــد رســانه ای ها، آثــار 
و پیامدهایــی را بــرای ادراک و یادگیــری دانش آمــوزان بــه همــراه دارد. ســه مــورد از فرصت هــای 

ذیــل ویژگــی یادگیــری یکپارچــه عبارت انــد از:

1-افــزودن انــواع جدیــد داده و محتــوای آموزشــی ماننــد تصاویــر و گفتــار نســبت بــه انــواع 
ســنتی آن هــا از متــن و اعــداد: ایــن عامــل باعــث توجــه بیشــتر بــه موضــوع، پــردازش ســریع تر 
و یــادآوری بهتــر می شــود. همیــن امــر در مــورد افــزودن مدل هــای ریاضــی ســمعی-بصری و 

ــد. ــدق می کن ــز ص ــات نی ــی ارتباط ــن و منطق ــناختی، نمادی زبان ش

2-یادگیــری انجمنــی و مشــارکتی: حفــظ کــردن ســنتی رشــته ای از کلمــات و ارقــام صورتــی از 
یادگیــری خطــی اســت. تــاش بــرای فروکــردن دانــش در ســر دانش آمــوزان به صــورت ذره ای 
و تکــه ای،  یــک روش یادگیــری بســیار ضعیــف و ناکارآمــد اســت. ایــن شــیوه تنهــا در تعــداد 
ــد  ــن فرآین ــا در ای ــز م ــت مغ ــر ظرفی ــش بزرگ ت ــت. بخ ــیده اس ــه رس ــه نتیج ــان ب ــی از جوان کم
اســتفاده نمی شــود. یادگیــری مشــارکتی یــک فعالیــت ذهنــی کامــاًل متفــاوت اســت. مواجهــه 
فعاالنــه و واکنشــی بــا بخش هایــی از مطالــب درســی کــه عــاوه بــر خــرد شــدن قطعــات مطالب 
آموزشــی می توانــد دوبــاره ترکیــب شــود، اثربخشــی بیشــتری دارد. تحقیقــات عصب شــناختی 
ــه نســبت نیمــه چــپ در یادگیــری مشــارکتی بیشــتر  ــه نیمــه راســت مغــز ب نشــان می دهــد ک

اســتفاده می شــود.
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تهدیدها
هنگامی کــه شــبکه جهانــی اینترنــت، شــروع بــه اســتفاده در مقیــاس گســترده ملــی توســط 
دانش آمــوزان، دانشــجویان و ســایر کاربــران کــرد، همــراه بــا فرصت هــای ایجادشــده، برخــی 
اشــکاالت و تهدیدهــا نیــز ظاهــر شــد. نیــکاس کار1 ادعــا می کنــد کــه اســتفاده از شــبکه جهانــی 
اینترنــت مغــز مــا را تغییــر می دهــد امــا نــه بــرای بهتــر شــدن. ســه تهدیــد بــرای یادگیــری بــا 

رســانه های نویــن روی دیگــر فرصت هایــی اســت کــه موردبحــث قــرار گرفــت.

کندگی و عدم انسجام 1-پرا

بــا  اســت.  اســتدالل  و  انســجام  دادن  دســت  از  بــا  یادگیــری  محتــوای  شــدن  تکه تکــه 
ــر روی صفحه نمایــش چندرســانه ای، نه تنهــا نمی تــوان  ــواع مختلفــی از اطاعــات ب ترکیــب ان
محتواهــا را ادغــام کــرد، بلکــه آن هــا تکه تکــه نیــز می شــوند و تمرکــز و ادراک را مختــل می کنــد. 
ایــن موضــوع در شــرایطی رخ می دهــد کــه دســتگاه ها و برنامه هــای یادگیــری چندرســانه ای 
بــه روشــی مؤثــر ترکیــب نمی کننــد و به جــای درک بهتــر،  را  ارتباطــی  حالت هــای مختلــف 
ــه  ــن ب ــدن مت ــگام خوان ــرد هن ــه ف ــی ک ــال، زمان ــد. به عنوان مث ــاد می کنن ــری ایج ــجام کمت انس
یــک فیلــم پیوســت شــده منتقــل می شــود اســتدالل متــن را از دســت می دهــد. به طورکلــی، 
ابــر رســانه ها بــا افزایــش احتمــال از بیــن رفتــن انســجام بیــن بخش هــا، توزیعــی از دانــش را در 

بخش هــای قابــل جســتجو ایجــاد می کننــد.

2-حواس پرتی و فقدان تمرکز

تاکنــون مهم تریــن خطــری کــه توســط نیــکاس کار تأکیــد شــده اســت، حواس پرتــی اســت. 
هنگامی کــه مــردم از روش مــرور اجمالــی اســتفاده می کننــد آن هــا به طــور مــداوم بــا محرک هــای 
اطاعاتــی جدیــدی کــه در صفحه نمایــش آن هــا ظاهــر می شــوند، ســردرگم می شــوند. ایــن امــر 
ــود.  ــام می ش ــق« انج ــه عمی ــاح »مطالع ــز و به اصط ــری، تمرک ــت دادن یادگی ــت از دس ــه قیم ب
هم چنیــن نیــکاس کار بــه تحقیقــات تجربــی اشــاره کرده اســت کــه نشــان می دهــد، خوانــدن 

متــون خطــی نتایــج بهتــری از یادگیــری نســبت بــه اســتفاده از ابرمتن هــا و ابــر رســانه ها دارد.

کار 3-توهم انجام چند 

تهدیــد دیگــر، توهــم خــاص انجــام چنــد کار به صــورت توأمــان در اســتفاده از رســانه های 

1. The Shallows, Nicholas Carr ,2009
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ارتباطــی اســت. البتــه عملکــرد انجــام چنــد کار در دنیــای ســریع و پیچیــده ای کــه بــا اقتضائــات 
ــان  ــوان هم زم ــه می ت ــرد ک ــر ک ــد فک ــا نبای ــت؛ ام ــرورت اس ــک ض ــم ی ــی می کنی ــون آن زندگ گوناگ
ــاً تمــام تحقیقــات روان شــناختی در ایــن زمینــه نشــان  ــر بیــش از یــک کار متمرکــز بــود. تقریب ب
می دهــد کــه افــراد فقــط می تواننــد در یــک کار متمرکــز شــوند درحالی کــه ســایر کارهــا فقــط توجــه 
زمینــه ای را دریافــت می کننــد. هنــر انجــام چنــد کار جابجایــی ســریع بیــن کارهاســت. برخــی در 
ایــن انتقال هــا بهتــر از ســایرین هســتند: معمــواًل افــراد جــوان و باتجربــه بیشــتر از پیــر و بی تجربه 
هســتند. خطــر مجبــور بــودن بــرای جابه جایــی مکــر بیــن کارهــا، از دســت دادن تمرکــز و توجــه 
اســت. تاش هــا در انجــام چنــد کار ممکــن اســت بــه نتیجــه ای منجــر شــود کــه هیچ کار به روشــی 

ــاًل رضایت بخــش انجــام نشــود. کام
4-عدم دسترسی آزاد به دانش

ــد  ــرد توهــم دسترســی آزاد دانــش در رســانه جدی ــرار گی ــد موردبحــث ق ــه بای ــد نهایــی ک تهدی
ــی  ــا دسترســی کامــل و ســریع دانــش در شــبکه جهان ــه ب ــج ایــن اســت ک ــدگاه رای اســت. یــک دی
اینترنــت، داشــتن دانــش متمرکــز و حافظــه دیگــر الزم نیســت. همه چیــز را میتــوان در »ثانیــه ای« 
در اینترنــت یافــت. این یــک اشــتباه بــزرگ اســت. بــدون دانــش زمینــه ای پایــه و درک مفاهیــم 
ابتدایــی، دانــش موردنیــاز را نمی تــوان جســتوجو و درک کــرد. بــدون دانــش زمینــه ای تمییــز 
دادن اطاعــات مرتبــط و غیــر مرتبــط غیرممکــن خواهــد بــود. میزانــی از یادگیــری خطــی از 
دانش پایــه ضــروری اســت. شــاید ایــن میــزان بــه نســبت قبــل از ورود رســانه جدیــد نیــز بیشــتر 

باشــد زیــرا کمیــت و پیچیدگــی منابــع اطاعاتــی چنــد برابــر شــده اســت.
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آموزِش بدون پرورش مجازی!
سعیدفتحعلی
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات

مقدمه
نظام هــای  کلیــه  کــه  همان طــور  ارتباطــات،  و  اطاعــات  فنــاوری  گســترش  و  ظهــور  بــا 
ــاد دهنــده  ــوزِش ی ــز از رونــد آم اجتماعــی دچــار تغییراتــی شــده اند، نظــام آموزش وپــرورش نی
محــور بــه آمــوزِش یادگیرنــده محــور حرکــت کــرده اســت و انتقــال دانــش بســیار ســهل، ســریع و 
متنــوع شــده اســت کــه بــا عنــوان »آمــوزش مجــازی« از آن یــاد می شــود. هــدف از ایــن تغییــرات، 
تحقــق شــعار آمــوزش در هــر زمــان و هــر مــکان، بــا ابــزار متناســب بــا یادگیرنــده و در هــر بــازه ی 

ــاوری اســت. ــی کــه وی مشــخص می کنــد، از طریــق ایــن فن زمان

در ســال های نه چنــدان دور، آمــوزش از راه دور مطــرح بــوده و بــرای نخســتین بــار در قــرن 
ــا  ــی تحصیــات مکاتبــه ای ب 19 به عنــوان تحصیــات مکاتبــه ای1 شــناخته شــد. پــس از مدت
اســتفاده از سیســتم پســتی فراگیــر شــد و مــدارس و دیگــر مؤسســه های دارای صاحیــت بــه ارائه 
ــا اســتفاده از پســت پرداختنــد و ارتبــاط نوشــتاری معلمــان و دانش آمــوزان  آمــوزش از راه دور ب

1. Study by Correspondence
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را برقــرار کردنــد. بــا پیشــرفت فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی و از همــه مهم تــر ارزان تــر شــدن 
هزینــه اســتفاده از آن هــا، اســتفاده از ابزارهــای جدیدتــر بــرای انتقــال دانــش مطــرح شــد. بــا بــه 
وجــود آمــدن و گســترش شــبکه جهانــی اینترنــت ایــن پدیــده جدی تــر دنبــال شــد و ابزارهــا و 
روش هــا و اســتانداردهایی بــرای آمــوزش الکترونیــک مطــرح شــد و هــرروز اصاحــات جدیدتــری 
در ایــن زمینــه انجــام می شــود. درواقــع می تــوان گفــت کــه آمــوزش الکترونیکــی اســتفاده از 
ــرای انتقــال اطاعــات و  ابزارهــای انتقــال اطاعــات به صــورت الکترونیکــی )مثــل اینترنــت( ب

دانــش اســت.

شــاید بتــوان گفــت کــه یکــی از مهم تریــن تفــاوت آمــوزش ســنتی بــا آمــوزش )مــدرن( مجــازی 
در مــرز ظریــف میــان دو کلمــه training و learning اســت. Training بــه معنــی آمــوزش دادن 
اســت و learning بــه معنــی یادگرفتــن اســت. در رویکــرد ســنتی از روش آمــوزش دادن اســتفاده 
می شــود کــه چــون همــراه بــا زور و اجبــار اســت، بعضــاً باعــث افــت تحصیلــی دانش آمــوز می شــود 
ــاورد و  ــرای دانش آمــوز پیــش بی و حتــی ممکــن اســت مشــکاتی در خــارج از محیــط آموزشــی ب
لزومــاً توجهــی بــه اســتعدادها و عایــق یادگیرنده نشــود؛ امــا در رویکرد جدیــد کــه از روش آموزش 
ــال عایــق  ــه دنب ــرد و ب ــاد بگی ــرد، خــود می خواهــد ی گرفتــن اســتفاده می شــود. در ایــن روش ف
ــذا زور و اجبــاری هــم در کار  ــا توجــه بــه شــرایطش انتخــاب می کنــد، ل و اســتعدادش مــی رود و ب
نیســت و درنتیجــه مشــکات قبلــی بــه وجــود نخواهــد آمــد )البتــه به شــرط آنکــه، کاس هــای 
متعــددی موجــود باشــد و فرآینــد انتخابــی رخ دهــد، نــه صــرف یــک نــوع محتــوا و در یــک قالــب 
بــرای همــگان!(. ازجملــه دیگــر تفاوت هــای ایــن دو رویکــرد در فرآینــد آمــوزش، زمــان آمــوزش و 

محــل آمــوزش هســت.

آمــوزش مجــازی دامنــه گســترده ای دارد و بســته بــه نــوع اســتفاده و امکانــات بــه طبقه هــای 
مختلفــی قابــل دســته بندی هســت کــه یکــی از آن دســته بندی ها عبارت انــد اســت از:

1-آمــوزش بــر پایــه وب: در ایــن روش آمــوزش از طریــق اینترنــت خواهــد بــود. در اکثــر 
مــوارد آزمون هــا و ارائــه مــدرک هــم از طریــق الکترونیکــی و وب اســت. کاس هــای درس، 
یادداشــت های درس، جزوه هــا، اتــاق بحــث، پســت الکترونیکــی و غیــره جــزء ویژگی هــای ایــن 

روش هســتند و همگــی بــر روی وب ذخیــره می شــوند.

ــه  ــه اینترنــت و حتــی ب ــه اتصــال ب ــه: در ایــن روش احتیاجــی ب ــر رایان 2-آمــوزش مبتنــی ب
شــبکه نیــز نیســت، مگــر در مــوارد خــاص. در ایــن روش اطاعات بر روی یک واســط الکترونیکی 
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ذخیــره می شــود و کاربــر بــا اســتفاده از یــک رایانــه یــا ابــزار خواننــده آن واســط الکترونیکــی 
ــد از آن اســتفاده کنــد. یــک مثــال متعــارف آن اســتفاده از DVD آموزشــی اســت کــه در  می توان

ــود. ــتفاده می ش ــیار از آن اس ــان بس ــور خودم کش

4-آمــوزش از طریــق وســایل و ابــزار دیجیتــال همــراه: آموزشــی اســت کــه از طریــق وســایل 
و ابزارهــای دیجیتالــی همــراه ازجملــه PDA و Tablet PC و ... ارائــه می شــود.

ــه علــت  ــد اســت، امــا ب ــاًل جدی 5-آمــوزش از طریــق تلفــن همــراه: آموزشــی اســت کــه کام
 m-learning افزایــش تعــداد افــراد دارنــده تلفــن همــراه و تمرکــز بــر روی ایــن روش کــه بــه
شــهرت یافتــه دســته ای جــدا بــرای آن در نظــر گرفتــه می شــود. به خوبــی می تــوان ایــن روش 
را پیاده ســازی کــرد. ولــی الزمــه آن ایجــاد زیرســاخت های مخابراتــی اســت. خیلــی از مــردم 
مخصوصــا در جوامــع شــهری وقــت زیــادی از خــود را در انتظــار وســایل نقلیــه، ترافیــک و غیره 
از دســت می دهنــد. تــا همیــن چنــد ســال پیــش افــراد بــرای اســتفاده از این وقــت، کتاب هایی 
ــاًل درراه هــای ناهمــوار  همــراه خــود جابه جــا می کردنــد کــه مشــکات خــودش را داشــت، مث
آســیب زیــادی بــه چشــم وارد می شــد. بــا ارائــه ذخیره ســازهای دیجیتالــی صــدا، مطالعــه بــه 
ســمت آمــوزش از طریــق صــدا حرکــت کــرد؛ ولــی همچنــان آمــوزش از طریــق چشــم باالتریــن 
کارایــی را دارد. بنابرایــن اســتفاده از ابزارهــای دیجیتالــی تصویــری بهتــر از همــه اســت زیــرا :

.می توان به جای نوشته از تصاویر ثابت و متحرک و یا فیلم استفاده کرد.
.می توان اندازه نوشته ها را بسته به موقعیت و کاماًل دلخواه بزرگ و کوچک کرد.

.می تــوان از خواننــدگان متــن یــا صــدای ضبط شــده همــراه متــن و حتــی موســیقی در کنــار 
آمــوزش اســتفاده کــرد.

.می تــوان در صــورت خســتگی از مطالعــه از دیگــر نرم افزارهــای ســرگرمی داخــل ایــن وســایل 
اســتفاده کرد.

