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 جمعیی  یاریگری و همبستگی اجتماعی در بستر یک تجربه

 ۹۱گیری ویروس کوید  ی شهر برلین در دوران همه نمونه

 

هایزیادیبرایآموختنداشتنینیستندامادرساستکهگرچهدوستهایجمعیدستتجربهیکیازآن۹۱ویدگیریویروسکهمه

شیوهدارند اجتماعی. و جامعه شهر، یهرکشور، رویاروییبا زیرساخت،بحرانایندر فرهنگ، وظرفیتمتناسببا هایاجتماعیوها

منعنوانالگومعرفیشدهکشورآلماناست.هایجهانبهبسیاریازرسانهاینزمینهدرکهدرآنمتفاوتاست.یکیازکشورهاییاقتصادی

داشتهیموقعیتشغلیواسطهبه درشهربرلینتجربهورفتارشهرونداناینشهرو۹۱امکهدورانشیوعویروسکویداماینامکانرا را

ایندرآلمانمسئلهوجهمدیریتیاینخواهمبهرصدکنم.درایننوشتهنمیازنزدیکهایمدیرانکشورآلمانراگذاریسیاست بپردازم.

iرادریادداشتدیگریوجه iو«جماعتگماینشافت:»شناختیجامعهبااستفادهازتعریفدومفهومفلسفیخواهممیجاام.اینتحلیلکرده

،بهمفهومومصادیقیازیاریگریوهمبستگییشهربرلیننشمتقابلایندودرنمونهوچگونگیکدرفرهنگآلمان«گزلشافت:جامعه»

بپردازم.۹۱کویداجتماعیدرمقیاسمحلیمیانشهرونداناینشهردرخاللرویاروییبابحران

iتونیسرابرایاولینبارفردیناند«گزلشافت»و«گماینشافت»تفاوتمیاندومفهوم i iتئوریزه(،۹۵۱۱-۹۱۹۱آلمانی)شناس،جامعه

iکرد vبهوجودآمدهومبتنیبرعادتوسنتیوبااراده،ذاتیصورتخودجوشاستکهبهایسازماناجتماعی.ازنظرتونیسگماینشافت

ی.نمونهگیردشکلمیهمکاریواعتمادمتقابل،صورتارگانیکوبراساساحساسات،پیوندهایعاطفیدرآنروابطمتقابلاجتماعیبه

جماعت خانواده، اجتماعی، سازمان قومهایخویشاوندیایننوع وقبیلهیا همسایگیو هایمذهبیفرقهای، مقابل، در گزلشافتهستند.

اساسرقابت،برقراردادیوصورتمکانیکیوبهکهروابطمتقابلاجتماعیدرآنیعقالنیتواختیارانسانیبرپایهسازماناجتماعیاست

گرایانهبهفردگرایانهدردورانصنعتیوتغییرتعامالتجمع«ما»بر«من»یفرایندتفوقایده.vمنفعتشخصیتعریفشدهاستپیشرفتو

بود.تونیسازتقویتکردهشدهدربرابرگماینشافتدرشهرهایصنعتیراشدنورشدشهرنشینیناشیازآن،سازماناجتماعیگزلشافت

 فرایند این تعلقمنتقدان و زیادیبود خاطر توسلیگماینشافتبه غالمعباس جامعهداشت. استاد تهران،، دانشگاه ازشناسی یکی در

جامعهتونیسیهایشایناحساسعالقهسخنرانی نوستالژیزندگیسنتیدر از ناشی میرا viداندیآلمان فارسیمعادل. متون هایدر

بهکاررفتهاست.«گزلشافت»ایبر«جامعه»و«گماینشافت»برای«اجتماع»و«اعتجم»

viهابعدازطرحمسئلهتوسطتونیس،هلموتپلسنرسال i،هایشیکیازمقالهدر(،۹۵۱۱-۹۱۵۱شناسآلمانی)جامعهفیلسوفوvi i i

ودرمقابلازگزلشافتدانست،ایننگاهرانوعیرادیکالیسماجتماعیضمنانتقادازتونیسوسایرمدافعانسازماناجتماعیگماینشافت

اجتماعیشکلبه سازمان یجامعهدهندهعنوان دفاع اینکردیمدرن برایاینترجیح، او دلیلاصلی اجتماعیبود. سازمان «جامعه»که

هایجدیدبپردازند.اومعتقدتوانندبهخلقایدهدهدکهدرآنمییاش،فضاییرادراختیارمردمقرارم»فاصله»و«رعایت»یمنطقواسطهبه

