یاریگری و همبستگی اجتماعی در بستر یک تجربهی جمعی
نمونهی شهر برلین در دوران همهگیری ویروس کوید ۹۱

مریم کهنسال نودهی

i

یاریگری و همبستگی اجتماعی در بستر یک تجربهی جمعی
نمونهی شهر برلین در دوران همهگیری ویروس کوید ۹۱

داشتنینیستندامادرسهایزیادیبرایآموختن


استکهگرچهدوست
دستتجربههایجمعی

یکیازآن

همهگیریویروسکوید۹۱

دارند .شیوهی هر کشور ،شهر ،جامعه و اجتماعی در رویارویی با این بحران ،متناسب با فرهنگ ،زیرساختها و ظرفیتهای اجتماعی و
هایجهانبهعنوانالگومعرفیشدهکشورآلماناست.من


بسیاریازرسانه
اقتصادیآنمتفاوتاست.یکیازکشورهاییکهدراینزمینهدر
اماینامکانراداشتهامکهدورانشیوعویروسکوید ۹۱رادرشهربرلینتجربهورفتارشهرونداناینشهرو


یموقعیتشغلی

واسطه

به
رصدکنم.درایننوشتهنمیخواهمبه وجهمدیریتیاینمسئله درآلمان بپردازم.این

گذاریهایمدیرانکشورآلمانرا ازنزدیک 


سیاست
جامعهشناختی «گماینشافت:جماعت»و


بااستفادهازتعریفدومفهومفلسفی
میخواهم
ام.اینجا 


تحلیلکرده
وجه رادریادداشتدیگری  i i
نشمتقابلایندودرنمونهیشهربرلین،بهمفهومومصادیقیازیاریگریوهمبستگی

«گزلشافت:جامعه» درفرهنگآلمانوچگونگیک
اجتماعیدرمقیاسمحلیمیانشهرونداناینشهردرخاللرویاروییبابحرانکوید۹۱بپردازم .
،جامعهشناس آلمانی(،)۹۵۱۱-۹۱۹۱تئوریزه

تفاوتمیاندومفهوم«گماینشافت»و«گزلشافت»رابرایاولینبارفردیناند تونیس  i i i
وباارادهیمبتنیبرعادتوسنتبهوجودآمدهو

استکهبهصورتخودجوش،ذاتی

سازماناجتماعیای

کرد.i vازنظرتونیسگماینشافت
.نمونهی

شکلمیگیرد

درآنروابطمتقابلاجتماعیبهصورتارگانیکوبراساساحساسات،پیوندهایعاطفی ،همکاریواعتمادمتقابل

فرقههای مذهبی هستند .در مقابل ،گزلشافت
وقبیلهای ،همسایگی و  
این نوع سازمان اجتماعی ،خانواده ،جماعتهای خویشاوندی یا قوم 
بهصورتمکانیکیوقراردادیوبراساسرقابت،
برپایهیعقالنیتواختیارانسانیکهروابطمتقابلاجتماعیدرآن 

سازماناجتماعیاست
وتغییرتعامالتجمعگرایانهبهفردگرایانهدردورانصنعتی

فرایندتفوقایدهی«من»بر«ما»

پیشرفتومنفعتشخصیتعریفشدهاست.v
دربرابرگماینشافتدرشهرهایصنعتیشدهتقویتکرده بود.تونیساز

شدنورشدشهرنشینیناشیازآن،سازماناجتماعیگزلشافت را 
منتقدان این فرایند بود و تعلقخاطر زیادی به گماینشافت داشت .غالمعباس توسلی ،استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران ،در یکی از
سخنرانیهایش این احساس عالقهی تونیس را ناشی از نوستالژی زندگی سنتی در جامعهی آلمان میداند  .viدر متون فارسی معادلهای

«جماعت»و«اجتماع»برای«گماینشافت»و«جامعه»برای«گزلشافت»بهکاررفتهاست .
یکیازمقالههایش vi i i

