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The purpose of this study is to examine the lived experiences of agricultural workers in the Chardavol 
Township about the new world. The present study is a qualitative research that has been done using 
an interpretive paradigm and interpretive phenomenological method. The statistical population of the 
study includes all villagers active in the agricultural sector in Zanjire Sofla village in Chardavol Township 
in Ilam province. 14 participants were selected by purposive sampling method until theoretical satura-
tion. The semi-structured interview method was used to collect information from participants and Van 
Mannen's (1990) method was used to analyze the data obtained from the semi-structured interviews. 
The results showed that a main theme entitled "New World" and 7 sub-themes including new lifestyle, a 
distinct consumption pattern, the integration and synergy of tensions, understanding the cross-sectional 
remedial shock, the symmetry of old and new vulnerabilities, socio-protective isolation and low gov-
ernment presence and the tendency to counter-value measures and the experience of the new sin is 
experienced by the participants. 
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Extended Abstract

1. Introduction

uring the COVID-19 crisis and its 
rapid spread in Iran and in parallel with 
the preventive and control policies of the 
government, the village and agriculture 
have also experienced the bitter taste of 

stagnation. The bitterness and failures of control policies 

have led to the bankruptcy and dismantling of some of 
the oldest businesses and many start-ups, which were a 
point of hope for their owners during the difficult and 
stressful period of international sanctions. In this study, 
it is important to pay attention to different aspects of the 
impact of the Coronavirus outbreak on the villages and 
the various influences of rural breeders as an important 
part of society. Now, considering that people's experienc-
es of the Coronavirus crisis are individual and specific, 
with quantitative research, it is not possible to examine 
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different and in-depth aspects of the problem. Therefore, 
the study of "living in the new world" through qualitative 
study is necessary. Thus, the aim of the present study is 
the phenomenological explanation of the lived experienc-
es of agricultural activists in the study area with the New 
Corona world in which they currently live. Consequently, 
the main issue of the research is "How did the agricultural 
activists of the study area experience the New World?" 
And "what is their perception of their lived experience in 
the new world?"

2. Methodology

The present study is a qualitative study that has been 
done using the interpretive paradigm and interpretive 
phenomenological method. The statistical population of 
the study includes all villagers active in the agricultural 
sector in Zanjireh Sofla village of Chardavol Township 
in Ilam province. Fourteen participants were selected by 
purposive sampling method until theoretical saturation 
was achieved. The semi-structured interview method was 
used to collect information from participants. Van Man-

nen's (1977) method was used to analyze the data obtained 
from semi-structured interviews. Final credit or respon-
sive credit was used to assess the credibility of the data 
obtained from interviews with participants. In this way, 
after the participant answered the interview questions, 
he was asked: Did he mean what the interviewer under-
stood? The reliability of the data was considered by focus-
ing on the exact stages of the study, research objectives 
and questions, and the policy of studying and collecting 
field-qualitative data was determined based on it. In this 
case, the researchers used a second researcher in the role 
of referee and observer in order to evaluate and control 
the study path and the interview process and focus on the 
objectives and questions.

3. Results

 In answer to the main research questions, namely; how 
have agricultural activists in the study area experienced 
the New World? And what is their perception of their 
lived experience in the new world?, using interpretive 
phenomenological analysis, a main theme and 7 sub-
themes are mentioned along with a number of supporting 
semantic units. It is necessary to explain that the extrac-
tive sub-themes are: new lifestyle, different consumption 
patterns, the integration and synergy of stresses, under-
standing the cross-sectional impulses of the solution, the 
symmetry of old and new vulnerabilities, socio-protective 
isolation and low government presence and tendency for 
counter-values and new sin experiences by participants.

4. Discussion

The findings indicate that the lived experience of the new 
lifestyle is due to the spread of COVID-19 disease in the 
study area and the implementation of control and preven-
tive policies such as social distancing, quarantine, restric-
tion of human gatherings, online experiences and virtual 
communication that are known as the "New World". In 
this new world, the participants studied are tangible at the 
heart of the problem and understand the semantic units 
derived from their lived experience, and finally, introduce 
the experience of a new lifestyle in the New Corona world 
as the product of their experience. Sarkis et al. (2020) also 
talk about a new world in which control measures against 
the corona and corona restrictions have led to the creation 
of a new lifestyle in the country under study. The find-
ings showed that the second sub-theme experienced by 
the participants was a distinct consumption pattern. The 
theme follows the participants' household food basket to 
shrink and their purchasing power to shrink, experiencing 
profound changes in their food consumption and liveli-
hood tastes, and even mysteriously, provoking warnings 
that lead to stress and striving for boosting immunity 
system; which is most closely related to the presence or 
absence of the disease and has achieved new develop-
ments in the consumption taste of the participants. What 
is examined in this section is the lived experience of the 
participants in the New Corona world, which somehow 
tells of the participants' confusion, surrenders, and their 
adaptation to the crisis. Workie et al. (2020) in their study 
also talked about the decrease in purchasing power and 
the compression of the consumer basket, which deter-
mines their consumption pattern.

5. Conclusion

Findings include a main theme called New World and 7 
new lifestyle themes, distinct consumption patterns, stress 
integration, understanding of cross-sectional impulses of 
the solution, symmetry of old vulnerabilities, the socio-
protective isolation and the low presence of the govern-
ment and the tendency to take anti-value measures and 
experience new sin. Each of the sub-themes obtained 
contains a number of supporting semantic units, which 
are mentioned below. Lifestyle themes include the ex-
perience of quarantine and staying at home, limiting hu-
man gatherings and creating socio-physical distances, the 
collapse of cultural archetypes associated with mourning 
and wedding ceremonies, sensitivity to health at home 
and in the place of economic activity, the use of cyber-
space to prepare inputs and sell products (internet mar-
kets), the acceptance of dependence on the Internet and 
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cyberspace / Virtual education and learning and online 
and virtual communication experience. The sub-theme 
of the distinctive consumption pattern is supported by the 
following semantic units: changing the household food 
basket, reducing the purchasing power/consumption of 
food, changing the food tastes, warnings to strengthen the 
immune system and the growth of new consumer tastes.
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هدف از پژوهش حاضر، دستيابي به تجربه زيسته فعاالن بخش کشاورزي شهرستان چرداول در مورد جهان جديد است. مطالعه حاضر از 
نوع مطالعات کيفي است که با بهره گيري از پارادايم تفسيري و با استفاده از روش پديدارشناسي تفسيري انجام شده است. جامعه آماري 
پژوهش شامل تمامي روستائيان فعال در بخش کشاورزي در روستاي زنجيره سفلي از شهرستان چرداول در استان ايالم هستند. تعداد 
14 نفر مشارکت کننده، با روش نمونه گيري هدفمند و تا رسيدن به اشباع نظری انتخاب شدند. از روش مصاحبه نيمه ساختارمند براي 
گردآوري اطالعات از مشارکت کنندگان استفاده شده است. براي تجزيه وتحليل داده هاي به دست آمده از مصاحبه نيمه ساختارمند از روش 
ون مانن )1990( بهره گرفته شد. يافته ها نشان داد که يک مضمون اصلي تحت عنوان »جهان جديد کرونا« و 7 زير مضمون شامل: 
سبک زندگي جديد، الگوي مصرف متمايز، درهم آميزی و هم افزايی تنش ها، درک تکانه هاي مقطعي چاره ساز، تقارن آسيب پذيري هاي 
کهنه و نو، انزواي حمايتي - اجتماعي و حضور کم رنگ دولت و تمايل به اقدامات ضد ارزشي و تجربه گناه نو توسط مشارکت کنندگان 

تجربه شده است. 

