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  تجربۀ صمیمیت در موقعیت قرنطینگی

   هاي استان گیالن) مطالعه خانواده (مورد

  

  3اسالمینسرین  ،2جان اهللا حمیدي بگه ، حشمت1چوبري علی یعقوبی

  

  )14/05/1400 تاریخ پذیرش: ،14/01/1400 (تاریخ دریافت:

  

  چکیده

اجتماعی  ـ�هاي فرهنگی  صمیمیت یکی از عواطف مهم انسانی است که داراي داللت

و بدنمندي است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعۀ کیفـی تجربـۀ صـمیمیت و پیونـدهاي     

مطالعه با تکیه بـر روش کیفـی و از   اجتماعی در دوران کرونا و موقعیت قرنطینگی است. 

یافته انجام شده است. با توجه به منطق اشباع نظـري، بـا    ساخت هاي نیمه طریق مصاحبه

صـورت فـردي مصـاحبه صـورت گرفـت. سـپس،        بهن چهل نفر از شهروندان استان گیال

هـاي ایـن پـژوهش     شیوة تحلیل مضمون بررسی شـدند. یافتـه   ها پس از تقریر به مصاحبه

در  آمیـز  آمیـز، سـنخ خنثـی و سـنخ جـدال      دهد سـه سـنخ صـمیمیت محبـت     می نشان

هـاي طبقـۀ    شود. در شرایط قرنطینگی خانواده شوندگان مشاهده می هاي مصاحبه خانواده

تـري   تر و طبقات متوسط و باال از پیونـد اجتمـاعی قـوي    پایین از پیوند اجتماعی ضعیف

ورزانـه و در   قرنطینه بیشتر مثبت، محبت هاي اند. همچنین، کشاکش سوژه برخوردار بوده

بنابراین، موقعیت قرنطینگـی در ایـن    جهت حفظ نظم ناشی از بلبشوي کرونا بوده است.

پژوهش، هرچند موجب کاهش تعامالت و افزایش فرسایش سـرمایۀ اجتمـاعی در سـطح    

 هـا و پیونـد   جامعه و به زوال امر اجتماعی منجر شده، امـا موجـد بسـط عواطـف انسـان     

  اجتماعی خانوادگی بوده است.
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  صمیمیت، پیوند اجتماعی، قرنطینگی، کرونا. کلیدي: گانواژ

  

  مقدمه و بیان مسئله

تأثیر عوامل زیستی، اجتماعی،  است و تحت 3اي و چندتکیه 2پدیدة چندوجهی 1صمیمیت

اسات)، شناسی احس ویژه جامعه شناختی (به توان از منظر جامعه فرهنگی، تاریخی و... است و می

مند  مطالعۀ نظام شناختی، مطالعات فرهنگی، فلسفه و... بدان پرداخت. شناختی، روان انسان

هاي اجتماعی با تمرکز بر  صمیمیت یا روابط شخصی امري نسبتأ جدید است و حول دگرگونی

تعریف و «چرخد. به گفتۀ جکی گاب  تأثیر تغییرات اجتماعی گسترده بر روابط شخصی می

که امروزه منبع مهمی براي  اي ناپیوسته از تجربۀ انسانی مثابۀ مقوله میت بهمطالعۀ صمی

 مثابۀ یک مسئله به 1980و اوایل دهۀ  1970بار در دهۀ  هاي علوم اجتماعی است، اولین بحث

شناسان و سایر  تدریج موردعالقۀ جامعه ). به116: 1398 ،زاهدي؛ گالبی ؛زاده (لطفی» ظهور کرد

  ار قرار گرفته است.جو هاي هم رشته

کند، روابط  تأکید می» ناپایداري پیوندهاي انسانی«در باب  4از حیث نظري، زیگمونت باومن

کنند و معلوم نیست چه وقت یکی از این دو به دیگري  میان رؤیایی شیرین و کابوس نوسان می

اوتی از آگاهی. در ها با هم وجود دارند، البته در سطوح متف شود. اکثر اوقات هر دوي آن بدل می

سازترین  ترین و مسئله ترین، حادترین، حساس موقعیت سیال مدرن زندگی، روابط شاید شایع

). آنتونی گیدنز نیز در رابطۀ ناب به 11: 1397 باومن،( نمونۀ همخوانی و چندگانگی باشند

به وجود  کند. ارتباط ناب منوط ها ایجاد شده است، تأکید می تغییراتی که در روابط انسان

اي نزدیک با صمیمیت دارد و با امر  نوبۀ خود رابطه اعتماد متقابل است و این اعتماد متقابل به

دنبال ارتباطات و روابط ناب هستند؛ روابطی  ها به دموکراتیک گره خورده است. امروزه انسان

امکان را  آکنده از صمیمیت، تعهد و اعتماد متقابل که فارغ از الزامات محیطی باشد و این

داشته باشند که هرگاه بخواهند آن روابط را خاتمه دهند و درپی مزایاي اجتماعی و اقتصادي 

ها درخور توجه است خود رابطه، صمیمیت، اعتماد و تعهد است،  چه براي آن نیستند. آن

  ).1992، 5گیدنز( برخالف گذشته که افراد بیشتر به دنبال سود و مصلحت خود بودند
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ها مانند کتاب اخیر اریک  شناختی در حوزة بحران حقیقات تجربی، جامعهلحاظ ت به

نشان داده که آنچه جان آدمیان را در شرایط بحران  هایی براي مردم کاخنام  کالیننبرگ به

در جریان  1ها از یکدیگر. کالیننبرگ هاست، نه فاصلۀ آن کند، پیوستگی اجتماعی آن حفظ می

میر گستردة ناشی از آن  و حران موج گرماي شهر شیکاگو و مرگمدت که روي ب پژوهش طوالنی

ها در کاهش  هاي اجتماعی و روابط اجتماعی برخاسته از آن انجام داد، به اهمیت زیرساخت

ها مانند طوفان کاترینا  تلفات ناشی از بحران پی برد، او با بررسی همین موضوع در سایر بحران

تري از  تواند نقش مهم اجتماعی حتی می  د که زیرساختدار متوجه ش و فضاهاي شهري مسئله

 هاي فیزیکی در کنترل تلفات ناشی از بحران داشته باشند اقدامات دولتی و زیرساخت

  ).2018کالیننبرگ، (

رو، حتی در دوران کرونا اگرچه فاصلۀ فیزیکی براي گذر از این بحران ضروري است،  این از

شدن تعامالت اجتماعی و کاهش پیوندهاي  اري اجتماعی، گسیختهگذ اما این امر نباید به فاصله

گذاري که در ایران هم مانند سایر کشورها  کار فاصله اجتماعی منجر شود و به بیانی دیگر، راه

هاي زندگی اجتماعی و فرو رفتن در  معناي تعطیلی چرخ براي مقابله با بحران ارائه شده است به

بنابراین، در ایام بحرانی کرونا، مردم به  ).94: 1399 جاجرمی، ایمانی( غارهاي تنهایی نیست

گذاري فیزیکی، باید   بستگی بیشتري نیاز دارند و در عین فاصله روابط، تعامل اجتماعی و هم

گذاري فیزیکی است نه اجتماعی، زیرا  شکلی دیگر ادامه یابد. آنچه الزم است فاصله روابط به

 ؛نوروزي( عامل و ارتباط متقابل، قابلیت زیست اجتماعی را ندارنداي بدون وجود ت افراد جامعه

  ).146: 1391 ،عباسی اسفجیر؛ بسمل

امروزه در دوران شیوع بیماري کرونا و روزهاي قرنطینه مفهوم صمیمیت بیشتر موردتوجه 

طات کارها، ارتبا و رغم بازگشایی نسبی کسب قرار گرفته است، زیرا در ایام قرنطینه و اینک علی

ترین حد  هاي فیزیکی و اجتماعی به کم کلی تغییر کرده است. سطح تماس ما با اطرافیانمان به

اي  وآمدهاي خانوادگی محدود شده و تعامالت دوستانه به سیماي خاطره خود رسیده، رفت

صورت عینی درآمده  داشتنی تغییر شکل داده است. این سنخ از ارتباطات به جذاب و دوست

گیرد صرفاً امر اجتماعی نیست، بلکه  که روابط عاطفی خاصی در آن شکل می است. ساختی

وجه بدنمندي هم دارد؛ بسیاري از عناصر رابطه، مانند در آغوش گرفتن، بوسیدن، دست دادن، 

رو باید گفت کرونا تنها درون  دغدغه در فضاي عمومی غذا خوردن. ازاین کنار هم نشستن، بی

ترین شکل این  کاري کرده است و کم رده، بلکه بدن جامعه را نیز دستها اختالل ایجاد نک بدن