محاسنآموزشمجازی
به صورت خاصه می توان مزایای متعددی را برای آموزش مجازی در نظر گرفت:

.در دسترس و بروز بودن
.عدم محدودیت در زمان و مکان
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.هزینــه کــم و باصرفــه: هزینــه ای نزدیــک بــه یک پنجــم هزینه هــای کاس هــای حضــوری 
دارنــد. البتــه به شــرط کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه ترافیــک داخلــی اینترنــت

.مناسب برای افراد شاغل و پرمشغله
معایبآموزشمجازی

همچنین نباید از برخی معایب و نواقص احتمالی آن نیز چشم  پوشی کرد:

.دوری از ارتباطات جمعی )به نوعی ایزوله شدن فرد(
.عدم ارتباط چهره به چهره )غیرکامی( با استاد و همکاسی  ها و کنترل کمتر استاد

.وابستگی بیش ازحد به فناوری و فضای مجازی
.ســرعت پایین ارتبــاط اینترنتــی در برخــی اوقــات و عــدم دسترســی عمــوم بــه نظام هــای 

ــه ای و اینترنــت رایان

.نبــود میــزان بازخــور کافــی؛ کــه ایــن امــر می توانــد در برخــی از دانش  آمــوزان و یــا دانشــجویانی 
ــری  ــد یادگی ــق فرآین ــم و عم ــتری در فه ــکاف بیش ــه ش ــر ب ــد، منج ــدری عقب مانده ان ــه ق ک

شــود.

.ناآشــنایی برخــی از معلمــان و اســاتید بــا نظام هــای آمــوزش مجــازی و عــدم ســواد فضــای 
مجــازی الزم

ــر روی فضــای مجــازی، ایــن فضــا را ناامــن و  .هم چنیــن ســرمایه گذاری و تمرکــز دشــمن ب
تبدیــل بــه تهدیــد کــرده اســت. به عنوان مثــال می تــوان بــه امپراطــوری رســانه ای دشــمن ، 
فعالیت هــای ســخت و نرم  افــزاری متعــدد و آماده ســازی هرگونــه امکانــات رایــگان ازجملــه 

فیلترشــکن  های رایــگان و کانال هــای غیراخاقــی بــا دسترســی بســیار آســان اشــاره کــرد.

و شــاید یکــی از مهم تریــن معایــب آمــوزش مجــازی، »فقــدان رویکــرد پرورشــی« در ایــن 
آموزش ــها و تأکیــد بیشــتر بــر آمــوزش نســبت بــه پــرورش و تقلیــل کاس درس در فضــای مجــازی 

بــه جنبه  هــای آموزشــی صــرف اســت.

بــا درنگــی در فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ در خصــوص فضــای مجــازی، یکــی از 
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ــر رویکــرد »فرصــت و  ــه چشــم می خــورد، تأکیــد فــراوان ایشــان ب ــاً ب مهم تریــن نکاتــی کــه دائم
تهدیــد محــور توأمــان« بــه فضــای مجــازی اســت. لــذا از طرفــی نبایــد نســبت بــه فضــای مجازی 
رویکــردی صرفــاً خطرآفریــن و انســدادی داشــت و از طرفــی دیگــر نبایــد دچــار ولنــگاری و 
ســاده انگاری شــد، بلکــه بایــد بــا مواجهــه فعــال، هوشــمندانه و مبتکرانــه اســتفاده حداکثــری از 

فرصت هــا و مقابلــه بــا آســیب ها و تهدیدهــا را محقــق ســاخت.

کروناوآموزشمجازی
ــا ویــروس باعــث مختــل شــدن  تعطیلــی مــدارس در کشــورهای مختلــف در اثــر شــیوع کرون
آمــوزش و تحصیــل 290 میلیــون دانش آمــوز در سراســر جهان شــده اســت که یک رقم بی ســابقه 
اســت. ایــن امــر موجــب شــده اســت کــه میلیون هــا معلــم، دانش آمــوز و حتــی والدیــن آن هــا بــه 
ســمت بســترهای یادگیــری آنایــن برونــد. درحالی کــه بســیاری از ایــن بســترهای موجــود در 
چنیــن مقیاســی آزمایــش نشــده اند. تاکنــون بیــش از 50 مدرســه در کشــورهای چیــن، ویتنــام، 
کــره جنوبــی، ژاپــن، تایلنــد و امــارات در جهــت آمــوزش بــه آن دسترســی دارنــد و از آموزش هــای 

آن بهــره می برنــد.

در ایــران نیــز حــدود یک ماهــی می شــود کــه براثــر جلوگیــری از شــیوع ویــروس کوییــد 19، 
مــدارس و دانشــگاه  ها و حتــی برخــی ادارات و نهادهــای دولتــی نیــز تعطیــل و در برخــی مشــاغل 
نیمه وقــت شــده اند. لــذا صداوســیما، دانشــگاه  ها و مــدارس به صــورت جــدی روی آورده انــد 
بــه ســمت اســتفاده از فضــای مجــازی در انتقــال محتــوا و پیگیــری آموزش  هــا. آن هــا بــرای ایــن 
دوران تمهیداتــی جهــت آمــوزش از راه دور اندیشــیده اند ولــی بــا توجــه بــه عــدم فرهنگ ســازی 
مناســب، در پیــش بــودن تعطیــات عیــد نــوروز و عــدم وجــود اهرم هــای نظارتــی مناســب، ایــن 
آموزش هــا بــا اســتقبال مناســب همــراه نخواهــد بــود. از ســویی دیگــر آنچــه بیشــتر نگران کننــده 
اســت اســتفاده بیش  ازحــد، غیرمتعــارف و غیراصولــی کــودکان و نوجــوان از فضــای مجــازی 
اســت. حــال اگــر اســتفاده از پیام رســان های خارجــی و معانــد نظــام به صــورت اجبــاری از طــرف 

مــدارس و مؤسســات آموزشــی باشــد، خطــرات ایــن امــر بیشــتر خواهــد شــد.

بــا توجــه بــه پیش بینــی برخــی کارشناســان شــیوع ایــن ویــروس ظــرف چنــد مــاه آینــده کنترل 
و مهــار خواهــد شــد و بعدازایــن دوران اســت کــه بــا مشــکات و مســائل تربیتــی و فرهنگــی روبه رو 
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ــا قابل کنتــرل نبــوده و تبعاتــش دیگــر قابــل جبــران  ــود کــه شــاید دیگــر هماننــد کرون خواهیــم ب
نباشــد. برخــی از ایــن آســیب های اخاقــی و تربیتــی کــه در اثــر زیســت بیش ازحــد کاربــران و 

خصوصــًا کــودکان و نوجوانــان در کمیــن ایشــان عبارت انــد از:

.افزایــش تعــداد فراوانــی از دانش  آ مــوزان، دانشــجویان و حتــی والدینــی کــه به تعبیــری معتاد 
بــه فضــای مجــازی شــده اند.

.باال رفتن میزان استفاده از محتوای غیراخاقی
.ایجاد برخی آسیب  های روانی، ناشی از مواجهه با شایعات و جنگ روانی دشمن

.نظــر بــه کاهــش روابــط بــا دوســتان و آشــنایان و قرنطینــه خانگــی، مســتعد شــدن بســتر برای 
ارتباطــات مجــازی، کاذب و خطرنــاک و افزایــش انــزوای افــراد

.در ایــن ایــام بیــش از همــه بایــد خانواده  هــا اهتمــام مضاعــف نســبت بــه امــر تربیــت فرزنــدان 
ــه قبــل داشــته باشــند. به منظــور ایــن  ــر نســبت ب ــا نظــارت دقیق ت خــود داشــته و رفتــاری ب

مهــم توصیه هــای زیــر بــرای والدیــن عزیــز در ایــام کرونایــی پیشــنهاد می شــود:

.فضــای مجــازی جــدا از فضــای واقعــی نیســت، بلکــه در امتــداد آن تعریف شــده و دارای آثــار 
حقیقــی بــر زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی انســان های اســت. فلــذا اصــول و مبانــی 
ــاً شــرایط و اقتضائــات  فعالیــت تربیتــی در فضــای واقعــی و مجــازی متفــاوت نبــوده و صرف

فضــای مجــازی، تفــاوت در روش هــا و شــیوه ها را ایجــاد کــرده اســت.

.در طول روز، همراهی بیشتری با فرزندان خود داشته باشند.
.زمــان مشــخص و معینــی را بــرای اســتفاده فرزندانشــان از فضــای مجــازی و تلفــن همــراه در 

نظــر بگیرند.

.تأکیــد و نظــارت بــر اصــول ارگونومــی افــراد در اســتفاده از تلفــن همــراه و کامپیوتــر را داشــته 
باشــند.

.مشاهده فیلم های گزینش شده و مناسب به صورت خانوادگی.
.انجام بازی های خانوادگی در دنیای واقعی و حتی بازی های مناسب با تلفن همراه.

.والدیــن محتــرم و به صــورت کلــی مربیــان عزیــز زمانــی می تواننــد فعالیــت تربیتــی موفقــی در 
فضــای مجــازی داشــته باشــند کــه عــاوه بــر شــناخت دقیــق مختصــات و ویژگی هــای ایــن 

فضــا، معتقــد بــه »دیــدگاه تربیتــی - تشــکیاتی« در فضــای مجــازی باشــند.
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بحران تصمیم گیری یا تصمیم گیری در بحران؟!
حسینزیبنده
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

»شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا مرکــز ملی فضای مجازی وابســته بــه آن، به عنوان نقطه 
کانونــی مواجهــه ی هوشــمندانه و مقتدرانــه بــا تحــوالت پرشــتاب ایــن عرصــه، بــرای اســتفاده 
از فرصت هــا و ظرفیت هــا و مقابلــه بــا آســیب ها و تهدیــدات آن شناخته شــده اســت. وظیفــه 
اصلــی ایــن تشــکیات سیاســت گذاری، مدیریــت کان و برنامه ریــزی و تصمیم گیری هــای 

الزم و بــه هنــگام و همچنیــن نظــارت و رصــد کارآمــد و روزآمــد در ایــن عرصــه می باشــد«.

متــن فــوق، حکــم انتصــاب اعضــاء شــورای عالــی فضــای مجــازی توســط مقــام معظــم 
رهبــری مدظله العالــی در ســال 1394 اســت. آنچــه از ایــن متــن برمی آیــد، پوشــاندن لبــاس 
سیاســت گذارانه بــر قامــت ایــن شــورا و بــازوی آن اســت. پیــش از تشــکیل شــورای عالــی فضــای 
مجــازی ایــن وظیفــه بــر عهــده وزارت ارتباطــات و شــوراهای عالــی مــوازی بــوده اســت کــه بــه 
ــزوم تبعیــت  جهــت اهمیــت و نقــش محــوری ایــن شــورا، دســتور انحــال شــوراهای عالــی و ل
وزارت ارتباطــات از تصمیمــات و مصوبــات ایــن شــورا صــادر شــد. نشــانه های ایــن تصمیــم را 
نیــز می تــوان در مــوردی همچــون انتصــاب نقــش اجرایــی بــه وزارت ارتباطــات در اســناد شــبکه 
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ملــی اطاعــات، به عنــوان کان پــروژه جمهــوری اســامی در فضــای مجــازی مشــاهده نمــود.

درواقــع آنچــه در زمــان تشــکیل شــورا مسئله ســاز بــوده و منجــر بــه شــکل گیری شــورایی فــرا 
قــوه ای گردیــده، بحــران تصمیم گیــری در حــوزه فضــای مجــازی بــوده اســت. بــا توجــه بــه 
فراگیــری فضــای مجــازی و ورود آن بــه عرصه هــای مختلــف اجتماعــی و به تبــع، درگیــری 
بازیگــران مختلــف جامعــه اعــم از وزارتخانه هــا، نیروهــای مســلح، بخــش خصوصــی و مدنــی 
و... همچنیــن بــه جهــت رفــع تعــارض منافــع و تحقــق هماهنگــی میــان آنــان، ایجــاد شــورایی 
عالــی بــا حضــور بازیگــران اثرگــذار و فعــال بــرای حــوزه فضــای مجــازی به عنــوان راه حــل انتخــاب 
گردیــد؛ بنابرایــن تشــکیل ایــن شــورا پاســخی نهــادی بــه مســئله سیاســت گذاری فضــای مجــازی 
در کشــور بــود و بــر ایــن اســاس، هــم در حکــم تشــکیل دوره اول و هــم در انتصــاب اعضــاء ایــن 
شــورا در دوره دوم بــر ایــن مهــم تأکیــد شــده و شــأن سیاســت گذارانه بــرای آن ترسیم شــده اســت.

علی رغــم وجــود تعارضــات و فــراز و نشــیب ها پــس از ایجــاد شــورا، میــان او و اصلی تریــن 
بازیگــر ایــن عرصــه یعنــی وزارت ارتباطــات کــه البتــه تــا انــدازه ای طبیعــی هــم هســت، ایــن شــورا 
تاش هایــی بــرای حــل مســئله تصمیم گیــری کان و خط مشــی گذاری داشــته اســت. هرچــه کــه 
جامعــه بیشــتر بــا فضــای مجــازی انــس می گیــرد و فضــای مجــازی نیــز در نظام هــای اجتماعــی 
مختلــف جایــی بــرای خــود بــاز می کنــد، نقــش ایــن شــورا پیچیده تــر و البتــه مهم تــر می گــردد. 
آنجــا کــه رســانه های انبــوه تبدیــل بــه رســانه های اجتماعــی شــده و دیگر صداوســیما تنهــا بازیگر 
ــی  ــای فرهنگ ــوالت و اثرگذاری ه ــتر تح ــازی بس ــای مج ــه فض ــا ک ــت، آنج ــور نیس ــانه ای کش رس
می گــردد و وزارت ارشــاد به ناچــار بایــد مواجهــه ای خردمنــد بــرای خــود طراحــی نمایــد، آنجــا کــه 
کســب وکارهای مجــازی و اقتصــاد دیجیتــال در کنــار تهدیدهــای خطیــر احتمالــی، فرصتــی بــرای 
رشــد اقتصــادی کشــور پدیــد می آورنــد و چندیــن و چنــد مثــال دیگــری از این قبیــل، وظیفه خطیر 
ــرای اســتفاده و بهره منــدی حداکثــری از ظرفیت هــا و فرصت هــا و  ایــن شــورا سیاســت گذاری ب

مقابلــه بــا آســیب ها و تهدیدهــای ایــن فضــا اســت.

اینکــه ایــن شــورا تــا چــه انــدازه کارآمــد بــوده اســت بایــد در مجــال دیگــر و به صــورت دقیق تــر 
بررســی شــود و مشــخص گــردد کــه آیــا مســئله مــا کــه احســاس خــأ سیاســت گذارانه و نهــادی در 
فضــای مجــازی کشــور بــوده اســت تــا چــه انــدازه پاسخ داده شــده؟ و آیــا اصــاًل ایــن خــأ و  مســئله 
به درســتی تشــخیص داده شــده یــا اینکــه اساســاً مســئله مــا سیاســت گذاری نبــوده اســت؟ همــه 
ایــن ســؤاالت بایــد به صــورت تخصصــی پاســخ داده شــوند، امــا در شــرایط فعلــی آنچــه می توانــد 
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مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد، پیش فــرض دانســتن ســؤاالت فــوق و بررســی ایــن ســؤال اســت کــه در 
برهه هــای زمانــی مختلــف، ایــن شــورا ایفــای نقــش سیاســت گذارانه داشــته اســت یــا خیــر؟

اگــر ناظــر بــه شــرایط ایجادشــده در کشــور بخواهیــم ســخن بگوییــم، مســئله این گونــه 
صــورت دهــی شــده اســت کــه در ایــن بحــران، یــا دیگــر بحران هایــی کــه در یــک ســال گذشــته 
شــاهد آن هــا بوده ایــم، چگونــه تصمیم گیــری کنیــم؟ ایــن صورت مســئله، آنــگاه می توانــد 
صورت مســئله اثربخشــی باشــد کــه مرجــع ایــن تصمیم گیــری مشــخص باشــد و فعاالنــه عمــل 
نمایــد. آنچــه از ظاهــر فضــای مجــازی کشــور برمی آیــد ایــن اســت کــه صورت بنــدی مســئله مــا 
»تصمیم گیــری در بحــران« نیســت، بلکــه هنــوز همــان »بحــران تصمیم گیــری« اســت! توضیــح 
بیشــتر آن کــه، نقطــه کانونــی بــودن در مواجهــه ی هوشــمندانه و مقتدرانــه بــا تحــوالت پرشــتاب 
حــوزه فضــای مجــازی و سیاســت گذاری های خردمندانــه و مبتکرانــه ازجملــه انتظاراتــی اســت 
کــه شــورای عالــی فضــای مجــازی در قبــال آن هــا مســئول اســت. اگــر بــه تحــوالت چنــد روز اخیــر 
)در زمــان بحــران کرونــا( توجهــی نماییــم، خواهیــم دیــد کــه عرصــه فضــای مجــازی علی رغــم 
ــر از تصــور و در دســت گرفتــن مدیریــت افــکار عمومــی کشــور، از تشــویش و  اثرگذاری هــای فرات
ــرد؛ همــان نقشــی کــه شــورای  ــر در نظــام تصمیم گیــری و سیاســت گذاری خــود رنــج می ب تحی
عالــی فضــای مجــازی بــه کمــک تمــام بازیگــران فعــال در ایــن حــوزه بایــد به خوبــی از پــس آن 
برآیــد. البتــه تمــام ایــن نقایــص بــه شــورای عالــی و مرکــز ملــی برنمی گــردد و قاعدتاً عدم تشــکیل 
منظــم جلســات شــورا- بــا توجــه بــه عــدم برگــزاری منظم جلســات شــورا در شــرایط عــادی، بعید 
اســت کــه در ایــن ایــام جلســات شــورا برگــزار شــود )!(، خودسانســوری شــورا در مدیریــت بحــران 
فعلــی کرونــا و توجــه بیشــتر مســئولین بــه فضایــی کــه فقــط آن را حقیقــی می داننــد نیــز در ایــن 
نقصــان بی تأثیــر نیســتند. به عــاوه، عــدم تثبیــت جایــگاه شــورا از نظــر نهــادی میــان بازیگــران 
اصلــی عرصــه فضــای مجــازی نیــز اثــر خــود را به وضــوح در اقدامــات انجام شــده و نشــده در ایــن 

مــدت نشــان می دهــد.