جامعهشناسآلمانی( ،)۹۵۱۱-۹۱۵۱در

سالهابعدازطرحمسئلهتوسطتونیس،هلموتپلسنر ،vi iفیلسوفو

ضمنانتقادازتونیسوسایرمدافعانسازماناجتماعیگماینشافت،ایننگاهرانوعیرادیکالیسماجتماعیدانست ودرمقابلازگزلشافت
دهندهی جامعهی مدرن دفاع کرد .دلیل اصلی او برای این ترجیح ،این بود که سازمان اجتماعی «جامعه»
بهعنوان سازمان اجتماعی شکل 

توانندبهخلقایدههایجدیدبپردازند.اومعتقد


دهدکهدرآنمی
فاصله«اش،فضاییرادراختیارمردمقرارم 
ی

واسطهیمنطق«رعایت»و«


به
وباورواحدسوقمیدهدوامکان

سمتپذیرشیکایده


اش،انسانرابه

بودگی
همهباهم»
است«اجتماع»بهدلیلمنطقمبتنیبرجماعتو« 
اشارهمیکند،ایناستکه«زمانیکهتحولیدرگزلشافتالزم

کشفوپویاییمدامراازاومیگیرد.یکیازنکاتیکهاودریادداشتشبهآن

است و این تحول صورت نمیگیرد ،مجموعهنیروهایی شکل میگیرد که میل برگشت به گماینشافت را دارند؛ به آن جماعت و حالت
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مشخصهی آنایناستکهدرآن«منطقفاصله»

همبستگی.حتیاگربهآنعنوانسوسیالیسمهمدادهشود ،یکسوسیالیسمخَلقیاست و 
وجودندارد؛یعنیمدارا،فردیتوآزادی»i xوجودندارد .
گذاراننظریدوسرطیفمتنوعسازمانهایاجتماعیهستند.تونیس سرچپاینطیفایستادهاستبا


تونیسوپلسنردرواقعبنیان
جمعگرا وباگرایشبهاجتماعاتسنتیوپلسنرسرراست اینطیفبا نگاهی لیبرالی ،فردگرا وباگرایشبهجوامع
نگاهیسوسیالیستی ،
پرکردهاند

یاینطیفرانظریههایمتفاوتی


یایندوفیلسوف(اواخرقرننوزدهممیالدیواوایلقرنبیستم)تاامروز،میانه

.اززمانه
مدرن
ایمیتوانپیداکردکه


هایاجتماعی

ندرتسازمان

نشاندادهکهبه
وتجربهی زیستانساندراینفاصلهنیز 

کهترکیبیازایندونگاهند 
یکیازایندوسرطیفانطباقداشتهباشند.توسعهیسریعتکنولوژیدردوقرناخیرهممزیدبرعلتشدهو

شاخصهای

بهطورخالصبا

پایهها
امروزدرجوامعانسانیمثالهایزیادیاز 

رابهشدتتغییرداده،ترکیبکردهیامتعارضساختهاست.
قواعداینسازمانهایاجتماعی 

همانگونه
قابلردیابیهستند.عالوهبراین ،
قواعدوویژگیهایگزلشافتیدراجتماعاتسنتی 

وخصوصیاتگماینشافتیدرجوامعمدرنیا
عنوانیکموجوداجتماعیدچاراختالالتروانشناختیوارتباطیکرده،ازطرف


آنانسانرابه
کهازیکطرفلیبرالیسموفردگراییهمراه
آنایناستکهچگونهدرجامعهیمدرنیکهمنطقاصلیآن«فاصله»است،

یاصلیسوسیالیسممدرنوجمعگرایی همراه 


دیگرمسئله
همبستگیاجتماعیداشتهباشیم؟ 
بسترمناسبیبرایسنجشامکانترکیبویژگیهایمثبتدوسازماناجتماعیگماینشافت

جمعیهمهگیریویروسکوید۹۱

تجربهی

همهگیری،بامنطق«فاصله»ی
فاصلهیفیزیکی»میانافرادبرایکندکردنروندشیوع 

وگزلشافتایجادکردهاست.ازیکطرفلزومحفظ«
برایتحملپذیرکردنفشارهاو

حمایتهایجمعی»