 کاري، برداشتن عناصري از روابط و افزودن عناصر دیگري در مناسبات ماست. همچنین، دست

_______________________________________________________ 
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هراسی و کاهش روابط  ترس از ابتال و دعوت به قرنطینۀ خانگی موجب انزوا، تنهایی، بیگانه

هاي خانوادگی، دوستانه و کاري تشویق کرده است.  جمع ي ازاجتماعی شده و بسیاري را به دور

عنوان بخش مهمی از فرهنگ جامعه به حالت تعلیق  هاي گوناگون جمعی و عمومی به آیین

اند. همۀ این  هاي فردي و خصوصی داده و در بسیاري از موارد، جاي خود را به آیین  درآمده

شرایط بحرانی رخ داده است که پیوند اجتماعی  ها در نحوة زندگی بشر در تغییرات و محدودیت

هاي مردم داشته است. در همۀ انواع بالیاي طبیعی و  رنج سزایی در تسکین درد و تأثیر به

هاي جمعی، پیوند اجتماعی، نقشی مهم براي کاهش آالم مردم و تقلیل  اجتماعی و مصیبت

و کنار آمدن با دردها  ها ت از بحرانرف هاي ناشی از بحران داشته است. جامعه براي برون آسیب

گذاري اجتماعی و  ها به پیوند اجتماعی و عاطفی نیاز دارد و فاصلۀ فیزیکی، نباید به فاصله و رنج

  ).7: 1399 معیدفر،( عاطفی منجر شود؛ امري که در دورة کرونا تا حدي رخ داده است

کنند،  قرنطینه را سپري می طور کلی در شرایط بحرانیِ کرونا که افراد جامعه دوران به

هایی که پیش از شیوع کرونا  هاي مختلفی وجود دارد. روایت نخست این است که آن روایت

ها افزایش یافته است و  بستگی میان آن ارتباط خوبی بینشان برقرار بود، پیوند و صمیمیت و دل

ند. نقطۀ مقابل این کرونا و قرنطینگی موقعیتی را ایجاد کرده است تا در کنار همدیگر باش

ها را بیشتر کرده و موجب  و خودمحوري  روایت، برخی معتقدند کرونا خودخواهی

گسیختگی روابط خانوادگی آنان شده است، هر چند که این افراد در دورة پیشاکرونا نیز  ازهم

  تعامل اجتماعی ضعیفی با اطرافیانِ خود داشتند و کرونا این فاصله را تشدید کرده است. 

یکی از نخستین مناطق کشور است که با بیماري  هاي شمالی و از استان استان گیالن

ومیر ناشی از بیماري و متعاقب آن  مواجه شد. پس از ابتالي برخی افراد و مرگ 19کوویدـ

موجب عواطف و  شدن جامعه و زیست مجازي ها، دیجیتالی  قرنطینه شدن استان و خانواده

نحوي پیوند و مناسبات اجتماعی  رنطینگی شده است. این امر بهاحساسات خاصی در فضاي ق

تأثیر قرار داده است. با توجه به مطالب فوق، سؤال اصلی پژوهش این است: آیا  مردم را تحت

شرایط بیماري کرونا و قرنطینه، صمیمیت و پیوندهاي اجتماعی خانوادگی افراد را تضعیف یا 

  اند؟ راد در ایام قرنطینگی کدامهاي مختلف اف تحکیم کرده است؟ سنخ

  

  پیشینۀ پژوهش

تري صورت  هاي کم پیوندهاي اجتماعی یا صمیمیت تاکنون پژوهش درمورد رابطۀ بین کرونا و

طور غیرمستقیم به این امر  گرفته، اغلب تحقیقات صبغۀ کمی و پوزیتویستی داشته و به

 اند. پرداخته
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صمیمیت و همدلی «) به بررسی 1393ارعان (در موقعیت پیشاکرونا در داخل، پناهی و ز

نشان  ها اند. یافته با استفاده از روش پیمایشی پرداخته» بین اعضاي خانواده و عوامل مؤثر بر آن

ترین رابطۀ صمیمیت و همدلی بین اعضاي خانواده با تأمین نیازهاي خانواده  داده است، قوي

هاي اخالقی ـ   خانواده و حاکمیت ارزش ها، انسجام است. همچنین استقالل اعضاي خانواده

اسالمی در خانواده از دیگر متغیرهایی هستند که رابطۀ معنادار و نسبتاً قوي با صمیمیت و 

  همدلی بین اعضاي خانواده دارد.

 اند از: شده در داخل عبارت درمورد شرایط کرونایی نیز، معدود تحقیقات انجام

بررسی عوامل مؤثر بر اختالفات زناشویی در شرایط «) در پژوهشی با عنوان 1399خطیبی (

دهد  می به روش کمی پرداخته است نتایج تحقیق نشان» کرونایی در زوجین در شهر بهار

 .دهد می تغییر را ها خانواده زندگی سبک  عادي روال مدت، طوالنی شکل به خانگی  قرنطینه

همکاري در  گذار و نحوة ترین تأثیرتحلیل رگرسیون نشان داد که متعیر عوامل اقتصادي بیش

  ترین تأثیرگذار بر اختالفات زناشویی بوده است. گذران اوقات فراغت کم

تأثیر کرونا ویروس «اي با عنوان  ) در مطالعه1399( برادران ؛نتایج پژوهش جوادي

ر بستگی درونی اعضاي خانواده د دهد که هم نشان می ») بر روابط اجتماعی خانواده19کوویدـ(

ایم و  دوران کرونا بیشتر شده، ولی درمجموع با کاهش روابط اجتماعی خانواده مواجه شده

ها در دوران کرونا،  اجتماعی خانواده با کاهش روابط  انزواي اجتماعی آنان بیشتر شده است.

رسد این کاهش  نظر می که به اجتماعی و روانی جامعه موردتهدید قرار گرفته است سالمت 

  اجتماعی و مشارکت اجتماعی، اعتماد  تواند به کاهش سرمایۀ  جتماعی خانواده میا روابط 

  اجتماعی منجر شود.

احساسات دینی و سازگاري خانواده با «) در پژوهشی با عنوان 1399( و همکاران شیردل

مضمون  ندنشان داد» : مطالعۀ پدیدارشناسانه در استان سیستان و بلوچستان19بحران کوویدـ 

ی تعالی احساسی خانواده با تمسک به سرچشمۀ الهی از پنج مضمون فرعی تسهیل زندگی اصل

خانوادگی با قدرت ایمان الهی در شرایط کرونا، پناه الهی و زدودن ترس از مرگ در شرایط 

مدار و بهبود روحیۀ خانوادگی، احساسات مثبت دینی در خانواده و امداد  کرونا، خانوادة دین

  خانواده از خطرات کرونا، تشکیل شده است.الهی در گذار 

ارزیابی پیامدهاي ویروس کرونا بر سبک  «با عنوان  )1399سکندریان (هاي پژوهش ا یافته

نشان داد که بحران ویروس کرونا و شرایط » رهنگی)ف زندگی (با تأکید بر الگوي مصرف 

 ایرانی مثل ةقرنطینه، پیامدهاي متعدد مثبت و منفی براي الگوي مصرف فرهنگی خانواد

بر روابط  هاي مبتنی مصرف دیداري و شنیداري و مصرف مکتوب به همراه داشته است. فعالیت
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وگفت با اعضاي  تعامل و گپ هاي جدي مواجه شده و درمقابل خارج از خانه با محدودیت

  عنوان فرصتی در کانون توجه قرار گرفته است. خانواده، به

شناختی در  انواع اختالالت روان وعیش ۀبه مطالع ی) در پژوهش1399( ی و همکارانمیکر

حاصل از پژوهش نشان داد که انواع اختالالت  جیپرداختند و نتا 19 ـ دیکوو يریگ مواجهه با همه

 ،یانرو یشانیاسترس پس از سانحه، پر ،یی شامل استرس، اضطراب، افسردگشناخت روان

به  ادیو اعت یمجاورت ،یشدن روان زهیخواب، ترومات یاختالالت خواب و آشفتگ ،یزوفرنیاسک

  .همراه است 19 ـ دیمردم و کادر درمان در بحران کوو انیدر م دیطور متوسط تا شد به نترنتیا

زنجیرة فقدان: تشدید بحران در مناطق «مورد دردر تحقیقی ) 1399( همکاراناحمدي و 

نشان دادند که در شرایط )» 19نشین سنندج با کوویدـ  مواجهۀ شهروندان حاشیه( يا حاشیه

نشین تشدید  مشکالت ساختاري و غیرساختاري ازقبیل فقر و بیکاري در اقشار حاشیه کرونایی

