
می خواندم  خبري  گزارشی  در  پیش  روز  چند 
که روانشناسی اجتماعى از بى توجهى مردم به 
فاصله گذارى اجتماعى انتقاد کرده و گفته بود: 
مى کنند؛  استفاده  پساکرونا  عبارت  از  «برخى 
باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به 
پیش بینى هاى جهانى مبنى بر بازگشت مجدد 
اشتباه  عبارت  این  از  استفاده  کرونا  ویروس 

است».1
فهم و توضیح اصطالح پساکرونا، همچون دیگر 
اصطالح هاي مشابه در جهان معاصر با پیشوند 
و  مانند «پسامدرن»، «پساصنعتی»  «پسا- »، 
«پساسرمایه داري» که در آثار جامعه شناسی به 
کار رفته اند، حداقل در متون فارسی با سردرگمی ، 

تشتت  و اشتباه هایى همراه بوده است. 
اصطالح جامعه شناختِی پساکرونا آنگونه که آن 
تصور  مردم  از  بسیاري  و  اجتماعی  روانشناس 
می کنند، به معناي پایان کرونا و آغاز دوره اي 
پس از پایان آن نیست! این اصطالح، ناظر به 

ایجاد گسست یا نقطه عطفی در نظم معمول و 
رایج جامعه است؛ به بیان ساده تر یعنی دوره  یا 
وضعیتی از زندگی با وجود ویروس کرونا. یعنی 
جهان به دو دوره  پیش از وجود ویروس کرونا 
و با وجود ویروس کرونا در نظر گرفته می شود 
بیماري  و  ویروس  این  شیوع  که  تغییراتی  و 
زندگی،  سبک  روزمره،  زندگی  در   19 کووید 
مورد  است  کرده  ایجاد  و...  سیاست  اقتصاد، 

توجه قرار می گیرد.  
پساکرونا به این معنا نیست که این بیماري و 
به  مشخصى  زمان  در  آن  از  ناشی  بحران هاي 
پایان می رسد و پس از آن شرایط عادي و مانند 
گذشته می شود، بلکه منظور این است که از این 
پس، شرایط جدیدي بر زندگی ما حاکم می شود 
با  ما  زندگی  آمیختگی  درهم  مشخصه اش  که 

کرونا و مسائل مرتبط با آن است.
قرار  اصطالح  این  مرکزي  هسته  در  که  آنچه 
می گیرد این است که جهان، پس از شیوع ویروس 

کرونا و گسترش بیماري کووید 19 که مرگ و 
میر گسترده انسان  ها در سراسر جهان و تبعاتی 
دیگر را به همراه داشته است، دیگر جهان سابق 
نخواهد بود و در عرصه هاي مختلف اقتصادي، 
سیاسی، علمی و... دچار تحول و دگرگونی خواهد 
شد. اما سوال اینجا است: در جهان پساکرونا چه 

چیزهایى و به چه شکل تغییر خواهند کرد؟
آنچه که همه  ما به نوعی در روزها و ماه هاي 
شکل  آنالین شدِن  کرده ایم،  تجربه  را  آن  اخیر 
و  تحصیل  وکار ها،  کسب  روزمره،  زندگى 
فرآیندهاي بروکراتیک در ادارات و بانک ها بوده 
است که به نظر مى رسد در مواردى اگرچه در 
ابتدا به دلیل مشکالت زیرساختی با دشواري ها و 
پیچیدگی هایی همراه بود، اما گاهی کارها بسیار 
ساده تر و سریع تر انجام  شدند؛ کارهایی که شاید 
در گذشته در زمان بیشتري با صرف هزینه و 
انرژي بیشتر و تحرك و جابجایی بیشتري انجام 

می گرفت. 
آنچه اکنون در جهان پساکرونا مطرح می شود 
این است که اگر می توان فرآیندهاي بروکراتیک، 
آموزشی و کسب و کارهاي مختلف را به صورت 
آنالین و بدون حضور فیزیکی و با هزینه کمتر 
دستگاه هاي  وجود  به  ضرورتی  چه  داد،  انجام 
عریض و طویل و رفت  و آمدهاي پردردسر و 

پرهزینه است؟
سیاست نیز همچون دیگر عرصه ها در جهان 
پساکرونا در ابعاد داخلى و خارجى دچار تحول 
«عصر  درباره  اخیر  روزهاى  در  شد.  خواهد 
پساکرونا» و نسبت آن با دنیاي سیاست، مقاله ها 
و تحلیل هاي بسیاري نوشته و پیش بینی هایی 

یاسر مرادي عباس آبادي

وضعـــيت  پســـاكرونـــا 
اصطالح پساكرونا ناظر به ايجاد 

گسست يا نقطه عطفي در نظم معمول و 
رايج جامعه است؛ به بيان ساده تر يعني دوره  
يا وضعيتي از زندگي با وجود ويروس كرونا
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است  شده  ارائه  رو  پیش  روندهاي  مورد  در 
تقویت  نظیر  کلى  محورهایى  بر  عمدتًا  که 
جهانی شدن،  و  لیبرالیسم  تضعیف  ملى گرایى، 
دولت ها  ورشکستگی  بزرگ،  قدرت هاى  افول 