کلیدواژه ها: 
پاندمي کوويد 19، بخش 
کشاورزی، تجربه زيسته، 
شهرستان چرداول، ايالم

تاريخ دريافت: 19 خرداد 1401
تاريخ پذيرش: 27 آبان 1401

مقدمه

در دسامبر 2019، بيماري جديد کرونا ويروس در شهر ووهان 
به طور  و  شده  همه گير  بيماري  اين  پس ازآن،  و  گزارش  چين 
گسترده اي در ساير استان هاي سرزمين اصلي ظهور آن يعني؛ 
چين گسترش يافت (Muhammad et al., 2020). به دنبال آن، 
ژاپن،  تايلند،  مانند  همسايه  کشورهاي  در  ابتال  مورد  چندين 
سنگاپور و کره جنوبي تأييد شد (Huang et al., 2020). اين امر 
را  آن  جهاني  بهداشت  سازمان  که  موضوع شد  اين  زمينه ساز 
بيماري همه گير (Chakraborty & Maity, 2020) و  به عنوان يک 
نگراني بين المللي طبقه بندي و اعالم نمايد که بر اساس وضعيت 
 (Tay است  عمومي  بهداشت  آماده باش  نيازمند  آن،  اضطراري 
(Juhana Foundation Brief Indonesia, 2020. گزارش ها حاکي از 

آن  بود که در اواخر دسامبر 2020، بيش از 80 ميليون مورد ابتال 
تأييد شده که از اين تعداد 56/5 ميليون بهبود و مرگ بيش از 
يک ميليون و هفتصد هزار نفر توسط اين بيماري ثبت شده است 
(World Health Organization, 2020). در ايران، بر اساس گزارش 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1399، اولين 
مورد ابتال به کوويد 19 در تاريخ 2020/2/19 گزارش شد. در 
اواخر دسامبر 2020 ايران با بيش از يک ميليون و صد هزار مورد 
ابتال، بيش از 900 هزار نفر بهبود يافته و 54,440 هزار نفر فوت 
 (Ahmadi et شده بعد از هند و ترکيه در جايگاه سوم قرار گرفت

 .al., 2020)

ازآنجاکه جهان در جايگاه دهکده جهاني بيش ازپيش تعامل 
و ارتباط بين جوامع را تجربه نموده، بدون شک همه کشورها 
در معرض اين بيماري قرار گرفته و سطوح متفاوتي از آسيب را 
به نمايش گذاشته اند. اين آسيب پذيري در زنجيره به هم تنيده 
جهاني تا جايي گسترش يافته که عدم کنترل آن در يک کشور و 
يک نقطه از اين دهکده، به معناي شيوع و تداوم آن در ساير نقاط 
است. پيامدهاي منفي پاندمي کوويد 19 عالوه بر بخش بهداشت، 
بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نيز درگير کرده است. 
اين پيامدها اگر مهار نشوند، منجر به ايجاد آسيب هاي عميق تري 
خواهند شد (Workie et al., 2020). به گزارش اهداف توسعه پايدار 

1- استاديار، گروه کارآفرينی و توسعه روستايي، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه ايالم، ايالم، ايران. 
2- استاديار، گروه جغرافيا، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران.

جهان جدید: تجربه زیسته فعاالن بخش کشاورزی از بحران همه گیری کووید 19 )موردمطالعه: 
شهرستان چرداول - استان ایالم(
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سازمان ملل )2019(، 55 درصد جمعيت جهان که اکثريت آن ها 
در کشورهاي درحال توسعه هستند، از حمايت اجتماعي برخوردار 
 (United Nations Sustainable Development Goals, نيستند 
(2019. اين جمعيت، در کشورهاي درحال توسعه ]و اجتماعات 

کم برخوردارتر )مانند روستاها([ که در تأمين نيازهاي اساسي 
معيشتي اکثريت جمعيت فقير ناتوان هستند، وضعيت وخيم تري 
وضعيت،  اين  مي کنند.  سپري  کوويد 19  شيوع  جريان  در  را 
بحران هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي را تشديد کرده که آثار 
آن به بخش هاي حقوق انساني و آموزشي، محروميت فقرا و به 
 (Workie et حاشيه رانده شدن تغذيه آنان نيز سرايت کرده است

  .al., 2020)

ابتال به ويروس  اولين مورد  با تأييد  کشورهاي مختلف دنيا 
در داخل کشورشان، وضعيت اضطراري کوتاه مدت، ميان مدت و 
حتي بلندمدت اعمال کردند. در سطح جهان در پاسخ به وضعيت 
ويروس  کرونا  برابر  در  کنترلي  و  پيشگيرانه  اقدامات  موجود، 
 (Nicola et al., 2020; Kye جديد وارد سبک زندگي مردم جهان
 & Hwang, 2020; Workie et al., 2020: 2; Kuckertz et al., 2020;

 Sarkis et al., 2020; Sigala, 2020; Ayittey et al., 2020; Kumar et

بر مبناي  (al., 2021; Singh et al., 2020 شد که به صورت کلي 

و  بوده  اجتماعي«  محدوديت هاي سياست کلي »فاصله گذاري 
شامل مواردي مانند »ماندن در خانه«، »قرنطينه«، »محدوديت 
 (Workie et al., 2020; Sharma et al., 2020; حمل ونقل« بوده است
از مناطق  نيز همانند بسياری  ايران  (Adhikari et al., 2021. در 

ديگر دنيا، پس از گزارش اولين ابتال به ويروس، دولت سياست 
فاصله گذاري اجتماعي را با اعمال محدوديت هايي مانند محدوديت 
مسافرت ها به ويژه مسافرت هاي نوروزي، قرنطينه اجباري برخي 
امکان مذهبي، ممانعت از ايجاد اجتماعات بزرگ )مراسم شادي 
و عزا، مراسم سنتي تشييع و خاک سپاری، جشن سال نو( را 
در پيش گرفت. عالوه بر اين ها، دولت اقدامات متعددي مانند 
تعليق روند آموزش، تقويت زيرساخت هاي الکترونيکي به منظور 
زمينه سازي براي آموزش مجازي،  طراحي سيستم هاي آموزش 
آنالين مانند مدرسه تلويزيوني شاد، درگاه هاي آنالين و هدايت 
آموزش  براي  مي توانند  که  ديگر  گزينه هاي  برخي  در  آموزش 
آنالين استفاده شوند، را فراهم نمود. الزم به توضيح است که در 
آن ايام از سال، شعار  محبوب »در خانه مي مانيم« و شعار تأکيدي 
»در خانه بمانيم« در تعطيالت سال نو در شبکه هاي اجتماعي نيز 

توسط افراد مسئوليت پذير جامعه، راه اندازي شد. 