دهدوامکانوباورواحدسوقمیسمتپذیرشیکایدهاش،انسانرابهبودگی«باهمهمه»بهدلیلمنطقمبتنیبرجماعتو«اجتماع»است

زمانیکهتحولیدرگزلشافتالزم»ایناستکه،کنداشارهمیآنبهیکیازنکاتیکهاودریادداشتشگیرد.کشفوپویاییمدامراازاومی

اینتحولصورتنمی مجموعهاستو دارندنیروهاییشکلمیگیرد، گماینشافترا برگشتبه میل که حالت؛گیرد جماعتو آن به
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«منطقفاصله»آنایناستکهدرآنیمشخصهولقیاستمخَسیکسوسیالی،مهمدادهشودسهمبستگی.حتیاگربهآنعنوانسوسیالی

iوجودندارد؛یعنیمدارا،فردیتوآزادی x».وجودندارد

سرچپاینطیفایستادهاستباسیهستند.تونهایاجتماعیگذاراننظریدوسرطیفمتنوعسازمانتونیسوپلسنردرواقعبنیان

جوامعباگرایشبهوفردگرالیبرالی،نگاهیطیفبااینراستسرپلسنرعاتسنتیواجتماباگرایشبهوگراجمعسوسیالیستی،نگاهی

اندپرکردهیهایمتفاوتیاینطیفرانظریهیایندوفیلسوف)اواخرقرننوزدهممیالدیواوایلقرنبیستم(تاامروز،میانه.اززمانهمدرن

توانپیداکردکهایمیهایاجتماعیندرتسازماننشاندادهکهبهنیززیستانساندراینفاصلهیوتجربهندترکیبیازایندونگاهکه

یسریعتکنولوژیدردوقرناخیرهممزیدبرعلتشدهویکیازایندوسرطیفانطباقداشتهباشند.توسعههایشاخصطورخالصبابه

هاپایههایزیادیازامروزدرجوامعانسانیمثالاست.یامتعارضساختهترکیبکردهییرداده،شدتتغرابههایاجتماعیقواعداینسازمان

گونههمانعالوهبراین،ردیابیهستند.قابلهایگزلشافتیدراجتماعاتسنتیقواعدوویژگییاوخصوصیاتگماینشافتیدرجوامعمدرن

،ازطرفکردهشناختیوارتباطیعنوانیکموجوداجتماعیدچاراختالالتروانآنانسانرابههمراهلیبرالیسموفردگراییازیکطرفکه

فاصله»یمدرنیکهمنطقاصلیآنآنایناستکهچگونهدرجامعههمراهگرایییاصلیسوسیالیسممدرنوجمعدیگرمسئله است،«

باشیم؟گیاجتماعیداشتههمبست

افتشهایمثبتدوسازماناجتماعیگماینبسترمناسبیبرایسنجشامکانترکیبویژگی۹۱کویدویروسگیریجمعیهمهیتجربه

ی«فاصله»،بامنطقگیریهمهمیانافرادبرایکندکردنروندشیوع«یفیزیکیفاصله»لزومحفظ.ازیکطرفهاستوگزلشافتایجادکرد

پذیرکردنفشارهاوبرایتحمل«هایجمعیحمایت»و«همبستگیاجتماعی»نیازبهازطرفدیگریمدرن)گزلشافت(انطباقدارد.هجامع

منطقآسیب اقتصادیایندورانبا اجتماعیو باهمهمه»هایروانی، اجتماع« همبودن جاستکهاینسنخاست.هایسنتی)گماینشافت(

نقشچگونگیکنشمتقابلایندوگونه شهروندانیسازماناجتماعی، اینبحرانرا هایزندگیودرمقابلهبادشواریدررویاروییبا

کند.پررنگمیاجتماعی

اینمقدمه توجهبهتجربهخواهممیبا ۹۱شیوعویروسکویدامدردورانیزیستهبا هایهایمتقابلسازمانکنشدرشهربرلین،

دراینهایگزلشافتیوگماینشافتیاجتماعیباویژگی برلینبحراناینرویاروییباشهررا ایوجامعهشهردرکلیتخود،معرفیکنم.