و موارد دیگر متمرکز بوده اند.2 
به صندوق هاى  فشار  افزایش  بیکارى ها،  موج 
رفاه اجتماعى، تغییر کسب و کار ها و مدیریت 
و  دور  راه  از  کار  بازار  رشد  انسانى،  نیروى 
تغییرات  جمله  از  غیرحضورى  خریدهاى 

اقتصادي در پساکرونا خواهد بود.3
پساکرونا،  اقتصاد  معتقدند،  محققان  از  برخی 
اقتصادي انسانى تر نسبت به گذشته خواهد بود، 
یعنى مناسبات اقتصادى و کاالیى بیش از پیش 
در خدمت انسان خواهد بود. زیرا جهان در اقتصاد 
پساکرونا ناگزیر از شفافیت بیشتر و مبارزه علنى و 
جدى با فساد، رانت خوارى و اختالس خواهد بود.

ظهور بیماري همه گیر و مبهم کووید 19، که 
آن  درمان  شیوه هاي  و  عالئم  عوامل،  هنوز 
تنش  بروز  موجب  نیست،  شده  شناخته  کامًال 
دوران   در  است.  شده  جامعه   در  اضطراب   و 
گذشته  به  نسبت  زندگى  سبک  که  پساکرونا 
روانشناختی  مباحث  کرده،  زیادي  تغییرات 
جامعه، اعم از اختالل هاي اضطرابی در مواجهه 

با بیماري و غلبه بر ترس و مباحث مربوط به 
دادن  دست  از  غم  در  سوگواري  و  تاب آوري 
عزیزان، خشونت خانگى و افسردگى در کانون 

توجه محققان روانشناختی قرار گرفته است. 
کرونا بسياری از عادت های فرهنگی و 

سنت های اجتماعی که به نحوی به کارکرد 
اجتماعی تبديل  شده بود را تغيير داد.

و  فرهنگى  عادت هاى  از  بسیارى  کرونا 
کارکرد  به  نحوى  به  که  اجتماعى  سنت هاى 
اجتماعى تبدیل  شده بود را تغییر داد. در این 
شرایط، سالمت روان و پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى ناشى از بیمارى کرونا به دغدغه اي 
مشکالت،  این  بر  غلبه  که  شده  بدل  مهم 
دوران  در  فرهنگ سازي  و  آموزش  نیازمند 
مطالعات  اینکه،  نهایت  در  است.  پساکرونا 
نشان داده بحران ها و بیمارى هاى همه گیر در 
طول تاریخ، همواره ثمراتى براى ارتقاء زندگى 

رشد  زمینه  در  بشر  تمدن  و 
است.  داشته  فناوري 

از  استفـــاده  رشد 
فنـــاوري هایی 

ي  ا بـــــــر
س  تمـــــا
 ، کمتــــر
یت  تقــو

داروهاى  توسعه  دیجیتال،  زیرساخت هاى 
مبتنى بر هوش مصنوعى، پزشکى از راه دور، 
توسعه خرید آنالین، توجه بیشتر به استفاده از 
ورزش  ظهور  و  دیجیتال  رویدادهاى  ربات ها، 
مجازى از جمله این تغییرات و روند رو به رشد 
در عرصه فناوري ها در عصر پساکرونا به شمار 

می روند.4

پانوشت ها:
(Endnotes)

 .(1399 اریبهشت   29) ن.  محمودي نیا،    .1
عبارت اشتباه پساکرونا، خبرگزاري ایسنا

فروردین 1399).   30) تسنیم.  خبرگزاري    .2
پساکرونا و جابه جایى قدرت ها.

 11) ایران،  عصر  خبري  تحلیلی  سایت    .3
چگونه  پساکرونا  جهان   .(1399 اردیبهشت 

است؟
نقل  به   .(99 اریبهشت   13) نیوز  مشرق    .4
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سنت های اجتماعی که به نحوی به کارکرد 
اجتماعی تبديل  شده بود را تغيير داد.

و  فرهنگى  عادت هاى  از  بسیارى  کرونا 
کارکرد  به  نحوى  به  که  اجتماعى  سنت هاى 
اجتماعى تبدیل  شده بود را تغییر داد. در این 
شرایط، سالمت روان و پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى ناشى از بیمارى کرونا به دغدغه اي 
مشکالت،  این  بر  غلبه  که  شده  بدل  مهم 
دوران  در  فرهنگ سازي  و  آموزش  نیازمند 
مطالعات  اینکه،  نهایت  در  است.  پساکرونا 
نشان داده بحران ها و بیمارى هاى همه گیر در 
طول تاریخ، همواره ثمراتى براى ارتقاء زندگى 

رشد  زمینه  در بشر  تمدن  و
است.  داشته  فناوري 

از استفـــاده  رشد 
فنـــاوري هایی 

ي  ا بـــــــر
س  تمـــــا
 ، کمتــــر
یت  تقــو

خبرنگاران باشگاه  جواناز 

برخي از محققان معتقدند، اقتصاد 
پساکرونا اقتصادي انسانی تر نسبت به 

گذشته خواهد بود.
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