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گفت وگو: فريبرز بیات

اشــاره
پس از گذشت بیش از يک ســال، آنچه نمی توان انکار کرد، اين 
اســت که آثار و پیامدهای همه گیری جهانی »کرونا«، مناســبات 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی را به کلی دگرگون کرده 
اســت. از نظر فرهنگی، کرونا اگرچه مدرسه ها، دانشگاه ها، و مراکز 
علمی و آموزشی را تعطیل و نیمه فعال کرد، اما آموزش های مجازی 
را رونق بخشید. نظام های آموزشی که پیش از اين با  توسعة اينترنت 
و وجود تلفن همراه در مراکز آموزشی و مدرسه ها  به شدت  مخالفت 
می کردند، اکنون داشتن تلفن همراه و تبلت را يک ضرورت آموزشی 
تلقی می کنند و سخت به تکاپو افتاده اند که از قافلة علم و فناوری 
عقب نمانند. حتــی می توان ادعا کرد، کرونا  بــا پرتاب نظام های  
آموزشــی به جلو، زمینة نوعی تغییر پارادايم  و تحول بنیادی را در 
محتوا و شــکل آموزش رقم زد. از نظر علمی، کرونا رويکرد علمی و 
عقالنی را در مواجهه با مســائل و مشکالت  تقويت کرد، اشتراک 
اطالعات و گفت وگوی علمی را دامن زد، و مردم  را به کسب دانش و 

رعايت قواعد علمی و بهداشتی ترغیب کرد.
از سوی ديگر، جهان پساکرونا  بیش از پیش  رسانه ای شده است. 
رسانه در اين جهان ديگر نه يک تکنیک و فن که يک زبان و فرهنگ 
است. بستری است که زندگی اجتماعی در آن جريان پیدا می کند. 
بســیاری از نظام های اجتماعی که قباًل سیاست منع، محدوديت و 
پارازيت را در مورد رســانه ها پیگیری می کردند، اکنون به اجبار 
به بازنگری سیاســت های خود تن داده اند. از نظر اجتماعی، جهان 
پساکرونا ســبک زندگی اجتماعی جديدی را شکل داده است. از 
يک سو فاصله، جدايی، تنهايی، انزوا، ترس و بی اعتمادی را افزايش 
داده است،  اما از سوی ديگر،  نوع جديدی از  نزديکی ها و تعامالت 

عاطفی، تعاون و همکاری را پديد آورده است.  
در گفت و گو با دکتر هادی خانیکی، اســتادتمام دانشگاه عالمه 
طباطبايــی و رئیس »انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات«،  
آثار و پیامدهای آموزشــی، علمی، اجتماعی و فرهنگی  همه گیری 
جهانی کرونا را مورد بحث و بررسی قرار داده ايم. دکتر خانیکی که 
طی سال های 1397 و 1398 به دريافت عنوان »استاد نمونة کشوری« 
مفتخر شده، از پیشکسوتان  برجستة حوزة علوم ارتباطات اجتماعی 
است که  دانش نظری را با تجربة زيستة عملی  و کنشگری اجتماعی 
و سیاسی گره زده است. حاصل اين پیوند انتشار 22 اثر تألیفی  
و بیش از 200 مقاله در نشريات داخلی و خارجی است.    

آثاروپیامدهایآموزشیو
اجتماعیهمهگیریجهانیکرونا

پرتاب نظام های
آموزشی به جلو



 ٭  همه گیری جهانی کرونا چه وضعیت 
جدیــدی در برابــر  نهادهــای آموزشــی و 

آموزش و پرورش گذاشته است؟ 
پس از مواجه شــدن جامعه بــا پديدة کرونا، 
روندهــای رايج در آمــوزش و پژوهش و حتی 
سبک زندگی روزمره مورد پرسش قرار گرفت. 
در ايــن زمينه دو مقالة علمی نوشــته ام: يکی 
در خصوص تحول در زمينة آموزش اســت که 
موضوع »قرنطينة آموزش و آموزش قرنطينه« را 
در کتاب »آموزش عالی و کرونا« مطرح کرده ام. 
دومی، مطلب »ويروس و وب، تأملی در رابطه با 
ارتباطات کرونايــی«، در کتاب »کرونا و جامعة 
ايران« اســت که در آن ســويه های اجتماعی 
موضوع را بررسی کرده ام. فکر می کنم مسئوليت 
همــة ما به عنوان معلم، چه در مدرســه و چه 
در دانشگاه، اين است که موضوع کرونا را جدی 
بگيريم و به آن بپردازيم. اخيرا مسئلة »دانشگاه 
خلوت« را مطرح کــرده ام. طی اين دوران و در 
کرونا، خلوتی دانشگاه به نسبت مدرسه بيشتر 
بود. اگر چه مثل بحث دانشگاه خالی نمی توانيم 
از مدرســة خالی حرف بزنيم، ولی از مدرسه ای 
حــرف می زنيم که به ناگاه آمــوزش معمول و 
مرســوم آن به حالت تعليق درآمد و آموزش در 

قرنطينه شد. 
آمــوزش مجازی و آمــوزش برخط که تعبير 
درست تری هم هست، دارد شاکلة آموزش ما را 
در آينده می ســازد. در اين نوع آموزش طبيعتًا 
هم فرصت هــا و هم تهديدهايی در برابر ما قرار 
می گيرند. شــايد بشود گفت اولين تهديدهايی 
که به چشممان می خورند، تهديدهای فناورانه 
هســتند؛ اينکه چقدر زيرساخت های اينترنتی، 
پهنای باند، ســرعت اينترنت، و دسترســی به 
رسانه ها و شــبکه های اجتماعی، يا به اصطالح 
شــاخص های فرهنگی، اجتماعی و سياســی، 
مهم تر هســتند. اينکه ما چقــدر برای مواجهه 
بــا  آموزش مجازی و برخط آماده بوديم. معلم، 
دانش آموز، مدرسه و خانواده چقدر آماده بودند. 
اساسًا نظام آموزش و پرورش ما چقدر می توانست 

