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 مقدمه
« علم. »شودیم فیتوص «یفناور یجامعه ایدانش  یجامعه»عنوان امروز گاه به جهان

جا مشاجره و مباحثه بر سر آن وجود دارد و روزگار ماست که در همه یاصل یمقوله

رفته  شیپ ایتا اندازه یفرارو نیگرفته است. ا را فرا یزندگ هایعرصه یهمه باًیتقر

ان بدل انس یوجوه مختلف زندگ یو اعتبارسنج یاربخشتاعتب یاستت که علم به مبنا

 اریشدن علم به مع لی. تبدردگییمنظر مورد سنجش قرار م نیشده و انسان امروز از ا

است  یاز آن ساخته است. متن حاضر تلاش یشیآلایو ب نقصیب تیذهن ،یاعتباربخش

 جادی( اCOVID-19کرونا ) روسیو یرگیجهان جهیکه در نت یتیتأمل بر وضتتع یبرا

آن شتت ل  هایافتیو ره یمطالعات علم و فناور یچهیتأمل از در نیا شتتده استتت.

( Science and technology studies) یگرفته استتت. مطالعات علم و فناور

هستند  ایرشتهانیم ای ایچندرشته هاییپژوهش نامند،یم STSکه به اختصتار آن را 

گوناگون درهم،  هاینهیزم هاییفرورفتگ گر،ی دیامور بتا  ونتدیدر پ هتاینتهیکته زم

 کنند. یم یرا بررس یو فرهنگ یاجتماع تیمانند تداخل علم و وضع

نشتتده را  دهیتا بتواند نقاط د شتتودیم یدانش تقاطع کیشتتامل  STSکل  طوربه

ا جامعه ر یاز ساختارها یعلم و فناور یرناپذیکیکند و تف  رپذیآشت ار و مشتاهده

 و علم از ترتنها به درک مناستتت ، نهSTSحالت  نیقرار دهد. در بهتر دیمورد تتاک

د آنچه در مور یقیدق حیتوضتت چی. هکندیمکمک  زیبل ه به درک بهتر جامعه ن فناوری

. مم ن ستیو آنچه خارج از قلمرو آن است، موجود ن شتودیمحستو  م STSکه 

 ایور، در حال ظه یانضباط یو ساختارها یاصل میمفاه یرگیش لاست فرد نسبت به

و ناهمگن با  یچندوجه ینتهیزم کیتعنوان بته STSدر مورد  تریعیوستتت دیتبتا د

مطالعات  ای شتتناستتیانستتان ،یاقتصتتاد یمثال، مطالعات نوآور عنوانبه ،یهمپوشتتان

با  STS قاتیمتمرکز باشد. تحق ،ایگسترده فیط کیمتش ل از  نیو همچن یفرهنگ
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م و عل سازیکیدموکرات ایآ  و هوا  راتییبهداشتت، ت  ینهیو کاربرد در زم لیمستا