خاصه شـدن سیاسـت گذاری و تصمیم گیری فضای مجازی کشـور در شـرایط بحران کرونا 
به اختصاص 100 گیگ اینترنت رایگان به کاربران ثابت تا پایان سال 98 - فارغ از ارزش گذاری 
بـرای ایـن تصمیـم کـه در جـای خـود قابل تأمـل اسـت- و درمانـدن دانشـگاه ها و مراکـز علمـی 
در پیچ وخـم چگونگـی جبـران عقب ماندگی هـای علمـی کشـور بـا اسـتفاده از آمـوزش مجـازی، 
انتشـار خبرهـای راسـت و دروغ در شـبکه های اجتماعـی داخلـی و خارجـی کـه عمـاًل حکمرانـی 
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را از دسـت مسـئولین ربـوده، تزریـق بی سروسـامان و بی برنامـه انـواع محتواهـای فرهنگـی بـه 
جامعـه بـرای سـرگرم کـردن کاربـران و بی ثباتی هـای تـورم و رکـود اقتصـادی و...، همـه و همـه 
نشـان دهنده همـان خـأ سـال 1390 در زمینـه سیاسـت گذاری بـرای مواجهـه بـا فضـای مجـازی 

اسـت کـه نیـاز بـه اتـاق تصمیـم بـرای سیاسـت گذاری در ایـن عرصـه را گوشـزد می کنـد.

شــورای عالــی فضــای مجــازی، به تناســب جایــگاه خــود در امــر سیاســت گذاری فضــای 
مجــازی می توانــد ایــن وضعیــت نابســامان و آشــوبناک فضــای مجــازی کشــور را مدیریــت کــرده 
و بــا سیاســت ها و تصمیم هــای خــود کشــور عزیزمــان را از آســیب ها و تهدیدهــای امنیتــی، 

سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی فعلــی و پــس از ویــروس کرونــا صیانــت کنــد. 

همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری و برخــی کارشناســان نیــز اذعــان داشــته اند، بــا مشــخص 
نبــودن برخــی جنبه هــای ایــن ویــروس و احتمال حمله زیســتی و از طرفی همگرایــی فناوری ها، 
شــورای عالــی فضــای مجــازی می توانــد فرماندهــی اتــاق جنــگ فضــای مجــازی بــرای مقابلــه 
بــا ایــن ویــروس منحــوس و بحــران پیش آمــده باشــد، تــا پس ازایــن بحــران شــاهد درگیــری 
چندماهــه فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی ناشــی از آن در کشــور نباشــیم. طراحــی نقشــه 
مواجهــه فعــال بــا بحــران حاضــر، شناســایی ظرفیت هــا و قلمروهــای فضــای مجــازی و بررســی 
فرصت هــا و تهدیدهــای آن هــا، برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از پتانســیل بالقــوه مردمــی و دیگــر 
بازیگــران غیردولتــی، اشــتراک افــق میــان بازیگــران فعــال در عرصــه فضــای مجــازی، وحــدت 
بخشــی و رفــع تعــارض منافــع میــان بازیگــران، تقســیم کار ملــی و تعییــن سیاســت های حاکــم بــر 
رفتــار بازیگــران در عرصه هــای مربــوط بــه فضــای مجــازی ازجملــه مهم تریــن فعالیت هاســت کــه 
شــورای عالــی فضــای مجــازی می توانــد بــرای گــذر از ایــن شــرایط و کاهــش عــدم قطعیت هــای 

حاکــم بــر وضــع کنونــی، ایفــای نقشــی فعــال در آن داشــته باشــد.

هم چنیــن توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه پنجره هــای خط مشــی، همیشــه بــه روی 
ــاً ممکــن اســت در بحران هــا فرصــت همدلــی و یــک ســویی و  سیاســت گــذران بازنیســت؛ اتفاق
درنتیجــه بــاز شــدن پنجــره خط مشــی، بیــش از مواقــع دیگــر وجــود داشــته باشــد. از دســت 
آورده ای موقعیــت بحــران کرونــا بــرای فضــای مجــازی کشــور در شــرایطی کــه تمــاس و اســتفاده 
کاربــران و مــردم کشــورمان از فضــای مجــازی بــه نقطــه حداکثــری رســیده اســت، می توانــد توجــه 
بیشــتر مســئولین بــه تحقــق واقعــی و نــه اســمی شــبکه ملــی اطاعــات و انــواع خدمــات مختلــف 
الکترونیــک بــر بســتر آن باشــد. نمی دانــم فرصتــی همچــون فرصــت تــاش بــرای بومی ســازی 
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و اســتفاده از ســکو )پلــت فرم(هــای داخلــی آمــوزش الکترونیــک و دولــت الکترونیــک کــه در 
ــر؟ پــس  ــا خی ــه خط مشــی گذاران روی خواهــد آورد ی ــار دیگــری ب ــه وجــود آمــد، ب ایــن دوران ب

مســئولین پیــش به ســوی اغتنــام فرصــت!
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کرونا و کارگران بیچاره اقتصاد گیگ
مهردادحیدری
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

ویــروس کرونــا بــا ایجــاد ضررهــای میلیــارد دالری بــرای اقتصــاد جهــان، رونــد افولــی بــرای 
آن ایجــاد کــرده اســت. کاهــش ارزش بــورس کشــورهای مختلــف و درگیــری بیــش از 150 کشــور 
بــه ایــن ویــروس، متصدیــان اقتصــادی و امــور مالــی را بــر آن داشــته تــا بــا نگاهــی ترمیمــی، قشــر 
آســیب پذیر اقتصــادی از ویــروس کرونــا را شناســایی کــرده و بــا حمایت هــای مختلــف، بــه ایــن 

افــراد کمــک کننــد تــا از دوران کرونــا بــا رنــج و ســختی کمتــری عبــور کننــد.

تأثیــر اقتصــادی کرونــا در ایــران بــا کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی مشــابه نخواهد بــود. کرونا 
در ایــران وضعیــت اقتصــادی ســختی ایجــاد می نمایــد، زیــرا در ایــام معمولــی ظهــور نکــرد بلکــه 
در روزهــای واپســین ســال و ایامــی ظاهــر شــد کــه افــراد بــه فکــر خریــد ســال نــو بودنــد. بســیاری 
ــد اجنــاس و  ــا گرفتــن وام و خری ــد. برخــی ب ــام ســال دارن ــه ایــن ای از فروشــندگان چشــم امیــد ب
برخــی بــه طمــع فــروش محصولــی کــه شــاید تــاش یک ســاله آنــان باشــد، بــه ایــام نــوروز چشــم 

می ســپارند.
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ــرای کاهــش ایــن آســیب اقتصــادی طراحــی و اباغ شــده  ــز اقدامــات متنوعــی ب در کشــور نی
اســت.

 به عنوان مثال:

.تعویق سه ماهه اقساط تسهیات وام گیرندگان کسب وکارها با سقف مشخص
.حذف جریمه معوقه و کارمزد آن در دوره مذکور

.طراحی بسته های معیشتی برای کسب وکارهای کوچک و اقشار آسیب پذیر
ــرای کســب وکارهایی اســت کــه به طــور مســتقیم از  ــر شــد ایــن تمهیــدات ب ــد متذک البتــه بای
کرونــا دچــار بیشــترین آســیب می شــوند. ایــن کســب وکارها طبــق نظــر بانــک مرکــزی در 10 رســته 

شــغلی زیــر طبقه بندی شــده اســت:

1-مراکــز تولیــد و توزیــع غذاهــای آمــاده اعــم از رســتوران ها، بوفه هــا، طباخــی، تاالرهــای 
تشــخیص وزارت صنعــت،  بــه  مــوارد مشــابه  )و  اغذیه فروشــی ها  پذیرایــی، قهوه خانه هــا، 

معــدن و تجــارت(

2-مراکــز مربــوط بــه گردشــگری شــامل هتل هــا، هتل آپارتمان هــا، مجتمع هــای جهانگــردی 
و گردشــگری، مهمان پذیرهــا، مهمانســراها، مســافرخانه ها، زائرســراها، مراکــز بوم گــردی، مراکــز 
اقامتــی و پذیرایــی و تفریحــی و خدماتــی بین راهــی )و مــوارد مشــابه به تشــخیص وزارت میراث 

فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی(

از هوایی، جاده ای، ریلی و  3-حمل ونقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم 
دریایی

4-دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

5-تولید و توزیع پوشاک

6-تولید و توزیع کیف و کفش

7-مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه

8-مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی

9-مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی

10-مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
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بــا دقــت در ایــن 10 رســته شــغلی، مشــخص می شــود کــه دولــت هیچ گونــه توجهــی بــه کارگران 
اقتصــاد گیــگ در کشــور ندارد.

چیستیاقتصادگیگوکارگرانآن
بــا ورود فضــای مجــازی بــه عرصه هــای اجتماعــی و نظــام ســازی برگرفته از تحــوالت فناوری 
اطاعــات و ارتباطــات، عرصــه اقتصــادی نیــز دچــار تحــوالت بســیاری شــده اســت. اقتصــاد 
از طبقه بندی هــای شــاخه اقتصــاد در فضــای مجــازی اســت. اقتصــاد گیــگ،  گیــگ یکــی 

زیرمجموعــه ای بــرای اقتصــاد پلتفرمــی محســوب می شــود.

اشــتغال در ایــن نــوع از اقتصــاد بدیــن گونه اســت که افراد دارای شــغل دائم یــا کارفرمای ثابت 
به صــورت یــک شــخص نیســتند. بلکــه ایــن افــراد، فری لنســر )آزادکار - پاره وقــت( محســوب 
می شــوند؛ بنابرایــن پروژه هــای کاری متفاوتــی می توانــد شــکل گیــرد کــه طبــق هــر پــروژه یــک 
فــرد می توانــد شــرکت کنــد. در ایــن حالــت، کارفرمــا به صــورت یــک نــوع الگوریتــم طراحی شــده 

اســت. به عنوان مثــال افــراد مشــغول بــه کار در اســنپ یــا الوپیــک را می تــوان بیــان نمــود.

در یــک تعریــف ســاده، اقتصــاد گیــگ عبــارت اســت از یــک روش اشــتغال زایی کــه دارای 
شــغل های متفاوت انــد )به جــای داشــتن یــک کارفرمــا( و یــا دارای چندیــن کار پاره وقــت هســتند 
کــه بــه ازای هــر کار، جبــران خدمــات جداگانــه می شــوند. بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد گیــگ، 
شــامل هرگونــه کار پاره وقــت می شــود، افــراد بســیاری وارد عرصــه اقتصــاد گیــگ می شــوند. 
ازجملــه ایــن افــراد، کســانی هســتند کــه در مضیقــه مالــی هســتند. ایــن افــراد عــاوه بــر کار دائمــی 
کــه دارنــد، دســت بــه شــغل دوم و کار اضافــی می زننــد. دوم کســانی هســتند کــه به صــورت موقــت 
برخــی کارهــا را انجــام می دهنــد. به عنوان مثــال افــرادی بــا توجــه بــه ایــام نــوروز و ســال نــو، در 
برخــی شــهرهای توریســتی یــا زیارتــی، خدمــات ســیاحتی زیارتــی ازجملــه اســکان و حمل ونقــل و 
... را ارائــه می دهنــد. ســنخ دیگــری از افــراد هســتند کــه کار آزاد و مســتقل را می پســندند. ایــن 
افــراد شــغل هایی را انتخــاب می کننــد کــه ازلحــاظ کاری، مســتقل بــوده و حجــم و زمانــی کــه 
بــرای شغلشــان می خواهنــد صــرف کننــد، دســت خودشــان اســت. ازجملــه ایــن افــراد، مشــغوالن 
در کســب وکارهای اینترنتــی هســتند. ویژگــی بــارز ایــن کســب وکارها، خدماتــی بــودن آن اســت. 
بســیاری از مشــاغل خدماتــی بــا توجــه بــه ایــن شــیوع ویــروس کرونــا درخطــر افتــاده اســت. ایــن 
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مشــاغل در 10 رســته شــغلی کــه بانــک مرکــزی آن هــا را مــورد التفــات قــرار داده، طبقه بنــدی 
نشــده اســت.

و  انعطاف پذیــری  شــغلی،  تنــوع  مســئله  گیــگ می تــوان  اقتصــاد  مزایــای  و  ویژگی هــا  از 
اســتقال شــغلی را بیــان کــرد. اگرچــه اقتصــاد گیــگ دارای مزایــای زیــادی اســت، امــا ایــن نــوع 
از اشــتغال، خالــی معایــب و مشــکات نیســت. اولیــن نکتــه بــرای فری لنســرها ایــن اســت کــه 
مزایــای بازنشســتگی ندارنــد. ایــن افــراد تصمیــم گرفتنــد آینــده خودشــان را بســازند، بنابرایــن 
مســئولیت آینــده مالــی ایــن افــراد نیــز بــر عهــده خودشــان اســت. عــاوه بــر مســئله بازنشســتگی، 
مســئله مالیــات و تأمیــن اجتماعــی از دیگــر مســائلی اســت کــه ایــن افــراد بــا آن درگیــر هســتند. اگر 
ایــن افــراد تصمیــم بگیرنــد زیرمجموعه یک مجموعــه کارآفرینی کار کنند، کلیــه مالیات حاصل 
ــر عهــده خودشــان اســت و آن مجموعــه کارآفرینــی )الگوریتــم  ــان ب ــزوده فعالیــت آن از ارزش اف

اشــتغال( خــود را متعهــد بــه بیمــه و مالیــات شــاغلین آن عرصــه نمی دانــد.

مســئله زمانــی بغرنــج می شــود کــه بــه خاطــر عــدم تمکــن مالــی، نتواننــد خــود را بیمــه کننــد. 
اثــر ایــن اقــدام، عــدم برخــورداری از برخــی حقــوق شــهروندی ازجملــه کمک هــای مالــی دولــت 
به عنــوان بســته معیشــتی در ایــام اضطــراری ماننــد، وضعیــت کنونــی کشــور در مقابله بــا ویروس 
کرونــا اســت. فــردی کــه صرفــاً در مشــاغل از جنــس اقتصــاد گیــگ مشــغول بــه فعالیــت اســت، 
مجبــور اســت در ایــام خانه نشــینی، بیش ازپیــش کار کنــد و در برخــی مشــاغل خدماتــی، بســیار 
بیشــتر از قبــل در شــهر عبــور و مــرور نمایــد. به عنوان مثــال بــا فــرض اینکــه یــک پیــک موتــوری 
در ایــام معمولــی، بــا 5 الــی 6 ســاعت کار، حداقــل موردنیــازش درآمــد داشــته باشــد، ایــن فــرد در 
ایــن ایــام بایــد بیــن 9 الــی 12 ســاعت در خیابان هــا باشــد تــا بتوانــد شــانس خــود را بــرای کســب 

درآمــد افزایــش دهــد.

نتیجهگیری
بــا پدیــد آمــدن شــیوه ای جدیــد از اقتصــاد مبتنــی بــر فضــای مجــازی و اشــتغال زایی بــرای 
فری لنســرها، نــرخ اشــتغال افــراد در جامعــه روبــه افزایــش اســت. کمــا اینکــه طبــق آمــار تــا چنــد 
ســال آینــده نزدیــک بــه نیمــی از اشــتغال )43%( کشــورهایی ماننــد آمریــکا مبتنــی بــر اقتصــاد 
گیــگ می شــود. ایــن نــوع مشــاغل پاره وقــت اگرچــه ممکــن اســت باعث کاهــش مالیات در کشــور 
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گــردد امــا شــاغلین ایــن عرصــه، جــزء آســیب پذیرترین اقشــار اقتصــادی محســوب می شــوند. 
مضافــاً اینکــه بخــش عمــده )اگــر نگوییــم همــه( مشــاغل اقتصــاد گیــگ، بــر پایــه خدمــات 
شــکل گرفته اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای تولیــد کشــور نیــز فکــری اساســی نمــوده و بخش هــای 

تولیــدی را بیشــتر وارد اقتصــاد گیــگ نمــود.