پذيرای اين به اصطالح تغيير پرشتاب باشد. 
آموزش و پرورش ما از ضعف های ســاختاری 
رنج می برد که همة دوستان، معلمان و مديران 
و سياست گذاران بهتر از من می دانند. اين تلقي 
وجود دارد كه برخي رويكردهاي آموزشي بيشتر 
آموزش محفوظات در برابــر آموزش خالقيت، 

هوشيارســازی و انطباق با تحوالت است. متن 
آموزش های ما بيشــتر فــرار از جهان جديد و 
تحوالت جديد بود تا  شــناختن و زندگی کردن 
در اين جهان. در واقــع پناه بردن از اين جهان  
جديد به جهان های ديگــری مثل خانه و مثل 
جهان ســنت مد نظــر بود. طبيعتــًا ما با يک 
مدرسة ثابت، يا اگر نگويم ثابت، مدرسة کند، در 
برابــر جهان متغير روبه رو بوديم و حاال يکدفعه 
با مدرســة متحول مواجه شــده ايم؛ مدرسه ای 
که در معرض تغييرات ناشــناخته و مبهم قرار 
دارد. کرونا جامعة ما را به طور عام و مدرسه ما را 

به طور خاص، بيدار کرد. 
برای هــر معلمی و برای هــر مديری، آنچه 
که االن به چشــم می آيد، در گذشته به چشم 
نمی آمده اســت. پــدران و مادران سرنوشــت 
خودشان را با سرنوشت فرزندانشان در مدرسه 
گــره زدند و پا بــه پای آن هــا در کالس های 
درس شــرکت کردنــد، نظر دادنــد، آموزش 
ديدند و مدرســه به خانه رفت. تمام تالش ما 
در مدرســه قباًل اين بود کــه تلفن همراه وارد 
مدرسه نشــود و تمام تالش ما امروز اين است 
که مدرســه وارد تلفن همراه شــود. اين تغيير 
بزرگی بود. واردشدن مدرســه به تلفن همراه 
هوشــمند، تغيير ســاده ای نبــود. اين يعنی 
آموزش و پــرورش ثابــت بــه آموزش و پرورش 
متغير تبديل شــده اســت. فقط آموزشش در 
معرض تغيير قرار نگرفــت، بلکه  تمام اجزای 
آموزش و پــرورش در حال تغيير اســت. رابطة 
معلم و شــاگرد، معلم با معلم، خانواده و دانش 
آموز با مدرســه، و مدرسه با دولت تغيير کرد.

٭ جهت و ســمت و سوی این تغییرات 
همه جانبۀ آموزش و نظام آموزشــی در 
دوران کرونــا  را شــما چگونــه ارزیابــی 
می کنیــد؟ آن را فرصتــی بــرای تحــول و 
پویایــی آموزش و پــرورش مــی دانیــد یــا 
تهدیــد و عاملی بــرای تعلیق و تعطیلی 

آموزش و مدرسه؟
در  تحــول  ضــرورت  از  سال هاســت  مــا 
آموزش و پــرورش می گوييــم. اما چــرا  نظام 
آموزش و پرورش بايد متحول شــود و مشــکل 
اين  نظام چيســت؟ چــه نقد هايــی بر نظام 
آموزش و پــرورش ما وارد می شــوند؟ اين نظام 
آموزشــی مبتنی بر محفوظات و امتحان است. 

نظام مبتنی بر خالقيت، مسئله محوری، تربيت 
شــهروندی، باالبردن توان ارتباطــی و قدرت 
ارتباط با جامعه، و پرسشــگری نيســت. همة 
اين نقدها يکدفعه و توســط يک ويروس برمال 
و آشــکار شــدند و تغيير و تحول را به مدرسه 
و آموزش و پــرورش تحميــل کردنــد. ديگــر 
آموزش و پرورش بايد کانون گفت وگو، استدالل، 
نقادی و دستيابی به معيارهای علمی و منطقی 
شود. بايد بتوانيم کاری کنيم که جوان های ما با 
عالقه مندی دنبال آموزش بيايند و اين ها همه 
پرســش های جديدی برای   ما هســتند. اين ها 
فرصت هايی هســتند که  با ويــروس کرونا در 

آموزش و پرورش به وجود آمده اند.
امــا  در مقابل تهديدهايی هم  پديد آمده اند. 
بچه ها و معلمان در چنين شــرايطی با فضای 
مأنوس مدرســه و محيطی که با هم و در کنار 
يکديگر باشند، بيگانه شــده اند و ارتباط چهره 
به چهره ندارند. به خصــوص معلم های ابتدايی 
و مربيان پيش از دبســتان، با آن ماســکی که 
به صورت می زنند، نمی توانند حالت صورتشان 
و لبخندشــان، و ذوق و شــادی و اندوهشان را 
به بچه ها منتقل کنند. با اين مشــکل چه بايد 
بکنند؟! پيــش از اين ما فرهنــگ به اصطالح 
»فرار از مدرســه« داشــتيم. من هميشه اين 
مثــال را می زدم که از يک طرف، پشــت ديوار 
مدرســه هايمان اين شــعر ناصرخســرو را 
می نوشــتيم که »درخت توگر بار دانش بگيرد، 
به زير آوری چرخ نيلوفری را«، و از طرف ديگر 
وقتی در مدرسه ها را باز می کرديم، استقبال از 
تعطيلی ها و فرار از مدرســه را می ديديم. حاال 
چــه می توان کرد که فرار از مدرســه به فرار از 

آموزش های مجازی تبديل نشود؟ 
پس با طيفی از تهديد در اين طرف تا فرصت 
در طرف ديگر مواجه هستيم. حاال سرنوشت اين 
مدرسة ترکيبی که يک بخش آن آموزش برخط 

 ٭  همه گیری جهانی کرونا چه وضعیت 
جدیــدی در برابــر  نهادهــای آموزشــی و 

رنج می برد که همة دوستان، معلمان و مديران 
و سياست گذاران بهتر از من می دانند. اين تلقي 
وجود دارد كه برخي رويكردهاي آموزشي بيشتر 
آموزش محفوظات در برابــر آموزش خالقيت، 