 .(Rohracher 2015)در ارتباط هستند  ،یفناور

شناسی، مطالعات شناسی، جامعههایی مانند انساناز رشته متأثر STSگیری شت ل

ای به شترای  رشد و نمو علم و ی ویژهنیستتی استت و توجهیانتقادی و مطالعات فم

های اجتماعی و ستتیاستتی آن، تأثیرات حاصتتل شتتده از آن و همچنین فناوری، زمینه

ای  دستتترستتی عمومی، علاوه شتترفرایند تولید، توزیع و مصتترد در جامعه دارد. به

های برابری اجتماعی را مدنظر تضتتادهای حاصتتل شتتده از وضتتعیت جاری و شتتیوه

ی مواجهه پزش ی و مردم با ی دیگر، گیرد. در خصتو  پزشت ی، توجه به نحوهمی

هایی که از این روند منتفع یا متضتترر شتتود و گروهجایگاهی که از علم حاصتتل می

های علمی و یا توانیم بنگریم که نهادگیرد. همچنین میشتتوند مورد توجه قرار میمی

نهتاد آموز  چته موقعیتت یا نستتتبتی با نهادهای قدرت دارند. با توجه به همه این 

 تواند در بررسی پزش ی روشنگر باشد:می STSمسایل از چند منظر ویژه 

زش ی پبه چالش کشتیدن روایت پیشرفت در مورد پیشرفت زیست( 1

ویژه در مورد این ه ( ارزیتابی معنتای فنتاوری، به2، عنوان یتک علمبته

دهد و چگونه فناوریِ ستتمت بیماری ستتو  میچگونه فناوری ما را به

های اجتماعی و فرهنگی شتتت ل گرفته نوبه خود با ارز ستتتلتامت به

جای پزشتت ی، بههای زیستتتشتتناستتی( ارزیابی کثرت معرفت3استتت، 

 ه یک بدن منسجم دانش پزش ی و اینفرض ی ستان پنداشتتن زیست

نقد تعص  در عمل و ( 4ها تفاوت ندارد و )ی زمینهاستت که در همه

 ینژاد یرهایزنان و در مس یصدا یسازهیدر حاش ژهیو، بهیعلم پزش 

 .(Knopes 2019) معاصر یِپزش ستیو بعد از استعمار ز
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های اجتماعی و از این دست، بررسی سویهمتن حاضتر با در نظر داشتن مواردی 

های علمی، در بندیدهی علم و اولویتی استقرار و سازمانساختارهای موجود، نحوه

پی بررستی اپیدمی ویروس کرونا خواهد بود. متن کاوشی است برای این ه بیابد: چه 

ین ا کند؟ دلیل ایجاد بحران کرونا چیستتتت وچیزی کرونا را فراتر از یک ویروس می

ن ترین بحراتوان مهم؟ تا چه اندازه کرونا را میستتتاهایی مستتتقر بحران بر چه زمینه

دنبال یافتن تأثیرات جاری دانستتت و آیا خطرات دیگری وجود ندارد؟ و در نهایت به

 علم و فناوری در شرای  موجود است.

، 2۱1۲ روسیکروناو یماریاز ب انیدر جر یریاگیدن کی روس،یکروناو یریاگیدن

 یبرا یماریب نی( است. اSARS-CoV-2) 2 یکرونا سندرم حاد تنفس روسیاز و یناش

شد.  ییشناسا نیکشور چ ،یدر شهر ووهان استان هوبئ 2۱1۲بار در دسامبر نخستتین

 یریاگیدن اعلام کرد. یریاگیرا دن یماریب وعیبهداشت ش یمارس، سازمان جهان 11در 

که از مرز چند قاره فراتر رفته باشتتد.  شتتودیگفته م یماریب کی یریگاز همه یحالتبه

 یهادر ستتتال یماریب یریاگیاز دن ییها، نمونه1۲-دیو کوو دزیمثتل ا ییهتایمتاریب

 گذشته هستند. 

 

 مندی، بسط مسئلهپزشکی یمسئله ،کرونا
ستترعت از مستتئله پزشتت ی عبور کرد و تأثیرات اجتماعی و ستتیاستتی قابل کرونا به

ای پزشت ی است اما خود یک ویروس و مستئلهخودیرا ایجاد کرد. کرونا به ایتوجه

هتای مواجهته با آن و تأثیرات مختلفی که بر ی شتتتیوع آن در جتامعته، شتتتیوهنحوه

بیان هکند. بای اجتماعی میگذارد آن را تبدیل به مسئلههای گوناگون زندگی میعرصه

ی پزش ی چیزی محدود به خود کند مسئلهستت که آش ار میایتر کرونا نمونهدقیق

کند. در ادامه علاوه ستتازماندهی موجود در پزشتت ی خود ایجاد مستتئله مینیستتت، به

بیشتتتر روشتتن خواهد شتتد که چطور پزشتت ی بیش از این ه نهادی درمانی باشتتد، 
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 های دیگر علمگذرگاهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. این بس  در مورد شاخه