  ا نیز افزایش یافته است.ه لحاظ احساسی میزان خشونت در آن شده و به

بررسی میزان طالق عاطفی زوجین « ) در تحقیقی با عنوان1399( توحیدي مقدم ؛قربانی

میزان طالق عاطفی زوجین شهر نشان دادند که » پاندمی ویروس کرونا ةشهر رشت در دور

است. همچنین میزان طالق عاطفی زنان با مردان، در سطوح ر از حد متوسط ت رشت پایین

 افراد، مدت ازدواج و با سن زوجین بین طالق عاطفیصیالتی مختلف، تفاوت معنادار ندارد. تح

شهر  توان طالق عاطفی زوجین بنابراین نمی نشد.معناداري مشاهده  ۀرابط ها آن تعداد فرزندان

  .قرار داد ارزیابیمورد هاي فوق لفهؤرا با م رشت

بعد از  یخشونت خانوادگ زانیم یبررس« ) با موضوع1399( در پژوهش صادقی و همکاران

 نیانگیم نیها نشان داد ب افتهی» ساکن شهر رشت يها خانواده نیکرونا در ب يماریب وعیش

 يتفاوت معنادار ی، جنسی و روانیکیزیخشونت ف ۀنیمفروض در زم نیانگیشده با م محاسبه

  .وجود نداشت

خانواده و روابط «با عنوان  ) در مطالعۀ خود2003( 1در حوزة تحقیقات خارجی، جیلیز

شناختی دربارة  ساخت جامعه به بررسی چگونگی بر» صمیمی: مروري بر تحقیق اجتماعی

است. او در این مطالعه بیان کرده است که جنس صمیمیت  خانواده و روابط صمیمی پرداخته 

با تاًکید  ها تغییر کرده و در این زمینه عنوان کرده است که در روابط شخصی افراد طی سال

شناختی مهم در  ها بر تفکیک، دموکراتیزاسیون یا پیوستگی و تدوام، سه دیدگاه جامعه تئورسین

  روابط شخصی معاصر ایجاد شده است.

_______________________________________________________ 
1. Gillies 
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» معانی در حال تغییر خانواده در روابط شخصی«اي با عنوان  ) مطالعه2014( 2؛ گوویا1وال

گرفته از خانواده و  ک به فهم معناي شکلاند که در راستاي کم در کشور پرتغال انجام داده

زندگی خانوادگی بوده است. در این زمینه فهم مجموعۀ معانی پیوندها و مناسبات خانواده، 

برمبناي بررسی مرزهاي در اساس رسیدن به این فهم را  نویسندگاننقطۀ مرکزي بوده است و 

وابط ازقبیل روابط با دوستان، تري از ر حال تغییر روابط خویشاوندان نزدیک و مجموعۀ وسیع

  اند. همسایگان، آشنایان، همکاران و ... فرد قرار داده

دوره انزوا از  کی یطکه نشان داد نیز ) 2020( همکارانو  3ائویحاصل از پژوهش ش جینتا

 کاهشبا  یاجتماع یۀسرما شی، افزانیدر مرکز چ 19کوویدـ  روسیو وعیخود در هنگام ش

  .دیخواب را بهبود بخش تیفیاضطراب و استرس، ک

 کووید ـ شیوع بیماري همانند بحرانی، شرایط در اند کرده تأکید )2020( همکاران و 4کانگ

 ماندگاري تأثیر شود، بلکه روان سالمت مشکالت ایجاد باعث تواند می تنها نه بیماري اثرات ،19

 واگیر هاي بیماري شیوع دارد که وجود زیادي دالیل. داشت خواهد نیز جمعیت منفی عواطف بر

  .دارد همراه به شناختی روان مخرب قرنطینه تأثیرات آن دنبال به و

درصد  67,4مرد و زن ایرانی ( 3,787) در تحقیقشان روي 2020و همکاران ( 5وند معارف

احتمال  کنند، زیرا به زن) دریافتند که زنان در مقایسه با مردان استرس بیشتري را تجربه می

ریزي براي منابع  زا نظیر کار، نگهداري از دیگران در خانواده، برنامه رگیر منابع استرسباالتري د

موردنیاز خانواده و رسیدگی به درس و تکالیف مدرسۀ فرزندان هستند. تحقیق دیگري روي 

گیري روي کارکنان بهداشتی خط مقدم در سیستم درمان چین  اضطراب و پریشانی روانی همه

و  6اند (لیو ن سطوح باالتري از استرس، اضطراب و افسردگی را تجربه کردهنشان داد که زنا

  ).2020، همکاران

ها حکایت از این  دهد. برخی یافته نشان می مجموع، پیشینۀ پژوهش نتایج متناقضی رار د

ها  ها را تضعیف کرده و برخی یافته دارد که بیماري کرونا و قرنطینگی پیوند اجتماعی خانواده

دهندة بسط روابط اجتماعی خانوادگی بین اعضاي خانواده است و رابطۀ عاطفی بین  شاننیز ن

. این مقاله برخالف افراد در سیستم خانه تفاوت چندانی در شرایط پیشاکرونا و دورة کرونا ندارد

_______________________________________________________ 
1. Wall 
2. Gouveia 
3. Xiao 

4. Haung 

5. Maarefvand 

5. Liu; Liu; Gao; Li; Liang 
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طور آشکار کانون عزیمت مطالعۀ خود قرار  هاي فوق، مفهوم صمیمیت را به سایر پژوهش

در  کند و میشناسی  شناختی مفهوم مزبور را سنخ وش کیفی و رویکرد جامعهدهد و با ر می

  دهد. ارتباط با پدیدة کرونا موردبررسی قرار می

  

 مبانی نظري و چارچوب مفهومی

مثابۀ برساخت اجتماعی است که در انتخاب موضوع،  مبانی نظري در تحقیقات کیفی به

کند و آنچه در تحقیقات  ها به محقق کمک می تهها، مقایسه و تعمیم یاف تحلیل و تفسیر داده

: 1387 ،1فلیک( کیفی از اهمیت زیادي برخوردار است حساسیت نظري است تا مبانی نظري

هاي متعددي وجود دارد که درادامه  ). در باب مفهوم صمیمیت و پیوندهاي اجتماعی دیدگاه64

میمیت معموأل با مشی عاطفی اندازهاي نظري خواهیم داشت. ص مروري به برخی از این چشم

تعامالتی مربوط به خودافشایی باز و مراودات شخصی تنگاتنگ است. این مقوله «همراه است: 

 ؛(تبریزي »هاست پذیري ها و آسیب شامل مفاهیمی چون مشارکت در احساسات، امیدها، ترس

 ی یا به تعبیر وبرعنوان مفهوم تحلیل به). صمیمیت هم 205: 1385 ،دیبانیان؛ کاردانی؛ جعفري

 ،دیبانیان؛ کاردانی؛ جعفري؛ زاده لطفی( گیرد گر قرار میدر اختیار پژوهش 2»سنخ آرمانی«یک 

  صرفاً توصیف امر صمیمیت نیست، بلکه اجراي آن است. ). هم سخن از آن،119: 1398

لومان، گیدنز، بک و بک گرنسهایم، و ( شناسی پردازان برجستۀ جامعه بسیاري از نظریه

گیرند. در مدرنیتۀ سیال  مثابۀ پیامدي از مدرنیت درنظر می باومن) تحول صمیمیت را به

پیوندهاي اجتماعی ضعیف و سطوح باالي تحرك فردي الگوهاي جدیدي از آگاهی هویت را 

پذیري مسئولیت  حداقل رسانیدن تعهدات نهادي، انعطاف کند که برمبناي منطق به ایجاد می

 ).2011، 3کلی بین( یک وضعیت پایدار تجربۀ اجتماعی قرار داردفردي و پذیرفتن  بین

 زیگمونت باومن صمیمیت را در ذیل ناپایداري پیوندهاي انسانی و عشق در کتاب مهم خود

براي  5و عشق سیال 4بررسی کرده است. وي از دو استعارة عشق جامد عشق سیالعنوان   با

 ۀمدرنیتاول  ۀمرحل :م وي مدرنیته دو مرحله داردزع پیوندهاي انسانی استفاده کرده است. به

سیال پیوندهاي اجتماعی ضعیف و سطوح  ۀمدرنیتسیال است. در  ۀمدرنیتدوم  ۀمرحلجامد و 

کند که برمبناي منطق  باالي تحرك فردي الگوهاي جدیدي از آگاهی از هویت را ایجاد می

_______________________________________________________ 
1. Flick 
2. ideal type 
3. Binkley 
4. liquid love 
5. solid love 
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تأکید  فردي قرار دارد. باومن بین پذیري مسئولیت حداقل رسانیدن تعهدات نهادي، انعطاف به

اي  گونه پیوند دائمی و پایداري وجود ندارد و هر گونه رابطه کند در زندگی سیال مدرن هیچ می

  دهیم، باید بسیار سست باشد که تا حد امکان و که ما براي مدتی آن را ادامه می

). باومن در آثار خود 106 :1384باومن، ( سادگی با تغییر شرایط این رابطه قابل فسخ باشد به 