ملي،  اقتصاد  بخش  مهم ترين  به عنوان  کشاورزي،  بخش  در 
سياست فاصله گذاري اجتماعي با محدوديت ها و ممنوعيت هايي 
در رابطه با حمل ونقل همراه بود. بر اين اساس، دولت با اعمال 
محدوديت هايي، منجر به توقف جشنواره هاي برداشت محصول 
برداشت(،  محل  در  مردم  گردهمايي  از  ممانعت  )به منظور 
بين المللي  و  داخلي  صادرات  و  )واردات  تجارت  محدوديت 

محصوالت کشاورزي( محدوديت کوچ عشاير در برخي مناطق، 
تعطيالت  در  کشاورزي  گردشگري  مقاصد  به  سفر  محدوديت 
سال نو شد. مرحله دوم فاصله اجتماعي در ايران »فاصله گذاري 
هوشمند« بود که همان بازگشت به چرخه فعاليت اقتصادي در 
برخي از مشاغل کم خطر است. برخي از اقدامات فاصله هوشمند 
شامل اخذ مجوز سالمت از مراکز بهداشتي، استفاده از موانع ايجاد 
فاصله در محل کار، استفاده از پروتکل هاي بهداشتي و سالمتي 
در محل کار است. اين شيوه ها همچنين در مناطق روستايي و 
در بخش کشاورزي اجرا شده است. بسياري از محدوديت هاي 
تحميل شده در مرحله اول اجراي برنامه فاصله گذاري اجتماعي 
و  جهاني  اقتصاد  در  زيادي  انقباضات  و  شوک ها  ايجاد  باعث 
 (Ben-xi & Zhang, 2020; Pu & کشاورزي  اقتصاد  در  همچنين 
 Zhong, 2020; Sigala, 2020; Sarkis et al., 2020; GDA, 2020;

 Farias & Araújo, 2020; Rizou et al., 2020; Yao et al., 2020;

(Arndt et al., 2020 شده است. بنابراين، در مرحله دوم پيشگيري 

و کنترل ويروس، نياز به بازگشايي برخي مشاغل و بازگشت به 
برخي فعاليت هاي کم خطر توسط دولت موردتوجه قرار گرفت. 
طرح »فاصله هوشمند« به نوعی تعديل کننده فشار ها و انقباضات 
و  پيشگيري  پروتکل هاي  اجراي  دنبال  به  که  بود  اقتصادي 
يکی  چرداول  شهرستان  است.  شده  ايجاد  کشور  در  کنترل 
از شهرستان های واقع در استان ايالم بوده و بر اساس آخرين 
آمارگيری رسمی کشور )1395( دارای جمعيتی برابر با 57381 
نفر، که از اين مقدار حدود 68 درصد )38708 نفر( در مناطق 
روستايی ساکن هستند. مناطق روستايی که شغل اصلی آن ها 
کشاورزی است، نيز همانند ساير مناطق کشور و حتی جهان 
و  ويروس  کرونا  بحران  جريان  در  شدند.  کرونا  ويروس  درگير 
شيوع سريع آن در ايران و موازي با سياست هاي پيشگيرانه و 
کنترلي دولت، منطقه موردمطالعه )روستاها و بخش کشاورزي 
آن( نيز طعم تلخ ايستايي و رکود را تجربه نموده است. تلخي و 
ناکامي هاي ناشي از سياست هاي کنترلي تا بدان جا امتداد يافت 
که ورشکستي و برچيده شدن پاره اي از کسب وکارهای داراي 
قدمت )فروش محصوالت محلی و فرآوری شده بخش کشاورزی 
و دامی در کنار جاده ی معروف به مسير کربال( و همچنين بعضی 
از کسب وکارهای نو پا )ازجمله فروش اينترنتی( که اشتياق و اميد 
را تا حدودي در دوران سخت و پرفشار تحريم هاي بين المللي 
براي صاحبانش شعله ور کرده بود، رقم زد. آنچه در اين تحقيق 
حائز اهميت است، توجه به جنبه هاي مختلف اثرگذاري شيوع 
کرونا ويروس بر روستا و اثرپذيري هاي گوناگون مولدان روستايي 
به عنوان بخش مهمي از جامعه است. حال با توجه به اينکه تجارب 
افراد از بحران کرونا ويروس وابسته به فرد و اختصاصي است، 
با پژوهش کمي نمي توان جنبه هاي مختلف و عميق مسئله را 
بررسي نمود. بنابراين، بررسي »زيستن در جهان جديد« از رهگذر 
مطالعه کيفي ضرورت دارد. ازاين رو، هدف پژوهش حاضر تبيين 
منطقه  کشاورزي  بخش  فعاالن  زيسته  تجارب  پديدارشناسانه 
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موردمطالعه از دنياي جديد کرونايي است که در حال حاضر در 
آن زندگي مي کنند. به دنبال آن، مسئله اصلي تحقيق اين است 
که »فعاالن بخش کشاورزي منطقه موردمطالعه جهان جديد را 
چگونه تجربه کرده اند؟ و چه تصور و درکي از تجربه زيسته1 خود 

در جهان جديد دارند؟«. 

مروري بر ادبیات موضوع

در اين بخش از مطالعه باتوجه به هدف اصلي موردنظر، مباحث 
نظري مرتبط با جهان جديد در پوسته کرونا مطرح و موردبررسی 

قرار گرفته است.

جهان جدید در پوسته کرونا

بحران ها رويدادهايي هستند که داراي آثار مخرب و يا تأثيرات 
 (Pauchant & اجتماعي هستند  بر سيستم هاي  آسيب زا  بالقوه 
(Mitroff, 1990. يک بحران داراي سه ويژگي مهم قابل تشخيص 

است: احتمال وقوع آن کم است؛ شرايط غيرعادی همراه با عواقب 
پرخطر ايجاد مي کنند (Shaluf et al., 2003) و پيش بيني تأثيرات 
بالقوه آن و برنامه ريزي براي تدابير مناسب در راستاي حل آن 
مشکل است (Pearson & Clair, 1998). بدون شک پاندمي کوويد 
19، همه اين ويژگي ها را دارا است، همچنين داراي  نوعی ترين 
صفاتي است که براي نشان دادن »فاجعه با تأثير باال« نشان دار 
شده است. پارکر2 )1992( وجود اين صفت را زمينه اي براي بروز 
خسارات شديد، هم به اقتصاد و هم به زندگي بشري دانسته است 
(Parker, 1992) و انتظار مي رود چنين بحران هايي براي يک دوره 

 (Shaluf et al., طوالني، هزينه هاي اجتماعي زيادي داشته باشد
(2003. محققان استدالل کرده اند که ويروس کوويد 19 بحراني 

 (Nicola et al., 2020; Zenker ايجاد کرده که داراي ابعاد اقتصادي
 (Blofield et al., اجتماعي ،& Kock, 2020; Djalante et al., 2020)

(Sigala, 2020 ;2020 و سياسي (Van der Ploeg, 2020) است. 

از بحران هايي که در گذشته اتفاق افتاده و داراي خصيصه »فاجعه 
با تأثير باال« هستند متوجه شده ايم که آن ها ممکن است آثار 
 (Lioutas & Charatsari, شديد و طوالني بر کشاورزي داشته باشند
 (Jamshidi, 2015; 2020. بحران خشکسالي از اين دسته هستند)

 Jamshidi, 2016; Jamshidi et al., 2015a; Jamshidi et al., 2015b)

که در گذشته رخ داده و شاهد آثار جدي و مخرب آن بوده ايم. 
ازآنجاکه بحران ها و باليا به طور قابل توجهی، اثرگذاري نامتناسبي 
بر فقيرترين افراد جامعه دارند (Masozera et al., 2007)، ازاين رو، 
کشاورزان کوچک مقياس مشکالت و آسيب هاي جدي را تجربه 
مي کنند (Williamson, 2018). بااين وجود، همه گيری کوويد 19 
از هر بحراني که داراي خصيصه فاجعه با تأثير باال است متفاوت 
بوده و پيش بينی مسير آينده آن براي جامعه علمي دشوار است. 

1. Lived experience
2. Parker

بنابراين، آثار احتمالي بلندمدت آن در سيستم هاي اقتصادي و 
به ويژه کشاورزي مي تواند بسيار مخل و غيرقابل کنترل باشد. 