نکتــه آخــر راجــع بــه درماندگــی کارگــران اقتصــاد گیــگ در ایــام کرونایی اســت. ضــرورت ماندن 
در خانــه و دوری از اجتمــاع از یک ســو و عــدم محاســبه ایــن افــراد و مشــاغل در حمایت هــای 
معیشــتی از ســوی دیگــر، بــر درماندگــی ایــن شــاغان می افزایــد. رســیدگی بــه بیمــاران کرونایــی 
و تحــت درمــان قــرار گرفتــن ایــن افــراد در نظــام پزشــکی کشــور بــه صــوت رایــگان، شــاید تنهــا 

چیــزی باشــد کــه مایــه دل خوشــی آنــان باشــد.
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فصل چهارم
ونا و نظام آموزشی کر
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دانشگاه مسئول، دانشگاه غافل گیر
مجتبیجوادی
پژوهشگر هسته »حکمرانی علوم اجتماعی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

ســهم دانشــگاه ایرانــی در بهبــود مشــکات ناشــی از بحران هــا و مســائل جامعــه، چقــدر 
ــاً بــه چــه کاری می آیــد؟ پاســخ ایــن ســؤال، مــا را بــه هویــت این گونــه دانشــگاهی  اســت و دقیق
ــی،  ــران کنون ــیب های بح ــراز و نش ــم، ف ــر می بری ــه س ــه ب ــی ک ــن دوران ــود. در ای ــون می ش رهنم
ســهم یاری خوبــی در بازنمایــی ایــن هویــت خواهــد داشــت. دورانــی کــه شــفاف تر از همیشــه 
ــا مســائل مختلــف  ــا در مواجهــه ب ــد ی نشــان خواهــد داد دانشــگاه، خــودش را مســئول می دان
اجتماعــی یّکــه می خــورد و غافل گیــر می شــود. لــذا اکنــون لحظاتــی را می گذرانیــم کــه الزم 
اســت اندیشــمندان و راهبــران علــم توجــه ارزشــیابانه وافــری بــه مقولــه نهــاد علــم و دانشــگاه 
داشــته باشــند. ازاین جهــت در ادامــه قــدری بــه زمینه هــای تاریخــی و علمــی هم نشــینی علــم 
و پژوهــش و دانشــگاه بــا مفهــوم مســئولیت و مســئولیت پذیری در دنیــا خواهیــم پرداخــت تــا 

ــود. ــان تر ش ــی آس ــکان خودارزیاب ام
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پژوهشمسئول
ــوم  ــا مرح ــدم زدن ب ــن ق ــش، حی ــال پی ــه س ــدم، س ــنا ش ــوم آش ــن مفه ــا ای ــه ب ــاری ک ــن ب اولی
آقــای دکتــر قانعــی راد در دانشــگاه تربیــت مــدرس بــود. گفتگوهایــی کــه پــس از پایــان کاس هــای 
»علــم، فنــاوری و جامعــه« بــا ایشــان داشــتیم، خودشــان کاس دیگــری بودند. مرحــوم قانعی راد 
ســال های متمــادی رئیــس انجمــن جامعه شناســی ایــران و عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات 
سیاســت علمــی کشــور )شــاید اصلی تریــن اتــاق فکــر وزارت علــوم( بودند، همچنین آثــار متعددی 
در زمینــه جامعه شناســی و خط مشــی گذاری علــم تألیــف نموده انــد. لــذا فرصت هــای پــس از 
کاس، موقعیتــی عالــی بــرای خوشــه چینی از تجربّیــات ایشــان در زمینــه حکمرانــی علــم، علــوم 

اجتماعــی و انســانی بــود. ازاین جهــت، همیشــه ســؤاالتی بــرای دقایــق پــس از کاس داشــتم.

در ادامه یکی از جلســات کاس ایشــان، ســؤالی از نســبت علوم انســانی بازندگی روزمره مردم 
پرســیدم. ایشــان ســؤال مــرا بــه موضــوع و گفتمــان نونهــال »کاربردی ســازی علــوم انســانی« ربــط 
دادنــد و پاســخ مفصلــی بــرای آن دادنــد. پاســخ ایشــان بــا ایــن جملــه شــروع شــد: »ریشــه اصلــی 
مشــکل مــا ایــن اســت کــه مــا علــوم انســانی بومــی نداریــم. اگــر علــوم انســانی داشــتیم، خــودش 
کاربــردی بــود، نیــازی نداشــت مــا کاربــردی اش بکنیــم.« و تــا چنــد دقیقــه هــم توضیحاتــی ذیــل 
آن دادنــد. در میــان ایــن توضیحــات بــه مفهــوم پژوهــش و نــوآوری مســئول اشــاره کردنــد. پاســخ 
کوتــاه ایشــان، منشــأ ســؤاالت فراوانــی برایــم شــد. اگــر علــوم انســانی نداریــم، ایــن تعــداد دانشــجو 
)بیــش از نیمــی از کل دانشــجویان ایــران( بــرای چیســت؟ ایــن تعــداد دانشــگاه و رشــته های 
علــوم انســانی چــه می کننــد؟ ایــن مقــدار پــول و منابــع مــادی و معنــوی صــرف چــه می شــود؟ این 
تعــداد اعضــای هیئــت علمــی از کجــا تأمیــن مالــی می شــوند؟ این همــه تشــکیات، ســاختارهای 

مرتبــط، ارزشــیابی ها، آیین نامه هــا و ... چــه مســیری را طــی می کننــد؟

ایـن سـؤاالت هـم مزیـد بـر علـت شـدند تـا جسـتجوهایی در زمینـه مفهوم مورد اشـاره ایشـان 
یعنی پژوهش و نوآوری مسـئول داشـته باشـم. مختصراً به زمینه های شـکل گیری این مفهوم 
اشـاره می کنـم. گفتمـان »پژوهـش و نـوآوری مسـئول«1 را بـه اتحادیـه اروپـا و مخصوصـاً »افـق 
2020«2 نسـبت می دهنـد. اصلی تریـن هـدف ایـن گفتمـان، ُپرکردن شـکاف بیـن اجتماع علمی 
و جامعه اسـت. غرب مدرن مخصوصاً پس از جنگ جهانی دوم، به این مقوله ملتفت شـد که 
1.Responsible Research and Innovation
.افــقnoziroH( 0202 0202( برنامه هــای تأمیــن مالــی هســتند کــه توســط اتحادیــه اروپــا و برای حمایــت و تقویت پژوهــش در حوزه های   2

پژوهشــی اروپایــی بــه  وجــود آمده انــد.
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منابـع اختصاص یافتـه بـه علـم و پژوهـش بایـد مایـه توسـعه همـه ابعاد جامعه باشـند لـذا پای 
مداخلـه نظامـات حکمرانـی در علـم بیش ازپیـش بـاز شـد. اگرچـه زمینـه تاریخی ارتبـاط علم و 
جامعـه را می تـوان از تولـد علـم مـدرن پیگیـری کـرد ولـی ایـن مسـئله به طـور رسـمی و در قالـب 
طرح های سـاختاری و عملیاتی، از حدود سـال 2000 موردتوجه جدی اتحادیه اروپا واقع شـده 
اسـت. در آن سـال طرح اقدامی تحت عنوان »علم و جامعه«1 آغازشـده و در سـال های بعدی 
در جهـت بهبـود مشـارکت عمومـی و گفتگـوی دوطرفـه و پایـدار علـم و جامعـه بـه طـرح »علـم 
در جامعـه«2 مبـّدل شـده اسـت. نهایتاً ایـن طرح هـا بـه چارچوبی بـه نـام »چارچـوب پژوهش و 
نوآوری مسـئول« تکامل یافتند. امروز هم این چارچوب در قالب بخشـی از  افق 2020 و ذیل 

سـرفصلی تحـت عنـوان »علـم بـا و بـرای جامعه«3 پیگیری می شـود.

ــه کنشــگران  ــه ایــن معنــی اســت ک ــوآوری مســئول ب ــش و ن ــا، پژوه ــه اروپ ــان اتحادی در بی
ــا هم رونــد و  مربــوط بــه جامعــه4 در کل فرآینــد پژوهــش و نــوآوری باهــم همــکاری می کننــد ت
هــم نتایــج آن هــا بــا ارزش هــا، نیازهــا و انتظــارات جامعــه اروپایــی همســو شــوند. ایــن چارچوب 
پژوهــش و نــوآوری مســئول ابعــاد مختلفــی دارد کــه یــک بُعــد اصلــی آن حکمرانــی اســت. طبق 
ــا خط مشــی ها، قواعــد،  آنچــه در ایــن چارچــوب ذکرشــده اســت، حکمرانــی در معنــای عــام ب
فرآیندهــا و رفتارهایــی ســروکار دارد کــه روش اعمــال قــدرت را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. 
ســؤال هایی کــه انتظــار مــی رود حــوزه حکمرانــی بــرای عملکــرد بهتــر ایــن چارچــوب پاســخ 
بدهــد ازاین قــرار هســتند: کــدام خط مشــی ها، فرآیندهــا و رویه هــا می تواننــد ایــن اطمینــان 
را بدهنــد کــه پژوهــش و نــوآوری در یــک مســیر مســئولیت پذیری حرکــت می کنــد؟ چگونــه مــا 
می توانیــم مطمئــن باشــیم کــه انگیزاننده هــای مناســبی در ســطح فــردی و ســازمانی بــرای 
انجــام رفتــاری مســئوالنه وجــود دارد؟ چــه کســی بایــد شــکل و شــمایل علــم و نــوآوری در آینــده 
را مشــخص کنــد؟ و این کــه مشــورت های علمــی و ســایر شــکل های تخصــص چــه نقشــی در 

ایــن تصمیمــات ایفــا می کننــد؟5

اروپــا در عیــن  علــم در  راهبــری  کــه  ایــن توصیفــات مشــخص می شــود  بــه  توجــه  بــا   
اســتقال پژوهشــگران در تخصیــص وظایــف خودشــان،  بــه ماهیــت علــم ورزی و  توجــه 

1 .‘Science and society’
2. ‘Science in society )SiS(’
3. Science with and for Society )SwafS(
4. Societal Actors

emoh=gp?mfc.xedni/sfaws/hcraeser/ue.aporue.ce//:sptth :5  .جهت کسب اطاعات بیشتر مراجعه کنید به
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مداخله هــای ظریفــی نیــز دارد کــه یــک مــورد آن، همیــن گفتمــان پژوهــش مســئول اســت. 
یعنــی در عیــن توجــه بــه جوشــش درونــی پژوهشــگران، آن هــا را در قالــب گونه هایــی از نظــم 
بــرای ایجــاد ایــن تعــادل، هنــوز جــای  نیــز قــرار می دهــد. ولــی مکانیســم های به کاررفتــه 

ســؤال و جســتجو اســت. 1

دانشگاهمسئول
حــوزه دیگــری کــه حــول مفهوم کلی ارتباط علم و جامعه شــکل گرفته اســت، مفهوم دانشــگاه 
مســئول2 اســت. ایــن مفهــوم رهنمون هایــی بــرای دانشــگاهیان و راهبــران جامعــه دارد. اگرچــه 
آثــار علمــی فراوانــی بــه ایــن مقولــه پرداخته انــد مثــاًل در ســال 2019 کتــاب مفیــدی تحــت عنــوان 
»دانشــگاه مســئول: کاوشــی در بســتر اروپــای شــمالی و فراتــر از آن«3 چاپ شــده اســت ولــی در 
اینجــا قصــد ارائــه ایــن آثــار نیســت و به طــور مختصــر بــه ایــن ســؤال خواهیــم پرداخــت خــرد مایــه 
هم نشــینی مفهــوم مســئولیت بــا دانشــگاه چیســت و این کــه آیــا مســئولیت پذیری دانشــگاه چیــز 

جدیــدی اســت یــا بــا هویــت پدیــده دانشــگاه گره خــورده اســت؟

مســئولیت پذیری دانشــگاه همــان حســاس بــودن دانشــگاه در قبــال نیازهــا و انتظــارات 
جامعــه اســت. ولــی آیــا ایــن مســئولیت پذیری یــک مأموریــت تحمیل شــده بــه پدیــده دانشــگاه 
اســت؟ بــه نظــر می رســد پاســخ ایــن ســؤال منفــی اســت. درواقــع هیــچ گاه دانشــگاه به طــور کامــل 
مســتقل از تقاضاهــای خارجــی نبــوده اســت و حتــی تغییــرات نســل های دانشــگاهی از آموزشــی 
بــه پژوهشــی و کارآفریــن نیــز از ایــن حیــث بــوده اســت.  نقــش دانشــگاه در ســاخت جامعــه از 
دوران قرون وســطی موردبحــث اســت. دانشــگاه در آغــاز خــودش ریشــه در کلیســای مســیحی 
داشــت و مدت هــای مدیــدی هــدف آن تربیــت روحانیــون بــود. نقــش دانشــگاه در اواخــر 
قرون وســطی و اوایــل دوران مدرنیتــه قــدری تغییــر یافــت و بــا حمایــت پادشــاهان کشــورها 
مشــغول تربیــت کارمنــدان و سندنویســان بــرای بروکراســی های دولتــی شــد فلــذا آمــوزش حقــوق 

گســترش فراوانــی یافــت.

. شــواهد علمــی و عملیاتــی فراوانــی بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد کــه خــارج از محــل نــزاع ایــن یادداشــت اســت ایــن شــواهد اعــم از نــوع   1
تخصیــص منابــع مالــی، نــوع ارزشــیابی، نــوع مشروعیت بخشــی و مقررات گــذاری و ... هســتند کــه همگــی حاکــی از نــوع خــاص حکمرانــی 

علــم اســت.
2. responsible university
3. S-rensen, M. P., Geschwind, L., Keka-le, J., & Pinheiro, R. )2019(. The responsible university: Exploring the Nordic 
context and beyond. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.
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در اوایــل قــرن نوزدهــم تقاضاهــای جامعــه از دانشــگاه، آن را بــه ســمتی ســوق داد کــه انجــام 
پژوهــش در کنــار آمــوزش بــه یکــی از وظایــف اصلــی اســاتید دانشــگاه تبدیــل شــد. ایده پــردازی 
ــه  ــد ک ــال 1810( نســبت می دهن ــی )در س ــت آلمان ــه هومبول ایــن تحــول تاریخــی دانشــگاه را ب
بنابــر تقاضاهــای دولــت پروســی بــوده اســت. البتــه در ایــن دوران ادبیــات فراوانــی از قبیــل 
اســتقال و آزادی علمــی و امثــال آن مطــرح شــد کــه می خواســت دانشــگاه را از مســائل جامعــه 
بــه دور نگه داشــته و آن را در بــرج عــاج بنشــاند. ولــی رونــد صنعتی ســازی، ســرمایه داری مــدرن 
و نیازهــای فــراوان بــرای آمــوزش نیروهــای حرفــه ای بــرای بخــش دولتــی و خصوصــی در قــرن 
نوزدهــم همــه ایــن ایده هــا را کنــار زد. ایــن فشــارها حتــی موجــب ایجــاد دانشــگاه ها، دانشــکده 
یــا رشــته های مختلفــی شــد و در اکثــر نقــاط اروپــا دانشــگاه های فنــی بــرای تربیــت مهندســان 
و تکنســین ها تأســیس شــدند. ایــن رونــد تــا قــرن بیســتم و جنــگ جهانــی اول و دوم نیــز ادامــه 
داشــت و علــوم مختلــف طبیعــی و اجتماعــی در پاســخ بــه نیازهــای دولت هــا و جامعــه ایجــاد 

می شــدند. 