هاي  به بررسی روابط افراد در دنیاي مدرن واقعی و تماسزندگی سیال و  عشق سیالویژه در  به

چه محور یا قهرمان اصلی مباحث او در این  اي در دنیاي مدرن مجازي پرداخته است. اگر شبکه

ا در دنیاي مجازي نیز توجه ه انسان ۀرابطولی به  ،ها در دنیاي واقعی است انسان» ۀرابط«آثار 

 ۀها، سادگی برقراري و قطع، معاین خاصی نشان داده است. در این رابطه، رقیق بودن رابطه

  ).124 :1395 محمدزاده، ؛کنعانی( گمنامی وجود دارد دائمی و

 يتوان در آرا دهد می  هاي نظري که روابط صمیمیت را توضیح می ترین دیدگاه یکی از مهم

به  تغییر شکل صمیمیتانگلیسی، آنتونی گیدنز، ردیابی کرد. گیدنز در کتاب شناس  جامعه

طی دوران اخیر و ها و کیفیت این روابط  فردي و تغییرات ویژگی موضوع روابط شخصی و بین

سمت  بهمتأخر روابط شخصی  ۀمدرنیت ةکند در دور وي تأکید می .پردازد متأثر از مدرنیته می

  در حرکت است. از نگاه او » رابطۀ ناب«نام  بهگیري نوعی رابطه  شکل

شود و از قید هرگونه معیار و  اي برابر است که براي نفس رابطه برقرار می رابطۀ ناب رابطه

اي خارج از نفس ارتباط آزاد است و ... در حوزة زندگی شخصی، هرچه جامعۀ  ضابطه

آن را رابطۀ ناب در روابط توان  یابد، حرکت به سوي آنچه می پساسنتی توسعۀ بیشتري می

  ). 325: 1385 گیرد (گیدنز، جنسی، زناشویی و خانواده نامید، سرعت بیشتري می

داند. این فرایند به  سوي رابطۀ ناب را فرایندي جهانی می گیدنز تغییر شکل صمیمیت به

 شدن روابط جنسی و روابط کودك ـ والد منجر شده است. در مناسبات دموکراتیک دموکراتیک

توانند  و توافق می 1سطح خشونت کاهش و همۀ افراد ازجمله فرزندان از طریق اصول خودآیینی

هاي دیگران  ها و توانایی خودآیینی شخصی موجب احترام به ظرفیت«مشارکت داشته باشند. 

). برخالف پیوندهاي 192: 1400(گیدنز، » شود که صفت ضروري نظم دموکراتیک است می

زاي زندگی اجتماعی و اقتصادي  جامعۀ سنتی، رابطۀ ناب به عوامل برونشخصی یا خصوصی در 

ساخته در روابط صمیمیِ میان افراد  هاي بیرونی و پیش وابسته نیست. در جامعۀ مدرن نقش الزام

ترتیب، علت پیدایش و ادامۀ هر نوع رابطۀ صمیمی میان افراد  شدن است. بدین رنگ درحال کم

 آورند دست می زیستی و ارتباط نزدیک با یکدیگر به است که از هم احساس رضایت عاطفی خاصی

شده و  ). وي معتقد است برخالف رابطۀ سنتی که در آن اعتماد امري ازپیش تعریف1992گیدنز، (

_______________________________________________________ 
1. autonomy 
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توان اعتماد را با اصول ثابت هنجاربخش در اختیار  برآمده از اصول هنجاري است، امروزه دیگر نمی

صدر است،  ا به زحمت جلب کرد و وسیلۀ این کار نشان دادن محبت و سعۀ داشت، بلکه باید آن ر

معناي  شده نیست، بلکه باید روي آن کار کرد و این کار به که اعتماد امري ازپیش تعیین جایی

تدریج مبناي اعتماد در  ). به این شکل به145: 1384گیدنز، ( فراگرد متقابل خودواگشایی است

» خودواگشایی«و » صمیمیت«به » پیوندهاي خویشاوندي«و » ع محلیاجتما«روابط شخصی از 

کنند.  دست آوردن آن تالش می تغییر جهت داده و به امري تبدیل شده است که طرفین براي به

  سان، اعتماد شخصی باید از طریق خودکاوي برقرار گردد. بدین

دردناك آدمی را تحلیل هاي  با رویکرد پدیدارشناختی و اگزیستاسیالیستی تجربه 1یاسپرس

کند. وي بین موقعیت و موقعیت مرزي تفاوت  کند و از استعارة موقعیت مرزي استفاده می می

هاي متعدد قرار گرفته  توجه دانشاست که مورد 2مثابۀ موقعیت مرزي قرنطینگی بهگذارد.  می

ار به شدن یک ساختار و گذ  حالتی از سستاست. در حوزة علوم اجتماعی موقعیت مرزي 

در حوزة پدیدارشناسی یاسپرس ). 726: 1393 ،رشیدیان( دهد شرایطی دیگر را نشان می

دهد که زندگی توسط حوادثی که نتوانند توسط  معتقد است موقعیت مرزي هنگامی رخ می

). 2015، 3والراف( شودفاعل انسانی، خرد یا قدرت انسانی اداره شوند، دچار ازهم پاشیدگی 

هاي  هاي کلی، موقعیت برخالف موقعیت«بودن در موقعیت کلی متفاوت است. موقعیت مرزي با 

دهند و همۀ هستی افراد را  مرزي حس امنیت و بنیاد اگزیستانس افراد را موردپرسش قرار می

اش بر اثر شرایطی از  کند که زندگی هاي مرزي را تجربه می کنند. فرد زمانی موقعیت تهدید می

توانند  هاي مرزي اصوالً نمی ادر نیست آن را سامان دهد. موقعیتهم گسسته شده باشد و ق

(مصباحیان،  »جو شودو ها جست هاي عینی براي خروج از آن توسط آگاهی دریافته شوند و راه

حکایت از آن است که هیچ امنیت و ثباتی در جهان  4). موقعیت مرزي یا حدي316: 1399

مند و قابل  ا آن درگیر هستیم متناهی، محدود، کرانهمۀ اموري که ما در جهان ب .وجود ندارد

 تقسیم به دوگانۀ سوژه / ابژه هستند.

لحاظ  کند که موقعیت واقعی انضمامی است که بر اگزیستانس آدمی به یاسپرس تأکید می

  گذارد:  نحو مثبت یا منفی تأثیر می به شناختی فیزیکی و روان

بندي شده  عیتی که توسط قوانین طبیعی صورتنامیم، فقط واق میت آنچه که ما یک موقعی

 زمان هر دوي  شناختی بلکه هم باشد نیست. بلکه واقعیتی است که نه فیزیکی و نه روان

_______________________________________________________ 
1 . Jaspers 
2. boundary situation 
3. Wallraff 
3. limit 
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ها و  ها، فرصت ها و ناسودمندي هاست. موقعیت، واقعیتی انضمامی است که سودمندي آن

  ). 177: 1970بخشد (یاسپرس،  موانع اگزیستانس مرا معنا می

فهم موقعیت مرزي نزد یاسپرس، باید به مفهوم تعارضات او ورود کرد. مراد یاسپرس براي 

ناپذیري است که ساختار بنیادین اگزیستانس آدمی  و کاهش نشدنی حلاز تعارض، منازعات 

اسپرس اهمیت بنیادین دارد. نه فقط از این جهت که  ۀاست. مفهوم ساختار تعارضی براي فلسف

آن از این جهت که او اصوأل بر گیرد، بلکه عالوه ستانس آدمی مفروض میاو این را براي اگزی

مثال  رايداند. زندگی ب ها در مقابل اضدادشان قابل درك نمی مفاهیم را بدون قرار دادن آن

توان بدون  را نمی 1ناپذیر است و دازاین بدون مرگ قابل درك نیست، ارتباط از تنهایی تفکیک

  اگزیستانس فهمید.