 ای از مراوده و رواب اند مورد توجه قرار گیرد. کرونا باعث ایجاد اش ال تازهتونیز می

ی هایی در ستتازمان اجتماعی و اقتصتتادی را ایجاد کرد. عدهاجتماعی شتتد و بحران

میر وشتماری در سراسر جهان به بیماری مبتلا شدند که شمار بسیار زیادی از مر بی

 پی داشت.  را نیز در

ایم درمان یا راه پیشگیری مؤثری از طریق علم پزش ی حال نتوانستهبهتنها تا ما نه

و ستتتایر نهادهای علمی و آموزشتتتی بیابیم، بل ه همچنان در تشتتتخیص بیماری نیز 

اندازه در اختیار علاوه سازوکارهای تشخیص و درمان به یکتردیدهایی وجود دارد. به

ستتازی و ستتمت خصتتوصتتیی بههمگان قرار ندارد. رفتن خدمات بهداشتتتی و درمان

ی سازی درمان، در حقیقت علم پزش ی را از همیشه محدودتر کرد و آن را ویژهپولی

صتتورت اینهای خاصتتی قرار داد. ستتازوکارهای موجود در خدمات پزشتت ی بهگروه

کنند، بل ه باعث افزایش شتتت اد تر کمک نمیی بهتر و ستتتالمتنها به ایجاد جامعهنه

شماری از مردم دهد که درصد بیشوند. آمارها نشان میر جامعه میطبقاتی و تضاد د

های اقتصادآنلاین خبر از ناتوانی مالی دیگر توان مراجعه به پزشک را ندارند، گزار 

های بخش بهداشتتت و افزایش هزینهکند که دهد و بیان میدر مراجعه به پزشتتک می

)اقتصادآنلاین,  پزشک کاهش یابددرمان ستب  شتده استت تا میزان مراجعه مردم به 

. در گزارشتتی که ستتایت خبری الف و به نقل از ایرج حریرچی (13۲1 ;خبرگزاری

اعلام کرده که  اًوزارت بهداشتتت اخیرشتتد:  عنوان معاون وزیر بهداشتتت منتشتتر کرد،

شوند، یعنی یهای فقرزای سلامت مدرصتد جمعیت کشتور دچار هزینه ۳.,3ستالانه 

 .شتتوندمی های درمان فقیرعلت هزینه جمعیتی در حدود ستته میلیون نفر هر ستتال به

د رونهای سلامت به زیر خ  فقر میعلت هزینهدرصد مردم کشور سالانه به 5حدود 

 14 او این آمار در تهران حدود دو برابر میانگین کشتتتوری و تقریباً یو البته به گفته

. همچنین ستتایت ستتلامت نیوز در (13۲1 ;)جامعه خبری تحلیلی الف درصتتد استتت
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پزش ی ناتوان دندان یهانهیپرداخت هز دردرصتد مردم  ۱.کند که گزارشتی بیان می