میزانحاکمیتاینگرچه؛شدتمیانساکنانآنحاکماستهایفاصلهورعایتبهمنطقیکگزلشافت.هاییویژگیاستمدرنباهمه

تشخیصباشند،شتهشودواجزایآنبهترقابلبینرویاینشهرگذاذرهوقتیبااینوجود،.نیستازهبهیکاندجایشهرهمهدرهامنطق

ییکخُردیابهبهانههایاجتماعیسازمانوجوشند.ایندرتحرکوجنبشوندکهآندیدهمیدرخُردهایاجتماعیسازمانایازمجموعه

آن اعضای میان گرفتهاشتراکمکانی شکل محله)اندها همسایگی، واحدهای مثل وخیابانها، شهریباغچهها به(،های یکواسطهیا ی

خواهی،پذیرشتنوعدریفضاهایعمومی،حمایتازهنر،عدالتتوسعهزیست،محیطحفاظتازمثل)هایمشترکمیاناعضایآندغدغه

خودجوشیامشارکتبرای«پیشگامیشهروندان»خُرددرقالبتماعیهایاجسازماناین.(وسبیلهایجنسییاحتیابتکاردرریشگرایش

بهالعملبهرویدادیاچالشیکهاعیمسائلمشترکمیاناعضایادرعکسبرایشروع،معرفیوتوسعه کند،رکدرگیرمیطورمشتضارا

یهایاجتماعیدستهتأثیرقراردهد،نقشسازمانراتحتیساکنانشهرهازندگیروزمرههاییکهرویدادهایاچالشگیرند.زمانمیشکل

هاهااغلبمقیاسکوچکیدارندوبههمیندلیلاعضایآناینسازمانکهدلیلاصلیدارد:یکیاینسهشود.اینموضوعترمیپررنگاول

وسرعتها،تمرکزبرهدفیعملمحدوداینسازمانخاطرحیطهبهکهنسبتبههمدیگرشناختواعتمادنسبیبیشتریدارند؛دیگراین
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امکاسازمان و استدهینیروها آنبیشتر اینناتبرایرسیدنبه آخر و فعالیتکه؛ اینمقیاسملموسبازخورد در استها درو اعضا

هایاینسازمانشود.شانبیشترمییفعالیتومشارکتکنندوبههمیندلیلانگیزهمیاحساسمفیدواقعشدنمدتهایزمانیکوتاهبازه

هاییهمچوندنبالاصالتدادنبهجمعوتقویتویژگیاند.ازیکطرف،بهقابلتوجهشناختیهمهایجامعهازمنظرویژگیخُرداجتماعی

هاووجودتفاوتدرحلوراههاردوتنوعدیدگاه(وازطرفدیگربهاصالتفاستگماینشافتیییها)کهویژگیهمبستگیدرمیاناعضایند

عکسعمل و ویژگیالعملها )که قائلند ها اینهاییگزلشافتیاست(. اینسازمانسؤال توانستههاجاستکه ویژگیراچطور ایندو اند

خوبیبرایبررسیاینموضوعاست.ی،نمونه۹۱گیریکویدچالشاخیر،همهصورتترکیبیداشتهباشندودرستهمعملکنند؟به

درهاوشهرهایاینکشورازجملهبرلینشیوعپیداکرد.سرعتدرتمامایالتازجنوبآلمانبهاینکشورواردشدوبه۹۱کوید

زیادیهایاجتماعیهمیاریگریوهمبستگیشهروندیهایمدیریتیدرجهتکاهشسرعتشیوعویروس،درسطحگذاریکنارسیاست

وسویکنشیاریگریومطابقهابراساسسمتاینفعالیت.هاستدهیشدهایزندگیدرایندورانسازماندرراستایکاهشدشواری

و(دگریاریسویه)همکاریبروناصلیبهدونوع،عالمهطباطباییدانشگاهشناسیومردمشناسیجامعهاستاد،مرتضیفرهادیهایبندیدسته

تفاوتدستهقابل(همیاریسویه)همکاریمیان نوعیبخششطورخالصهایناستکهاولی)دگریاری(ایندودستهبهاصلیبندیاست.

کنشکهدومی)همیاری(نوعیمبادلهاستبابردارسویهکهدرآنانتظارکمکمتقابلوجودندارد؛درحالیاییکاستبابردارکنشیاری

دویاری وای کمکمتقابل انتظار آن در که سویه نمونهxداردجود اولین . دگریاریی ضدعفونی، مواد و غذایی مواد برایرساندن کننده

امکانهاییاستکهدرشرایطهمهبهگروه۹۱کویدویروسپیشگیریازابتالبه هایگیریبیماریوخارجشدنزندگیازروالعادی،

هاییازاینبهشکلگذاشتنبستهکمکاغلبیسویهویکا.ایننوعمستقیمهخانمانسابقبرایبهدستآوردناینموادراندارند؛مثلبی

میدانهاحفاظفلزیدورپارکویموادر بقیهیا یا یادداشتاستسهنوعیادداشتبههمراهیفضاهایشهریها راشهروندانکههایی؛