جامعهیمدرن(گزلشافت)انطباقدارد.ازطرفدیگرنیازبه«همبستگیاجتماعی»و«
اینجاست که
همهباهم» بودن اجتماعهای سنتی (گماینشافت) همسنخ است  .
آسیبهای روانی ،اجتماعی و اقتصادی این دوران با منطق « 

ودرمقابلهبادشواریهایزندگی

چگونگیکنشمتقابلایندوگونهیسازماناجتماعی،نقش شهروندانرادررویاروییبااینبحران
پررنگمیکند .

اجتماعی
هایمتقابلسازمانهای

یزیستهامدردورانشیوعویروسکوید ۹۱درشهربرلین ،
کنش


باتوجهبهتجربه
میخواهم
بااینمقدمه  
وجامعهای

اجتماعیباویژگیهایگزلشافتیوگماینشافتی این شهررادر رویاروییبااینبحران معرفیکنم.برلیندرکلیتخود،شهر 

هایفاصلهورعایتبهشدتمیانساکنانآنحاکماست؛گرچه میزانحاکمیتاین

یویژگیهاییکگزلشافت  .
منطق


استمدرنباهمه
شتهشودواجزایآنبهترقابلتشخیصباشند،

ذرهبینرویاینشهرگذا
همهجایشهر بهیکاندازهنیست.بااینوجود ،وقتی 
منطقها در 

سازمانهایاجتماعیخُردیابهبهانهییک

درتحرکوجنبوجوشند.این

آندیدهمیشوندکه

سازمانهایاجتماعیخُرددر

مجموعهایاز

واسطهی یک

باغچههای شهری) ،یا به

خیابانها و 

اشتراک مکانی میان اعضای آنها شکل گرفتهاند (مثل واحدهای همسایگی ،محلهها ،
یفضاهایعمومی،حمایتازهنر،عدالتخواهی،پذیرشتنوعدر


توسعه
محیطزیست،
یمشترکمیاناعضایآنها(مثلحفاظتاز 


دغدغه
سازمانهایاجتماعیخُرددرقالب«پیشگامیشهروندان»برایمشارکتخودجوشیا

هایجنسییاحتیابتکاردرریشوسبیل).این


گرایش
رکدرگیرمیکند،

ضارابهطورمشت

یمسائلمشترکمیاناعضایادرعکسالعملبهرویدادیاچالشیکهاع


برایشروع،معرفیوتوسعه
هایاجتماعیدستهی


تأثیرقراردهد،نقشسازمان

راتحت
هازندگیروزمرهیساکنانشهر


هاییکهرویدادهایاچالش

گیرند.زمان
شکل  
می

هااغلبمقیاسکوچکیدارندوبههمیندلیلاعضایآنها


اینسازمان
دلیلاصلیدارد:یکیاینکه 

ترمیشود.اینموضوعسه 


پررنگ
اول
یعملمحدوداینسازمانها،تمرکزبرهدفوسرعت


خاطرحیطه
نسبتبههمدیگرشناختواعتمادنسبیبیشتریدارند؛دیگراینکه  
به

3

سازماندهی نیروها و امکانات برای رسیدن به آن بیشتر است؛ و آخراینکه بازخورد فعالیتها در این مقیاس ملموس است و اعضا در

اینسازمانهای

شانبیشترمیشود.


یفعالیتومشارکت

کنندوبههمیندلیلانگیزه
هایزمانیکوتاهمدتاحساسمفیدواقعشدن  
می


بازه
دنبالاصالتدادنبهجمعوتقویتویژگیهاییهمچون


اند.ازیکطرف،به

قابلتوجه
هایجامعهشناختیهم


ازمنظرویژگی
اجتماعیخُرد
حلهاووجودتفاوتدر
وراه 
ردوتنوعدیدگاهها 

(کهویژگیهاییگماینشافتیاست)وازطرفدیگربهاصالتف

همبستگیدرمیاناعضایند
العملها قائلند (که ویژگیهایی گزلشافتی است) .سؤال اینجاست که این سازمانها چطور توانستهاند این دو ویژگی را
عملها و عکس 

،نمونهیخوبیبرایبررسیاینموضوعاست .