پــس از جنــگ جهانــی دوم، ســیر ارتبــاط دانشــگاه و جامعــه شــکل های جدیدتــری بــه خــود 
گرفــت. حکومت هــا به طــور رســمی تری وارد راهبــری و هدایــت علــم و بنــای علمــی شــدند. 
درب هــای آمــوزش عالــی بــه دلیــل جنبش هــای دموکراتیــک مختلــف به عنــوان ابــزاری بــرای 
دولــت رفــاه بــه روی مــردم بازشــده و آمــوزش عالــی وارد مرحلــه انبوه ســازی شــد. بــا توجــه بــه 
تقاضاهــای مختلــف جامعــه، شــکل های متفــاوت و متمایــزی از دانشــگاه ها بــه ظهــور رســیدند 
به طوری کــه بــا توجــه بــه مســائل هــر بــوم، غالبــاً اهــداف و روش هــای دانشــگاه های یــک بــوم 
ــًا  بــا بــوم دیگــر متفــاوت شــدند. ایــن قــرارداد اجتماعــی بیــن دانشــگاه و جامعــه و دولــت دائم
ــر منافــع متنــوع و گســترده  ــه همیــن دلیــل دانشــگاه تحــت تأثی ــوده اســت و ب ــر ب در حــال تغیی
ذی نفعــان مختلــف خواهــد بــود. بنابرایــن مســئولیت پذیری دانشــگاه در هــر دوره تکاملــی بــا 
ــه خــود گرفتــه اســت. قــدر  ــه تقاضاهــای جامعــه در آن دوران، شــکل های مختلفــی ب توجــه ب
متیّقــن همــه ایــن دوران هــا ارتبــاط وثیــق علــم و جامعــه بــوده اســت و به نوعــی هویــت دانشــگاه 

بــا تقاضاهــای جامعــه گره خــورده اســت.
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برایاآلنچهکنیم؟
هنگامــه بحران هــا کــه نظم هــای روزمــره رنــگ می بازنــد، می توانــد بســتری حاصلخیــز 
بــرای کاشــتن بــذر تغییــر باشــد. اگــر در ایــن تغییــرات جهانــی فعاالنــه وارد شــویم می توانیــم در 
دوران پســاکرونا نســخه ای بــرای ایــران اســامی داشــته باشــیم وگرنــه بایــد در برابــر نظم هــای 
اســتکباری منفعــل باشــیم. یــک گام مهــم در ایــن تغییــر متوجــه اندیشــمندان اســت کــه روی 
چنــد ســؤال بیندیشــند و آن را بــا جامعــه علمــی و بدنه خط مشــی گذاری کشــور در میــان بگذارند، 
ســؤاالتی از ایــن قبیــل کــه: ســهم دانشــگاه در صــف کشــیدن غربی هــا در مقابــل مغازه هــای 
اســلحه فروشــی چقــدر بــوده و از طــرف دیگــر ســهم دانشــگاه ایرانــی در رزمایــش کمک هــای 
مؤمنانــه چقــدر بــوده اســت؟ دانشــگاه بــه چــه کار جمهــوری اســامی می آیــد؟ چگونــه پژوهــش 
بــا ماهیــت نــرم و دانشــگاه بــا ماهیــت ســاختاری سســت پیوند و شــبکه ای خــود بــا انتظــارات و 

تقاضاهــای بیرونــی بــا ماهیــت ســخت و عجــول گــره می خــورد؟ 

الزم اســت راهبــران علــم نیــز صحنــه تعامــل علــم و جامعــه را به خوبــی ببیننــد و آن را مســتند 
ــوان ریشــه بی اعتمادی هــا وعــدم  ــا امــکان ارزشــیابی فراهــم شــود. از ایــن طریــق می ت کننــد ت
هم فهمی هــای موجــود در بیــن نهــاد علــم و جامعــه را به خوبــی توصیــف کــرد و در جهــت 

خشــکاندن آن هــا گام برداشــت. 
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از هوشمند سازی مدارس تا سامانه شاد
علیقربانی
پژوهشگر هسته »تعلیم و تربیت« مرکز رشد
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

هوشــمند ســازی مــدارس عنوانــی اســت کــه سال هاســت بــر ســر زبان  هــا افتــاده. یــادم هســت 
در دوره دبیرســتان یکــی از دوســتانمان بــرای برگــزاری بعضــی فوق برنامه   هــا خیلــی تــاش کــرد 
ــرای پخــش کلیپ  هــا اســتفاده کنیــم  و مدرســه ایــن  ــه ب مدرســه ویدئوپرژکتــوری تهیــه کنــد ک
هزینــه را نکــرد. امــا ســه چهــار ســال بعــد ایــن چیزهــا در همــان مدرســه بــه امــری متــداول تبدیــل 
شــد و خیلــی زود همــه کاس  هــای درس بــه تختــه هوشــمند و تجهیــزات مفصــل دیگــری 
همچــون ویدئو پرژکتــور و لپ تــاپ و وســایل جانبــی دیگــر مجهــز شــد. هوشــمند ســازی اکنــون 
بــه خواســت ه ای سراســری تبــدل شــده و همــه ســاله چندین میلیــارد از بودجــه آموزش وپرورش 

صــرف هوشــمند ســازی کاس  هــای سراســر کشــور می  شــود.

ایــن خواســته گســترده و البتــه بودجه  هــای ســنگین هزینــه شــده و بودجه  هــای ســنگینی 
کــه در آینــده صــرف آن خواهــد شــد، بــرای وزارتخانــه ای مثــل آموزش وپــرورش کــه متأســفانه 
ــدارد )جــز حقــوق  ــگاه خاصــی ن وزیــرش در کابینــه و ردیــف بودجــه  اش در بودجــه ســاالنه جای
ــد بــه جهــت هزینه-فایــده، فرصت هــای  ــاً بای معلمــان کــه آن هــم گریزناپذیــر اســت!( قاعدت
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بی نظیــری را بــرای مــدارس بــه همــراه داشــته باشــد. امــا وقتــی بــه واقعیــت ماجــرا نــگاه می کنیــم 
ــا آنچــه از دور بــه چشــم می  آیــد تفــاوت جــدی دارد. تجربــه  مســئله به گونــه ای دیگــر اســت و ب
نشــان می دهــد تختــه و تجهیــزات هوشــمند بــه جهــت کاربردهــای گســترده  ای کــه می توانــد 
داشــته باشــد اســتفاده آن چنانــی در مــدارس نــدارد و نهایتــاً آنچــه اســتفاده می  شــود همــان 
ــو پرژکتــور هــم در همــه  ــازه خــود ویدئ ــه قابلیــت پخــش کلیــپ دارد. ت ویدئوپرژکتــوری اســت ک
کاس  هــا کاربــرد نــدارد و بســیاری از دروس ترجیــح می  دهنــد از تختــه وایــت بــرد کاس اســتفاده 

ــه نظــر می  رســید!  ــود برایشــان دل نشــین تر هــم ب ــر تخته ســیاه و گــچ ب کننــد و شــاید اگ

طــرح ایــن مســئله از بــاب بازگشــت بــه گذشــته و کنــار گذاشــتن تکنولــوژی و حرف  هایــی 
ازاین دســت نیســت، بلکــه هــدف اصلــی طرح  افکنــی مســئله  ای در آینــده اســت کــه از همیــن 
ــت  ــرای درک درس ــر ب ــه  ای بی  نظی ــا تجرب ــرای کرون ــر. ماج ــه ای دیگ ــا به گون ــذرد ام ــق می  گ طری
ایــن مســئله بــود کــه بایــد پیش تــر بــه آن می  اندیشــیدیم و اکنــون در شــرایط اضطــرار بــا آن 
روبــه رو شــدیم. در ماجــرای کرونــا مدرســه و دانش  آمــوزان به شــدت نیازمنــد ارتبــاط بــا هــم بودنــد 
و این گونــه توقــع می رفــت کــه هزینه  هــای هوشــمند ســازی مــدارس باالخــره در ایــن شــرایط 
ــای از ایــن نیــاز را برطــرف نکــرد و تختــه هوشــمند از  ــزار هوشــمند ســازی ذره  ــد؛ امــا اب ــه کار آی ب
کارکــرد محــدودی کــه در روزهــای عــادی مدرســه داشــت نیــز بی اســتفاده  تر شــد. البتــه ایــن بــه 
ــاً دغدغــه ارتبــاط بــا  معنــای قطــع ارتبــاط مدرســه بــا دانش  آمــوزان نبــود بلکــه اگــر معلمــی واقع
ــد در جهــان تکنولوژیــک امــروز راه  هــای ایــن ارتبــاط  دانش آمــوزان خــود را  داشــته باشــد می توان

را پیــدا کنــد. 

هوشــمند ســازی مــدارس بــا یــک نــگاه تکنیکــی و فنــی یــا در واقــع نیــازی در حــوزه تکنولــوژی 
آموزشــی مطــرح شــد درحالی کــه طــرح ایــن مســئله از ایــن منظــر به کلــی اشــتباه بــود. مــا شــبه نیــاز 
را به جــای نیــاز اصلــی و اصیــل گرفتیــم و همیــن مســئله باعــث ره بــردن بــه بی راهــه شــد. شــبه 
نیــازی کــه بــه نیــاز اصلــی تبدیل شــده -و البتــه محــدود بــه حــوزه آمــوزش یــا فقــط محــدود بــه 
ایــران نیســت- عطــش ســیری ناپذیر تکنولــوژی اســت بــدون توجــه بــه نیــازی کــه آن تکنولــوژی 
قرار اســت پاســخگوی آن باشــد. همه تکنولوژی  هایی ازاین دســت که در هوشــمند ســازی به کار 
گرفتــه شــد، تکنولوژی  هــای ارتباطــی اســت و درواقــع نیــاز اساســی کــه بایــد بــه آن می اندیشــیدیم 
و بــرای آن راه  هــای درســتی در دنیــای امــروز ایجــاد می کردیــم، نیــاز ارتباطی بود. مســئله، مســئله 
زبــان و ارتبــاط اســت نــه مســئله تکنولــوژی آموزشــی، و تکنولــوژی بایــد راه برطــرف کــردن ایــن 
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نیــاز را همــوار نمایــد. تکنولــوژی فــارغ از مداخــات تصنعــی و بی بن و ریشــه مــا در امــر هوشــمند 
ســازی، بــه واقــع هوشــمندانه بــه ایــن نیــاز پاســخگو بــود و ایــن پاســخ گویی در قالــب گســترش 
ــه  ــود ک ــرعت و ... ب ــت پرس ــی، اینترن ــه خانگ ــا و رایان ــمند، تبلت  ه ــی ه ای هوش ــتفاده از گوش اس
آموزش وپــرورش یــک ریــال هــم بــرای آن هزینــه نکــرده اســت امــا بســیار کارآمدتــر از تخته  هــای 
هوشــمند و تجهیــزات گران قیمــت مــدارس کار کــرد. حقیقــت آن اســت کــه تکنولــوژی و فضــای 
مجــازی به طــور انــدام وار در حــال پیشــبرد مســیر خــود اســت و نه تنهــا پاســخ گوی نیازهــای 
ارتباطــی مــردم در ســطح جهــان بلکــه آفریننــده نیازهــای نویــی اســت کــه پرداختــن بــه آن نیــز 

مســئله  ای دیگــر اســت.

به هرحــال هــدف اصلــی توجــه نمــودن بــه ایــن نیــاز و شــبه نیازی بود که در مســئله هوشــمند 
ســازی خلط شــد و الزم بود قبل از ورود از بســتر تکنولوژیکی، از حوزه  مســئله شناســی و اندیشــه 
درســت در مســئله بــه آن بپردازیــم. نیــاز اصلــی همان گونــه کــه گفتیــم نیــاز ارتباطــی اســت و ایــن 
نیــاز در دو قالــب بســترهای متنــوع ارتباطــی و همچنیــن ارتبــاط از راه دور مطــرح اســت. نیــاز بــه 
ارتبــاط از راه دور مدت  هــای طوالنــی اســت کــه فکــر بشــر را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. اگــر از 
گوشــی  های هوشــمند امــروزی بــه عقــب برگردیــم و بــه ارتبــاط اینترنتــی محــدود در رایانــه، و 
پیــش از آن تلویزیــون ، رادیــو، تلفــن و تلگــراف برگردیــم می بینیــم همــه این هــا در پــی نیــازی 
واحــد کــه شــکل بســیط آن در انتقــال پیــام خاصه می  شــود نهفتــه و این همان نیاز شــکل گیری 
زبــان اســت. ســیر مجــدد از شــکل  گیری اولیــه زبــان بــه وضــع فعلــی، و ایجــاد نیــاز بــه انتقــال 
خواســته  های زبانــی و فرهنگــی رفته رفتــه مــا را بــه گوشــی  های هوشــمند و تکنولوژی هــای نویــن 
امــروز می رســاند. امــروز در قرنطینــه خانگــی  نیــز ایــن نیــاز بــه شــکل جهانــی بــروز و ظهــور یافــت. 
هم اکنــون بــر اســاس آمارهــای یونســکو1 بیــش از 90 درصــد محصلیــن بــا شــرایط تعطیلــی مراکــز 
آموزشــی روبــه رو شــده  اند و مــا بــا نیــاز بــه انتقــال از راه دور پیام  هــای زبانــی و فرهنگــی و آموزشــی 
بیــش از هــر روزگار دیگــری مواجــه هســتیم2. خــب اگــر نیــاز ایــن اســت، بــا توجــه درســت بــه ایــن 
نیــاز شــاید می توانســتیم پاســخگویی بهتــری بــه آن داشــته باشــیم و بســترهای بهتــری را بــرای 
آن فراهــم نماییــم. مثــالً در منطقــه  ای کــه عموم مردم گوشــی هوشــمند در دســت دارند، پاســخ 
ــا منطقــه  ای کــه مــردم دسترســی بــه ایــن امکانــات ندارنــد، متفــاوت خواهــد بــود.  ایــن نیــاز ب
1. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
2  . البتــه خــود ایــن نیــاز هــم کــه مــا اســاس شــکل گیری و اســتفاده از تکنولوژی هــای ارتباطــی دانســتیم در شــرایط جامعــه مــدرن و ضــرورت 
اســتمرار آمــوزش مطــرح اســت، اگــر نــه در جوامــع ســنتی هرگــز اتفاقــی مثــل کرونــا چنیــن نیــازی را بــروز نمی ــداد. ایــن مســئله کــه خــود ایــن 

نیــاز نیــازی حقیقــی و اصیــل اســت، مســئله دیگــر اســت کــه توضیــح و تفصیــل خــاص خــود را می طلبــد.
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پــس شــاید بــرای دانش  آمــوز تهرانــی و اصفهانــی و تبریــزی و دیگــر شــهرهای بــزرگ می شــد از 
قبــل بــه ارتبــاط در شــبکه  های اجتماعــی و ســایت و امثال هــم فکــر کــرد. و البتــه بــرای دانــش-
 آمــوز عشــایری کــه شــاید تنهــا ابــزار در دسترســش رادیــو باشــد کــه احتمــاالً موج  هــای محــدودی 
را دریافــت می کنــد، می  توانســتیم بــه برنامــه رادیویــی متناســب بپردازیــم. امــا آنچــه در ایــن 
شــرایط دوبــاره تجربــه کردیــم همــان تجربــه هوشــمند ســازی مــدارس بــود کــه بــدون توجــه بــه 
ــم  ــاً طلــب اســتقرار بســتر تکنولوژیــک، ســامانه شــاد را بــرای سراســر ایــران َعلَ نیــاز واقعــی و صرف
ــت  ــف اس ــتان های مختل ــاد در اس ــامانه ش ــام س ــدی  ثبت ن ــاوت ج ــان گر تف ــا1 نش ــم. آماره کردی
به گونــه ای کــه در اســتان تهــران نزدیــک بــه نیمــی از دانش  آمــوزان در ایــن ســامانه ثبت نــام 
کرده  انــد امــا در سیســتان و بلوچســتان ایــن آمــار کمتــر از 7 درصــد اســت. فــارغ از این کــه در خــود 
تهــران و شــهرهای بــزرگ ایــن ســامانه چقــدر بــه کار می  آیــد، ایــن آمــار نشــانگر تــوان تکنولوژیــک 
ــی  ــاًل مبتن ــوزش از راه دور کام ــت. آم ــان اس ــی در دسترس ش ــترهای ارتباط ــوزان و بس دانش  آم
ــدام واری اســت کــه در عمــوم جامعــه محلــی از معلــم و  ــر بســترهای تکنولوژیــک و ارتباطــی ان ب

ــد. ــا هــم فراهــم می  نمای ــان را ب دانش آمــوز گســترش یافته و امــکان ارتبــاط آن

بررســی داده  هــای جهانــی نیــز ایــن مســئله را به خوبــی نشــان می دهــد کــه آمــوزش دوره کرونــا 
در کشــورهای مختلــف بیــش از وابســتگی بــه امکانــات دروِن مدرســه، وابســته بــه امکانــات 
تکنولوژیکــی درون خانــه اســت. کشــورهای آفریقایــی عمومــاً بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه 
ــرای خانواده  هــا از آمــوزش رادیویــی و تلویزیونــی  ــاال بــودن هزینــه آن ب ــا ب اینترنــت پرســرعت ی
اســتفاده می  کننــد. در برخــی کشــورها مثــل کشــور خودمــان آمــوزش برخی مناطق بیشــتر متکی بر 
گوشــی  های هوشــمند اســت و در برخــی دیگــر از کشــورها بــه دلیــل دسترســی عمومــی بــه لپ تــاپ 
یــا امــکان امانــت ســپاری عمومــی لپ تاپ  هــای آموزشــی، برنامــه مدرســه از بســترهای متنوع  تــری 
ادامــه یافتــه اســت2. بــر اســاس همیــن تمایــزات، یونســکو در فهرســت کــردن پاســخ های ممکــن 

بــه آمــوزش از راه دور 10 حــوزه متفــاوت را نــام می  بــرد3:

1-منابع پشتیبانی روانشناسی

2-سیستم های مدیریت یادگیری دیجیتال

3-سیستم های طراحی شده برای گوشی های همراه ساده

1 . http://www.pana.ir/newsprint?id=1036894
2 . https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
3 . https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
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4-سیستم های با کارکرد آفاین قوی