لیل ساختار تعارضیِ اگزیستانس، یاسپرس خود تجربی و خود اگزیستانس را در در تح

کند که دازاین باید در  دهد. او تأکید می چارچوب دوگانۀ سوژه/ ابژه موردبررسی قرار می

کند و بر این  چارچوب نزاع و تضاد درونی درك شود. او بر روي وحدت دوسویۀ تضاد توقف می

اندیشد.  پاي خود ایستاده است و هم به جهان و استعال از آن می باور است آدمی هم بر روي

تواند  عبارت دیگر بشر انضمامی به دو قلمرو عینی و ذهنی تعلق دارد. او بدون جهان نمی به

فراروي و استعال از  تواند بی وجود داشته باشد و این درحالی است که به هیچ روي هم نمی

بخشی  تواند به خود تحقق اسپرس فرد بدون شکست نمیجهان به خود دست یابد. از نظر ی

خورد، اگزیستانس اگر در موقعیت مرزي قرار نگرفته باشد،  هر چیزي شکست می«دست یابد: 

براي  2»آمیز جدال خشونت«). یاسپرس 198: 1971(یاسپرس، » تواند به خود دست یابد نمی

دهد.  نامد، قرار می می 3»جدال عاشقانه«بقا را در مقابل یک رفتار اخالقی حقیقی که او آن را 

بستگی  آمیز است که رابطۀ من با دیگري را بر اساس هم جدال عاشقانه فرایندي غیرخشونت

توجه به دیگري نیست، بلکه تنها در پیوند با  تنها بی دهد. من در این فرایند نه توضیح می

جدال  ۀلحظ. دپرداز جدال می نیاز زندگی من است بهاست که براي دستیابی به آنچه دیگري 

عشق به دیگري است و نه غلبه بر دیگري. از نظر یاسپرس، در وضعیت مرزي جدال ما در اینجا 

و  4هاي مرزي جدال کند که وضعیت یابیم که خود اگزیستانس یک جدال است. او ادعا می درمی

شود. هر آنچه ما در  ، توسط خود ما ایجاد می1و مرگ 6هاي مرزي رنج خالف موقعیت، بر5گناه

_______________________________________________________ 
1. dasein 
2. violent struggle 
3. loving struggle 
4. struggle 
5. guilty 
6. suffering 
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شود. دیر یا زود اهداف ما با  خودمان ناشی می ۀهاي خودمحوران گیریم، از انگیزه زندگی پی می

اجبار که در آن اهداف  پرهیز و بی آمیز، خشونت کند. جدالی صلح اهداف دیگران تضاد پیدا می

درونی دارند، چراکه  شود. از نظر یاسپرس، گناه و آزادي با یکدیگر ارتباط فردي پیگیري نمی

با توجه به  ).319: 1399 مصباحیان،( آزادي انسان در قلب احساس گناه او قرار دارد

بر تحقیق استقرایی است و عمدتاً با الهام از  گفته، این مقاله مبتنی اندازهاي نظري پیش چشم

  ایم. رویکرد نظري یاسپرس، به تببین موضوع پژوهش پرداخته

  

  روش پژوهش

یافته استفاده  ساخت هاي نیمه انجام گرفته و از مصاحبه هاي کیفی هش، با تکیه بر روشاین پژو

نفر از شهروندان استان  چهلشده است. تحقیق حاضر، با توجه به منطق اشباع نظري، با 

صورت فردي مصاحبه صورت گرفته است.  نفر از مردان به بیستنفر از زنان و  بیستگیالن، 

دقیقه  875وگو با افراد از طریق مصاحبۀ فردي و در مدت زمان  تاطالعات حاصل از گف

شیوة  شده پس از مکتوب شدن، چندین مرتبه مرور و به هاي ضبط دست آمده است. مصاحبه به

هاي متنی  ، بررسی شدند. روش تحلیل مضمون، فرایندي براي تحلیل داده2تحلیل مضمون

 ،3کالرك ؛براون( کند هایی غنی و تفصیلی تبدیل می هاي پراکنده و متنوع را به داده است و داده

  بلکه فرایندي است که  ،صرفأ روش کیفی خاصی نیست ). تحلیل مضمون2006 ،3کالرك

کار رود و روشی است براي دیدن متن، برداشت و درك  هاي کیفی به تواند در اکثر روش می

مند شخص، تعامل،  نظام ةمشاهدمناسب از اطالعات ظاهرأ نامرتبط، تحلیل اطالعات کیفی، 

؛ عابدي جعفري( هاي کمی هاي کیفی به داده گروه، موقعیت، سازمان یا فرهنگ، تبدیل داده

تحلیل مضمون روشی است که هم براي بیان واقعیت و  ).153: 1390 ،زاده تسلیمی؛ فقیهی؛ شیخ

سیري تحلیل دلیل ماهیت تف ). البته به2006 کالرك، ؛براون( رود کار می هم براي تبیین آن به

کارگیري کدگذاران  این امر، مستلزم به .مضمون، باید به روایی و پایایی آن بیشتر توجه شود

هاي کیفی، دقت و زمان  شود تحلیل مضمون در مقایسه با سایر روش مستقل است و باعث می

  ).158: 1390 ،زاده ؛ تسلیمی؛ فقیهی؛ شیخعابدي جعفري( بیشتري طلب کند

هاي چندگانه نظیر روش مشاهده، روش  اعتبارپذیري) از روش( 4عتماددر باب قابلیت ا

 1هاي فردي و تحقیقات مشابه استفاده شده است. در زمینۀ قابلیت اطمینان اسنادي، مصاحبه

                                                                                                                                               
1. death 
2. thematic analysis 
3. Braun; Clarke 
4. credibility 
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برداري، تهیۀ  بندي و اقداماتی نظیر یادداشت پایایی) نیز متن مصاحبه پس از پیاده شدن مقوله(

ها و یاري گرفتن از نظرات  شده از مصاحبه هاي استخراج لهشوندگان، مقو فهرست مصاحبه

  کار گرفته شد. ها به بندي و کارشناسان در مقوله استادان

  

شوندگان . مشخصات مصاحبه1جدول   

 اسامی سن هلأت شغل تحصیالت  مکان مصاحبه

 مریم 25 مجرد دانشجو  کارشناسی ارشد خانه

 الهه 40 متأهل دار خانه دیپلم خانه

 مژگان 23 مجرد طراح لباس کارشناسی ي مجازيفضا

 شکوفه 28 مجرد دانشجو کارشناسی ارشد خانه

 رضا 21 مجرد آزاد کارشناسی فضاي مجازي

 نغمه 36 متأهل منشی کارشناسی فضاي مجازي

  نوشین 47 متأهل دبیر کارشناسی رشت

  جلیل 85 متأهل کشاورز ابتدایی لنگرود

  مینا 23 ردمج کارمند کارشناسی رودسر

  رویا 22 مجرد آزاد کارشناسی فضاي مجازي

  افروز 24 مجرد مدیر فروش کارشناسی رشت

 امیر 22 مجرد دانشجو کارشناسی رشت

  محمد 48 متأهل کارگر دیپلم صومعه سرا

  حمید 48 متأهل راننده دیپلم فضاي مجازي

  بهزاد 46 متأهل دبیر کارشناسی لنگرود

  رکسانا 22 مجرد آرایشگر کارشناسی فضاي مجازي

  فرزاد 23 مجرد دانشجو کارشناسی ارشد فضاي مجازي

  حنانه 23 متأهل پرستار کارشناسی رشت

  مهرداد 22 مجرد آزاد کارشناسی انزلی

  محبوبه 20 مجرد آزاد کارشناسی فضاي مجازي

 مونا 22 مجرد دبیر کارشناسی فضاي مجازي     

 عرفان 25 مجرد بیکار کارشناسی الهیجان

 لیال 24 مجرد بیکار کارشناسی فضاي مجازي

                                                                                                                                               
1. dependability 



 1400، پاییز 3ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

114  

 اسامی سن هلأت شغل تحصیالت  مکان مصاحبه

 علی 47 متأهل کارمند دیپلم فضاي مجازي

 بهنام 32 متأهل کارمند کارشناسی فضاي مجازي

 سارا 21 مجرد بیکار کاردانی ماسال

 پوریا 32 متأهل کارمند کارشناسی سرا صومعه

 فرشته 40 متأهل خانه دار متوسطه فضاي مجازي

 نوید 25 متأهل آزاد کارشناسی جازيفضاي م

 ستاره 21 مجرد بیکار دیپلم رشت

 اشکان 24 مجرد بیکار کارشناسی فضاي مجازي

 مهدي 28 مجرد کارمند کارشناسی رشت

 احسان 25 مجرد کارمند کارشناسی ارشد فضاي مجازي

 فاطمه 38 متأهل کارگر دیپلم لنگرود

 نسیم 28 متأهل خیاط کاردانی رشت

 الهام            26 مجرد بیکار دیپلم تاراآس

 آرش 21 مجرد دبیر کارشناسی ماسال

 کامران 42 متأهل آزاد متوسطه انزلی

 پیمان 38 متأهل کارمند دیپلم خانه

  زهرا  47  متأهل  بیکار  کارشناسی  خانه

 

  هاي پژوهش یافته

نفر از افراد داراي  سهسال بود که  05/31شوندگان در این پژوهش، میانگین سنی مصاحبه

نفر  سهنفر کارشناسی و  24نفر کاردانی،  دونفر داراي مدرك دیپلم،  هشتمدرك زیر دیپلم، 

 دوازدهنفر کارگر،  چهارشوندگان بیکار بودند،  نفر از مصاحبه دوازدهکارشناسی ارشد داشتند. 