پس با طيفی از تهديد در اين طرف تا فرصت 
در طرف ديگر مواجه هستيم. حاال سرنوشت اين 
مدرسة ترکيبی که يک بخش آن آموزش برخط 
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و بخش کمی از آن آموزش سيال حضوری است 
که آن هم مبتنی بر کرونا کم و زياد می شــود، 
گاهی می گوييم حتمًا حضــوری خواهد بود و 
گاهــی می گوييم نمی توانيم حضــوری برگزار 
کنيم، چه خواهد شــد؟ حرف من با دوســتان 
دست اندرکار مدرسه، استادان، معلمان، مربيان 
و دانش آموزان اين است که ببينيم اين مدرسه 
را چگونه می توانيم به مدرســه ای هوشيارساز، 
خالقيت پرور و مبتنی بر ارتباطات و ياد گرفتن 

فرايند اجتماعی و شهروندی تبديل کنيم؟ 
مســئله را قدری ملموس تر بيــان می کنم. 
دوســتان عزيز ما در مدرســه،  با شتاب نسبتًا 
درخــور توجهــی، آمدنــد و شــبکه ای را به 
کار انداختند. »شــبکة شاد« شــبکة آموزش 
دانش آموز است که قبل از اين چنين شرايطی 
در نظام آموزش و پرورش ما ايجاد نشده بود. نظام 
آموزش و پرورش ما از مدرســه و زيرساخت ها و 
تجهيزاتش بگير تا امکانات و نحوة آموزشــش 
پس افتادگی داشت. ولی در کمتر از دو ماه شبکة 
شاد متناسب با اين شرايط ايجاد شد. به نظر من 
با همة ضعف هايی که داشته و دارد، گامی مثبت 
و روبه به جلو بود. چون ما چنين سيســتمی را 
قبل از اين نداشتيم. در کشورهای ديگر يا چنين 
سيستم هايی را نداشتند، يا چنين سيستم هايی 
بودند و آن ها را تطبيق دادند. اما اينکه در ايران 
اصاًل اين سيستم طراحی شد و راه افتاد، به نظر 
من کار بزرگی بود. يعنی ســرانجام بزرگ ترين 
اپليکيشن و نرم افزار فارسی زبان پديد آمد که با 
360 گيگابايت در ثانيه بعد از »اينستاگرام« قرار 

دارد. اين موفقيت خيلی بزرگی بود. 
قابليت های آن هم به گونه ای بود که توانست 

بيش از 12 ميليــون دانش آموز را احراز هويت 
کند. اگرچه که همة آن ها اســتفاده نمی کنند، 
ولی آمارها درخــور توجه اند. روزانــه 9 تا 10 
ميليون دانش آموز چند ساعت را در آن فعاليت 
می کنند. مــن می گويم اين فرصــت را که در 
واقع ايجاد يک زيرســاخت بود، ببينيم در چه 
زمينه هــای ديگری می توان فراهــم کرد و جا 
دارد چه زمينه هايی را به يک خواسته و قابليت 
تبديل کنيم. به نظر من بزرگ ترين قابليتی که 
کرونا به وجود آورد، عموميت دادن به ارتباطات 
بود؛ ارتباطات بين مدرســه و خانواده، معلمان 
با هم، و معلمان و مديران، در سراســر کشور با 
ســطوح متفاوت سلسله مراتبی و مديريتی. در 
واقع آموزش  و  پرورشــی که به لحاظ ساختاری 
عادت نداشت با خانواده ها ارتباط بگيرد و عادت 
نداشــت ارتباطات شبکه ای وسيع داشته باشد، 
مجبور شــد با پرتاب شــدن به اين نوع ارتباط، 
حداقل بر اســاس آمارها، حــدود 20 ميليون 
دستگاه پدر و مادرها را يا فرزندان يا مديران را 
به هم وصل کند. اين يک ظرفيت است که البته 
نمی گويم قطعًا و به طور کامل محقق شده است. 
بــا پذيرش اينکــه بايد با کرونا هم زيســتی 
داشــته باشــيم، می توانيم از چهــار فرصت و 
زمينــه ای که کرونــا  فراهم کرده اســت، در 
حوزة آموزش و پــرورش، نظام مدنی و نظام های 

حاکميتی نتايج مطلوبی بگيريم:
اول اينکه آموزش برخــط را جزئی قطعی از 
آموزش بدانيم. حتی بعد از واکسن و بعد از کرونا 

آن را بپذيريم و به طور جدی دنبال کنيم.  
دوم اينکه فرصت های جديد يا امکان های برابر 
برای شکوفايی معلمان ايجاد شده است. تا االن 
در وضعيت رسمی و از پيش تعيين شده ای قرار 
داشــتيم که فقط برای معلمان شهرهای بزرگ 
و نيز بخش محدودی از معلمان مدرســه های 
ويژه اين امکان وجود داشــت که بدرخشــند و 
در آموزش های کمک درسی، کنکور و ... حضور 
داشته باشند. اما اين امکان و ظرفيت در درون 
همين سيستم موجود شاد هم وجود دارد که هر 
معلم بتواند خالقيت های خود را در درس دادن و 
تدوين طرح درس نشان دهد. اين عموميت دادن 
بــه يادگيــری می توانــد به گونه ای باشــد که 
دانش آموزان هم بتوانند در اســتفاده و ارزيابی 
آن ها شــرکت کنند و به کشــف استعدادهای 

آن ها منجر شود. اين فرصت می تواند به معلمان 
محروم در روستاها و شهرهای دور فرصت برابر 
و عادالنه ای برای اســتفاده از اينترنت در جهت 