 .(13۲1)سلامت نیوز هستند 

ها ش ل گرفته و در حقیقت هدد اشاره به ساختارهایی است که کرونا درون آن 

بحرانی استتتت که  کرونا بنابراینشتتتود. تبتدیتل به مستتتئله و بحرانی اجتماعی می

 یا گیرمهه کرونا از پیشتر و بیشتر که را ساختاری هاینابرابری و هابحران حالدرعین

ی ست که با زمینهاین ه کرونا بیمارییجه بهکند. توآشت ار می اندشتده ستازیجهانی

رادی کند. بنابراین افستلامت فرد میزبان در ارتباط استت اهمیت موضوع را بیشتر می

اند از پیش دربرابر کرونا شانس که ناتوان از دریافت خدمات بهداشتتی و درمانی بوده

تواند که بیماری لثه میاند بردهتازگی محققان پیبهمقاومت کمتری دارند. برای نمونه 

، این (13۲۲)شتتتب ه ستتتلامت  در بیماران شتتتود 1۲بتاعث مرگبار شتتتدن کووید 

مندی از خدمات درصد مردم توان بهره ۱.چنان که پیشتر گفته شد ست که آندرحالی

 ستتازی بهداشتتت و درمان وپزشتت ی را ندارند. کرونا نشتتان داد که خصتتوصتتیدندان

تواند چه ضررهای کاهش خدمات درمانی عمومی و نگاه ستوداگرایانه در پزش ی می

 ناپذیری را ایجاد کند. جبران

ه این شود؛ بمند میهمین دلیل نیز مسئلهتوان متصتور شد که کرونا بهرو میاز این

های دستتتتی جوامع محدود کرد و گروهشتتتود آن را بته طبقات پاییندلیتل کته نمی

صتتاح  ستترمایه و اقتدار نیز در خطر آن قرار دارند، یعنی به این خاطر که اجتماعی 

شتتود آن را در گروهی محدود کرد و همچنین گروهی را از آن مصتتون داشتتت نمی

نند، نشان بیشود و به کسانی که منافع را شخصی و یا گروهی میتبدیل به مستئله می

ها هستتتند و ستترنوشتتت آن دهد که چطور عناصتتر گوناگون جامعه درهم پیوستتتهمی

هرحال تضتتادهای ش ل گرفته موجود درنهایت با ی دیگر در ارتباط خواهد بود و به

های تمامی مجموعه را دربرخواهد گرفت. کالایی شتتتدن پزشتتت ی و درمان، بیماری
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دهند که علم چه ای، کمبود اقلام پزشتت ی و ام انات درمانی عمومی نشتتان میزمینه

 در حال شیوع آن موضوعی طبقاتی است.پیش از کرونا و چه 

واقعیت علمی یک واقعیت پالوده و عاری از مناقشتته پنداشتتته  فرضطور پیشبه

 عنوان. آزمایشتتگاه بهو منزه انگاشتتته شتتده استتتمجزا  یواقعیت عنوانبهشتتود که می

های سیاسی گیرد و از غبار آلودگیهای ویژه که دانش نا  از آنجا سرچشمه میم ان

 هاشناسها و جامعهشناسشود. ورود انساندور استت در نظر گرفته میو اجتماعی به

 تنها درست نیست، بل ه تضاد، مناقشه وهایی نشان داد که این تصور نهبه چنین م ان

دانشتتمندان علمی از مدیران ستتیاستتی، اهداد علم و ماهیت آن را تحت  گیریِجهت

 دهد. قرار می تأثیر

ضتتتوع بحتتث موجود یعنی کرونتتا آمتتارهتتای اعلتتام شتتتده همواره در مورد مو

 تفر، عضو ستاد مقابله با کرونا و اپیدمیولوژیسمحمدرضا محبو برانگیز است. شائبه

یک ماه قبل از اعلام رسمی  دقیقاً»: ه استگفت« صنعتجهان» با سایت ایدر مصتاحبه

مبتلا به کرونا مشتتاهده شتتده ماه اولین بیمار ظهور کرونا در کشتتور یعنی در اوایل دی

کاری کرد و بعد از مراسم استت. ولی آن زمان دولت به دلایل ستیاسی و امنیتی پنهان

بهمن و انتخابات مجلس بالاخره دولت تصتتتمیم گرفت وجود شتتتیوع کرونا در  22

رستتانی شتتفاد برای جامعه کشتتور را اعلام کند. متاستتفانه از همان ابتدا یک اطلاع

عا از ابتدای شیوع کرونا در کشور تاکنون این آمار مهندسی شده قط .صتورت نگرفت

استت. در هر صتورت این آمار بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق 

شتتود. به عقیده بنده آمارهای اعلامی از ستتوی وزارت بهداشتتت )تعداد مبتلایان و می

. مواردی از این (13۲۲فر )محبو  «بیستتتم آمار حقیقی و واقعی استتتها( یکفوتی

 هایهای پزش ی با سوگیریدهد که شرای  علمی موجود و واقعیتدستت نشتان می

 گوناگونی در ارتباط هستند.
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در مقابلِ کرونا و خطرات ناشتی از آن که راه درمان و پیشتگیری مشخصی نیافته 