وگو با  فتدر مدت زمان گ نفر در مشاغل آزاد اشتغال داشتند. دوازده نفر کارمند و

رو  شوندگان در ارتباط با صمیمیت و پیوند اجتماعی در ایام قرنطینه صحبت شد. ازاین مصاحبه

  کنندگان را در سه سنخ جاي داده است: ها، محقق مشارکت ها و تحلیل آن پس از تقریر مصاحبه

  

  آمیز محبت  الف) سنخ صمیمیت

یستانس آدمی است که همۀ ابعاد و که موقعیت مرزي قرنطینگی تهدیدي علیه اگز از آنجایی

ها عواطف مثبت ایجاد کرده و روابط بین  اندازد در برخی خانواده خطر می عناصر آدمی را به
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ها را افزایش داده است. هرچند بیش از  وحدت و یگانگی در بین آن تر کرده و ها را صمیمی آن

تر و  خانواده را انتزاعی ةحوزاز  اما روابط خارج ،تر کرده گذشته روابط داخلی افراد را واقعی

  تر کرده است. مجازي

صمیمیت در دوران کرونا بیشتر شده « گوید: دار می ساله، کارشناسی ارشد، خانه 25مریم، 

 ».و در این دوران تقریباً هر روز از طریق فضاهاي مجازي با دوستان و فامیل در ارتباطیم

در این  .است کردهآنان را به یکدیگر نزدیک  مرگ ةپدیددر برخی افراد هراس از بیماري و 

دانم ولی خودم در ایام کرونا  دیگران را نمی« کند: ساله، دیپلم و کارمند بیان می 38پیمان باره، 

شدم یا تلفنی یا از طریق فضاي  گرفتم و حالشان را جویا می بیشتر با نزدیکانم تماس می

دانستم که شرایط عادي و مثل  شدم و می می مجازي. شاید به این خاطر که بیشتر نگرانشان

  ».قبل نیست

هاي طبقات میانی و باالي جامعه هستند،  شوندگان که اغلب از خانواده این سنخ از مصاحبه

ها بیشتر شده است و قرنطینگی موجب شده تا اعضاي  در دوران کرونا صمیمیت میان آن

شتري در کارهاي خانه داشته باشند فضاي خانواده در کنار هم باشند، تقسیم کار و مشارکت بی

ي برقراري ارتباط بیشتر با خانواده و فامیل در این ها هاي تلفنی هم یکی از راه مجازي و تماس

  است این گروه از افراد بیشتر از طبقات باالي جامعه بودند. گفتنیدوران بوده است. 

د که افراد در زمان قبل از کرونا کن بیان می ،دبیر و کارشناسیداراي مدرك ساله،  22مونا، 

غذایی  ةوعدها حتی فرصت خوردن یک  بودند و برخی از آنه جهاي چندگانه موا با فشار و نقش

اما کرونا و  ،ها فاصله انداخته بود هاي کاري زیاد میان خانواده را در کنار هم نداشتند و مشغله

زمان بیشتري را در کنار یکدیگر سپري  دوران قرنطینه شرایطی را ایجاد کرد که اعضاي خانواده

  :ها افزایش یابد و پیوند و صمیمیت میان آن کنند

هاي سخت  دلیل مشغله  هایی که به کنم صمیمیت امروزه بیشتر شده. خانواده من فکر می«

خاطر این شرایط و  کردن، اما االن به کاري حتی یک وعدة غذایی رو هم با یکدیگر میل نمی

ها تازه دارن اون حس  نوعی یه توفیق اجباري شده و خیلی ی این دورهم بودن بهقرنطینۀ خانگ

 ».کنن صمیمیت بین اعضاي خانواده رو درك می

دانند و  گوید با آمدن کرونا قدر یکدیگر را بیشتر می ساله، کارشناسی ارشد می 25، احسان

ماعی میان دادن عزیزان موجب شده است تا حس صمیمیت و پیوند اجت هراس ازدست

  .شودها بیشتر  خانواده
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گذاري اجتماعی باعث شد تا  زیرا قرنطینه و فاصله ،صمیمیت در زمان کرونا بیشتر شده«

ها باعث  ها را بیشتر داشته باشند و این قرنطینه، دوري افراد قدر کنار هم بودن و دورهمی

 ».شد شد، در نتیجه دلتنگی، صمیمیت بیشتر می دلتنگی می

   اله، کارشناسی و دبیر نیز نظر مشابهی دارد:س 21آرش، 

  در زمان کرونا و بعد از آن صمیمیت بیشتر شد. با وجود اینکه کرونا باعث کم شدن «

ولی افراد خیلی بیشتر از گذشته به اهمیت و ارزش یکدیگر پی بردند و  ،وآمدها شد رفت

کنار هم بودیم در ایام قرنطینه دلیل اینکه بیشتر در  ما به ةها بیشتر شد. در خانواد صمیمیت

صمیمیت و شفقت در بین این سنخ از افراد وجه عامالنه و عاشقانه داشته و . صمیمیت زیاد شد

  ».شود تر و شدیدتر مشاهده می نوعی دلواپسی و خدمت به دیگر اعضاي خانواده غلیظ

 

  ب) سنخ خنثی

، است نا و کرونا تغییر نکردهپیشاکرو ۀمرحلها در  ها که سبک زندگی آن در برخی خانواده

معتقدند که کرونا تأثیر چندانی در عواطف و احساسات افراد ایجاد نکرده است، از نظر این گروه 

ها و پیوندهاي اجتماعی در ایام کرونا و قبل از آن تفاوتی با هم ندارند و  از افراد صمیمیت

 ست.ها همانند دوران قبل از کرونا صمیمیت در میان آن

صمیمیت بین ما تغییري نکرده مثل همون « گوید: ساله، کاردانی در این باره می 21، سارا

 .»تر و آمدهاي ما هم نه بیشتر شده نه کم  قبل هستش، رفت

کند که کرونا موجب نشده تا  وي اشاره می .ساله، کارشناسی نظر مشابهی دارد 36نغمه، 

عبارتی در حالت  ها بیشتر شود و به دوستیصمیمیت و  ،تر شود روابط میان اعضاي خانواده گرم

به نظر من هیچ فرقی نکرده است، چون به روال خودمون « :کنند خنثی این ایام را سپري می

 ».براي زندگی کردن ادامه دادیم

در خانوادة ما روابط فرقی نکرده با دوران قبل از « ساله، دیپلم نیز معتقد است: 48، حمید

  ».یمکرونا مثل همون قبل هست

ها کرونا موقعیت جدیدي نیست، بلکه متغیر اصلی مدرنیته  بنابراین، براي برخی خانواده

تواند  است که تغییرات اجتماعی را ایجاد کرده است. البته این وضعیت جنبۀ آنیت دارد و می

  شکل پاندولی به حالت صمیمیت و جدال سوق یابد. به
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  آمیز ج) سنخ جدال

 ورزانه . جدال محبت1

   ۀها جنب ولی بیشتر جدال ،ها وجود داشت آن هایی میان  این گروه اگرچه دعوا و اختالف

گیرند. در دوران  ورزانه قرار می این افراد در سنخ جدال محبت دلیلآمیز دارد، به همین  محبت

هاي  داد که دلیل آن را رعایت نکردن پروتکل هایی بین اعضاي خانواده رخ می کرونا گاهی تنش

آمیز به  دانستند، چون دلواپس حال یکدیگر بودند و نگاه محبت اشتی توسط عزیزانشان میبهد

  گونه  ویژه در میان زنان این شد. به ها می این موضوع باعث جدال میان آن .همدیگر داشتند

ها در میان  کلبه رعایت پروت داد و آنان احساس مسئولیت بیشتري نسبت ها بیشتر رخ می جدال

  گرفت. خود داشتند و در صورت عدم رعایت این مسائل، دعواها اوج می ةنواداعضاي خا

ترین موقعیت  و مرگ قويوجود زیستن  ةدیدگاه یاسپرس است، دلهر ةکنند این امر تداعی

). در 1970یاسپرس،( دهد آمیزي قرار می در موقعیت هراس مرزي در انسان است، این امر او را

هاست.  کند، بلکه کشمکش راه اتصال آن انسان جدا نمی این سطح، کشمکش انسان را از

کشمکش در این سطح جنگ و نزاع فرد براي اگزیستانس است، البته هم براي خود و هم براي 

  دیگري. این کشمکش، کشمکشی است که در آن هر پیشرفتی براي فرد تنها زمانی حاصل 

  رواقع نابودي فرد است.شود که دیگري پیشرفت کند و هر نابودي براي دیگري د می

در دوران کرونا در کارهاي خانه بیشتر مشارکت  ساله، کارشناسی نیز معتقد است: 47زهرا، 

ولی در کنار این  ،به قبل در وضعیت بهتري قرار گرفت کنیم و تا حدودي تقسیم کار نسبت می