با تداوم شيوع کرونا ويروس و اعمال محدوديت هاي مختلف 
و اقدامات پيشگيرانه و کنترلي دولت ها، ابعاد مختلفي از بخش 
توليد  است.  مواجه شده  تهديد  با  در سطح جهاني  کشاورزي 
 (Pu & Zhong, 2020; شده  آسيب  دچار  کشاورزي  محصوالت 
 Hai-ying & Chang-wei, 2020; Jiang et al. 2020; Boughton et

(al., 2021; Adhikari et al., 2021، ارتباطات، تعامالت و وابستگي 

متقابل بين کشاورزي، جامعه و اقتصاد مختل و آسيب پذيري 
شده  برجسته  خارجي  آشفتگي هاي  برابر  در  کشاورزي  بخش 
است. مسائل متعدد مرتبط با زنجيره تأمين غذا که در باال به آن 
اشاره شد، نيز به صورت عيني و ملموس نمود يافته است. بخش 
کشاورزي جهاني در دنياي جديد محدوديت هايي را به شرح زير 
تجربه نمود: محدوديت حمل ونقل (Sharma et al., 2020)، کاهش 
صادرات محصوالت کشاورزي )بزرگ ترين اقتصاد صادراتي جهان 
يعني چين، طبق اطالعات اداره کل گمرک اين کشور، تا فوريه 
محصوالت  صادرات  کاهش  درصدي   17/2 کاهش  با   ،2020
کشاورزي مواجه شده است( (GACC3, 2020)، مسائل دسترسي 
به بازار محصوالت فسادپذير لوکس مانند گل هاي شاخه بريده، 
)تا آوريل 2020 توليدکنندگان گل هلندي حدود 400 ميليون 
گل فروخته نشده را منهدم کردند( (Sigala, 2020)، افت تقاضا 
براي محصوالت کشاورزي به واسطه تعطيلي رستوران ها، هتل ها 
و مهمان پذيرها (Commodity Market Outlook, 2020) و سقوط 
قيمت محصوالت کشاورزي تا 20 درصد، عدم حضور کارگران 
به بخش کشاورزي مانند  در محل کار در شرکت هاي وابسته 
 (Walters کشاورزي  محصوالت  تکميلي  و  تبديلي  شرکت هاي 
(et  al., 2020 و افزايش نرخ بيکاري همراه با عدم قطعيت هاي 

 (Leduc & اعمال شده از محدوديت هاي تجاري  ناشي  اقتصادي 
کشاورزي  غذايي  محصوالت  تجارت  بر  همگي  که   Liu, 2020)

پيدا  آنچه   .(Lioutas & Charatsari, 2021: 187) دارند  منفي  اثر 
است، بخش کشاورزي به عنوان پايه و اساس سيستم غذا، براثر 
محدوديت هاي ناشي از سياست فاصله گذاري اجتماعي - جهاني 
 (Pu & Zhong, 2020; Mishra & Rampal, را  زيادي  آسيب هاي 
(2020 در فعاليت هاي در-مزرعه4 (UN, 2020) و پس از مزرعه5 

 (Reardon et al., 2020; Farias & Araújo, 2020; Pu & Zhong;

(2020 در سراسر جهان و همچنين در ايران متحمل شده است. 

آنچه در شمال غربي هند در مورد فقدان دسترسي به نيروي 
کار مهاجر )مهاجرت معکوس کارگران به دليل محدوديت هاي 
کنترلي کرونا ويروس در هند( براي برداشت محصول گندم ديده 
شد (Dev, 2020; Singh et al., 2020) و يا فقدان درآمد و کمبود 
 (Tamru et al., نهاده هاي توليدي براي کشاورزان سبزي کار اتيوپي

3. General Administration of Customs of China
4. On-farm activities  
5. Post-farm activities  
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(2020، بلوکه شدن نهاده هاي توليدي مهم و ضروري در چين 

(Pu & Zhong, 2020) و همچنين کمبود و تورم نهاده هاي توليدي 

مهم صنعت مرغداري در ايران ازجمله پيامدهايي است که به 
علت سياست هاي پيشگيرانه و کنترلي، در فعاليت هاي در مزرعه 
به وجود آمد. عالوه بر اين ها، شواهد حاکي از آن است که آثار 
مستقيم سياست هاي محدوديت کننده و کنترلي کرونا ويروس 
 ،(Reardon et al., 2020) عمدتاً پس از مزرعه احساس شده است
پو و ژنگ6 )2020( معتقدند محدوديت هاي فوق مسائلي مانند 
انسداد کانال هاي جريان توليد و بازاريابي در چين ايجاد کرده اند. 
و آديکاري7 و همکاران )2021(، نيز با حمله به استراتژي هاي 
کنترلي، اثر گذاري آن ها را در توزيع/تجارت محصوالت کشاورزي 
تأييد نموده است. فارياس8 و آراوجو )2020( با تمرکز بر ايجاد 
شيوه  درنتيجه  برزيل  در  غذايي  مواد  توزيع  مراکز  در  اختالل 
اشاره  کشاورزي  محصوالت  قيمت  نوسانات  به  ويروس،  کرونا 
کردند. عدم تعادل در خريد محصوالت کشاورزي توسط مردم، 
ازجمله رفتارهاي پرخطري است که به گفته ورکي9 و همکاران 
)2020(، درنتيجه ]سوء تبليغات و سوءبرداشت های اجتماعي[ و 
وحشت مردم از قحطي در دوران قرنطينه، خودپيش بيني هاي 
آن ها در مورد بيماري و مرگ مولدان کشاورزي و يا قطع ارتباط 
با بازار به دليل استراتژي هاي مهار، ادراک جمعي کاهش قدرت 
خريد و فشرده شدن سبد مصرفي مردم و ظهور تصور ناتواني 
کشاورزي  محصوالت  توليد  سرمايه گذاري  در  توليدکنندگان 
مشاهده شده است. اين امر، عدم تعادل در تقاضا، عرضه و نهايتاً 
قيمت محصوالت کشاورزي را سبب شده است. عدم تعادل خريد 
برخي محصوالت کشاورزي نه تنها ناشي از ترس کمبود و قحطي 
است بلکه به دنبال برخي شايعه هايی مبتني بر خاصيت درماني 
پاره اي از محصوالت کشاورزي مانند زنجبيل، ليموترش، سير و 
... بوده که منجر به عدم تعادل در بازار محصوالت فوق شده و 
افزايش کاذب و ناگهاني، قيمت اين دسته از محصوالت کشاورزي 
را به دنبال داشته است. اين رويداد در ايران هم مشاهده شده 

است.  

حال با توجه به مطالب فوق، آنچه پيداست، شيوع ويروس جديد 
کرونا، بخش کشاورزي را با دنياي جديد و ناشناخته اي روبرو کرده 
که شايد در بلندمدت امنيت غذايي و زنجيره توليد و تأمين غذا 

را در سطح جهان را تهديد نمايد.  