خواهدکهیاریگیرانمیکهازهایی،یادداشتهاوصلکنندانرابهحفاظشهایاهداییبستهخواهدکههامیوازآنکندمیبهمشارکتتشویق

استفادهخواهدکهازاینموقعیتسوءهاییکهازمردمیکهنیازندارندمیویادداشتهابردارندواستفادهکنندمتناسببانیازشانازاینبسته

هااینفعالیت.کهدرشهرهایایرانتجربهکردیمیدیوارهایمهربانیهمانایدهطلبیشخصینکنند.ایننمونهفعالیتیاستمشابهومنفعت

گیرد.یاینروندبهصورتخودجوشصورتمیامامشارکتفعالمردمدرادامه،شوندگذاریمینهادپایههایمردماغلبتوسطسازمان

گیرانکنندهرامیانیاریضدعفونیموادوگرماهایشهری،موادغذایینهادباحضوردرفضهایمردمگاهیاوقاتنیزاعضایاینسازمان

یحفاظهدیه»نهادهایسازمانمردمتصاویرازفعالیتمشاهدهاست.اینقابل۴تا۹تصاویرهادرایازاینیاریگریهنمونهکنند.توزیعمی

تهیهشدهاست.۹۱گیریکویددردورانهمه«xiبرلین
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کنندهرویحفاظفلزیدورپارکیدربرلینموادغذاییوضدعفونیقراردادن:دگریاری؛۹یشمارهتصویر




گیران:دگریاری؛توزیعموادغذاییگرممیانیاری۱یتصویرشماره
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برایتشویقشهروندانبهمشارکتدردگریاری«بالذت]ایندیواررا[پُرکنیدوبهمامحلقشوید»یادداشت:دگریاری؛۹یتصویرشماره




طلبیشخصیبرایهشدارعدممنفعت«اجتماعیبمانیم#لطفاًسوءاستفادهنکنید.»:دگریاری؛یادداشت۴یتصویرشماره

 

شانسختاست.برایکسانیاستکهخریدکردندراینشرایطبرایخریدکمکدرفرایندیدگریاری،پیشنهادبرایدومیننمونه

داوطلبانیاریگریرویکاغذهاییمی را بهدرختاینپیشنهادها برقمحلهنویسندو تیرهایچراغ یا مجتمعها و هایمسکونیوصلها

یاریمی طریقمشخصاتگیرانمیکنند. رویایناعالننوشتهتواننداز یاریهاشده گاهیاوقاتنیزهمسایگابا تماسباشند. نگراندر

هامیاندهند.ایندگریاریصورتحضوریپیشنهادکمکدرخریدیاهرکاردیگریکهنیازدارند،میترشانبهتربههمسایگانمسنجوان
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هایدولتیبرایکمکبهافرادمسنیادارایشرایطخاصهایمستمرومنظمسازمانشودوبابرنامهشهروندانکامالًخودجوشانجاممی

یدرختمجتمعمسکونیمحلسکونتمدربرلیناست.هارویتنهییکیازاینیادداشتنمونه۱دارد.تصویرتفاوت




«دارندمشکلیبرایخریدهمسایگانیکهبهکمک»:دگریاری؛یادداشتآناوآرشیلبرای۱یتصویرشماره



شخصهیهمیاریکهبهدرایندورانوجوددارد.اولیننمونهشهربرلینیدرتجربهنیزهایجالبیازهمیاریجزدگریاری،نمونهبه

xiحمایتازبرلیندربرابرکوید»یاجتماعیتلگرامباعنواناشکردم،درستکردنیکگروهمجازیدررسانهتجربه i»اینگروه است.

کمکویاریگریدوسویهومتقابلوایجادبستریبرایگیریدرآلمانتشکیلشد.هدفتشکیلاینگروه،بالفاصلهبعدازشروعهمه

دربرلیناست؛درحقیقتمکانیاستمجازیبرای۹۱گیریکویدگذاشتناطالعاتمربوطبههمهشتراکاهاوبهسازماندهیاینکمک

برنامه یاریگیری. و یاریگری بازهریزی همیاری، موضوع از بحران، این به مربوط مسائل از وسیعی وکمکی اجتماعی تاهای روانی

تکبههایتکهاییبرایارتباطجمعیوارتباطاینگروهدستورالعملشود.اشتراکاطالعاتراشاملمیایوهمچنینهایرسانهحمایت

یهایمختلفشهردرموردمسئلهداردکهدرآناطالعاتمکانراایابلیتاتصالبهنقشهعالوهبراین،قدارد.انویاریگیرانمیانیاریگر

یجالبایناستکهبهنکتهشاندردسترساست.انداوطلبانیاریگریونیازمندانیاریگیریدرصورتموافقتطورمکوهمین۹۱کوید

