
بعدازظهر  که  کسانی  بــرای  کشورها،  ایــن  در  بیماری 
برای خرید می رفتند چیزی پیدا نمی شد. روشن است 
نیفتاده  اتــفــاق  ایــرانــی  جامعه  در  ــواردی  مـ چنین  کــه 
است. ما در شرایط غیرعادی به سر می بریم و از جانب 
و  دولــت  تغییر  بــرای  جهان  کشورهای  قدرتمندترین 
فروپاشی جامعه مان عزم راسخی وجود دارد. وقتی که 
شما در شرایط خاص زندگی می کنید مسئله تاب آوری 

مهم می شود.
که احتمااًل  بنابراین خیلی ها انتظارشان این بود 
کرونا  بیماری  از  ناشی  کشته های  از  انبوهی  با  ایــران 
نظام  می شود؛  مواجه  شده اند،  رها  خیابان ها  در  که 
در  که  بحران هایی  و  فرومی پاشد  درمــان  و  بهداشت 
هفته های اول خود را در حوزه ماسک و مواد شوینده 
و... نشان داد تشدید می شود و به طورکلی شیرازه امور 
از هم می پاشد؛ اما این اتفاق نیفتاد و جامعه از عهده 

این بحران برآمد!

  با چه شاخص های تاب آوری اجتماعی می توان 
کرونا را در جامعه ایرانی مورد  پیامدهای اجتماعی 

سنجش قرار داد؟
ایجاد  جامعه  بر  شوک  این  تأثیر  مهم ترین  کلهر: 
که  عنصری  همان  یعنی  اســت؛  اجتماعی«  »انسجام 
است.  شــده  احیا  ما  جمعی  و  اجتماعی  سیستم  در 
و  نزدیک تر  هم  به  را  ما  اجتماعی  روابــط  الگوی  کرونا 
که اساس این الگوی  نظام احسان و ایثار و یاریگری را 
کرده است. به  کم  اجتماعی است، دوباره بر جامعه حا
گر  ا که  می شود  احساس  ملموسی  به طور  ترتیب  این 
وجود  یاریگری  نظام  و  اجتماعی  مشارکت  نظام  این 
و  شوینده  مواد  و  ماسک  تأمین  در  احتمااًل  نداشت، 
معنا  آن  به  مــردم  حتی  می شدیم.  بحران  دچــار  غیره 
به خرید و ذخیره مواد غذایی در خانه ها نپرداختند. 
که دولت در این زمینه در پیش  هرچند تدبیرهایی هم 
همه  نهایی  برآیند  در  و  درمجموع  بــود.  خوب  گرفت 

کردند. خوب عمل 
یعنی  آن  اجــتــمــاعــی  وجــهــه  روی  بــر  مــی خــواهــم 
کنم؛ در سال های اخیر الگوی  کید  انسجام اجتماعی تأ
در  فردگرایی  گسترش  دلیل  به  مردم  اجتماعی  روابط 
بود؛  گرفته  هم  از  زیادی  فاصله  مداوم  به طور  جامعه 
نزدیک  روابــط  الگوی  به  زیــادی  تا حــدود  امــا دوبـــاره 
برگشت؛ از جمله بخشیدن حجم زیادی از اجاره بهای 
که در نظام  ماه های اسفند و فروردین، تخفیف هایی 
خریدهای  حتی  شد،  مشاهده  اجاره بها  و  استیجاری 

که از برخی از مشاغل انجام دادند تا آن ها سرپا  صوری 
که در خیریه ها برای  بمانند و همین طور چرخه مالی 
حمایت از اقشار توسط مردم و دولت اتفاق افتاد و... 
همه شاخص های این امر هستند. وقتی این موارد به 
شکل غیرعادی در یک دوره زمانی رشد می کنند، یعنی 

اتفاق خوبی افتاده است.
انسجام اجتماعی  که وقتی  این است  نکته دیگر 
به  اجتماعی  انسجام  ســرریــز  مــی شــود،  مستحکم تر 
اعتماد  بنابراین  می افتد؛  اتــفــاق  اجتماعی  سرمایه 
اعتماد  که  می دانیم  می کند.  پیدا  افزایش  اجتماعی 
اجتماعی پیش از این در بدترین وضعیت خود به سر 
اعتراضات  اوکراینی،  یعنی ماجرای هواپیمای  می برد، 
کرمان، مشارکت پایین در انتخابات و...  آبان، اتفاقات 

کاهش اعتماد اجتماعی داشت. همه نشان از 

افــزایــش  و  اجتماعی  انــســجــام  تقویت  از  غیر    
در  را  دیگری  تحوالت  و  تغییر  چه  اجتماعی  سرمایه 