روش شناسي تحقیق

مطالعه حاضر از نوع مطالعات کيفي است که با بهره گيري از 
پارادايم تفسيري و با استفاده از روش پديدارشناسي تفسيري 
بررسي  به  که  است  روشي  پديدارشناسي  است.  شده  انجام 

6. Pu & Zhong
7. Adhikari
8. Farias
9. Workie

و   (Mohammadpour, 2013) يا ذات پديده ها مي پردازد ماهيت 
پديدارشناسي تفسيري که با بسط دادن هرمنوتيک و فلسفه 
تفسير توسط هايدگر گسترش يافت؛ با مطالعه مفهوم »بودن 
تجربه  توصيف  از  جهان«،  از  »آگاه شدن  جاي  به  جهان«  در 
پديده فراتر رفته و به دنبال معناهايي است که در رويدادهاي 
روزمره تعبيه شده است. هايدگر مفهوم پديدارشناسي متعالي 
هوسرل که بر اساس واژه »در پرانتزگذاري« مفروضات پيشين 
(Mohammadpour, 2013) است را موجه ندانسته، و معتقد است 

که هرمنوتيک فهم پيشين را پيش فرض مي گيرد. بنابراين، معتقد 
است که درک انسان هرمنوتيک است و فهم ما از زندگي روزمره 
 .(Hassani & Kalantari, 2018) از تفسيرها، از آن نشأت مي گيرد
هدف پديدارشناسي تفسيري مطالعه، توصيف و تفسير پديده ها و 
تجربه هاي انساني در زندگي روزمره است و طي آن پيش زمينه ای 
زيست جهان افراد شرکت کننده در تحقيق، ازطريق طرح سؤاالتي 
در مورد ادراکات ذهني آن ها موردپژوهش قرار مي گيرد و راهي 
 (Hassani & Kalantari, براي درک بيشتر پديده ها را فراهم مي سازد

 .2018)

پريست10 )2002( معتقد است که کساني که به طور واقعي 
پديده  با  هم جواری  در  خويش  زندگي  بردن  سر  به  حال  در 
که  هستند  داده هايي  مشروع  منبع  تنها  هستند،  موردمطالعه 
محقق مي تواند با اتکای به آن به حقيقت پديده دست يابد. در 
اين رابطه، جامعه آماري پژوهش شامل تمامي روستائيان فعال در 
بخش کشاورزي در روستاي زنجيره سفلي از شهرستان چرداول 
در استان ايالم هستند. ازجمله مالک هاي انتخاب روستائيان فوق 
براي شرکت در اين مطالعه، ويژگی دسترسی پذيری شناختی 
محققان به محيط و واحدهای تحليل و اطمينان آنان از انتخاب 
نمونه های درست با حساسيت باال بوده و بنابراين ويژگی »اسکان 
در روستای در دسترس محقق« به عنوان اولين مالک انتخاب 
بود. عالوه بر اين ها، برخی از فعاالن اقتصادی در بخش کشاورزی 
در روستای مذکور، به گونه ای خاص جهان جديد ناآشنا را تجربه 
نمودند و تمام معيشت و زندگی اقتصادی خود را در معرض خطر 
حس می کردند. بنابراين، درک تغيير - خسارات ناشي از شيوع 
کرونا در کسب وکار آنان به گونه ای متمايز بود، اين ويژگی به عنوان 
مالک دوم انتخاب روستائيان موردمطالعه بود. از روش نمونه گيري 
هدفمند بهره گرفته شد و انتخاب نمونه ها تا رسيدن به اشباع 
تئوريک ادامه يافته و به تعداد 14 نفر از صاحبان کسب وکارهای 
به  دسترسي  به منظور  محققان  رسيدند.  آسيب ديده  به شدت 
مشارکت کنندگان، از آشنايي خود با جامعه آماري، محيط تحليل 
و واحدهاي تحليل بهره گرفته و با در نظر داشتن انتخاب ناهمگن 
مشارکت کنندگان و در برگرفتن انواع متفاوتي از فعاليت ها در 
بخش کشاورزي در روستاي زنجيره سفلي سود برده و مراجعه 
انتخاب  از  بعد  دادند.  قرار  مدنظر  را  منتخب  افراد  به  هدفمند 

10. Priest
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مشارکت کنندگان، توضيحات کافي در رابطه با اهداف پژوهش به 
هر يک ارائه شد. در ضمن مصاحبه گر در حين مصاحبه پاره اي 
اصول اخالقي مهم مانند خنثي بودن نظر مصاحبه گر و عدم القای 
نظر و تجربه خود بر پاسخ گويان، پرهيز از سوگيري هاي مغرضانه، 
رعايت اصل رازداري و عدم انتشار هويت واقعي مشارکت کنندگان 
و همچنين عدم تحريف نظرات و جمالت پاسخ گويان در نگارش 

تحقيق را به صورت شفاف مطرح نمودند. 

گردآوري  براي  نيمه ساختارمند  مصاحبه  روش  از  درنهايت 
جدول  در  آن ها  کلي  ويژگي هاي  که  پاسخ گوياني  از  اطالعات 
فردي  به صورت  مصاحبه  است.  شده  استفاده  آمده،   1 شماره 
از پاسخ گويان، توسط  اجازه و گرفتن رضايت  با  انجام شد که 
دستگاه ضبط صوت گوشي يکي از نويسندگان ضبط و به منظور 
از  با هر يک  ميانگين زمان مصاحبه  آماده شد.  تحليل کيفي 

مشارکت کنندگان تقريباً يک ساعت بود. 

مصاحبه  از  به دست آمده  داده هاي  تجزيه وتحليل  براي 
روش  يک  که   )1977( مانن11  ون  روش  از  نيمه ساختارمند 
براي استخراج الگوها و مضامين موجود در داده هاي متني است، 

استفاده شده است. اين روش داراي مراحل زير است: 

1- پرداختن به پديده اي که ما را به شدت به خود عالقه مند 
نموده و متعهد به کشف جهان موردنظر مي نمايد؛

2- مطالعه پديده به همان شکل که زيسته شده نه آن گونه که 
ما آن را تصور مي کنيم. در اينجا ضرورت دارد تا از مفهوم سازي 

داده ها اجتناب شود؛

3- تأمل در مضامين اساسي که ويژگي پديده هستند؛

4- توصيف پديده ازطريق هنر نوشتن و بازنويسی؛

5- حفظ يک ارتباط قوي و جهت دار با پديده؛ 

6- برقراري تعادل در بافت پژوهش ازطريق تفکر در مورد اجزاء 
و کل (Van Manen, 1977). ون مانن سه رويکرد را براي استخراج 
مضامين از داده ها به کار برده است. اين سه رويکرد عبارت اند از 
(Dees & Heinfeldt, 2011): رويکرد کل نگر يا اغراق آميز که به دنبال 

اين موضوع است تا بداند در کل متن چه مي گويد و چه منظوري 
دارد؟ بنابراين متن مصاحبه چندين بار توسط محققان مطالعه 
مي شود و نهايتاً يادداشت کوچکي مبني بر به دست آمدن نتيجه 
کلي از متن، تهيه مي گردد. رويکرد انتخابي يا برجسته سازي که 
در آن، متن مصاحبه مجدداً مطالعه مي شود و جمالتي که براي 
تحليل پديدارشناختي مناسب است و داراي بار معنايي مطلوب 
است عالمت گذاري و استخراج مي شوند؛ و رويکرد جزئي يا خط 
به خط که در آن متن با دقت خوانده شده و محققان به دفعات از 
خود مي پرسند که اين جمله، چه مفهومي از پديده موردبررسی 

11. Van Manen

را منتقل مي کند. سپس مفهومي که از هر جمله به نظر محققان 
مي رسد، در کنار جمله به صورت پيشنهاد نوشته مي شود. پس ازآن 
مفاهيمي که با هم شباهت دارند کنار هم قرار گرفته و مفاهيم 
متفاوت از آن ها جدا شدند. اين امر منجر به شکل گيري واحدهای 
معنايي حمايت کننده شده که در صورت قرارگيري آن ها در کنار 
 (Dees & Heinfeldt, هم مضامين فرعي و اصلي شکل مي گيرند
يا  اعتبار  براي سنجش   .2011; Habibi Asgarabad et al., 2016)

روايي12 داده هاي به دست آمده از مصاحبه با مشارکت کنندگان از 
اعتبار پاياني يا نهايي و يا اعتبار پاسخ گو استفاده شده است. بدين 
شکل که پس از پاسخ مشارکت کننده به سؤاالت مصاحبه، از وي 
سؤال شد که آيا منظور او همان بوده که مصاحبه گر برداشت 
کرده است؟ قابليت اعتماد پذيري13 داده ها نيز ازطريق تمرکز بر 
مراحل دقيق مطالعه، اهداف و سؤال های پژوهش در نظر گرفته 
شد و خط مشی مطالعه و برداشت داده هاي ميداني - کيفي بر 
اساس آن تعيين شد. در اين مورد، پژوهشگران از يک پژوهشگر 
دوم در نقش داور و ناظر به منظور ارزيابي و کنترل دقيق مسير 
مطالعه و روند مصاحبه و تمرکز بر اهداف و سؤال های موردنظر 

بهره گرفتند.  