چالشاخیر،همهگیریکوید۹۱

بهصورتترکیبیداشتهباشندودرستهمعملکنند؟

سرعتدرتمامایالتهاوشهرهایاینکشورازجملهبرلینشیوعپیداکرد.در


ازجنوبآلمانبهاینکشورواردشدوبه
کوید ۹۱
همیاریگریوهمبستگیهایاجتماعی زیادی

گذاریهایمدیریتیدرجهتکاهشسرعتشیوعویروس،درسطحشهروندی 


کنارسیاست
هابراساسسمتوسویکنشیاریگریومطابق


اینفعالیت
هایزندگیدرایندورانسازماندهیشدهاست .


درراستایکاهشدشواری
همکاریبرونسویه(دگریاری)و

ومردمشناسیدانشگاهعالمهطباطبایی،بهدونوعاصلی

جامعهشناسی

بندیهایمرتضیفرهادی،استاد
دسته 

ایندودستهبهطورخالصهایناستکهاولی(دگریاری) نوعیبخشش

دستهبندیاست.تفاوت اصلی 
قابل 
همکاریمیانسویه(همیاری)  

سویهکهدرآنانتظارکمکمتقابلوجودندارد؛درحالیکهدومی(همیاری)نوعیمبادلهاستبابردار کنش


اییک

استبابردارکنشیاری
یاریای دوسویه که در آن انتظار کمک متقابل وجود دارد .xاولین نمونهی دگریاری ،رساندن مواد غذایی و مواد ضدعفونیکننده برای

گیریبیماریوخارجشدنزندگیازروالعادی،امکانهای


هاییاستکهدرشرایطهمه

بهگروه
پیشگیریازابتالبه ویروسکوید ۹۱
بهشکلگذاشتنبستههاییازاین

سویهیکمکاغلب
ویک 

خانمانها.ایننوعمستقیم


سابقبرایبهدستآوردناینموادراندارند؛مثلبی
؛یادداشتهایی کهشهروندان را

سهنوعیادداشت است

هایابقیهیفضاهایشهریبههمراه 


یامیدان
حفاظفلزیدورپارکها 

موادروی
یاریگیرانمیخواهدکه

،یادداشتهاییکهاز

انرابهحفاظهاوصلکنند

هایاهداییش

هامیخواهدکه 
بسته


وازآن
میکند
تشویقبهمشارکت 
هاییکهازمردمیکهنیازندارندمیخواهدکهازاینموقعیتسوءاستفاده


ویادداشت
متناسببانیازشانازاینبستههابردارندواستفادهکنند

اینفعالیتها

یدیوارهایمهربانیکهدرشهرهایایرانتجربهکردیم.


همانایده
ومنفعتطلبیشخصینکنند.ایننمونهفعالیتیاستمشابه

یاینروندبهصورتخودجوشصورتمیگیرد.


امامشارکتفعالمردمدرادامه
گذاریمیشوند ،


نهادپایه

هایمردم

اغلبتوسطسازمان
کنندهرامیانیاریگیران


ضدعفونی
هایمردمنهادباحضوردرفضاهایشهری،موادغذایی گرم ومواد


گاهیاوقاتنیزاعضایاینسازمان
حفاظهدیهی

هایسازمانمردمنهاد«


تصاویرازفعالیت
قابلمشاهدهاست.این
ایازاینیاریگریهادرتصاویر ۹تا  ۴

نمونهه
توزیعمیکنند .

دردورانهمهگیریکوید۹۱تهیهشدهاست .