رشد و شکوفايی بدهد. 
ســومين فرصتی که می توان به آن انديشيد 
و آن را عملــی کــرد، کشــف اســتعدادهای 
دانش آمــوزان اســت. بــه کمک بســته های 
الکترونيک و اپليکيشــن ها و در قالب برگزاری 
مســابقه ها و اســتفاده از نظر معلمان و حتی 
دانش آموزان، می توان استعدادهای دانش آموزان 
را تشخيص داد. يعنی همان کارهايی انجام شوند 
که قباًل برای تشــخيص استعدادهای درخشان 
در زمينة ورزش و به صورت انواع جشــنواره ها 
انجام می گرفت، تا امکان دسترســی به چنين 
فرصت های آموزشــی و پرورشی بيشتر و بهتر 
شــود. به نظرم در جهت آموزش هوشيارساز يا 
آموزش خالقيت ما می توانيم عالوه بر معلمان به 

سراغ دانش آموزان هم برويم.
چهارمين  فرصت به نظــرم فرصت ارتباطی 
اســت. االن ارتباطات مجازی يــا برخط، بين 
معلمــان و دانش آموزان و خانواده ها برای اولين 
بار به وجود آمده است. اگر بتوانيم اين ارتباطات 
را ارزش  گذاری کنيم و بسنجيم و بر اساس آن، 
ارتباطــات مثبت و دو ســويه را تقويت کنيم، 
می تواند اين آموزش و پرورش بسته را به سمت 
آموزش و پرورش گشوده و گفت وگويی بکشاند. 
در هر حال از نظر من، فرصتی برای شکل دادن 

گفت وگو فرا رسيده است.
در اينجا من گفت وگو را به ســه نوع تقسيم 
می کنم: گفت وگو در مدرسه، گفت وگو از مدرسه 
و گفت وگو با مدرسه.»گفت وگو در مدرسه« اين 
است بتوان با معلمان، مديران و مربيان ارتباط 
جديــدی تعريف کرد. »گفت وگو با مدرســه« 
اين اســت که ارتباط تنها به عناصر درون نظام 
آموزشی و مدرسه محدود نشود، بلکه نهادهای 
بومــی و دولتی، دانشــگاه ها و نهادهای متولی 
سالمت، ارتباط نزديک تری با مدرسه پيدا کنند. 
»گفت وگو از مدرســه« يعنــی گفت وگويی که 
منزلت اجتماعی نهاد مدرسه و آموزش و پرورش 

را باال ببرد. 
گزارشــی را ديدم در مورد نظام حکمروايی و 
نظام اجتماعی کــه اهميت نهادها، به ويژه نهاد 
آموزش و پرورش را در دو کشــور کرة شمالی و 

آن ها منجر شود. اين فرصت می تواند به معلمان 
محروم در روستاها و شهرهای دور فرصت برابر 
و عادالنه ای برای اســتفاده از اينترنت در جهت 

دارد. اين موفقيت خيلی بزرگی بود. 
قابليت های آن هم به گونه ای بود که توانست 
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کرة جنوبی که از نظر فرهنگ و موقعيت راهبری 
شــبيه به هم هستند، مقايســه کرده بود. کرة 
جنوبی در رديف کشورهای صنعتی جهان قرار 
گرفته و کرة شمالی جزو 10 کشور عقب ماندة 
جهان اســت. چرا؟ يکی از داليلش آن بود که 
در کرة جنوبی نهاد اول از نظر منزلت و اعتبار، 
نظــام برنامه ريزی، و بودجــه آموزش وپرورش 
اســت. اما در کشور کرة شــمالی نهاد اول نهاد 
نظامی اســت. اين تفاوت ناشی از آن است که 
وقتی آموزش و پرورش ارتقا پيدا می کند، در بقية 

زمينه ها اثر توسعه ای خودش را نشان می دهد.

تحــوالت  صاحب نظــران،  برخــی  ٭ 
را  پســاکرونا  وضعیــت  در  اجتماعــی 
بــه منزلــۀ بازگشــت بــه روابــط گــرم و 
صمیمانــۀ جمعــی، تعاون، همــکاری، 
ســرمایۀ اجتماعــی و روابط اعتمادآمیز 
را  آن  نیــز  گروهــی  کرده انــد.  تفســیر 
عامل ایجاد تنهایی، انزوای اجتماعی، 
و افزایش بی اعتمادی و تنش و تعارض 
دانسته اند. شما به این موضوع چگونه 

نگاه می کنید؟ 
رصد اجتماعــی موضوع کرونــا در ايران در 
مرحلة اول نشــان داد که جامعه به طور نسبی 
خــودش را با اين پديدة نو وفق داده اســت. در 
اين مرحله نقش ارتباطات بســيار پررنگ شد و 
ما در قرنطينه ها و فاصله گذاری ها متوجه شديم 
که فقط به کمک فضايی که علم ارتباطات برای 
ما باز کرده اســت، قادر به نفس کشيدن و ادامة 
زندگی هستيم. اين امر سبب شد مردم بيشتر از 
گذشته به شبکة مجازی آمدند و هم بستگی های 
اجتماعــی و خيرخواهی در ميان مردم شــکل 
گرفت؛ به گونه ای که نزديک به ۴۱ درصد مردم 

در کارهای خيرخواهانه شرکت کردند.
اما در پيک دوم کرونا شــرايط جديدی ايجاد 
شــد. رصد افکار شــهروندان نشان می دهد که 
ميــزان نگرانی از آينده بيشــتر، اميد به از بين 
رفتــن کرونا کمتر و وحشــت و هراس افزايش 
يافته اســت. طبق اين شــواهد، ايمنی توده ای 
کارســاز نبوده است و بايد به دانش ارتباطات و 

سامان دهی به شکل جدی تری فکر کرد.
تنهايی و ميل فراوان به ارتباطات شرايطی بود 
که کرونا برای ما ايجاد کرد. ما در اين شــرايط، 