 یتازه منتشتتر شتتده از ستتو یآمارهاتوان به گرستتنگی جهانی اشتتاره کرد. استتت، می

 هیبه ت ذ یکه در جهان از عدم دسترس یشمار کسان ،دهدیغذا نشان م یجهان سازمان

 یدرحال، (2۱1۲وله فارسی )دویچه است دهینفر رس اردیلیبه دو م برندیمناس  رنج م

نفر در اثر  هاونیلیاما ستتتالانه م ،داشتتتته یریچشتتتمگ شیافزا یمواد خوراک دیکه تول

در حدود  یزیدر جهان روزانه چ یگرسنگ .دهندیجان خود را از دستت م یگرستنگ

 وفور وجودغذا به یعنیکه درمان آن  ستیدرد نی. اکشدیو سه هزار نفر را م ستیب

 یزیکمتر چ یجهان یهابل ه رستتانه ،ودشتتینم یدرمان آن اقدام یتنها برادارد، اما نه

ه آن دربار یکستت ،تر و مستتتمر استتتر دوامپُ یتیوضتتع ن هیو با ا ندیگویدرباره آن م

همانگونه که پیشتر گفته  .کندیاعلام نم یاضطرار تیو وضع دهدینم یهشتدار جهان

مند شتتتدن کرونا در ارتباط با ناتوانی در محدود کردن آن در طبقات شتتتد، مستتتئله

ا ر هاییی و چه گروهزیاست که خطر چه چ نیمسئله ادستتی جوامع قرار دارد. پایین

  .کندیم دیتهد

 

 پنهانو منافع روابط  ،کرونا
 دتوانیم جاری هایآورد؟ و یا بحرانها فشتتار میی گروهی، بر همهبحران شتترای  آیا

ی ی مربوط به  هتایی ختا  ایجتاد کنتد؟ در اینباره، دو مورد،برای گروهرا  یمنتافع

های های ضدعفونی کننده و دومی رواب  علمی در گروهستیستتم آموزشی و فناوری

 گیرد.علوم انسانی و اجتماعی مورد اشاره قرار می

مدرسه است، متوجه شدم آموز  و پرور  به  ریکه مد انیاز آشنا ی ی قیاز طر

 یاردیله با کرونا خرمقاب یپا  برادستتتتگاه ستتتم دیزده که با هیمدارس ابلاغ رانیمد

 لیمدارس تعط( 13۲1) یعنی اواخر اسفند صتادر شتد  هیابلاغ نیکه ا یزمان در کنند.

وجود نداشت. در نامه ذکر شده که  یساختمان خال یپاشسم یبرا یو ضترورت بودند
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 تسیازموارد ی ی نیا شود. یداریخر یو چه نوع یچه کس ،پا  از کجادستگاه سم