برلین »xi


4


موادغذاییوضدعفونیکنندهرویحفاظفلزیدورپارکیدربرلین 

شمارهی:۹دگریاری؛قراردادن

تصویر


:دگریاری؛توزیعموادغذاییگرممیانیاریگیران 

تصویرشمارهی۱
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تصویرشمارهی:۹دگریاری؛یادداشت«بالذت[ایندیواررا]پُرکنیدوبهمامحلقشوید»برایتشویقشهروندانبهمشارکتدردگریاری 




برایهشدارعدممنفعتطلبیشخصی 

تصویرشمارهی:۴دگریاری؛یادداشت«لطفاًسوءاستفادهنکنید#.اجتماعیبمانیم»

برایکسانیاستکهخریدکردندراینشرایطبرایشانسختاست.

دومیننمونهیدگریاری،پیشنهادبرایکمکدرفرایندخرید 

این پیشنهادها را داوطلبان یاریگری رویکاغذهایی مینویسند و به درختها یا تیرهای چراغ برقمحلهها و مجتمعهای مسکونی وصل
نوشتهشده روی این اعالنها با یاریگران در تماس باشند .گاهی اوقات نیز همسایگان
میکنند .یاریگیران میتوانند از طریق مشخصات  

دهند.ایندگریاریهامیان


صورتحضوریپیشنهادکمکدرخریدیاهرکاردیگریکهنیازدارند،می

ترشانبه

تربههمسایگانمسن

جوان
6

هایمستمرومنظمسازمانهایدولتیبرایکمکبهافرادمسنیادارایشرایطخاص


شودوبابرنامه
شهروندانکامالًخودجوشانجاممی
هارویتنهیدرختمجتمعمسکونیمحلسکونتمدربرلیناست .


ییکیازاینیادداشت
تفاوتدارد.تصویر ۱
نمونه



تصویرشمارهی:۱دگریاری؛یادداشتآناوآرشیلبرای«کمکبههمسایگانیکهبرایخریدمشکلیدارند» 


یهمیاریکهبهشخصه


درایندورانوجوددارد.اولیننمونه
درتجربهی شهربرلین

جزدگریاری،نمونههایجالبیازهمیاری نیز 


به
اشکردم،درستکردنیکگروهمجازیدررسانهیاجتماعیتلگرامباعنوان«حمایتازبرلیندربرابرکوید »xi iاست.اینگروه


تجربه
بالفاصلهبعدازشروعهمهگیریدرآلمانتشکیلشد.هدفتشکیلاینگروه ،کمکویاریگریدوسویهومتقابلوایجادبستریبرای

گذاشتناطالعاتمربوطبههمهگیریکوید ۹۱دربرلیناست؛درحقیقتمکانیاستمجازیبرای

سازماندهیاینکمکهاوبه اشتراک 

کمکهای اجتماعی و روانی تا
برنامهریزی یاریگری و یاریگیری .موضوع همیاری ،بازهی وسیعی از مسائل مربوط به این بحران ،از  

بهتک
هایتک 


هاییبرایارتباطجمعیوارتباط

اینگروهدستورالعمل
اشتراکاطالعاتراشاملمیشود.

هایرسانهایوهمچنین


حمایت
هایمختلفشهردرموردمسئلهی


داردکهدرآناطالعاتمکان
ابلیتاتصالبهنقشهایرا

میانیاریگران ویاریگیران دارد .عالوهبراین،ق
نکتهیجالبایناستکهبه
انداوطلبانیاریگریونیازمندانیاریگیریدرصورتموافقتشاندردسترساست .

وهمینطورمک

کوید۹۱
سرعتتشکیلشد.باتشکیلگروههایواحدهایهمسایگی،


گیاینگروههمبه
فاصلهیچندروزبعدازتشکیلاینگروه،واحدهایهمسای

یبینواحدهایهمسایگیویابه


کنندوفقطمسائلیکهبهرابطه

وفصلمی

اعضایهرواحدمسائلمختصخودشانرادرگروهخودشانحل
بهعنوان
اینها،گروهمجازی«حمایتازبرلیندربرابرکوید» 
تربهاشتراکگذاشتهمیشود.عالوهبر  