از يک ســو در تعليق قرار گرفته ايم و از ســوی 
ديگر ميل ارتباطات ما تقويت شده است. ما در 
جايی قرار گرفته ايم که می تواند ترجيحات مادی 
ما را بيشــتر کند و ما به درون خودمان تبعيد 
شــويم. البته ما می توانيم بــه کمک ارتباطات 
از اين تبعيــدگاه نجات پيدا کنيم. برای رهايی 
از نگرانی ها و اضطراب هــا، ما به فناوری ها پناه 
برديم. بنا بــه صحبت های مورف، کرونا تا حد 
زيادی انسان را وام دار وجود فناوری کرده است. 
در واقع در تعليق ارتباطات اجتماعی در دوران 
کرونا، سوية روشن فناوری های ارتباطی بيشتر 
شده و به جنبه های انسانی ارتباطات اجتماعی 

توجه کمتری شده است.
  اين دگرگونی ســريع، حجم و تنوع مسائل 
را در برابر ما افزايش داد. بر اســاس مطالعات و 
تحقيقات ســال های اخير که توجه کمتری به 
آن ها شــده است،  يکی از مهم ترين زمينه هايی 
که ما با مســئلة کرونا در همين شرايط روبه رو 
شــده ايم، موضــوع کاهــش و تنزل ســرماية 
اجتماعی است. موج دوم طرح سنجش سرماية 
اجتماعی نشان می دهد که روند رو به کاهشی 
داشته اســت. منظور از سرماية اجتماعی حجم 
اعتماد، هم بستگی و اميد به آينده است. سرماية 
اجتماعی در ســطح کالن وضع مطلوبی ندارد. 
در سطح دوم سرماية اجتماعی نيز وضع خوبی 
وجود ندارد. در ميان گروه های شــغلی ميزان 
اعتماد به معلمان و پزشکان نسبت به مسئوالن 
بيشتر اســت و در ميان نهادها و سازمان ها، به 
مدرسه ها و دانشــگاه ها اعتماد بيشتری وجود 
دارد. چــون جامعــة ما در حال تغيير اســت، 
گروه های جوان و شهری در آن وسعت بيشتری 
دارند و هرچه ميل به شهرنشينی و جوانی بيشتر 
می شود، ســرماية اجتماعی وضع بدتری پيدا 
می کند. در جامعه ما روند تغييرات به ســمتی 
رفته که ميل به ارزش های مادی و فردی بيشتر 
شده اســت و جايگاه نهادهای مدنی، از جمله 
انجمن های خودانگيخته و ســازمان های مردم 

نهاد، به تقويت بيشتری نياز دارد. 
 در چنين شــرايطی که پايين بودن سرماية 
اجتماعی  تأمل برانگيز اســت،  ما بايد چه کاری 
انجام دهيم؟ در شــرايط کرونايی،  ما در حالی 
که در معرض يک بی افقی و بی اعتنايی به آينده 
هستيم، اگر بتوانيم مرجعيت انجمن های علمی 

و نهادهــای تخصصی جامعه محــور را افزايش 
دهيم و ارتباطات درونی و بيرونی آن ها را تقويت 

کنيم، شرايط را بهبود بخشيده ايم. 
از طرف ديگر، ميزان اعتماد به سياســت ها و 
آمارهای رسمی در مسائلی مانند کرونا هم پايين 
آمده است. مردم، جامعه و مسئوالن در مواجهه 
با سياست های اعمال شده در مورد کرونا، مانند 
قرنطينه ها و تعطيلی هــا، گرفتار ضعف داوری 
و ارزيابی شــده اند. ما به يــک داوری متکی بر 
مديريت و سياست علمی نيازمنديم و در اينجا 
بــه انجمن های علمی احتياج پيدا می کنيم. در 
شرايطی که در دستگاه های اجرايی و رسانه ای و 
شبکه های ارتباطی ضعف وجود دارد،  مرجعيت 
غيررســمی می تواند ميدان دار مديريت مسائل 
شــود. برای جلوگيــری از چنيــن خطاهايی 
نهادهای مدنــی و انجمن های علمی می توانند 
بسته های سياســتی تهيه کنند. در بحران های 
طبيعی و اجتماعی، نقش سازمان های مردم نهاد 
جامعه محور بسيار چشــمگير خواهد بود. اين 
راه حل ها می توانند ضعف جامعة مدنی را ترميم 
کنند و با تقويت جامعة مدنی، گامی برای تقويت 

جامعة ايرانی نيز برداشته شود.
در مجموع، وضعيت جديــد ضرورت تأمل و 
بازنگــری را بيش از پيــش در تمام زمينه های 
نظــری و عملی برجســته کرده اســت. اگر به 
ايران به عنوان جامعة پيش روی مان توجه کنيم، 
مطالعات ميدانی و پيمايش ها چند مشخصه را 

نشان می دهند پس از پاندومی کرونا:
نخست، وحشت و اضطراب در جامعه بيشتر 
شــده اســت. اين امر تنها يک پديدة طبيعی 

نيست، بلکه يک پديدة اجتماعی هم هست.
 دوم، اين تصور که کرونا برای مدت محدودی 
شايع و پديده ای گذراست،  زير سؤال رفت و به 
نظر می رســد که کرونا همچنان حضور دارد. از 
اين رو، ما بايد نوعی سازگاری و تطبيق با آن را 

در دستور کار قرار دهيم.
سوم، به نظر می رسد در عرصة سياست گذاری 
تــاب آوری اجتماعی، با عامــل جديدی مواجه 
هستيم و آن کنترلی که در مراحل اوليه حاصل 
شد و شيوه ها و راه های اثربخشی که در مقابله با 
ويروس کرونا پيش گرفته بوديم، با وجود موفقيت 
نســبی، غفلت از ديگر جنبه ها را در پی داشت.
 چهارم، برخی اظهارات يا شيوه های غيررسمی 

کارســاز نبوده است و بايد به دانش ارتباطات و 
سامان دهی به شکل جدی تری فکر کرد.

که کرونا برای ما ايجاد کرد. ما در اين شــرايط، 
نســبی، غفلت از ديگر جنبه ها را در پی داشت.