جامعه ایرانی شاهد بودیم؟
که اتفاق  کلهر: »خانواده« دومین حوزه ای است 
برعکس  کاماًل  و  غیرعادی  نحوی  به  و  مثبت  بسیار 
نظرسنجی ها  بیشتر  افــتــاد.  آن  در  جهانی  تــحــوالت 
به  کرونا  فرصت  از  ایرانی  خانواده  که  می دهد  نشان 
کلمه توانسته بهره ببرد و زخم های خود  کامل  معنای 
اقتصادی  فشارهای  است  ممکن  البته  کند.  ترمیم  را 
در آینده تمام این دستاوردها را تحت الشعاع قرار دهد؛ 
کاری و نوع  که به علت فشارهای  اما مسئله این است 

یکدیگر  از  کــامــاًل  افـــراد  داشــت  وجــود  کــه  شغلی  نظام 
جمع ها  ایــن  هیچ وقت  یعنی  بــودنــد؛  گرفته  فاصله 
آمد  پیش  فرصتی  کرونا  شیوع  با  و  بود  نگرفته  شکل 
کــه بــه مــدت 2، 3 مــاه ایــن افـــراد بــه شکل پیوسته و 

کنار هم بودند. همبسته ای 

ــاره افــزایــش طــالق یا  کــه دربـ گــزارش هــایــی     آیــا 
رسانه ها  در  خــانــواده هــا  در  تنش  و  درگــیــری  ایــجــاد 

منتشر می شد، صحیح نبود؟
نــظــرســنــجــی  ــالـــب اســــت در آخـــریـــن  کــلــهــر: جـ
آن هــا  ــد  درصـ  85 نه تنها  ــا  ــواده ه ــان خ از  انــجــام شــده 
خوب  منزل  در  مــانــدن  و  هستیم  راضــی  مــا  گفته اند 
آورده  برای آن ها  که  گفته اند  بلکه خیلی ها هم  بوده، 
مثبت داشته است؛ یعنی نهاد خانواده از این فرصت 
کرده و فقط در 15 درصد  استفاده و عماًل خود را ترمیم 
خانواده ها وضع تشدید و بحرانی شده است. این امر 
جالب نشان می دهد خانواده تا چه حد در جامعه ما 

استوار بوده است.

کجا انجام شده است؟   این نظرسنجی در 
خانواده های  از  »ایسپا«  را  نظرسنجی  این  کلهر: 
تهران  شهر  این  کنید  تصور  است.  داده  انجام  تهرانی 
در  و  داشتیم  آن  در  زیـــادی  بــحــران  معمواًل  کــه  ــوده  ب
ــت؛ زیــرا  ــوده اسـ شــهــرهــای دیــگــر قــاعــدتــًا فــضــا بهتر بـ
ایلی و قبیله ای و  گسترده هستند و روابط  خانواده ها 

طایفه ای همچنان وجود دارد.

کنید.   شاخص های دیگر را هم معرفی 
وجود  هم  دیگری  حوزه های  و  شاخص ها  کلهر: 
دارد؛ برای مثال »تقویت فرهنگ غیررسمی« سومین 
که هم از جنبه مثبت و هم جنبه منفی  حوزه ای است 
دلیل  بــه  فضا  و  مجال  ایــن  در  اســت.  پذیرفته  تأثیر 
برگشتند  محلی  محیط های  بــه  افـــراد  تــحــوالت،  نــوع 
شد  قدرتمندتر  غیررسمی  فرهنگ  میزان  همان  به  و 
از  ج  خار که  مجازی  شبکه های  طریق  از  هم  عمدتًا  و 
کرد.  پیدا  رواج  و  بسط  است  رسمی  نهادهای  کنترل 
و  گرام  اینستا الیــوهــای  مجموع  از  می توانید  را  ایــن 
افراد دارند مشاهده  که  اینترنت و نوِع زیستی  مصرف 

کنید.
که دوباره به طور مستقیم  جهت مثبت این است 
بحران  اما  می برد؛  باال  را  وحدت  و  اجتماعی  انسجام 
فاصله  مــیــزان  در  دقیقًا  آن  خطر  کجاست؟  خطر  و 

»خانواده« دومین حوزه ای 
است که اتفاق بسیار مثبت و 
به نحوی غیرعادی و کاماًل 
برعکس تحوالت جهانی در 

آن افتاد. بیشتر نظرسنجی ها 
نشان می دهد که خانواده 

ایرانی از فرصت کرونا به معنای 
کامل کلمه توانسته بهره ببرد 
و زخم های خود را ترمیم کند. 

البته ممکن است فشارهای 
اقتصادی در آینده تمام این 
 دستاوردها را تحت الشعاع 

قرار دهد...
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