5-پلتفرم های دوره های آموزشی آناین

6-محتوای یادگیری خودآموز

7-اپلیکیشن های کتاب خوان گوشی همراه

8-سیستم های پشتیبانی کننده ارتباط ویدئوئی زنده

9-ابزارهای تولید محتوای آموزشی دیجیتال برای معلمان

10-سایر پلتفرم ها در زمینه آموزش از راه دور

ــزار،  ــرد و تهیــه و نصــب آن اب ــا هزینــه ک ــه ب ــزار صــرف نیســت ک ــوژی در دنیــای امــروز اب تکنول
نیازهایــی کــه مــا حتــی یک بــار به درســتی بــه آن هــا فکــر هــم نکردیــم را برطــرف کنــد. تکنولــوژی 
در دنیــای امــروز حیثــی از زندگــی اســت کــه مــدام در حــال تغییــر و تحــول و غلبــه خــود بــر زندگــی 
اســت. در آینده ــای نه چنــدان دور همــه معلم  هــا امــکان پخــش تصاویــر بــزرگ ویدئوپرژکتــوری را 
از گوشــی هوشــمند خــود -یــا ابزارهــای شــخصی دیگــر-  بــر روی دیــوار کاس خواهنــد داشــت و مــا 
در همــان زمــان هــم همچنــان در حــال نصــب ویدئوپرژکتــور ســقفی و تختــه هوشــمندی هســتیم 
ــرای طرح  افکنــی آینــده  فهــم  ــده خواهــد شــد.  افــق اول مــا ب ــا آن موقــع غیرهوشــمند خوان کــه ت
ایــن مســئله و همراهــی درســت بــا آن اســت کــه دخــل و تصــرف تصنعــی و تحمیلــی و غیــر اندیشــه 
شــده -همچــون رونــد هوشــمند ســازی مــدارس و ســامانه شــاد- خــودداری کنیــم و بــا توجــه بــه 
فضایــی کــه خــود تکنولــوژی در مناطــق مختلــف بــرای خــود گشــوده - کــه در یــک جــا اســتفاده از 
گوشــی هوشــمند و اینترنت پرســرعت اســت و درجایی دیگر شــاید فقط رادیو باشــد- به نیازهای 
خــود در حــوزه آمــوزش و مدرســه و ارتبــاط از راه دور پاســخ دهیــم. در ایــن افــق، عــاوه بــر شــناخت 
بســترهای ارتباطــی در دســترس عمــوم مــردم )کــه البتــه بســته بــه منطقــه متفــاوت خواهــد بــود( 
قطعــاً نیــروی انســانی فهیــم و توانمنــد حــرف اول را خواهــد زد. نیــروی انســانی کــه اواًل دلســوز و 
دغدغه  منــد و آگاه بــه بســترهای متــداول ارتباطــی پیرامــون خــود باشــد و عــاوه بــر آن توانمنــدی 
مدیریــت رویدادهــای پیش  بینــی ناشــده را نیــز دارا باشــد. و امــا افــق دومــی کــه بایــد بــه امکانــات 
آن اندیشــید، گــذر از فضــای غلبــه تکنولــوژی اســت کــه البتــه ایــن مســئله به مدرســه برنمی  گــردد و 

در حــد تذکــر و در پــس ذهــن داشــتن آن در فضــای فعلــی کفایــت می  کنــد.



169

و  مکانیکــی  ســبک  بــه  نــوآوری  و  مجــازی  آموزش وپــرورش  کرونــا، 
ی مــه ا بخش نا

امیرحسینغفاری
پژوهشگر مرکز رشد
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

بررســی ســیر تحــول نظــام جدیــد آموزش وپــرورش ایــران نشــان می دهــد کــه انطبــاق اجتماعی 
نوآوری  هــا در بازســازی و اصــاح ایــن نظــام، آن چنــان مدنظــر نبــوده اســت و بیشــتر، نوآوری هــا 
ــوآوری  ــه نظــام آموزشــی تحمیل شــده اند. گویــی ن ــر بدن ــه روش بخش نامــه ای و دســتوری، ب ب
قطعــه ای از یــک دســتگاه مکانیکــی اســت کــه به راحتــی بــا قطعــه فرســوده تعویــض می شــود. لــذا 
در مــوارد زیــادی، میــزان موفقیــت نــوآوری در ورود به مدرســه، کاس و فرایند یاددهی- یادگیری 

دانش آمــوزان، کــم بــوده و گاهــی هــم بــا شکســت مواجــه شــده اســت.1

بحران هــا، مخمصه هــا و تنگناهــا گاه بــرای بشــر به مثابــه جهشــی ژنتیکــی او را ســال ها 
بــه جلــو برده انــد و بشــر از ایــن رهگــذر بــه تجربــه امــوری دســت زده کــه ســال ها در طلــب آن 
بــوده اســت. در قــرن بیســت و یکم ســازمان ها نیــز همچــون افــراد از ایــن الگــو بــرای بازســازی، 
توانمندســازی و چابــک ســازی خــود بهــره برده انــد و نمونــه آن، نحــوه مواجهــه شــرکت های 

1. حسنی، محمد )5831(. الگویی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزش و پرورش ایران، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 51.
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بــزرگ بــا رکــود اقتصــادی ســال 2008 می باشــد.1

کرونــا بــرای نظــام آموزش وپــرورش کشــورمان مســئله ای دیگــر اســت کــه از وجوهــی بــا 
ســیل، زلزلــه و آلودگــی هــوا متمایــز اســت. کرونــا همــه نظــام آموزشــی را دربرگرفــت و افــزون بــر 
دانش آمــوزان و خانواده هــا، ایــن بــار اولیــای مدرســه را نیــز درگیــر کــرده اســت. فضــای آموزشــی 
امــن در شــرایط کرونایــی وجــود نــدارد و امــکان حضــور آموزشــی رو درو در ایــن موقعیــت فراهــم 

نیســت.2

ــت  ــام آن اس ــال انج ــی در ح ــوزش الکترونیک ــوص آم ــرورش در خص ــروز آموزش وپ ــه ام  آنچ
آزمــون عملیاتــی تجربــه نشــده ای اســت کــه البتــه بایــد پیش تــر به محــک آزمون نهاده می شــد. 
امــا در ایــن خصــوص دو نکتــه وجــود دارد کــه تجربــه مواجهــه نظــام آموزشــی بــا وضعیــت 
کرونایــی و ارائــه آمــوزش الکترونیکــی در کشــور را بســیار پراهمیــت جلوه می دهــد و ضــروری 
اســت متولیــان وزارت آموزش وپــرورش آن را دریابنــد: نخســت آن کــه وزارت آموزش وپــرورش 
بــا توجــه بــه فراگیــری کرونــا در کشــور و طوالنــی بــودن احتمالــی زمــان حضــور آن، بایــد از ایــن 
فرصــت بهــره کافــی را ببــرد تــا بتوانــد به مثابــه جهشــی ژنتیکــی بــه چابــک ســازی نظــام اداری و 
ارائــه خدمــت در شــرایط حــاد بپــردازد و دوم آن کــه، حضــور بخــش خصوصــی در ارائــه خدمــات 
آموزشــی الکترونیکــی در صــورت غفلــت نظــام آموزش وپــرورش رســمی بــا توجــه بــه »کنکــور 
زدگــی« بخــش خصوصــی می توانــد جایــگاه حاکمیتــی نهاد مدرســه را به چالش بکشــاند.3 ســوم 
ــا نــگاه دســتوری و بخشــنامه ای بــدون در نظــر گرفتــن ابعــاد همه جانبــه اقدامــات،  این کــه، ب
ــه  ــور فعاالن ــرورت حض ــوارد، ض ــن م ــود. ای ــدوار ب ــی امی ــر اقدام ــوب ه ــج مطل ــه نتای ــوان ب نمی ت

وزارت آموزش وپــرورش را بیش ازپیــش آشــکار می ســازد.

اســتفاده از آموزش  هــای مجــازی در تعطیــات طوالنی مدتــی که براثر شــیوع ویــروس کرونا به 
مــدارس تحمیــل شــد فصــل جدیــدی از آموزش هــا را رو بــه مــدارس کشــور گشــود، آموزش هایــی 
کــه در برخــی از کشــورها سال  هاســت اجــرا می شــود امــا در کشــور مــا تجربــه جدیــدی اســت و در 

تعطیــات اخیــر بــرای نخســتین بار به صــورت گســترده تجربــه شــد.

البتــه پیش ازایــن و در دوران جنــگ، تجربــه آمــوزش تلویزیونــی دانش آمــوزان را داشــتیم و 
ایــن بــار بــا تحمیــل تعطیــات طوالنی مــدت یک بــار دیگــر از ظرفیــت تلویزیــون بــرای آمــوزش 
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دانش آمــوزان اســتفاده شــد و البتــه در کنــار آن فضــای مجــازی نیــز بستری شــده اســت تــا معلمــان 
بــه آمــوزش مجــازی دانش آمــوزان بپردازنــد.

در آموزش الکترونیک محتوا و روش آموزش خیلی مهم است چراکه هرکدام از دانش آموزان 
تفاوت هــای خــاص خــود را دارنــد و این کــه یــک شــبکه ایجــاد کنیــم و دانش آمــوزان در آنجــا 
حضــور پیــدا کننــد و تصــور کنیــم آمــوزش الکترونیــک اتفــاق افتــاده، ســاده انگارانه اســت. بایــد 
بــه تفاوت هــای کــودکان و نوجوانــان توجــه کــرد و محتــوای ارائه شــده و روش آمــوزش بــه شــیوه 
ــت  ــاز اس ــرایطی نی ــن ش ــد. در چنی ــش کن ــل و واکن ــه تعام ــوز را وادار ب ــه دانش آم ــد ک ــی باش تعامل
متخصصــان کنــار هــم بنشــینند و کار را پیــش ببرنــد تــا نتیجــه بهتــری دریافــت شــود و از کارهــای 

شــتاب زده جلوگیــری شــود.

ازآنجاکــه بلــوغ اجتماعــی دانش آمــوزان بــا حضــور در کنــار هــم رخ می دهــد آمــوزش مجــازی 
ــرای  ــا ب ــد ام ــل نمی کن ــی را حاص ــوغ اجتماع ــت و بل ــب نیس ــی مناس ــیوه های تربیت ــاظ ش ــه لح ب
شــرایط اضطــرار چــاره ای نداریــم و بایــد پیوســت های تربیتــی و فرهنگــی هــر طرحــی را مدنظــر 

قــرار دهیــم.

امیــل دورکیــم، یکــی از دالیــل بحرانــی و آنومیک شــدن جامعــه را ســرعت ناگهانــی تغییــرات 
اجتماعــی می دانســت. پیامدهــای ناشــی از شــیوع کرونــا ازلحــاظ ســرعت تغییــرات اجتماعــی در 
تاریــخ وقایــع آدمــی بی نظیــر می نمایانــد، پدیــده ای کــه سراســر جهــان را درنوردیــده و ملت هــا و 

دولت هــا را درگیــر خــود ســاخته اســت.

بر این اســاس ســرعت در مواجهه با کرونا عنصر کلیدی محســوب می شــود، ســرعتی که ناشــی 
از تکــرار و تمریــن و پیــش آمادگــی خــرده نظام هــا باشــد. آنچــه کــه مــا در ایــران مشــاهده می کنیــم، 
نمایشــی از ســرعت اســت کــه بــر اســاس تعریــف آن را تکانش گــری می نامنــد؛ طبــق تعریــف 
فرهنــگ کمبریــج، تکانش گــری نشــان دادن رفتــاری اســت کــه در آن فــرد به طــور ناگهانــی و بــدون 
برنامه ریــزی و درنظرگرفتــن تأثیراتــی کــه ممکــن اســت آن رفتــار داشــته باشــد کارهــا را انجــام دهــد.1

مارتیــن هایدگــر در مقالــۀ »پرســش از تکنولــوژی« بیــان می کنــد: »اگــر تکنولــوژی را امــری 
خنثــی تلقــی کنیــم، بــه بدتریــن صــورت تســلیم آن خواهیــم شــد…«. رفتــار تکانشــی مســئولین 
آموزش وپــرورش پیش تــر پرچــم ســفید تســلیم در برابــر تکنولــوژی را بــه اهتــزاز درآورده بــود، چــه 

. صفــی خــان پــور، فــرزاد )9931(. آموزش وپــرورش یــک  نــوع آرمانــی از دانش آمــوز را در نظــر گرفتــه کــه بــه فضــای مجازی دسترســی دارد:   1
پایــگاه خبــری رب-اخبــار علــوم تربیتی
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آن هنــگام کــه الکترونیزه کــردن مــدارس را بــا نــام هوشــمند ســازی بــر جهــان نمادیــن ایرانیــان 
تحمیــل نمودنــد و چــه اکنون کــه بــدون درنظرگرفتــن نظــرات متخصصان حوزۀ فضــای مجازی 
و متخصصــان علــوم تربیتــی در حــال تحمیــل آن بــر معلمــان، دانش آمــوزان و اولیــاء هســتند.1

آمــوزش مجــازی نگران کننــده اســت بحــث یادگیــری دانش آمــوزان و  آنچــه در جریــان 
ــی  ــای تلویزیون ــت آموزش ه ــخص نیس ــی مش ــت؛ یعن ــازی اس ــای مج ــی فض ــات تربیت ماحظ
یــا مجــازی تــا چــه انــدازه بــه تعمیــق یادگیــری دانش آمــوزان منجــر می شــود و چــه تأثیــرات 
ــد ایفــا کنــد و همچنیــن نظــام بخش نامــه ای  ــا مثبتــی در تربیــت دانش آمــوزان می توان ســوء ی
ــی و  ــدارس، کارآی ــوزان و م ــان، دانش آم ــا معلم ــد ب ــتمر و هدفمن ــل مس ــدون تعام ــتوری ب و دس

اثربخشــی مطلــوب را نــدارد. 

آموزش مجازی بخش نامه ای و نقدی بر وضع موجود اشاعه نوآوری در آموزش وپرورش

بــا توجــه بــه شــیوه مدیریتــی موجــود آموزش وپــرورش کــه کامــاًل متمرکــز اســت، نوآوری هــا 
از طریــق دســتورالعمل یــا شــیوه نامه، بــه ســطوح پاییــن تشــکیات ابــاغ می شــوند. شــاید بتــوان 
گفــت کــه در نظــام آموزشــی ایــران الگــوی رایــج در اشــاعه نــوآوری الگویــی اســت کــه در آن چهــار 

مرحلــه زیــر قابل تشــخیص اســت:

1-انتخاب و گزینش نوآوری )تصمیم گیری(

2-تبدیل نوآوری به دستورالعمل یا شیوه نامه )انطباق با تشکیات(

3-ارسال و اباغ دستورالعمل )ارتباط با سطوح زیردست(

4-اجرا توسط زیردستان

ــا توجــه بــه تمرکــز شــدید در تصمیم گیــری، شــبیه "نصــب کــردن" یــک قطعــه  ایــن الگــو، ب
ــه اســت. چنیــن تصــور می شــود  ــا خــط تولیــد یــک کارخان مکانیکــی در یــک سیســتم مــادی ی
کــه جــذب نــوآوری در بدنــه نظــام، شــبیه تغییــر قطعــه ای از یــک دســتگاه مکانیکــی اســت. بــه 
ســخن دیگــر، نوعــی تفکــر مهندســی در عقبــه ایــن الگــو وجــود دارد کــه در آن، بخش هایــی 
دیگــر،  بخــش  و  می شــوند  محســوب  تصمیم هــا  مجــری  و  نــوآوری  اســتفاده کننده  تنهــا 
تصمیم گیرنــدگان هســتند کــه در ســطوح بــاالی نظام قــرار دارند. در ایــن الگو، تصمیم گیرندگان 
مشــخص می کننــد کــه چــه چیزی باید تغییر کنــد و مجریان، نقش چندانــی در تصمیم گیری ها 
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ندارنــد. معلمــان کــه عمدتــًا مجریــان تصمیم هــا هســتند، ناتــوان تلقــی می شــوند و دخالــت در 
ــر،  ــه نظــر آیزن ــد. ایــن الگــوی اشــاعه، الگویــی مکانیکــی و ب ــه تصمیم گیری هــا را ندارن این گون

ناقــص اســت و بــرای محیط هــای آموزشــی مناســب نیســت.1

می تــوان گفــت، الگــوی یادشــده، مبتنــی بــر تصویــری جبرگرایانــه از انســان اســت، کــه در 
آن تولیدکننــده محــور و به زعــم خــود دارای تمامــی شــرایط اســتقرار نــوآوری اســت کــه گویــی 
می خواهــد قطعــه ای را در بدنــه نظــام تعویــض یــا نرم افــزاری جدیــدی را در رایانــه نصــب کنــد. 

ــه ســبب نبــود ارتبــاط صحیــح بیــن اســتفاده کننده )مجــری( و تولیدکننــده  در ایــن الگــو، ب
)تصمیم گیرنــده(، ماحظــات جامعه شــناختی و روان شــناختی اشــاعه، یــا بــه عبــارت دقیق تــر، 
اســتلزامات انطبــاق اجتماعــی نــوآوری نادیــده گرفتــه می شــود. درنتیجــه رونــد اشــاعه، مســتعد 
ــان  آســیب می گــردد. یکــی از ایــن آســیب ها کــه در فرآینــد اشــاعه پدیــد می آیــد، نرســیدن مجری
بــه درک صحیــح و درســت از پیــام و محتــوای نــوآوری اســت. ایــن درک ناصحیــح، از نگــرش 
منفــی مجریــان نســبت بــه تصمیم گیرنــدگان ناشــی می شــود. نگــرش یادشــده، بیشــتر بــه ســبب 
ــی اســتفاده کنندگان نــوآوری ایجــاد می شــود.  ــاد بیــن ایــن دو جریــان و موضــع انفعال فاصلــه زی
الگــو رایــج بــه ســبب فقــدان نظــام ارتباطــی قــوی و قدرتمنــد و نبــود پشــتیبانی از طــرف مجریان، 

بــا مشــکات جــدی روبــه رو اســت.