یافته ها

در اين بخش، پس از بررسي ويژگي هاي کلي مشارکت کنندگان، 
به تحليل کيفي پاسخ هاي آن ها به پرسش هاي اصلي پژوهش 
پرداخته شده است. يافته ها نشان داد که ميانگين سن فعاالن 
موردمطالعه 46/64 سال و 57/1 درصد آنان مرد بودند. ميزان 
تحصيالت 50 درصد آنان تا ديپلم بوده و اکثريت مشارکت کنندگان 
موردمطالعه در فعاليت هاي مرتبط با دامداري مشغول بودند. در 
پاسخ به پرسش هاي اصلي پژوهش يعني؛ فعاالن بخش کشاورزي 
منطقه موردمطالعه جهان جديد را چگونه تجربه کرده اند؟ و چه 
تصور و درکي از تجربه زيسته خود در جهان جديد دارند؟ با 
استفاده از تحليل پديدارشناسي تفسيري به يک مضمون اصلي و 
7 زير مضمون به همراه تعدادي واحدهاي معنايي حمايت کننده 
اشاره شده است. نتايج در جدول شماره 2 به صورت نمونه، نحوه 
ايجاد واحدهای معنايی حمايت کننده زيرمضمون ها برای ايجاد 
مضمون اصلی ارائه شده است. همچنين در جدول شماره 3، 
مضمون اصلی، زير مضمون ها و واحدهاي معنايي حمايت کننده 

به دست آمده ارائه شده است. 

12. Credibility
13. Dependability
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جدول 1. مشخصات پاسخ گويان موردمطالعه.

نوع فعالیتسنجنسیتردیف

زنبورداري33مرد1
دامپروري/قصابي57مرد2
زنبورداري30مرد3
محصوالت تبديلي خانگي کشاورزي - دامي48زن4
دامداري - مرغداري بومي56زن5
کشاورزي44زن6
دامداري67مرد7
کشاورزي )تمرکز بر صيفی کاری(49مرد8
دامداري/مصنوعات تبديلي دامي51زن9
دامداري28مرد10
کشاورزي/دامداري/مرغداري بومي43زن11
صنايع محلي - دستي59زن12
کشاورزي فصلي/برنج کاری47مرد13
کشاورزي41مرد14
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جدول 2.  نمونه ای از نحوه ايجاد واحدهاي معنايي حمايت کننده و زير مضمون.

جمالت تفسیریواحدهای معنایي حمایت کنندهزیر مضمون

انزواي حمايتي - 
اجتماعي و حضور 

کم رنگ دولت

کم اهميت دانستن بخش کشاورزي نسبت به ساير بخش هاي 
جامعه و متعاقباً به حاشيه رانده شدن روستاها در برابر شهرها

- آخرين جايی که دولت به آن توجه می کند بخش کشاورزی است )9 نفر(. 
- همه برنامه های دولت برای شهرها است )11 نفر(.
- تمرکز دولت روی شهر است تا روستاها )11 نفر(.

تمرکز بيش ازاندازه به جنبه بهداشتي و سالمتي بيماري کرونا 
ويروس

- فقط از جنبه سالمتی به اين بحران نگاه می شود ولی راهکار معيشتی - حمايتی 
مقابله با ويروس را نمی گويند )9 نفر(.

- مسئوالن فقط می گويند در خانه بمانيد؛ اما هرگز نمی گويند چطوری در اين بحران 
کار کنيد )11 نفر(.

- برنامه دولت فقط معرفی پروتکل بهداشتی است و از برداشتن موانع معيشتی 
نمی پردازد )13(. 

ضعف تدارکات زيرساختي و نهادي دولت

- در اين منطقه امکانات زيرساختی انبار و سرخانه موجود نيست و دولت هيچ توجهی 
به اين مسائل ندارد )10(.

- دولت از مردم برای پيوستن به بازار اينترنتی هيچ دعوت و حمايتی نکرد )8(.
- اين منطقه قطب کشاورزی شهرستان هست ولی اصاًل سرخانه و انبار ندارد )7 نفر(.

ضعف توجه دولت به ملزومات اقتصادي در دنياي مجازي 
)اينترنت پرسرعت، سايت هاي مرتبط با روستا، بازاريابي 

الکترونيکي و اينترنتي، آموزش مجازي و ...(  

- اينترنت روستا دو هفته است که قطع هست و مردم به نت دسترسی ندارند )14 نفر(.
- هزينه اينترنت خيلی گران است و اينجا اغلب اوقات اينترنت وصل نيست )7 نفر(. 

- مسئوالن هيچ توجهی به مسئله اينترنت روستا ندارند )14 نفر(.
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سبک زندگي جدید

اولين زير مضمون تشکيل دهنده مضمون جهان جديد، »سبک 
زندگي جديد« است. اين زير مضمون نماينده و معرف تجاربي 
است که توسط پاسخ گويان با اين مفهوم درک شده است. سبک 
تجربه  است:  زير  معنايي  واحدهاي  از  متشکل  زندگي،  جديد 
قرنطينه و ماندن در خانه، محدوديت تجمع هاي انساني و ايجاد 
فاصله هاي فيزيکي - اجتماعي، فروپاشي کهن الگوهای فرهنگي 
مرتبط با مراسم هاي شادي و عزا، حساسيت به بهداشت در خانه 
و محل فعاليت اقتصادي، بهره گيري از فضاهاي مجازي براي تهيه 
نهاده ها و فروش محصوالت )بازارهاي اينترنتي(، پذيرش وابستگي 

به اينترنت و فضاهاي مجازي/آموزش و يادگيري مجازي و تجربه 
ارتباطات آنالين و مجازي. در ادامه به منظور درک بيشتر زير 
مضمون فوق واحدهاي معنايي تشکيل دهنده آن را بررسي نموده 
و به نمونه هايي از صحبت هاي پاسخ گويان موردمطالعه اشاره شده 

است. 