ها بحران را در شتترای قدرت  یهادستتتگاههای علمی، منافع اقتصتتادی و توصتتیهکه 

روشنده و منافع ف  سویکار از  نیا .کندی دیگر وصتل میبه یبه منافع یابیدستت یبرا

قدرت رواب  مداوم داشته و  یمحل یکه با نهادها کندیم نیرا تأم یدارانهیسترماخرده

واردات  هیکه توج شودیباعث م گرید یاز سوو  دهندیرا پوشتش م گری دیاهداد 

 قدرت یاز رواب  با نهادها یشتتود که در ستتطح بالاتر ایجاد یارجّتُ یها برادستتتگاه

که مال ان  کندیم هیترا توج هتاییو عرضتتته کتالتا دیتتول نیقرار دارنتد. همچن یلم

 یاز چرخه یانمونه نی. استتتازدیرا منتفع م یداران کلان جهانهیها و ستتترماکارخانه

را ی عمنافهای خاصی برای گروه یبحران  یو تودرتو استت که در شرا دهیچیرواب  پ

 همراه دارد.به

کرونا و وضتعیت حاد ناشی از آن موقعیتی را برای پنهان کردن برخی رویدادهای 

 یعاد تیکه در وضع دهدرا می یاهداف وقوع پیوستنستیاستی و اجتماعی و اجازه به

ت و مانند مر ، فلاک یخطرات ییهاگروه یکرونا برا اگر. ستیبه آن آسان ن یابیدستت

و  هیعامل کستت  منزلت، ستترما گرید یبرخ یدارد، برا یاز دستتت دادن کار و زندگ

)آنگونه که  یاحرفه یاستتیو ستت ی، مفستتران اجتماعنمونه نیثروت شتتده استتت. از ا

 ر،یمزدبگ ن،ینشتت زیپشتتت م :دهدیرا منظور قرار م یاروشتتنف ر حرفه د،یادوارد ستتع

( هستتتتند، که در یو عرف یزمان ،یو قرارگرفته در چارچو  م ان شیندامصتتتلحت

جامعه  یجار تیبا واقع ارتباطیب اتیو خودگردان، محتو یخارج ،یداخل یهارسانه

 یروند چیبر ه یتأثیر که ییهاییگویو با کل کنندیو معضلات توده مردم را سرهم م

 یو نفوذ در نهادها تیکردن رزومه، کستتت  محبوب پر، خودنماییدر  یندارد، ستتتع

از  یموارد ناشتت یاریدر بستت به کرونا پرداختن منفعت را دارند. گریمختلف و انواع د

که مفستتران و دانشتتمندان علوم  نقدریبه قرار گرفتن در ستترخ  خبرهاستتت. ا لیم

 چیاوت زدند درباره هآشفته و متف یهادکرونا حر یکشور درباره یو اجتماع یانسان
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و  ییروستا ،یشهر ،یاجتماع دیو معضلات شد یاعتراض ،یکدام از تحرکات اجتماع

در استتتفاده از  شتتتا . کرده، واکنش نداشتتتند یجامعه را بحران تیکه وضتتع یطیمح

ت منفعت، پنهان شدن در پش نیشتتریمناست  با ب یقرار گرفتن در جا یبرا تیموقع

 ای یقدرت درون یاز نهادها تیخوردن و حما وندیپ یکرونا برا یبحران تیتوضتتتع

رفع  یریگیپ ری، نظهابرخی گروه یاستتیاهداد ستت شتتبردیحرکت در جهت پ ،یرونیب

دستتت، با استتتفاده از اعتبار  نیاز ا یمواردو طومار و امضتتا جمع کردن و  هامیتحر

اهداد  شبردیدر پ یو اجتماع یعلوم انسان یهو مصرد کردن وجه یعلم یهاانجمن

 در این شرای  قابل توجه است. هاییگروه نیچن

نگاری نشتتتان داده ی مردمعلم از طریق مطالعه وقوعمطتالعتات در محل واقعی  

استتتت که فعالیت علمی امری از استتتاس محلی استتتت که در جریان آن، یک جهان 

نافع م صیتشخ یدر پ، ناینُر سِت نیکارر از معاهدات مذاکره شده وجود دارد. پُ سیاسیِ

د معتق یهاست. وشگاهیدر آزما یمتخاصتم در مناقشات علم نیمتضتاد طرف قیو علا

شان مطرح منافع یهیشان را در سایمعرفت یهاهیداع ،گرانیاستت که دانشتمندان و د

 نیبنابرا ،رندیگیمنتاقشتتتات بالا م نیا دهتد،یتضتتتاد منتافع ر  م یکننتد و وقتیم

در  ژهویبهدانش نهفته استتتت.  دیتول ینهیزمشیدر پ یو فرهنگ یاجتماع ینتدهایرآف

فر و )هاشتمیان حاصتل نشتده باشتد یعلم یدر جامعه یکه هنوز توافق نظر یمواقع

 .(13۲5ماهر 

 

 های ناهمسان، فرصتدیگریِ بیگانه
آن از  مصردی توزیع و پذیری علم و فناوری و شیوهمورد بستیار پراهمیت دسترسی