ایــن وضعیــت، موجــب اســتحاله، نــوآوری در جریــان اشــاعه و اســتقرا آن می شــود. البتــه 
نــوآوری در جریــان اشــاعه، پیــدا می کنــد، تفــاوت دارد؛ زیــرا در  بــا تغییراتــی کــه  اســتحاله، 
تغییــرات، مجریــان بــرای انطبــاق و ســازگار کــردن نــوآوری بــا شــرایط محیطــی اشــاعه، وارد عمل 
می شــوند و پویایــی بیشــتری بــه آن می بخشــند. ایــن عمــل نشــان از فهــم درســت مجریــان از 
نــوآوری دارد. درســت برخــاف آن، در اســتحاله نــوآوری، دو ویژگــی دیــده می شــود کــه بــه ضعــف 

و نقــص در اشــاعه منجــر می شــوند: یکــی ســطحی نگری و دیگــری کاهــش گرایــی.

1-سطحی نگری

یعنــی یــک نــوآوری بــاارزش و مهــم، بــه قالبــی خشــک و بی اثــر در حــد اجرای رســمی یــا ابزاری 
لوکــس و تجملــی بــرای مدیــران تبدیــل می شــود. ایــن اســتحاله، بــه ســبب درگیــری یــا مشــارکت 
خاقانــه معلــم و مدرســه در نــوآوری نیســت، بلکــه کامــاًل برعکــس، به ســبب درگیر نشــدن معلم 

1  حسنی، محمد )5831(. الگویی برای اشاعه نوآوری در نظام آموزش و پرورش ایران، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 51.
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بــا نــوآوری اســت. در محیط هــای ســازمانی بســیار بوروکراتیــک بــا مدیریــت متمرکــز، ایــن پدیــده 
بیشــتر رخ می دهــد.

2-تقلیل گرایی

فروکاســتن، درواقــع فرآینــدی ذهنــی اســت کــه در آن، وجــه یــا وجوهــی از یک پدیــده، تمامی 
پدیــده به حســاب می آیــد و وجــوه دیگــر آن کــه شــاید اهمیــت زیــادی داشــته باشــند، نادیــده 
گرفتــه می شــود. همیــن خطــای فکــری اســت کــه بــه آن "مغالطــه کنــه و وجــه" می گوینــد. ایــن 
نــوع مغالطــه، در جریــان اشــاعه گروهــی از نوآوری هــا کــه بــه لحــاظ ذهنــی، اندکــی پیچیدگــی 
دارنــد، بــه ســبب درک و فهــم نادرســت اســتفاده کنندگان نــوآوری، فــراوان اتفــاق می افتــد. بــه 
ایــن صــورت کــه نــوآوری در عمــل بســار ســاده و مختصــر می گــردد و کــم اثــر اجــرا می شــود- البتــه 
ــه ای از  ــه ســخن دیگــر، جنب ــال دارد. ب ــه دنب ــاری منفــی هــم ب ــوآوری، آث ــردی از ن چنیــن کارب
نــوآوری موردتوجــه قــرار می گیــرد و از جنبه هــای دیگــر آن، بنابــر دالیلــی صرف نظــر می شــود.1

اگــر ایــده ای، اندکــی پیچیــده باشــد، در الگــوی رایــج اشــاعه، توســط مجریــان بــه ســاده ترین 
ــکل  ــه ش ــر، ب ــود. به عبارت دیگ ــذف می ش ــری از آن ح ــردد و عناص ــل می گ ــن تبدی ــکل ممک ش
نــوآوری،  اجتماعــی،  نظــام  نــوآوری در  اشــاعه  فرآینــد  البتــه در  فروکاســته می شــود.  ســاده 
ــت  ــازد. درس ــازگار می س ــرایط س ــا ش ــود را ب ــی خ ــود، یعن ــر می ش ــار تغیی ــرایط دچ ــا ش ــب ب متناس
ــزاران، چنیــن تغییراتــی  ــوآوری و شــرایط اجــرای آن اســت کــه کارگ ــه دلیــل درک مناســب از ن ب
را در نــوآوری ایجــاد می کننــد، امــا پدیــده فروکاســتن، بــه چنــد دلیــل رخ می دهــد: نبــود ارتبــاط 
مناســب بیــن تولیدکننــده و مصرف کننــده نــوآوری، نبــود درک درســت از نــوآوری، بی اعتمــادی 
بــه تصمیم گیرنــدگان و بی توجهــی بــه زمینه هــای اجــرای نــوآوری. دالیــل دیگــری هــم در ایــن 

زمینــه قابل بررســی اســت.

ــا تمامــی عناصــر  ــرد آموزشــی اســت کــه ب ــوان گفــت، مدرســه یــک نظــام ُخ به طورکلــی می ت
محیــط خــود در تعامــل و تعــادل بــه ســرمی برد. اگــر قــرار اســت، طــرح یــا روشــی نــو، ایــن وضعیــت 
را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد و تعــادل مذکــور را بــه هــم زنــد، الزم اســت شــیوه ای مناســب 
ــادگی  ــه به س ــرد ک ــور ک ــادی تص ــتم( م ــی )سیس ــه را نظام ــوان مدرس ــرا نمی ت ــود؛ زی ــاب ش انتخ
می تــوان برخــی از تغییــرات را در آن بــه وجــود آورد. به ویــژه تغییراتــی کــه بــه صحــت و درســتی 
1.  راجــرز، ام و شــومیکر، اف )7731(. رســانش نوآوری هــا، رهیافتــی فرهنگــی، ترجمــه عــزت اهلل کرمــی و ابوطالــب فنایــی، شــیراز: 

دانشــگاه شــیراز.
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آن هــا، تنهــا تصمیم گیرنــدگان پــی برده انــد و کارگــزاران زیردســت از دالیــل ایجــاد چنین تغییراتی 
آگاهــی عمیــق ندارنــد. بــه ســخن دیگــر، نمی تــوان اســتقرار ایــده ای نــو را در مدرســه، ماننــد تغییــر 
قطعــه ای از یــک ماشــین در نظــر گرفــت کــه در آن به محــض فهــم نقــص یــا ناکارآمــدی یــک 
قطعــه، قطعــه ای دیگــر طراحــی، تولیــد و جایگزیــن آن نمی شــود. چنیــن روشــی، داللــت بــر 

وجــود نگــرش مــادی و مهندســی بــه محیط هــای انســانی چــون مدرســه دارد.

اگرچــه مدرســه در برابــر فرآیندهــای جدیــدی کــه بــه آن تحمیــل می شــود، واکنــش نشــان 
می دهــد و کم وبیــش، به طــور صــوری، خــود را بــا آن منطبــق می ســازد، امــا ایــن انطبــاق صــوری 
کــه در نظام هــای مدیریــت متمرکــز شــدیدتر اســت، حاکــی از موفقیــت در نــوآوری نیســت. زابــود 
)2002(، از فایراســتون و همــکاران او نقــل می کنــد کــه بزرگ ســاالن در وانمــود کــردن بــه پذیــرش 
اصاحــات، بــدون درگیــری واقعــی بــا آن، اســتادند. به ویــژه، هنگامی کــه دســتور و فرمــان از بــاال 

باشــد. بســیار نوآوری هایــی کــه پشــت در الس متوقــف می شــوند.

نــگاه مکانیکــی بــه مدرســه و نظــام آموزشــی، نــگاه ضعیفی اســت و به ســبب نداشــتن تعریفی 
روشــن و واقع بینانــه از نقــش و جایــگاه معلم، مشــکل اساســی دارد.

ــه نظامــات بخش نامــه ای و دســتوری و  ــه چگون ــز شــاهد هســتیم ک ــا از منظــر دیگــری نی ام
ســازمان بروکراتیــک آموزش وپــرورش از هــر فرصتــی در جهــت تحکیــم ســازوکارهای پیــش و 
تثبیــت موجودیــت خــود اســتفاده می کنــد و نــه اصــاح مســیر گذشــته در راســتای مســیر مطلــوب. 
در قســمت زیــر پــس از بیــان چنــد نکتــه بــه نــگاه ایــوان ایلیــچ در رابطــه بــا مدرســه زدایــی 

نامطلــوب از جامعــه می پردازیــم.

تــاش نظــام آموزشــی بــرای حفــظ موجودیــت ســنتی خــود در عصــر کرونــا، در قالــب بمبــاران 
آموزش وپــرورش  مدنظــر  کــه  اســت  مفاهیمــی  از  دانش آمــوزان  ذهــن  پرکــردن  و  اطاعاتــی 
ــود و  ــد ب ــتند و خواهن ــق هس ــزان موف ــه می ــا چ ــا ت ــرح و برنامه ه ــه ط ــارغ از این ک ــت. ف ــدرن اس م
ــر  ــه نظ ــوند، ب ــل ش ــان نائ ــتقبال مخاطب ــود و اس ــر خ ــتاوردهای موردنظ ــه دس ــته اند ب ــا توانس آی
می رســد چنیــن تاشــی ناشــی از ایــن نگــرش اســت کــه دانش آمــوزان بــدون مدرســه و حضــور در 
آن چیــزی بــرای خــود ندارنــد و نظــام آموزشــی وظیفــۀ تمــام و کمــال پرکــردن وقــت دانش آمــوز و 

برنامه ریــزی بــرای زندگــی او و شــکل دهی بــه هویــت او را دارد.1

ایــن همــان مســئله ای اســت کــه در طــرح ایــدۀ »مدرســه زدایــی«، مــورد انتقــاد ایــوان ایلیــچ 
. زارع، الهام )9931(. تحول یادگیری در عصر کرونا؛ به سوی خودآموزی کنشگرانه: پایگاه خبری رب-اخبار علوم تربیتی  1



176

؟ع؟ 
ق

اد
ص

ام 
ام

اه 
شگ

ن دا
د 

رش
کز 

مر

بــود. ایلیــچ در کتــاب »مدرســه زدایــی از جامعــه« بــر ایــن بــاور اســت کــه نظــام آموزشــی کــه قلــب 
و محــور تــداوم آن مدرســه اســت، در قالــب قوانیــن و ســاختار خشــک و انعطاف ناپذیــر مدرســه 
ــرص  ــب ح ــگاه، موج ــپس دانش ــدرن( و س ــرورش م ــک آموزش وپ ــازمان بروکراتی ــم س )بخوانی
ــش  ــه دان ــزی ب ــه چی ــدون آن ک ــود، ب ــر می ش ــدارک باالت ــه م ــیدن ب ــوزان در رس ــع دانش آم و طم
و مهــارت عملــی آن هــا اضافــه شــود. در جامعــۀ مدرســه زده، ایــن نهادهــا هســتند کــه تعییــن 
می کننــد چــه چیــزی مشــروع و درســت و چــه چیــزی نامشــروع و غلــط اســت؛ از ایــن رو، افــراد، 
ارزش هایــی بــرای خــود و برخاســته از درون خــود ندارنــد، بلکــه دچــار نوعــی احســاس کم ارزشــی 
امــری غیرمســئوالنه،  را  خــود  درمــان  باعــث می شــود  کــه  خــود می شــوند  بــه  اتــکا  عــدم  و 
یادگیــری مســتقل را غیرقابل اعتمــاد و ایجــاد تشــکل ها بــدون دخالــت دولــت را نوعــی آشــوب 
آورنــد. در چنیــن شــرایطی مفهــوم موفقیــت و تحــرک اجتماعــی  و خــراب کاری به حســاب 
ــای  ــه نهاده ــه وابســتگی ب ــی ک ــه میزان ــرورش خاصــه می شــود و ب ــه آموزش وپ در وابســتگی ب

ــویم.  ــود می ش ــه خ ــکا ب ــی ات ــی عقب ماندگ ــار نوع ــا دچ ــد، م ــش می یاب ــه افزای جامع

می تــوان گفــت کــه مــدارس جدیــد محــل کامــاًل مناســبی بــرای تحقیــق و پــرورش کــه بایــد از 
عمــق وجــود متعلــم نشــأت بگیــرد، نیســت؛ بلکــه محلــی اســت که بــا طراحــی برنامــه ای از پیش 
تعیین شــده و مخفــی، ســعی در آمــاده کــردن دانش آمــوزان بــرای پذیــرش ارزش هایــی معیــن 
همچــون زندگــی در جامعــۀ طبقاتــی و ســازمان های بروکراتیــک و واگــذار کــردن نقش هــای 

اجتماعــی معیــن بــه افــراد پیــش مــی رود.1

ازنظــر ایلیــچ، تنهــا راه رهایــی از مشــکات و پیامدهــای ناگــوار چنیــن مدرســه ای، انحــال 
آن و گشــودن بــاب مدرســه ای بــه وســعت جامعــه اســت کــه در آن هــر کــس بتوانــد آزادانــه 
ــد  ــه بتوانن ــه هم ــبکه ای ک ــازد. ش ــم س ــود را فراه ــدان خ ــود و فرزن ــوب خ ــرورش مطل آموزش وپ
ــا افــرادی کــه انگیــزۀ پرداختــن بــه همــان مســئله را دارنــد در میــان  مســئلۀ موردنظــر خــود را ب

ــد.2 ــه آن عاقــه دارن ــه ب ــاد داده شــود ک ــراد همــان چیزهایــی ی ــه اف ــد و درواقــع ب بگذارن

تربیتــی  و  علمــی  اهــداف  بــر  بخش نام ه ــای  مجــازی  آمــوزش  نامطلــوب  اثــرات  فهــم 
آســیب  فهــم  اســت.  مــدرن  آموزش وپــرورش  نهــاد  آسیب شناســی  درگــرو  آموزش وپــرورش 
ســاختاری نظــام آموزش وپــرورش مــدرن، درگــرو فهــم معنــای مــدرن ســاختاری اســت کــه نــام 

بــر آن نهاده انــد. بروکراســی 
.  زارع، الهام )9931(. تحول یادگیری در عصر کرونا؛ به سوی خودآموزی کنشگرانه: پایگاه خبری رب-اخبار علوم تربیتی  1
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آموزشوپرورشدرچنگالبروکراسیوقفسآهنین
آن گونــه کــه ماکــس وبــر به خوبــی شــرح داده اســت غلبــه عقانیــت ابــزاری در دوره مــدرن و 
به تبــع آن پیدایــش عقانیــت صــوری، روابــط ســازمانی را بــه وضعیــت بوروکراتیــک رســاند کــه 
ثمــره اش گرفتــار شــدن انســان مــدرن در قفســی آهنیــن اســت کــه جامعــه را بــه ماشــین انســانی 
عظیمــی تبدیــل می کنــد کــه در ایــن ماشــین عظیــم هرکســی فقــط می توانــد در جایــگاه اجتماعــِی 
از پیــش تعیین شــده ای قــرار گیــرد و وظیفــه از پیــش تنظیم شــده ای را انجــام دهــد و فــرد را بــه 
پیــچ و مهــره ای تبدیــل می کنــد کــه هرگونــه قــدرت خاقیــت و ابتــکار از وی ســلب شــود. در رابطه 
ــاب  ــل دوره انق ــه در اوای ــت ک ــن اس ــت ای ــامی، حقیق ــاب اس ــرورش در دوران انق ــا آموزش وپ ب
ــود،  اســامی بــه ســبب روحیــه انقابــی و فضــای جهــادی ای کــه در سراســر کشــور ایجادشــده ب
وجهــه بروکراتیــک ایــن نهــاد کامــاًل بــه حاشــیه رفــت و خیــل عظیمــی از نیروهــای انقابــی کــه بــا 
دغدغــه تعلیــم و تربیــت وارد ایــن نهــاد شــدند، تحولــی عظیــم را در ایــن نهــاد رقــم زدنــد و واقعاً تا 
حــدود زیــادی آن را مصــداق یک نهــاد تعلیــم و تربیــت اســامی کردنــد و همیــن امــر بــود کــه انتظار 
همــگان را از ایــن نهــاد افزایــش داد و بــا فروکــش کــردن آن حرکــت انقابــی در دوره به اصطــاح 
ــیب های  ــت و آس ــود برگش ــک خ ــت بروکراتی ــان وضعی ــه هم ــاد ب ــن نه ــس ازآن، ای ــازندگی و پ س