1- تجربه قرنطينه و ماندن در خانه: تجربه زيسته روستائيان 
موردمطالعه حاکي از آن است که در دوران شيوع کرونا و به ويژه 
قرنطينه  و  خانه  در  ماندن  بيماري،  شيوع  ابتدايي  ماه هاي  در 
خانگي را تجربه کرده اند. پاسخ گويان تقريباً در تمام طول سال 
به اين شيوه کنترل و پيشگيري از بيماري وفادار بوده و معتقدند 

جدول 3. مضمون اصلي، زير مضمون ها و واحدهاي معنايي حمايت کننده.1

واحدهای معنایي حمایت کنندهزیر مضمون هامضمون اصلي

دنياي جديد کرونا

سبک زندگي جديد

- تجربه قرنطينه و ماندن در خانه
- محدوديت تجمع هاي انساني و ايجاد فاصله هاي فيزيکي-اجتماعي 
- فروپاشي کهن الگوهای فرهنگي مرتبط با مراسم هاي شادي و عزا

- حساسيت به بهداشت در خانه و محل فعاليت اقتصادي
- بهره گيري از فضاهاي مجازي براي تهيه نهاده ها و فروش محصوالت )بازارهاي اينترنتي(

- پذيرش وابستگي به اينترنت و فضاهاي مجازي/آموزش و يادگيري مجازي
- تجربه ارتباطات آنالين و مجازي

الگوي مصرف متمايز

- تغيير سبد غذايي خانوار
- کاهش قدرت خريد/مصرف غذا

- تغيير سليقه تأمين غذا
- هشدارهاي تقويت سيستم ايمني و رشد ذائقه مصرفي جديد

درهم آميزی و هم افزايی تنش ها

- تجربه فشار هاي موازي و مضاعف تحريم-بيماري کرونا
- هم زماني تورم/رکود اقتصادي و سياست هاي کنترلي مهارکننده بيماري

- هم زمانی فصل برداشت محصوالت و افزايش فشارهاي ناشي از فاصله گذاري اجتماعي )کنترل حمل ونقل-کنترل 
تجارت محصوالت کشاورزي و ..(

درک تکانه هاي مقطعي1 چاره ساز
- اعمال سياست فاصله گذاري هوشمند و بازگشت مجدد به فعاليت اقتصادي 

- حمايت هاي معيشتي/مالي دولت 
- درک وابستگي هاي عميق مولدان به بازارهاي حامي فقرا و حاميان مالي

- استمرار فقر و فروپاشي کسب وکارهای رونق گرفته پس از بحران خشکسالي.تقارن آسيب پذيري هاي کهنه و نو
- ناتواني در واکنش تاب آورانه سريع به شوک هاي اقتصادي در روستا و پذيرش مجدد کهن الگوی تقدير گرايي

انزواي حمايتي - اجتماعي و 
حضور کم رنگ دولت

- کم اهميت دانستن بخش کشاورزي نسبت به ساير بخش هاي جامعه و متعاقباً -به حاشيه رانده شدن روستاها در برابر 
شهرها

- تمرکز بيش ازاندازه به جنبه بهداشتي و سالمتي بيماري کرونا ويروس
- ضعف تدارکات زيرساختي و نهادي دولت

- ضعف توجه دولت به ملزومات اقتصادي در دنياي مجازي )اينترنت پرسرعت، سايت هاي مرتبط با روستا، بازاريابي 
الکترونيکي و اينترنتي، آموزش مجازي و ...(  

تمايل به اقدامات ضد ارزشي و 
تجربه گناه نو

- ظهور کانال هاي غيررسمی، واسطه گري و قاچاق اقالم اساسي
- احتکار محصوالت و نهاده هاي موردنياز مولدان به جای ذخيره سازي و آينده نگری در مورد آن ها
- تبليغات عوام فريبانه سودجويان در مورد اثر درماني برخي محصوالت و رشد نجومي قيمت آن ها
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که سياست فاصله گذاري اجتماعي ازطريق ماندن در خانه، سبک 
زندگي جديدي را بر آن ها تحميل کرده است. گوهر 59 ساله 
اظهار نمود که »از همان اول شيوع کرونا که گفتن خانه بمانيد و 
به جاهاي شلوغ نرويد، رعايت کرديم... فکر می کنم ماندن در خانه 
و فاصله گذاری اجتماعي براي ما ديگر عادت شده و سال ها طول 

می کشد که اين عادت را رها کنيم«.

2- محدوديت تجمع هاي انساني و ايجاد فاصله هاي فيزيکي-
اجتماعي: در گزارش هاي فائو، سال 2020 به »سال خاموشي 
دنيا/سالي که شبيهش نيست« معروف است (FAO, 2020). اين امر 
را به وضوح در تجارب پاسخ گويان از تغيير سبک زندگي ناشي از 
اعمال محدوديت هاي جمعي مي توان رصد کرد. مشارکت کنندگان 
موردنظر يکي از تجارب ملموس خود در دنياي جديد کرونايي 
را جدايي از جمع و محدوديت هاي تجمعي ذکر کرده اند. کمال 
49 ساله به دليل فعاليت در صيفي کاري در محل عبور و مرور 
مسافران در سال هاي قبل از کرونا، داراي کسب وکاري پررونق 
از  بعد  تازه پرداخته است.  به فروش محصوالت صيفي  بوده و 
شيوع کرونا و کاهش تردد مسافران و اعمال محدوديت هاي تجمع 
انساني در مکان هاي توليدي و بازار با مسئله کاهش فروش و 
کمبود درآمد مواجه شده است. وي اظهار داست: »مردم از تجمع 
در مکان هاي توليد و فروش محصوالت کشاورزي مي ترسند و 

کمتر به مزارع محل عبور مراجعه مي کنند«. 

3- فروپاشي کهن الگوهای فرهنگي مرتبط با مراسم هاي شادي 
اقتصادي موردمطالعه در آن  فعاالن  عزا: جهان جديدي که  و 
زندگي مي کردند، سبک جديدي از زندگي در حال تجربه بود 
که در آن کهن الگوهای فرهنگي مرتبط با مراسم شادي و عزا فرو 
ريخته و مقتضي با همه گيری کرونا و بر اساس اقدامات مرتبط با 
سياست فاصله گذاري اجتماعي اجرا مي شد. بنابراين، مراسم هاي 
اجتماعات  به  را  و شادي گذشته جاي خود  عزاداری  پرتجمع 
کوچک خانوادگي داده است. به گفته هاشم 33 ساله »فرهنگ 
مراسم جمعي کم کم دارد کم رنگ ميشه و ترس مردم از کرونا 
باعث شده که نه در مراسم کسي شرکت کنند و نه توقع حضور 
مردم در مراسمات عزا و شادي خودشان را دارند. همه مراسم ها 

دارند کم کم خانوادگي مي شوند...«

4- حساسيت به بهداشت در خانه و محل فعاليت اقتصادي: در 
جهان جديدي که پاسخ گويان تجربه کرده اند، رعايت بهداشت در 
خانه و محل کار به سبک مهمي از زندگي تبديل شده است. اين 
امر برگرفته از سياست هاي پيشگيرانه و کنترلي دولت است که 
تمامي مردم را ملزم به استفاده از ماسک در مکان هاي عمومي 
نموده است. در اين راستا، راحله 51 ساله که در خانه خود به 
توليد محصوالت دامي و لبني پرداخته معتقد است که »...در 
دوره کرونا رعايت بهداشت صد برابر مهم تر شده و تمامي کساني 
هشدارهاي  به  بايد  هستند  غذايي  محصوالت  توليدکننده  که 
محصول  و سالمتي  بهداشت  مسئول  و  کنند   توجه  بهداشتي 

توليدي خودشان هزاران بار بيشتر باشند«. 