هایواحدهایهمسایگی،سرعتتشکیلشد.باتشکیلگروهگیاینگروههمبهیچندروزبعدازتشکیلاینگروه،واحدهایهمسایفاصله

واحدهایهمسایگیویابهیبینکنندوفقطمسائلیکهبهرابطهوفصلمیاعضایهرواحدمسائلمختصخودشانرادرگروهخودشانحل

عنوانبه«حمایتازبرلیندربرابرکوید»ها،گروهمجازیاینشود.عالوهبرتربهاشتراکگذاشتهمیکلشهرمربوطاست،درگروهبزرگ

پلتفرمیبرایاطالع میمربوطهایاجتماعیکمپینیدربارهرسانیگسترده کار به تصویر شبکهنشانه۱رود. در اینگروه ییگرافیکی

اجتماعیتلگراماست.
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«حمایتازبرلیندربرابرکوید»:همیاری؛گروهتلگرامی۱یتصویرشماره



xiیهمسایگیبرایبرلیندربَعدی:شبکه»افزارکاربردی)اپلیکیشن(یهمیارینرمدومیننمونه i i»یمجازیپیشازاست.اینشبکه

اجتماعواقعی»باشعار۹۱گیریکویدهمه xi،باکمکدنیایدیجیتالافرادواقعی، v»ترشدنمحله،عمیقتعاملهمسایگانیکوباهدف

است.روابطوکمکآن بههمدیگرایجادشده محلهها بهزیرگروه واردکردنآدرسخود با ازساکنانیکمحله اضافههرکدام یخود

گیریکویدمهتوانندتعاملباهمدیگروفرایندهمیاریراازدنیایدیجیتالشروعکنندوتادنیایواقعیادامهدهند.ازآغازهشوندومیمی

تجربهومیان۹۱ نیازمندیاریگیری،همیاریدرمقیاسهمسایگیرا انتخابعنوانداوطلبیاریگرییا دربرلین،همسایگانیکمحلهبا

ایتخطرحمهایدرمعرضپذیرویاگروههایآسیبخصوصبرایگروهکنند.اینتجربهبهافزاییایجادمیشانهمهایامکاناتوتوانمندی

احساسمی زیرا دارد؛ دستروانیزیادیبههمراه دوختنماسکبرایاعضایکنندکهکمکدمِ شاناستوکافیاستاعالمنیازکنند.

 نگهمراقبتازکودکهمسایهدرساعتمحله، کمکبرایخرید، اینترنیوحتیگپهایخانگیداریحیوانهایاداری، وگفتتلفنیو

دردورهمسایه ازجملهها تجربهیمجازیمیانهمسایههاییاستکهدراینشبکهیهمیاریانیکهدورهمجمعشدنممنوعاست، ها

گوگلاست.دریمجازیشبکهیگرافیکیوتصویرایننشانه۷تصویرشود.می
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«یهمسایگیبرایبرلیندربَعدی:شبکه»یمجازی:همیاری؛شبکه۷یتصویرشماره



هاییازتالشایمیانساکنانشهربرلین،نشانههایشهریوبیشترمحلهاینچهارنمونهازیاریگریوهمبستگیاجتماعیدرمقیاس

شافتی(ونهایگماییمدنیاست.اینکنشمتقابلمیاناجتماعاتمحلی)باویژگیهایانسانیدردلجامعهبرایجاندادندوبارهبهارزش

دهدکهپافشاریبرکارآمدبودنیکیازدوسرنشانمی۹۱هایگزلشافتی(درخاللرویاروییبابحرانکویدیمدرن)باویژگیبسترجامعه

کهدوعنصرخالقیتودهندمیهادربرلیننشانحلمسائلاجتماعاتانسانیامروزنیست.اینتجربههایاجتماعیراهطیفمتنوعسازمان

هابیایندونیروهایاجتماعیراطوریبسیجکنندکهنوعیهمبستگیفعال)زندگیباهم،بایاریتوانندبهکمکانسانمیتکنولوژیچگونه

هاازهمدیگر،بااحتیاطوبافاصله(راجایگزینهمبستگیغیرفعال)رفتارفردیمتناسببابحرانوماندندرخانه(کنند.شناختاینتجربه

وهمبستگیاجتماعیدرهاوواحدهایهمسایگیمادریاریگرییکشور،شهرها،محلههایجدیدیرابرایتجربهیدافقسراسرجهانشا

 بگشایند.هایدشوارزندگیهاوموقعیتوسایربحران۹۱رویاروییبابحرانکوید
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