 چهارم، برخی اظهارات يا شيوه های غيررسمی 
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اتخاذ شــده برای ايمنی شبهه »ايمنی گله ای« 
را بــه ذهن متبادر می کند که ناکافی بودن خود 
را نشــان داد و بايد به ســمت برنامه ريزی های 

سازمان دهی شده و نهادينه رفت.
پنجــم، نگرش ها و سياســت های علمی در 
حوزه های متفاوت دانش، اعم از دانش بهداشت و 
درمان، علم و فناوری، و علوم انسانی تقويت شده اند.

 ششم، نياز به تحرک مدنی، پويش و مشارکت 
شهروندان در وضعيت موج دوم بيشتر احساس 
می شــود؛ چون عوامل شــيوع و زمينه های آن 
تغيير کرده اند. به نظر می رسد مناطق و شهرهای 
کوچک، حتی سنت ها، آيين ها، عادات و رسوم 
و ... همه به زمينه های شــيوع بدل شده اند، به 
طوری که خود عامل فرهنگ به ايجاد موج دوم 
شيوع ويروس کرونا دامن زده است. در نتيجه، 
تکيه بر چنين زمينه هــای فرهنگی، به تدريج 

جامعه را به »قربانگاه« بدل خواهد کرد.

٭ محدودشدن ارتباطات و روابط چهره 
بــه چهره در دنیای پســاکرونا  و تقویت 
روابــط مجــازی از طریق رســانه ها، چه 
دنبــال خواهــد  بــه  پیامدهایــی  و  آثــار 
داشــت؟ آیا با رسانه ای شــدن جامعه و 
مناســبات اجتماعی پســاکرونا، شاهد 
نوعی تغییــر پارادایم از جامعۀ حقیقی 

به جامعۀ مجازی هستیم؟ 
در رويارويی جامعة ما با کرونا، مســئلة اصلی 
اين بود که دنيای پيشــين فــرو ريخته و نوع 
جديدی از نزديکی ها و دوری ها شــکل گرفته 
اســت. نزديکی به اين معنا که همة ما به خانه 
در واقع تبعيد شديم و در قرنطينه قرار گرفتيم. 
همان چيزی کــه با عنوان آمــوزش قرنطينه 
و قرنطينــه در آموزش گفتــم. از طرف ديگر، 
روابطــی را که بــه آن ها عادت کــرده بوديم و 
زندگی ما را می ساختند، به ناگاه  فرو ريختند. 
چرا که همه گيری جهانی کرونا روابط خانوادگی، 
نوع کســب و کار و معيشت، نوع سياست، نوع 
فرهنگ ورزی، استفاده از اوقات فراغت، مطالعه، 
سرگرمی و همه چيز را تحت تأثير قرار داد. اين 
فرو ريختن دنيای پيشين به نظر من موضوعی 

است که فهم آن سهل و ممتنع است. 
ابتدا فکر می کرديم که کرونا مهمان ناخوانده ای 
است که خيلی زود خانة ما را ترک خواهد کرد. 

اما به تدريج فهميديم اين رشته سر دراز دارد و 
بايد هم زيستی با کرونا را جزو زندگی خودمان 
قــرار بدهيم. ويروس ما را بــه قرنطينه برد، به  
خانه تبعيد کرد، و مدرســه، دانشگاه و مشاغل 
را تعطيل و يا  تعليق کرد. از طرف ديگر مجبور 
شــديم به دنيای جديدی به اسم دنيای وب يا 
مجازی وارد شــويم که در پی احيای روابط به 
تعليق رفتة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی 
سياسی بود. مرکزيت خانه و فردگرايی از سويی 
و تغيير سنت ها از سوی ديگر، تغيير سنت خريد 
و تغيير نحوة مصــرف کاالی فرهنگی، ما را به 
شــرايطی پرتاب کرد که خيلی برای آن آماده 
نبوديم. ما را به شرايطی پرتاب کرد که دغدغة 
سرعت بر انجام هر تالشی برای کشف حقيقت، 

آموزش، کنش و نظاير اين ها اولويت دارد. 
همه چيز دنيای برآمده از کرونا و بعد از کرونا 
مبهم اســت. بزرگ ترين فيلســوف پايان قرن 
بيستم، يورگن هابرماس، جملة معروفی دربارة  
کرونا دارد که تيتر و برجســته هم شد: »کرونا 
باعث شد ما بفهميم که چقدر نمی فهميم.« در 
حالی که مدعی بوديم همه چيز را، مثاًل فناوری 
و آموزش را، می فهميم. معلوم شــد همه چيز را 
نمی فهميم. در دوران کرونا، به گفتة هورتس، 
آلمانی، جهانی که می شــناختيم  آينده پــژوه 
يکدفعه فرو ريخت و جهان ديگری در حال زايش 
است. وقتی اين حرف ها را می خواندم، ياد داستان 
معــروف »طاعــون« از آلبرکامو افتادم که در 
مواجهة جامعه با بيماری همه گيری چون طاعون 
می گويد: »زندگی مردم قبل از شــيوع طاعون، 
به طرز وحشــتناکی آرام و عادی بود. هيچ کس 
حواسش نبود تا اينکه طاعون همه را بيدار کرد.«

و  انســانی  علــوم  ویــژه  بــه  علــوم  ٭ 
بــا  همه گیــری  اجتماعــی، در رویایــی 
جهانی کرونا و آثار و پیامدهای اساسی 
و بنیــادی آن بــرای جامعــه و مناســبات 
اتخــاذ  را  رویکــردی  چــه  اجتماعــی، 

کرده اند؟ 
به نظر می رسد که در سطح جهانی، مهم ترين 
مواجهــه در حوزه هــای معرفتــی و علمــی، 
اولويت دارشدن پرسش ها نســبت به داوری ها 
بــود و اينکه بر اســاس پارادايم های گذشــته 
نمی توانيم به مســائل دوران کرونا و پساکرونا 