است، ی ی از مواردی که کرونا به آن دامن  STSهای موارد بستیار مهم در پژوهش

است. در حقیقت کرونا باعث شد، مردم برای  «دیگری»ی زد ستاخت و تشتدید ایده

ستتازی کردن برمبنای خود و بندی کردن و چارچو قضتتاوت و ستتنجش، از مقوله
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وجودیتی پرخطر گردد. این دیگری به دو دیگری استتتتفاده کنند و دیگری تبدیل به م

و دوم،  «نژادی -دیگری قومی»صتتورت در شتترای  فعلی ر  داده استتت. نخستتت، 

 پی خواهد آمد.  که برای هر دو مورد توضیحاتی در «فرهنگبی-دیگری ناشناس»

 

 نژادی:-قومی دیگریِ -1

. بودستتتتیزی کرونا با روی ردهای نژادی و دیگری یمستتتئلهریزی آغاز پی

 عنوان یکهای جهانی، با حمله به چین بهرسانهاز بستیاری  روی رد ابتدای

و سپس با  ، یک جمعیت بیگانه و غیرخودی آغاز شتتدشت ل دیگر از بودن

ملیت قایل شتدن برای ویروس و بیماری شت ل گرفت. بنابراین شاهد این 

رفته و  رها فراتبندی انساناز دسته ،عنوان یک امر انتزاعیبودیم که ملیت به

کار برده شتتده استتت. در هنگام مشتتاهدات برای بیماری و ویروس نیز به

روایتتت شتتتهری در دوران کرونتتا از ی برای پژوهشتتتی دربتتارهمیتتدانی 

کسی را دیدم که با برخورد گرمی به من نزدیک شد، آشنایی ، بندرماهشتهر

 اایم. وقتی بحث کرونکردهکه داد متوجه شتتدم پیشتتتر در یک محل کار می

ه کنند، نها رعایت نمیهایش گفت: عر کشتیده شد، در میان صحبتپیش

ی آمیز سعهایی طنز و طعنهبا جملهو ! پوشندمی زنند، نه دست شماسک می

در برجستتته کردن و واقعی نشتتان دادن ادعایش را داشتتت. فرد مذکور از 

س  را متو اوتوان اقتصادی می یمنطقه نبود و به لحاظ طبقه این هایبومی

عنوان ساخت نوعی هرحال شت اد قومی نژادی بهبه به بالا در نظر گرفت.

 از دیگری قابل ملاحظه است.
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 فرهنگبی-ناشناس دیگریِ -2

ز ااصتتلی که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شتتده و علمی راه و رو  