کلشهرمربوطاست،درگروهبزرگ
نشانهی گرافیکی این گروه در شبکهی
کمپینهای اجتماعی مربوط به کار میرود .تصویر   ۱

دربارهی 

پلتفرمی برای اطالعرسانی گسترده 
اجتماعیتلگراماست .
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تصویرشمارهی:۱همیاری؛گروهتلگرامی«حمایتازبرلیندربرابرکوید» 


است.اینشبکهیمجازیپیشاز

یهمیارینرمافزارکاربردی(اپلیکیشن)«دربَعدی:شبکهیهمسایگیبرایبرلین »xi i i


دومیننمونه
محله،عمیقترشدن

همهگیریکوید ۹۱باشعار«افرادواقعی،اجتماعواقعی،باکمکدنیایدیجیتال»xi vوباهدفتعاملهمسایگانیک

روابطوکمکآنهابههمدیگرایجادشدهاست .هرکدامازساکنانیکمحلهباواردکردن آدرسخودبهزیرگروهمحلهیخوداضافه

مهگیریکوید
شوندومی توانندتعاملباهمدیگروفرایندهمیاریراازدنیایدیجیتالشروعکنندوتادنیایواقعیادامهدهند.ازآغازه 


می
  ۹۱دربرلین،همسایگانیکمحلهباانتخابعنوانداوطلبیاریگرییانیازمندیاریگیری،همیاریدرمقیاسهمسایگیراتجربهومیان
هایدرمعرضخطرحمایت


پذیرویاگروه

هایآسیب

خصوصبرایگروه

کنند.اینتجربهبه

افزاییایجادمی

شانهم
امکاناتوتوانمندی 
های

روانیزیادیبههمراهدارد؛زیرااحساسمیکنندکهکمکدمِدستشاناستوکافیاستاعالمنیازکنند.دوختنماسکبرایاعضای

وحتیگپوگفتتلفنیواینترنی

داریحیوانهایخانگی


هایاداری،کمکبرایخرید،نگه

مراقبتازکودکهمسایهدرساعت
محله،
یمجازیمیانهمسایههاتجربه


هاییاستکهدراینشبکه

یهمیاری

انیکهدورهمجمعشدنممنوعاست،ازجمله
همسایههادردور

شبکهیمجازیدرگوگلاست .
نشانهیگرافیکیوتصویراین 
میشود.تصویر ۷
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:همیاری؛شبکهیمجازی«دربَعدی:شبکهیهمسایگیبرایبرلین» 

تصویرشمارهی۷





ایمیانساکنانشهربرلین،نشانههاییازتالش


هایشهریوبیشترمحله

اینچهارنمونهازیاریگریوهمبستگیاجتماعیدرمقیاس
یمدنیاست.اینکنشمتقابلمیاناجتماعاتمحلی(باویژگیهایگماینشافتی)و


هایانسانیدردلجامعه

برایجاندادندوبارهبهارزش
نشانمیدهدکهپافشاریبرکارآمدبودنیکیازدوسر

یمدرن(باویژگیهایگزلشافتی)درخاللرویاروییبابحرانکوید۹۱


بسترجامعه
میدهند کهدوعنصرخالقیتو
حلمسائلاجتماعاتانسانیامروزنیست.اینتجربههادربرلیننشان 


هایاجتماعیراه

طیفمتنوعسازمان
توانندبهکمکانسانهابیایندونیروهایاجتماعیراطوریبسیجکنندکهنوعیهمبستگیفعال(زندگیباهم،بایاری

تکنولوژیچگونه 
می
همدیگر،بااحتیاطوبافاصله)راجایگزینهمبستگیغیرفعال(رفتارفردیمتناسببابحرانوماندندرخانه)کنند.شناختاینتجربههااز

یکشور،شهرها،محلههاوواحدهایهمسایگیمادریاریگریوهمبستگیاجتماعیدر


هایجدیدیرابرایتجربه

یدافق
سراسرجهانشا
هاوموقعیتهایدشوارزندگیبگشایند.


وسایربحران
رویاروییبابحرانکوید۹۱

i
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