بپردازيم. در جريان شيوع ويروس کرونا، حرف 
همه گيرشناسان بيشتر ديده و شنيده شد. البته 
آينده نگران نيز ســهم کمی را در اين شــرايط 
جديد ايفا نکردند و جنبه هــای خوش بينانه و 
نگران کننده را مطــرح کردند. به همين اعتبار، 
اگر از ســويی با »شــهروند بی قــرار« روبه رو 
هســتيم، از سوی ديگر با انبوهی از دانشمندان 
و دانش هايی مواجهيم که دانســته های خود را 
در بوتة آزمايش های جديدی ديدند. دو ويژگی 
»نوپديدگی« و »جهان گستری« کرونا ما را در 

معرض ناشناختگی های جديدی قرار داد.
در ايــن وضعيــت، کمکی که علوم انســانی 
می تواند بکند، مــرور گزاره ها و اظهار نظرهای 
آينده نگــران،  جامعه شناســان،  فيلســوفان، 
تحليــل  و  روان شناســان،  و  اقتصاددانــان 
وضعيت امروز و مخاطرات آينده بر اســاس آن 
گزاره هاســت. حتی می توان پيک های مراحل 
جديد را، ميدانی برای ســنجش درستی آرای 
دانشــمندان و نظريه پردازان علوم انسانی قرار 
داد. هابرماس در عالم انديشة سياسی، فلسفی 
و اجتماعــی جايگاه قابل تأملــی دارد. به زعم 
او، تا به امروز ما هيچ گاه چنين آگاهی نســبت 
به جهــل و اجبارمان به زندگی تحت شــرايط 
نامعلوم نداشته ايم. سخن او بر چالش های علم 
مدرن در مرتفع کردن نيازهای اساسی انسان، از 
جمله تأمين سالمت، امنيت، معنويت، اخالق، 
خداباوری و مرگ انديشی تأکيد دارد که امروزه 
هم به وجه بــارزی موضوعيت دارند. اما به نظر 
من، توجه به همة اين ها آن گزينه های محتمل 
پيش روی ما را حداقل از شکل خطی و روشن به 
صورت بندی های گوناگون بدل می کند و همين  
نبود قطعيت، و همين فهم نبود قطعيت کمک 
می کند که انتظارات خيلی عاجلی نداشته باشيم.

به  دنبال شــيوع ويــروس کرونــا، ضرورت 
گشودگی و گفت وگوی عملی )نه فقط نظری( 
بين ســاحت های مختلف علوم پيش آمد. خود 
من به  عنوان کســی کــه در حــوزة ارتباطات 
مطالعه می کنم و در اين زمينه »مسئله « دارم، 
به تأثيــر از همين موضوع در ايــران، در کنار 
دوستان همه گيرشناس نشستم و از اين منظر 
با هم گفت وگو کرديم. به همين دليل، معتقدم 
گفت وگو بيــن حوزه های مختلف دانشــی در 

جريان شيوع ويروس کرونا بيشتر شد. 
ابتدا فکر می کرديم که کرونا مهمان ناخوانده ای 
است که خيلی زود خانة ما را ترک خواهد کرد. 
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»گفت وگو« قابل فروکاستن به سطح مذاکرات 
سياسی يا پيداکردن سازوکارهای  حل اختالف 
در مســائل اجتماعی نيســت. گفت وگو يعنی 
توجه کردن بــه منظرهای مختلفی که پيش از 
اين ناديده گرفته می شدند. برای مثال، ساحت 
سياست به همة مسائل بيشتر سياسی، و ساحت 
اقتصاد به همة مســائل بيشــتر اقتصادی نظر 
می کرده است. اما امروز کرونا نشان می دهد که 
نقش روان و روان شناسی هم چقدر مهم است و 
اجتماع، ارتباطات، زبان شناسی و ... چقدر اهميت 
دارند. به نظر من، مرز بين دانش های بنيادی و 
دانش هــای کاربردی در حال کم رنگ ترشــدن 
است؛ چون ما درگير مسائل اضطراری هستيم 

و بايد بنيادی تر به آن ها بينديشيم.
ما در شرايطی قرار گرفته ايم که به طور متعارف 
شايد برای آن شرايط آمادگی نداشته ايم و به آن 
پرتاب شــده ايم. اين پرتاب شدگی در وجه های 
»حکمروايی«، »اقتصاد« و »آموزش« بيشتر ظهور 
و بــروز دارد. در وجه حکمروايی، با »حکمروايی 
الکترونيک« رو به رو شديم و طی آن دريافتيم 
که چه بخش هايی از نظام بوروکراتيک ما زائدند 
و کارکرد چندانی ندارند و اينکه اساسًا حکمروايی 
الکترونيک چقدر می تواند برای پاســخ گويی به 
مسائل جامعه فرصت ســاز باشد. به دنبال شيوع 
ويروس کرونا، بسياری از جلسه ها تعطيل شدند 
و اتفاق خاصی هم نيفتاد. اين امر نشان می دهد 
که خيلی از کارها و جلســه های ما زائد و مانع 
بوده اند. به نظر می رسد که کرونا نوعی گشودگی 
در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و حتی سياسی 
را رقم زد و برای فهم، تغيير و اصالح نگرش ها و 
ســاختارها فرصتی را در برابر جامعة ما قرار داد. 
مهم ترين فرصتی که کرونا برای ما ايجاد می کند، 
اين است که به درک مشترکی از تغيير و الزام ها 
و ضرورت های آن در ســه سطح »حکمروايی«، 
»توانمندی جامعة مدنی« و »مسئوليت اجتماعی 

شهروندان« برسيم.