تبلیغ و تاکید فراوان های بهداشتی و مراکز علمی و پزش ی ستوی ستازمان

گذاری اجتماعی است. خانگی و فاصله یشتود، مراقبت خانگی، قرنطینهمی

ساکنان شهر به  یاستاستی اینجاستت که راه موجود برای همه یاما مستئله

ش لی از  یواسطهای این ام ان بهیک مقدار دردستترس نیستت. برای عده

های نوین مانند، فناوری غیرحضتتتوری با شتتتهری یعنی زیستتتتِ زیستتتتِ

های اجتماعی در اینترنت، ارتباطات ها، شب هها، اپلی یشنبرنامه ها،دستتگاه

های تلفنی، حضتتتورهتای برخ  و مجتازی، مواجهه با کرونا و محدودیت

ناشتتی از آن را آستتان کرده استتت. این ام انات موازی و جایگزین موج  

هتتای گروه یشتتتده کتته این افراد درکی از چرایی رفتتتارهتتای دیگرگونتته

 کنند نداشته باشند وای که در سطوح و طبقات متفاوت زندگی میاجتماعی

و  «فرهنتتگبی»، «خطرنتتاک»، «غیرخودی»، «دیگری»شتتت تتل هتتا را بتتهآن

 .هایی از این دست خطا  کنندبرچس 

و چند صتتتد هایی که تفاوت بین چند ده هزار تومان برای چنین گروه

ز های مورد نیادستتتگاه نت واختلاد قیمت و هزینه پیک و اینترهزار تومان 

ی ستتان دغدغهتواند بهمواجهه با کرونا میبرای اتصتتال بهینه معنایی ندارد، 

واسطه سرمایه انباشت شده و چهره آراسته گشته، و بهاصتلی شت ل گرفته 

ل شهر ک مثلاً  . اما برای کسانی کهبگیرندژستت انستانِ با فرهنگ والا را نیز 

تر بخرند، مستتئله شتت ل دیگری تومان ارزانچرخند تا گوجه را هزار را می

ماستک و دستت ش نیز در شتتهر برای همه به یک ش ل  یدارد. حتی تهیه

نیستتت، قیمت این اقلام هیچ شتت ل منطقی ندارد و هرکس به هر قیمتی که 
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فروشد. بنابراین افراد باید سرمایه اقتصادی خوبی خود  بخواهد آن را می

ه اجتماعی خوبی داشت مناستتباتباشتند و یا  برای تهیه چنین اقلامی داشتته

ناس  با قیمت م باشند تا بتوانند از طریق رواب  شهری کالاهای بهداشتی را

تهیه کنند. بنابراین با انبوهی از افراد در شهر مواجه هستیم که ام ان زیست 

ایی، گراین وضعیت باعث تشدید قوم .ها فراهم نیستغیرحضوری برای آن

های بین ستتتطوح مختلف طبقات هراستتتی و تنشبیگانهپرستتتتی، خویش

 .اجتماعی و اقتصادی شده است

 

 بندیجمع
و  شتتتمار دیگرهای بیکرونتا علتاوه بر این ه خود یک بحران استتتت، نتیجه بحران

ستتاخت جهان  اند.که پنهان ماندهاستتت عمیقی  و تضتتادهای هابحران یآشتت ارکننده

ی برانگیز و ایجادکنندهطرد، که ساختی مناقشهعلمی امروز نه ستاختی همگانی و بی

ای هدهای گوناگون است. در حالی که با افزایش فراینهای عمیق در میان گروهش اد

ها تن غذا در جهان روبرو هستیم، با تولید غذا و حتی دور ریخته شتدن ستاله میلیون

های مارستتتتانایم. در حالی که بیافزایش فقر و افزایش بحران گرستتتنگی نیز مواجته

 مندیتنها توان بهرهای نهدهند، عدهلوکس و خصوصی خدمات درمانی به بیماران می

از خدمات درمانی بل ه حتی توان اندیشتتتیدن به آن را ندارند. کرونا تنها یک بحران 

های واهیخخاطر منفعتهای فراگیری هست که بهنیست، بل ه بیشتر یادآوری بحران

  یتوجه کرد که در پشت شرا دیبااند. ادی نادیده گرفته شدهعلمی، ستیاستی و اقتص

ست یمهمی مسالهکرونا شوند. میگرفته  دهیناد یا پنهان و ییزهایکرونا چه چ یبحران

اد شتت  و تأثیرات ناشتتی از آن خواهد گذاشتتت ،تأثیر گذاشتتته یکه بر ستتبک زندگ

ر خط د.وشتت ییفردگرامم ن استتت باعث افزایش و  ایجاد کرده در اجتماع یشتتتریب
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ستازی و بیگانه هراسی که شرح شد، یک هشدار جداستازی انستان، از طریق دیگری

که  همچنان، است دارای اهمیتجوان   یهمه نیتوازن ب حفظرو مهم استت. از این

راق  ستتت که مامهم  بستتیار ،ویروستتی کرونا مبتلا نشتتویم یماریب به بودمراق   دیبا

 م،وینش یته های جمعی بشر استی که حاصل رواب  و سنتایانسان معانیاز  میباش

ی باشد. شدگتواند از نمودهای این تهیی میگرید تیبه وضع و رامونیبه پ اعتنایییب

ی استتتقرار نظم های جهان معاصتتر استتت که شتتیوهها و چالشتقلای معنا از مستتئله

صنعتی و علم و فناوری در ایجاد آن نقش داشته است و دو حسِ میل به فردگرایی و 

 احساس تنهایی را به طور همزمان گستر  داده است. 
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