 هاي بهداشتی هم وجود داشت. ی نظیر بحثهمکاري و تقسیم کار مشکالت

عدم رعایت قواعد بهداشتی از طرف آقایان و دلواپسی  ساله، کارشناسی بر 23حنانه، 

   کند: ها اشاره می خانم

ها خیلی  دونین آقایون مثل خانم در خانوادة ما ممکن بود جر و بحث پیش بیاد. دیگه می«

کنن و مدام باید این نکته را بهشون یادآوري کنیم که  هاي بهداشتی رو رعایت نمی پروتکل

ها رو میگم همسرم عصبانی میشه،  اسک بزنن و دستاشون رو ضدعفونی کنن و زیاد که اینم

  ».تر شدیم کنم که ما بهم نزدیک طور کلی خودم حس می ولی به

ساله، کارشناسی ارشد بر نگرانی از مرگ و موقعیت جدید کرونایی تأکید  23، فرزاد

ادن عزیزانمون ما رو به این واداشت که خاطر ترس ازدست د خب تو دوران کرونا به« کنند: می

به هم داشته باشیم و تو این ایام اگر جنگ و  قدر اونا رو بدونیم و توجه و محبت بیشتري نسبت

  ».خاطر محبت و دوست داشتن و نگرانی بود، نه چیزاي دیگه جدلی هم بود، بیشتر به
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ورزانه بوده است، اما   ها، جدال محبت دهد، بیشتر جدال هاي این پژوهش نشان می یافته

ورزانه در  جدال محبت توزانه هم مشاهده شده است. تر و شکل رقیقی از جدال کین تعداد کم

آمیز شده  شرایط قرنطینگی بیشتر محملی براي تعمیق پیوند اجتماعی و صمیمیت محبت

  توزانه هم باشد. کین عطفی براي جدال ۀاست، اما ممکن است نقط

 

  هتوزان . جدال کین2

ها  ها در هنگام رنج و ابتال در موقعیت برزخی قرار دارند. از نظر اگزیستانسیالیست انسان

هاي روانی و  هاي فیزیکی، ناراحتی هاي مختلفی دارد که شامل بیماري رنجش بشر صورت

توزانه بیشتر در بین  شود. جدال کین عدالتی، بر وي تحمیل می درونی یا شرایط بیرونی چون بی

وده است که پیش از کرونا هم روابط اجتماعی بسیار بدي داشتند و دعوا و تنش میان کسانی ب

  بودن دعواها و   بنابراین قرنطینگی و براي مدت طوالنی زیر یک سقف ؛ها وجود داشته است آن

  به قبل ایجاد کرده است.  ها نسبت ها را تشدید کرده و وضعیت بدتري را براي آن جدال

  شود. ل در بین طبقات پایین جامعه بیشتر مشاهده میخصوص این جدا  به

هاي تلویزیونی  ساله، کارشناسی، کارمند شرکت تبلیغاتی تماشاي تکرار برنامه 23مینا، 

   کند: اشاره می

بیشتر دعواها کالمیه، اما بین فرزندان قطعاً فیزیکی و کالمی هست. براي کسایی که «

ها و والدین هم  ل دعواهاي مالی باشه. البته بین بچهکارگر روزمزد هستند خیلی سخته و دالی

نظر تو هر چیزي مثالً باباي  خاطر اختالف تونه فیزیکی هم باشه و بیشتر به بر کالمی می عالوه

  ».و... ما دوست نداریم 10و  9و  7من همه اخبارا رو باید نگاه کنه ساعت 

  کند: ساله، کارشناسی، بیان می 24، لیال

 ۀاي که وضعیت مالی مناسبی داره و ضرب ها متفاوته. خانواده ه شرایط خانوادهبا توجه ب«

ولی بازم نمیشه گفت  ،اقتصادي خاصی بهش وارد نشده حداقل تو این مورد آرامش خیال داره

کالمی و عاطفی وجود داشته باشه. درمورد   تونه تنش کانون خانوادش آرومه چون می

  ».کنه دیدن تمامی موارد صدق میهایی که آسیب مالی    خانواده

ولی  ،پاافتاده ل پیشئساله، کارشناسی، دانشجو، فرم دعوا را کالمی و در نقاب مسا 22، امیر

   داند: محتواي و بنیاد آن را اقتصادي می

کنند و ممکن است بر سر  دالیل خاصی ندارد فقط بیشتر با هم هستند و صحبت می«

نظرم درآمد کم و فشار مالی باعث تشدید دعوا  ند، ولی بهموضوعات مختلف مخالف یکدیگر باش
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هاي بیشتري دارند و مشکل  هایی که وضع مالی خوبی دارند افراد سرگرمی شود و در خانواده می

  ».تري وجود داره مالی ندارند و دعواهاي کم

 ویژه یاسپرس، یکی از دالیل کشمکش در زندگی روزمره هاز نگاه اگزیستانسیالیستی و ب

ارتباط با دیگري است. ارتباط با دیگري از نیازهاي ذاتی انسان است. اگر فرد صرفاً درگیر خود 

شود و درنتیجه  تبدیل می» آن«و » من«به » تو«و » من«و رابطۀ » آن«تبدیل به » تو«باشد، 

به دیگري احساس  و من نسبت رود میصمیمیت و وفاداري، عشق و ازخودگذشتگی ازبین 

خدایگانی و « ۀفرد با دیگري در معناي هگلی، رابط ۀنم. در چنین شرایطی رابطک حضور نمی

  .دشو یتبدیل م» خودآیینی«به » دگرآیینی«رابطه از حالت  و است» بنده

   کند: ساله، کارشناسی، شغل آزاد، اشاره می 22یا، ور

سخت  بر مشکالت اقتصادي مشکالتی مانند تحمل کردن یکدیگر در زمان طوالنی عالوه«

کنند مدت زمان  است. براي مثال برادر و خواهري که در سن بلوغ هستند و مدام دعوا می

یا زن و شوهري که مدام به بحث و دعوا  .شود ند و باعث دعوا میهست زیادي کنار هم

هایی که خشن  ، حتی در خانوادهدنند این قرنطینه بیشتر به دعواها و مشکالت دامن زا مشغول

  ».ري هم پیش میادکا هستند کتک

 گوید: ساله، کارشناسی، بیکار می 23، مژگان

دن. از کنترل تلویزیون بگیر تا بخاري،  مونن به هر چیز الکی گیر می آقایون وقتی تو خونه می«

دونه. مثأل داداش من آدم  کولر، آشپزي و ... ولی وقتی خونه نباشن خانم وظایف و کاراشو می

گه کوکو  مونه، می ده و مثالً باال سر ما می کنیم بهش گیر می میبدغذاییه و ما هر چی درست 

زنه و سر غذا امکان نداره چیزي نگه و با خیال  خوره و غر می رو حتمأ برشته کن. بازم اونو می

شه بهم  گه چرا سبزیش زیاده؟ و منم باعث می کنیم می پلو درست می راحت بخوره. مثأل سبزي 

ده،  چون من واسه اون کارم زحمت کشیدم و یکی به من گیر میبربخوره و یه چیزي بگم. 

  ».کنم که کوتاه بیام چون همیشه هم دعوا خوب نیست شم، ولی سعی می عصبی می

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهش . مدل استقرایی منتج از یافته1شکل 
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 گیري نتیجه

طفی در مثابۀ امري عا هدف این پژوهش بررسی نسبت بین وضعیت کرونایی و صمیمیت به

دهد که  هاي تحقیق در این پژوهش نشان می گیالنی بوده است. یافته ۀهاي موردمطالع خانواده

  شود: مشاهده می  بین مصاحبه شوندگان گیالنیلحاظ صمیمیت سه سنخ در  به

 هاي دموکراتیک  : این سنخ از صمیمیت بیشتر در خانوادهآمیز صمیمیت محبت سنخ

شود و برمبناي  می  بازاندیشی بیشتري هستند مشاهدکه افراد آن داراي عاملیت و 

تر است.  ها ناب اعضاي خانواده در مقایسه با سایر سنخ ) رابطۀ1992( دیدگاه گیدنز

)، 1399نتایج تحقیق خطیبی ( هاي این تحقیق با کمی تسامح با باره، یافته در این

 )2020( همکاران و ائویشو  ؛) در داخل1399( ) و اسکندري1399( برادران ؛جوادي

بستگی درونی اعضاي  همسو  ازیک موقعیت مرزي مزبوردر در خارج مطابقت دارد. 