ارتباطــات  علــوم  اســتاد  به عنــوان  ٭ 
اجتماعــی، تأثیــرات کرونــا را  از منظــر 

ارتباطی و رسانه ای چگونه می بینید؟
از منظر ارتباطی، ما از يک سو در تعليق قرار 
گرفته ايم و از ســوی ديگر ميل ما به ارتباطات 
تقويت شــده اســت. اکنون نگاه ما بيشــتر به 

ابزارهــای ارتباطــی، ظرفيت های رســانه ای و 
جنبه های فرصت آميز آن ها محدود شده است، 
در حالی که در گذشته به تهديدها معطوف شده 
بود. چنين شــرايطی اين واقعيت را پيش روی 
ما قرار داد که در تنهايی هايی که در قرنطينه ها 
به ما تحميل شــد و در اين مرحلــه از تعليق 
ارتباطات اجتماعی، اگر ارتباطات مجازی وجود 
نداشت، چقدر اين شرايط سخت تر می شد. وارد 
مرحله ای از ارتباطات شده ايم که انعطاف زمانی 

و مکانی در آن بيشتر است.
البتــه در کنــار فرصت هــای ايجاد شــده 
تفاوت هايی هــم در زندگی روزمــره به دليل 
تداخلی که ميان فضای کار و زندگی وجود دارد، 
پيش آمده اســت. برای کسی که اهل انديشه و 
دانش اســت، صحبت با مخاطبانی که آن ها را 
نمی بينــد و نمی داند در حــال انجام چه کاری 
هستند، شرايط جديدی است. اين شرايط الزامًا 
قدرت تفکر و تخيل فرد را افزايش می دهد تا در 
هر لحظه ای تصور کند با مخاطبان خود چگونه 

روبه رو می شود.
همه گيری جهانــی کرونا همچنين زمينه ای 
برای توليد انبوه اطالعات فراهم کرده است. در 
توليد انبوه اطالعات می بينيم که هر کســی از 
سطح عامه تا سطوح متخصص جامعه، همه ياد 
گرفته انــد که چگونه اطالعات را توليد، توزيع و 
دريافت کنند. طبيعتًا پزشــکان، کادر درمان و 
پيشــگيری، و افراد حرفه ای به کسانی تبديل 
شده اند که می توانند به روزنامه نگاری يا حداقل 
روزنامه نگاری شهروندی نيز نزديک شوند. البته 
اين نوع توليد اطالعات تهديدهای جدی  را هم 

به همراه داشته است.
رســانه های اجتماعی شرايطی را برای انتقال 
تجربه و به اشــتراک گذاری و افزايش گفت وگو 
فراهم کرده اند. اگر بخواهيم با روش های علمی 
اين موضوع را اندازه گيری کنيم، به نظر من در 
همين شــرايط، با مواجه شدن ما با پديدة کرونا 
و نگرانی از خطر شــيوع آن، ميل به گفت وگو 
و امکان آن در جوامع بيشتر شده است. همين 
تمايلی که به برگزاری »اليو«های مختلف ايجاد 
شده اســت و افرادی که بينندة اليوها هستند، 
گويای آن است که دل های تنگ تمايل زيادی 
بــرای گفتن دارنــد و بايد جايی پيدا شــود تا 

اطالعات به اشتراک  گذاشته شود.

در مجموع می توان گفت ايــن ويروس ما را 
با پديده ای بــه نام »علم باز« روبه رو کرد که به 
ســه شــکل بروز کرد: ابتدا »داده های باز« بود 
که نهادهای علمی به عنوان منبعی برای توليد 
علم تعريف شــدند و باعث تقويت سرمايه های 
اجتماعی شدند. بعد »انتشار باز« بود که اسناد، 
مــدارک و کتاب ها در اختيار همــة مردم قرار 
گرفتند. در مرحلة سوم نيز »منابع آموزشی باز« 
بودند که در واقع آموزش را فراگير کردند و باعث 

شدند افراد بيشتری تحت آموزش قرار گيرند. 
اما در کنــار فرصت ها، تهديدهايی هم از نظر  
آموزشی، پژوهشی و اطالع رسانی شکل گرفتند. 
يکــی از اين تهديدها رواج اخبار شــبه علمی و 
جعلی است. جعل وقتی صورت می گيرد که بازار 
چيزی وجود دارد. بــازار اطالعات علمی رونق 
دارد و به همين دليل شــبه علم نيز به ميدان 
آمده است. نهادهای شبه علمی شکل گرفته اند 
که با سهل انگاری، اطالعات نادقيقی به مخاطبان 

خود عرضه می کنند.
چنين شرايطی پديدة مهمی را به وجود آورده 
که هم در ارتباطات به آن توجه می شود و هم در 
دانش همه گيرشناسی، و آن مفهوم »اينفودمی« 
به تعبير سازمان بهداشت جهانی است. اين کلمه 
»Epidemic« و »Information« از دو واژة
بــه وجود آمــده اســت. منظــور از اينفودمی 
پيش آمدن وضعيتی است که طی آن افراد فعال 
و کاربران فضاهای مجازی دوشادوش ويروس به 
تبادل اطالعات دربــارة اين بيماری می پردازند 
و جامعة قربانی ويروس کرونا،  با شــبه ويروس 
ديگری نيز روبه روست. در اين شرايط شفافيت 
اطالعات پزشکی و سرعت انتشار اطالعات دقيق 

و ثبات و پايداری آن ها اهميت می يابد.
اين شــرايط ضرورت وجود دسترســی های 
ديگری را مانند »نهادهای حقيقت ياب« که در 
گذشته هم در فضای وب وجود داشتند، مطرح 
ساخته است. بسياری از دانشمندان در سراسر 
جهان، با مــورد تأکيد قرارگرفتن دسترســی 
آزاد بــه اطالعات، توانســتند يافته های خود را 
در بســترهای گوناگونی منتشــر کنند. البته 
با وجود اين شــرايط، تهديدهايی نيز به وجود 
آمدند. مقاالتی به صورت داوری نشده در فضای 
مجازی منتشر شدند و همين موضوع برخی از 

روزنامه نگاران را دچار سردرگمی  کرد. 

»گفت وگو« قابل فروکاستن به سطح مذاکرات 
سياسی يا پيداکردن سازوکارهای  حل اختالف 
در مســائل اجتماعی نيســت. گفت وگو يعنی 

در مجموع می توان گفت ايــن ويروس ما را 

آمدند. مقاالتی به صورت داوری نشده در فضای 
مجازی منتشر شدند و همين موضوع برخی از 
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