متعــددی را در پــی آورد.1

بــه نظــر می رســد چنــد پرســش جــدی کــه می تــوان بــا توجــه بــه دیــدگاه ایلیــچ و دیگــر 
منتقــدان به نظــام آموزش وپــرورش دســتوری پرداخــت و به عنــوان یکــی از تکانه هــای معرفتــی 
کرونــا و نوعــی خودارزیابــی بــرای نظــام آموزشــی مــا به حســاب آورد، ایــن اســت کــه فرزنــدان مــا 
بــدون مدرســه و آموزش وپــرورش رســمی، چــه چیــزی بــرای خــود و از خــود دارنــد؟ اگــر کرونــا بــرای 
همیشــه تــداوم یابــد، فرزنــدان مــا در دوری از مدرســه و سیاســت های آموزش وپــرورش رســمی 
تبدیــل بــه چگونــه انســان هایی خواهنــد شــد، چــه چیزهایــی را از دســت خواهنــد داد و چــه 
چیزهایــی را بــه دســت خواهنــد آورد؟ آیــا اگــر تعطیلــی مدرســه تــداوم یابــد، دانش آمــوزان مــا واقعــًا 
زیــان خواهنــد دیــد؟ چــه نــوع نظــام آموزشــی می توانــد دانش آمــوزان را از انفعــال خــارج ســازد و 
آن هــا را تبدیــل بــه خودآموزانــی کنشــگر کنــد؟ آیــا نظــام آموزشــی مســئولیت تمام و کمال رســاندن 
دانش آمــوزان بــه ارزش هــای موردنظــر خــود را دارد یــا چنان کــه دیوئــی نیــز معتقــد بــود، بایــد بــه 

دانش آمــوز کمــک کنــد تــا جهــان و ارزش هــای خــود را بســازد؟
1  ســوزنچی، حســین )8931(. رســالت آمــوزش و پــرورش در گام دوم انقــاب اســامی، مجموعــه آثــار علمــی همایــش بیانیــه گام دوم 

ــاب. ــتان کت ــه بوس ــوان، موسس ــل ج ــش نس ــر نق ــد ب ــا تأکی ــه گام دوم ب ــی و بیانی ــای علم ــامی: نهاده ــن اس ــدن نوی ــاب و تم انق
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بــه نظــر می رســد میــراث مانــدگار کرونــا بــرای نظــام آموزشــی که می تــوان آن را تحــت عنوان 
»یادگیــری در عصــر کرونــا« مطــرح کــرد، تأکیــد بــر مؤلفــۀ مهــم خودآمــوزی تــوأم بــا کنشــگری و 
شــوق تغییــر و اشــتیاق زندگــی در دانش آمــوزان و آموزش وپــرورش رســمی بایــد باشــد. کرونــا 
بــه مــا می آمــوزد همان گونــه کــه بــرای در امــان مانــدن از ابتــا بــه کرونــا بــه خودمراقبتــی و 
ــگرانه و  ــوزی کنش ــه خودآم ــز ب ــه نی ــارۀ جامع ــاختن دوب ــرای س ــم، ب ــی نیازمندی خودقرنطینگ
فعــال نیــاز داریــم و امــروز، آموزش وپــرورش بایــد بــا قــرار گرفتــن در خودقرنطینگــی، بــار دیگــر 
ــس از  ــه پ ــد ک ــن امی ــا ای ــد، ب ــی بیندیش ــام آموزش ــده در نظ ــل یادگیرن ــم و اصی ــگاه مه ــه جای ب
خــروج از قرنطینــه، قــدر مهم تریــن داشــته های خــود، یعنــی ســرمایۀ انســانی را بیشــتر بدانــد1 
و بــه فکــر اصــاح ســاختاری اساســی در ســازوکارهای خــود باشــد و از ســازمان بروکراتیــک 
بــه نهــادی جهــادی همچــون اوایــل انقــاب تبدیــل شــود. نهــاد و رویکردهــای جهــادی 
بهتریــن  می توانــد،  کــه  اســت  آموزش وپــرورش  در  بخش نامــه ای  و  غیرآیین نامــه ای  و 
ــی و  ــاد علم ــه ابع ــدن هم ــا دی ــازی ب ــوزش مج ــش آم ــتای جه ــا در راس ــا را از کرون بهره گیری ه
تربیتــی دانش آمــوزان و اســتفاده بهینــه، کارا و اثربخــش از بســتر فضــای مجــازی پــی بگیــرد 

ــد. ــه بهتریــن شــکل رقــم بزن و اکنــون و آینــده دانش آمــوزان را ب

و در انتهــا و  ناظــر بــه آمــوزش مجــازی چنــد ســؤال مهــم مطــرح می شــود: "چگونــه می تــوان 
از امکانــات و فرصت هــای آموزشــی مجــازی بــه نحــو احســن بهــره بــرد؟"  "آیــا زمینــه بــرای ورود 
فــاوا به نظــام آموزش وپــرورش و ظهــور آموزش وپــرورش مجــازی مســاعد اســت؟" "مهم تریــن 
پیش  نیازهــای آموزش وپــرورش مجــازی کدم انــد؟" "مســئولیت سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، 
طراحــی، اجــرا و ارزشــیابی آموزش وپــرورش مجــازی بــه عهــده چــه کســانی اســت؟"، "چگونــه 
می تــوان اثربخشــی ایــن نــوع از آموزش  هــا را تضمیــن کــرد؟" و درنهایــت این کــه "چــه رونــدی 

ــبینی می  شــود؟" ــرورش مجــازی پیش  ــرای آینــده آموزش وپ ب

بــرای  زمینــه  ایــن  در  را  اســتانداردهایی  و  چشــم  انداز  هنــوز  دولــت  متأســفانه، 
نیازمنــد  آموزش وپــرورش مجــازی  فراینــد تحقــق  اســت.  نکــرده  آموزش وپــرورش منتشــر 
ترســیم نقشــه راهــی اســت کــه در آن نحــوه طــی مســیر، منابــع و امکانــات الزم، تقســیم کار در 
ســطح ملــی، الزامــات و روندهــای آینــده ایــن مســیر بــه صورتــی شــفاف و دقیــق مشخص شــده 
می شــود.  یــاد  »چشــم انداز«  عنــوان  تحــت  آن  از  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن  باشــد. 

1  زارع، الهام )9931(. تحول یادگیری در عصر کرونا؛ به سوی خودآموزی کنشگرانه: پایگاه خبری رب-اخبار علوم تربیتی
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چشــم اندازی کــه جــای خالــی آن را در آموزش وپــرورش کشــور به خوبــی می تــوان حــس کــرد. 
چشــم اندازی کــه بایــد بــا الهــام گیــری از اســناد باالدســتی و بهره گیــری از ارزش هــای بنیادیــن 

آن هــا و توجــه بــه اهــداف راهبــردی نظــام جمهــوری اســامی ایــران تدویــن شــود.
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عیارسنجی علوم انسانی در مواجهه با کرونا
مجتبیجوادی
پژوهشگر هسته »حکمرانی علوم اجتماعی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

توجــه کنیــد، »مرکــز کنتــرل بیماری هــا )CDC( شستشــوی دســت را به عنــوان اولیــن و 
مهم تریــن اصــل بــرای کنتــرل عفونــت و جلوگیــری از انتقــال بیماری هــا مطــرح نمــوده اســت. 
هــر ســانتی متر مربــع از پوســت دســت، حــدود 1500 باکتــری دارد. تحقیقــات اخیــر نشــان داده 
ــرای پیش گیــری از انتشــار عفونت هــای تنفســی، شســتن دســت ها حتــی از مصــرف دارو  کــه ب
هــم مؤثرتــر اســت«. از ایــن اخبــار فــراوان شــنیده ایم. واقعــاً خوشــا بــه حال کســانی کــه راه و رســم 
»دســت شســتن« را می داننــد. اصــاًل مواجهــه بــا کرونــا در نــوع خــودش آزمــون »دســت شســتن« 
اســت. چــه افــراد و جوامعــی قبــل از ایــن مواجهــه می دانســتند چگونــه بایــد »دســت شســت«؟ 
ــر توصیــه و آمــوزش نحــوه شستشــوی دســت ها،  ــاب عــاوه ب البتــه فضــای مجــازی در ایــن ب
ــاًل این کــه »آن قــدر دســت هایمان را شســته ایم  مشــحون از لطیفه هــا و طنزهــا هــم هســت مث

کــه 18 و 81 دســتانمان محوشــده اند!«.

مرجــع پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال کــه »چگونــه دســتانمان را بشــوییم؟« کیســت؟ شــاید در 
نــگاه اول بدیهــی بــه نظــر برســد، پزشــکان. ولــی از نــگاه کســی کــه علــوم انســانی و اجتماعــی 



181

می خوانــد، پاســخ بــه ایــن ســؤال مرجــع دیگــری نیــز خواهــد داشــت، پژوهشــگران علوم انســانی. 
یکــی از ســؤا  ل های تعیین کننــده ای کــه بایــد علــوم انســانی بــه آن پاســخ دهــد همیــن ســؤال 
ــًا  ــم اتفاق ــا ه ــوییم ی ــت بش ــا دس ــن دنی ــه از ای ــه چگون ــوزد ک ــا می آم ــه م ــانی ب ــوم انس ــت. عل اس
ممکــن اســت بــه مــا بیامــوزد کــه چگونــه بــه ایــن دنیــا  دســت بیازیــم. هــردو، بــه ســنخ علــم و 
مصدرشــان بســتگی دارنــد. ســنخی از علــوم انســانی مــا را از آخــر و عاقبــت انســان باخبــر می کنــد و 
قبــر را انتهــای انســان نمی دانــد ولــی ســنخی دیگــر قبــر را انتهــای انســان دیــده و انســان را گــرگ 
ــر اســت؟ پاســخ را در  ــدام یــک نزدیک ت ــه ک ــران ب ــا در ای ــوم انســانی م ــر می کنــد. عل انســان تعبی

ــوان یافــت.  ــا می ت آزمــون کرون

علــوم انســانی بــه فراخــور انســانی بودنــش بســیار پیچیــده اســت. طــوری کــه ممکــن اســت 
ــه امــروز ایــن ســنجش و عیارســنجی در  ــر باشــد. البت ــا بعــد مّیس ســنجش کمّ وکیــف آن قرن ه
ــی و مهندســی کاری بســیار آســان، ســاده و درعین حــال تصّنعــی  ــوم فّن ــه تبعیــت از عل ــران ب ای
تلقــی می شــود. مثــاًل بــا ابزارهایــی ماننــد شــمردن تعــداد مقــاالت، ایجــاد اســتارت آپ های علــوم 
انســانی، کاربردی ســازی های مهندســی گونه، در راهبــری علــوم انســانی ســعی می شــود. البتــه 
قصــد مذّمــت کــردن راهبــران علــوم انســانی نیســت چراکــه انتظــار از علــوم انســانی وارداتــی بیــش 
از ایــن نیســت. هنــوز علــوم انســانی مــا به خوبــی شــکل نگرفتــه اســت و بخــش زیــادی از دالیــل 
ایــن عــدم شــکل گیری در نــوع مواجهــه و راهبــری آن اســت. بنابرایــن نــوع راهبــری علــوم انســانی 
)اعم از ســنجش و عیارســنجی و ...( در مقایســه با علوم فنی و مهندســی مانند پیچیدگی روح 

انســان نســبت بــه بــدن کالبــدی اســت.

چــه مواقعــی می تــوان به طــور طبیعــی بــه باطــن یــک جامعــه یــا همــان علــوم انســانی جــاری 
در آن پــی بــرده و عیــار علــوم انســانی یــک جامعــه را ســنجید؟ قطعــاً یکــی از آن هــا هنگامــه 
ــاً همــه ی دانش هــا،  آزمایــش اســت. زیــرا  از یــک ســو »علــوم انســانی روح دانــش اســت. حقیقت
همــه ی تحــرکات برتــر در یــک جامعــه، مثــل یــک کالبــد اســت کــه روح آن، علوم انســانی اســت«.1  
و از ســویی دیگــر »فــی تقّلــب الحــوال ُعِلــم جواهــر الّرجــال«2. بنابرایــن در بحران هــا می تــوان روح 
جامعــه )یــا همــان علــوم انســانی جامعــه( را به طــور طبیعــی ســنجید کــه توحیــدی و معــاد اندیش 

اســت یــا مــاّدی و امانیســتی. 

1  بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی0931/70/31
َقلُّــِب اْلَْحــَواِل ِعْلــُم َجَواِهــِر الرَِّجــاِل«  ترجمــه:  حضــرت أمیــر المؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: در دگرگونــی احــوال  2  َو َقــاَل أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ :» ِفــی تـَ

گوهرهــاى مــردان شــناخته شــود. نهج الباغــه، کلمــات قصــار، ش 712
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بــا انتشــار خبــر شــیوع کرونــا در ایــران شــاهد جریــان یافتــن چــه معنایــی در جامعــه بودیــم؟ 
صف هــای طوالنــی فروشــگاه ها، اثرپذیــری بیش ازحــد مــردم از رســانه های دروغ پراکــن غربــی، 
قیمت هــای نجومــی ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده، احتکارهــای فــراوان اقــام ضــروری، 
مشــکات ســاختاری مواجهــه بــا کرونــا، خوانــش کامــاًل مــادی از مواجــه با ایــن ویــروس و ترویج 
فراگیــر ناامیــدی و تــرس توهمــی از مــرگ و نهایتــاً منفعت طلبی هــای ســوداگرانه نشــان از جریان 
کــدام معنــا و روح در زندگــی جامعــه ایرانــی اســت؟ ایــن معنــا در حقیقــت نشــانگر ســریان ســنخی 
از علــوم انســانی اســت کــه بــه عیــان قابل مشــاهده اســت. از ســویی دیگــر کشــاندن عرصــه مبارزه 
بــه بســیج محــات، ورود هیئــات حســینی بــرای کمــک بــه مــردم، پرکاری پزشــکان و پرســتاران 
به جــای فــرار از خدمــت، ترویــج خوانش هــای دینــی و ابتاءگونــه، کمــک بــه ســالمندان و 
بیمــاران دیگــر، ورود خّیریــن و تأمیــن مالــی برخــی نیازهــا نیــز حاکــی از جریــان گونــه ای از معنــا و 
نــگاه بــه انســان و علــوم انســانی در جامعــه ایرانــی اســت. جریــان اول انســان را تشــویق می کنــد 
کــه بــه ایــن دنیــا دســت بیــازد و تــا می توانــد منفعــت شــخصی خــودش را تضمیــن کنــد و جریــان 

دیگــر انســان را بــه ســمت دســت شســتن از دنیــا و پاک باختــه بــودن ســوق می دهــد.

همــه جوامــع در این گونــه آزمایش هــا، معنــا و باطــن خــود را بــه منصــه ظهــور می رســانند 
ــوم انســانی اســت. ایــن عیارســنجی  ــرای شــناخت و عیارســنجی عل و ایــن برهه هــا فرصتــی ب
ــه تاکنــون  ــان می دهــد ک ــازد. نش ــانی مشــخص س ــوم انس ــران عل ــرای راهب ــد مســیر را ب می توان
ــل  ــگاه اســامی قائ ــر در ن ــدام ســمت اســت؟ اگ ــه ک ــد و مســیر آینده شــان ب ــه پیش آمده ان چگون
بــه ایــن هســتیم کــه نفس هــای انســان گام هایــی اســت کــه انســان به طــرف مــرگ برمــی دارد1 ، 
آنــگاه یکــی از جدی تریــن ســؤال های علــوم انســانی اش بایــد ایــن باشــد کــه »راه و رســم دســت 
شســتن از ایــن دنیــا چیســت؟« و همــه رشــته ها و حوزه هــای علــوم انســانی اش بایــد بــا ایــن 

ســؤال عجیــن باشــند. 

ــان، خواننــدگان و  ــا مرّوج ــه م ــا ب ــد غنیمــت شــمرد. آزمــون کرون فرصــت ایــن محــک را بای
راهبــران علــوم انســانی نشــان خواهــد داد کــه چــه جامعــه ای ســاخته ایم. اکنــون اگــر وضعیــت 
جامعــه را دیدیــم، مــردم را ســرزنش نکنیــم. پرواضــح اســت کــه مــردم نمی تواننــد در بی معنایــی 
ــی  ــای واردات ــا معناه ــار ب ــم، به ناچ ــد کنی ــی تولی ــیم معنای ــته باش ــا نتوانس ــر م ــد و اگ ــی کنن زندگ
زندگــی خواهنــد کــرد. جایــگاه اصلــی علــوم انســانی ایــن اســت نــه این کــه آن را در امتــداد علــوم 

1  صوت شهید آوینی در این زمینه با عنوان »مرگ آگاهی« شنیدنی است.



183

ــی و صــوری و از آن داشــته باشــیم.  فنــی ببینیــم انتظــار خروجی هــای آنــی، تصّنع

بنابرایــن مخلــص کام ایــن اســت کــه اواًل بایــد بدانیــم علــوم انســانی چیســت و ثانیــاً از 
فرصــت کرونــا بــرای ســنجش آن اســتفاده کنیــم و ثالثــاً نتیجــه ایــن آزمــون را فرامــوش نکنیــم و 

ــه ای بــرای ســاخت آینــده علــوم انســانی در بســتر انقــاب اســامی قــرار دهیــم. آن را پلّ







 