دیگر، با کاهش روابط اجتماعی  خانواده در دوران کرونا بیشتر شده، ولی ازسوي

مثابۀ  و انزواي اجتماعی آنان بیشتر شده است. در غیاب دیگران به  خانواده مواجه شده

تري به دیگران و درعوض دسترسی بیشتري به  کمافراد دسترسی  بیرون از خانواده،

شود و این تعامل  تشکیل می» تو«و » من«و رابطۀ  کنند میخود پیدا  ةاعضاي خانواد

االذهانی دارد و در شرایط  زعم یاسپرس، صمیمیت وجه بین شود. به تر می صمیمی

). 146: 1394 ي،مصطفو؛ مقدوري( شود قرنطینگی عواطف خاصی موجب دوستی می

شود و من فقط زمانی  حاصل نمیبرمبناي این منطق، هیچ حقیقتی در خالل تنهایی 

شوم در آن چیزي که  رسم که با دیگري باشم و من شریک می به هدف خود می

  .استدیگري دارد و من مسئول هستم براي آن چیزي که در کنار من 

 اند که کرونا در  یرند اذعان کردهگ : افراد اندکی که در این سنخ جاي میسنخ خنثی

ها تأثیري نداشته و در روند  ها، میزان صمیمیت و پیوندهاي اجتماعی آن تعامل

 دار در پیوند اجتماعی شان تحولی صورت نگرفته است. عدم تفاوت معنی زندگی

قربانی؛ توحیدي ها با نتایج تحقیق  صمیمیت) بین شرایط پیشاکرونا و کرونا در خانواده(

سویی دارد. در بین این گروه از  ) هم1399( ) و صادقی و همکاران1399( دممق

ها متغیر اصلی در محتواي زندگی آنان مدرنیته است و کرونا تأثیر چندانی در  خانواده

این  شکل هاي خنثی و بی هایی، کنش تحت شرایط و مؤلفه ها نداشته است. زندگی آن

  آمیز سوق پیدا کند. آمیز و جدال تواند به صمیمت محبت سنخ از افراد می

 بلکه  ،: واکنش افراد در مقابل پدیدة کرونا و قرنطینگی یکسان نیستآمیز سنخ جدال

 شده دو نوع کشمکش هاي انجام هاي مختلفی دارد. براساس مصاحبه صورت
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مشاهده شده است. در  هاي موردمصاحبه توزانه) در بین خانواده ورزانه و کین محبت(

ورزانه، دلواپسی و نگرانی از ابتالي به بیماري و مرگ براي اعضاي  جدال محبت

ها  هاي بهداشتی موجب تنش و دعوا میان آن خانواده همانند رعایت نکردن پروتکل

ه است. این تآمیز داش محبت ۀها، جنب هاي موجود در خانواده شده است و بیشتر جدال

 .کند وقعیتی را مرزي تعبیر میوي چنین م .دیدگاه یاسپرس است ةکنند امر تداعی

 سازد میهاي مرزي اساساً حس امنیت و بنیاد اگزیستانس افراد را پرابلماتیک  موقعیت

زعم وي جدال حاکم بر  ). به1992یاسپرس، ( کند هستی وي را تهدید می ۀو هم

هاي بهداشتی  چون رعایت پروتکل ،و اصیل است داردشناختی  ها صبغۀ هستی خانواده

. جدال کرونایی، ندشو شود و هردو از این امر منتفع می میمنجر ي طرفین به بقا

شود. این  اجبار که در آن اهداف فردي پیگیري نمی پرهیز و بی آمیز، خشونت صلح

بستگی قرار گرفته، برنده و بازنده، قوي و ضعیف و فرادست و  کشمکش بر پایۀ هم

کند  امل با دیگران معنا پیدا می). صمیمیت در تع1399مصباحیان، ( فرودست ندارد

ها موجب  بر جوانب منفی در برخی خانواده گیرد و کرونا و قرنطینگی عالوه و شکل می

و صمیمیت و دوستی را بیشتر کرده است که اغلب  شدهتحکیم پیوندهاي اجتماعی 

زیرا تا قبل از کرونا  ،ها از طبقات باالي جامعه و افراد شاغل هستند این خانواده

شد تا با اطرافیان خود ارتباط داشته  رگیري در کارهاي روزمره و اشتغال مانع آن مید

) نیز حاکی از تأثیر منفی شرایط 1399( نتایج تحقیق احمدي و همکاران باشند.

ساختاري در دوران کرونا بر پیوند اجتماعی اقشار پایین جامعه است. همچنین زنان 

هاي بهداشتی دارند مردان در  نقض پروتکل ي وبه امر بیمار دلواپسی بیشتري نسبت

و دربرابر قواعد بهداشتی مقاومت  روند میمقایسه با زنان بیشتر به بیرون از منزل 

رسانند و  هاي بهداشتی به اثبات می و مردانگی خود را با نقض پروتکل کنند می

ب آن موجب پندارند که متعاق ی زنانه میبسا رعایت حداکثريِ این قواعد را عمل چه

ویژه زنان در حفظ قواعد  هها ب . هراس خانوادهدشو کشمکش بین افراد خانواده می

 ،اندیشۀ ویتکنشتاین صرفاً توصیف امر مزبور نیستناي بهاي بهداشتی برم پروتکل

منزلۀ  کردن قواعد به چون بیان ،)1400گیدنز، ( هستبلکه اجراي قواعد بهداشتی نیز 

ها و  تواند محملی براي تنش و این خود می دهد میاد را تغییر قواعد، ماهیت روابط افر

 جویانه باشد. اختالل در فرایند اجراي صمیمیت در حوزة خانواده و کشمکش ستیزه

و ایام  استها شدیدتر  توزانه درگیري توزانه است. در جدال کین سنخ دیگر کشمکش، کین

ها  شرایط را براي برخی از خانواده کردن  قرنطینگی و زمان زیادي را در کنار هم سپري
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و بیشتر در  ها مشاهده شده تر در خانواده کمکرده است. البته این نوع جدال  ناپذیر تحمل

به تنش و درگیري ها  شود که بروز احساسات بین آن هاي طبقات پایین دیده می خانواده

تی زندگی قرنطینگی موجب . از نظر این افراد تکرار و یکنواخدشو میمنجر ها  بیشتري بین آن

هاي اساسی این مجادالت  ولی پایه شود، میحوصلگی بین اعضاي خانواده  دعواي کالمی و بی

د در شدن و تعطیلی برخی مشاغل است. هرچن دلیل بیکار ناشی از اوضاع نامناسب اقتصادي به

ها  فی بر این خانوادهتر شده، ولی کرونا تأثیر من ) کم1992( زعم گیدنز دورة مدرن، رابطۀ ناب به

  گذاشته است.

دهد احساسات و  کل در قلمرو خرد و انضمامی نیز نتایج این تحقیق نشان می ةحوزبر  عالوه

عواطف افراد تابعی از موقعیت پیشاکرونایی و کرونایی است. بدین معنا، کرونا و ایام قرنطینه 

هاي اجتماعی بعضی از طبقات را و پیوند  روابط و صمیمیت برخی از طبقات اجتماعی را تضعیف

شده روابط و پیوندهاي خانوادگی در میان طبقات  هاي انجام بهبود بخشیده است. طبق مصاحبه

عاطفی  ۀپیشاکرونا رابط ۀو در مرحلفرودست جامعه که از سرمایه اقتصادي پایینی برخوردارند 

تصادي و فرهنگی باال و اق ۀسرمایکه از  و برعکس افرادياست  شدهبدتر  ،مطلوبی نداشتند

دموکراتیک برخوردارند و پیوندهاي اجتماعی خوبی در مرحلۀ پیشاکرونا داشتند روابط 

مدت و تکراري در کنار  است. همچنین بودن طوالنی شدهتر  مستحکمها  اجتماعی خانوادگی آن

  است.یکدیگر در چارچوب خانه سطح تعارض و کشمکش در بین افراد خانواده را بیشتر کرده 

داراي نقاط و این تحقیق به روش کیفی انجام شده  که سرانجام ذکر این نکته ضروري است

مق بیشتري برخوردار است، اما باید از تعمیم مثبت و منفی است. هرچند از اعتبار داخلی و ع

و  ویژه روش کمی خأل هاي دیگر به و پژوهش کردآماري و سطح کشور امتناع  ۀآن به کل جامع

هاي  توجهی تکمیل خواهد کرد. همچنین، استفاده از کارگاه قابلطور  ههاي آن را ب یتمحدود

ویژه طبقات پایین کمک  هها ب هاي فردي و جمعی خانواده گومحور در افزایش مهارتو گفت

هاي  گو، مهارتو هاي گفت ها و کارگاه تردید برگزاري نشست اي خواهد کرد. بی مالحظه قابل

پیشاکرونا از پیوند اجتماعی نامناسبی  ۀهایی که در مرحل نواده در خانوادهزندگی و آموزش خا

  کرونا خواهد شد. ةباعث تحکیم زندگی خانوادگی و سرمایۀ عاطفی آنان در دور برخوردارند
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