5- بهره گيري از فضاهاي مجازي براي تهيه نهاده ها و فروش 
محصوالت )بازارهاي اينترنتي(: تجارب زيسته مشارکت کنندگان 
زمان(  بدان  )تا  ناآشنا  فضاهاي مجازي  از  بهره گيري  از  حاکي 
براي تهيه برخي نهاده ها و فروش محصوالت توليد خود است. 
به گونه ای مي توان اظهار کرد که آنان ظهور بازار اينترنتي مرتبط 
با فعاليت توليدي خود را تجربه کرده اند. حسين 30 ساله يکي از 
مشارکت کنندگاني است که در بخش پرورش زنبورعسل و توليد 
عسل در روستاي زنجيره سفلي فعال است. وي و محمد 47 
ساله که توليدکننده برنج عنبر بو است در جريان شيوع کرونا 
ويروس و اعمال اقدامات مرتبط با سياست  فاصله گذاري اجتماعي، 
باز تجربه خود در فروش اينترنتي محصولشان صحبت کردند. 
حسين اظهار نمود که »...به خاطر شرايط خطرناک کرونا به شهر 
مراجعه نکردم و داروهای موردنياز براي زنبورهايم را به صورت 
و  مسائل حمل ونقل  به خاطر  امسال  دادم...  اينترنتي سفارش 
افزايش ناگهاني کرايه ها تصميم گرفتم به فروش اينترنتي عسل 
اقدام کنم، به نظرم بازار خوبي بود«. محمد نيز گفت: »در ابتداي 
برداشت محصول برنج با کمبود مشتري مواجه بودم، چون قيمت 
برنج نسبت به سال گذشته تقريباً دو برابر شده بود، انبار هم 
بمانم... من مقدار  نداشتم و نمی توانستم منتظر شرايط خوب 

زيادي از محصولم را به صورت اينترنتي فروختم«. 

6- پذيرش وابستگي به اينترنت و فضاهاي مجازي/آموزش و 
يادگيري مجازي: اقدامات کنترلي پاندمي کرونا و تعطيلي ها و 
محدوديت هاي اعمال شده سبب شد که مشارکت کنندگان تجربه 
زيسته اي را کسب کنند که همان پذيرش وابستگي به اينترنت و 
فضاي مجازي و آموزش و يادگيري مجازي نام داد. بدين ترتيب، 
فضاي مجازي به سرعت رشد نموده و روستائيان را از بسياري 
جهت ها حمايت نموده است. جالل 41 ساله به کشاورزي اشتغال 
دارد. وي اظهار نمود که »... شيوع ويروس کرونا باعث شد که 
نگاهم به فضاي مجازي و اينترنت عوض شود. به نظرم فضاي 
مجازي دنياي جديدي است که امکان يادگيري و آموزش در هر 

زمينه اي را در شرايط بحراني و سخت فراهم می کند«.  

7- تجربه ارتباطات آنالين و مجازي: تجربه زيسته بسياري 
شکل گيري  بيانگر  حاضر  پژوهش  در  مشارکت کنندگان  از 
ارتباطات وسيع مجازي با خانواده، خويشان و بستگان و به ويژه در 
ابتداي شيوع بيماري است که مصادف با تعطيالت نوروزي بود. 
به گونه ای که آن ها، مبادرت به برقراري ارتباط هر روزه ازطريق 
اپليکيشن هاي مختلف مجازي نموده اند. علي رضا 57 ساله بيان 
داشت: »تمام ديدوبازديدهای عيد امسال ما با خانواده فاميل ها 
ازطريق واتساپ انجام شد... و ما هر روز با اقواممان ازطريق فضاي 

مجازي در ارتباط هستيم«.

به  روستايي  فعاالن  از  برخي  خانوادگي،  ارتباطات  بر  عالوه 
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فعاليت  با  مرتبط  افراد  با  مجازي  و  آنالين  ارتباطات  برقراري 
خود پرداخته اند: محمد 47 ساله و حسين 30 ساله به تجربه 
اشاره  آنالين  ارتباطات  ازطريق  خود  محصوالت  خريدوفروش 

کرده اند. 

الگوي مصرف متمایز

جديد،  جهان  مضمون  تشکيل دهنده  مضمون  زير  دومين 
»الگوي مصرف متمايز« است. اين زير مضمون نمايانگر تجاربي 
است که توسط پاسخ گويان با واحدهاي معنايي زير درک شده 
است: تغيير سبد غذايي خانوار، کاهش قدرت خريد/مصرف غذا، 
تغيير سليقه تأمين غذا، هشدارهاي تقويت سيستم ايمني و رشد 

ذائقه مصرفي جديد. در زير واحدهاي فوق بررسي شده اند. 

بخش  فعاالن  زيسته  تجربه  خانوار:  غذايي  سبد  تغيير   -1
کشاورزي در منطقه موردمطالعه بيانگر تغيير سبد غذايي به نفع 
پاندمي کرونا  اقالم اساسي آن در دوره  کوچک شدن و خريد 
بوده است. بدين ترتيب، به دليل محدوديت ها و اقدامات کنترلي 
اعمال شده، بيکاري و کاهش درآمد بسياري از فعاالن اقتصادي در 
روستاي مذکور محتوم بوده و به دليل ضعف درآمدي آن ها، تقاضا 
براي بسياري از محصوالت غذايي کاهش يافته است. بنابراين، 
سبد غذايي خانوار به سمت نيازهاي اوليه و اساسي پيش رفته 
و وجود برخي اقالم از سبد غذايي به صورت عامدانه حذف شده 
است. صادق 67 ساله دامدار بوده و اظهار نمود »... در اوايل دوره 
کرونا تقاضاي مردم براي مصرف گوشت کم شد و فروش دام 
بسيار سخت بود. درآمد دامدارها هم خيلي کم شد... به خاطر 
مشکل مالي توانايي تأمين بسياري از اقالم خوراکي را نداشتم و 
اولويت را به کاالهاي اصلي دادم و سعي کردم تا مدتي از خريد 

بعضي اقالم صرفه نظر کنم«.  

2- کاهش قدرت خريد/مصرف غذا: تجربه زيسته زهرا 56 ساله 
که در دامداري و مرغداری بومي فعال بوده و همچنين راحله 51 
ساله که وي هم در دامداري و مصنوعات دامي محلي مشغول 
بوده است، حاکي از کاهش مصرف غذا و کاهش قدرت خريد 
بوده است. اين امر در کنار تغيير سبد غذايي به نفع اقالم اساسي، 
نمايانگر تجربه الگوي مصرف متمايز افراد موردمطالعه است. زهرا 
و راحله در مفاهيمي مشابه اظهار نمودند: »دوره کرونا دوره بسيار 
سختي است که درآمد ما را به شدت کم کرد و توانايي ما را براي 
خريد محصوالت غذايي کم کرد. ...اصاًل شايد کرونا باعث قحطي 
هم بشود، درآمد هم که کم شده فردا همين چند قلم غذا را هم 

نمی توانيم تهيه کنيم«.  

3- تغيير سليقه تأمين غذا: صحبت هاي مشارکت کنندگان 
ترديدهاي  و  افزايش شک  از  حکايت  که  است  تجاربي  حاوي 
بهداشتي در مورد محصوالت محلي و کاهش تقاضا براي آن ها و 
تغيير گرايش به سمت محصوالت بسته بندی شده و بهداشتي را 

دارد. ازنظر پاسخ گويان، ترجيح مردم به تأمين اقالمي است که در 
بسته بندي هاي بهداشتي کارخانه اي تهيه شده اند. مريم 48 ساله 
ازجمله مشارکت کنندگاني است که در طي ساليان گذشته در 
زمينه توليد محصوالت تبديلي کشاورزي و دامي فعاليت داشته 
است. به گفته وي، شيوع کرونا با تجربه کاهش فروش محصوالت 
توليدي خود به دليل تغيير سليقه مشتري از محصوالت محلي 
به محصوالت بسته بندی شده مواجه شده است. مريم اظهار نمود: 
»اين روزها مردم می ترسند از هر جيزي استفاده کنند به خاطر 
همين بيشتر ميل دارند به سمت مصرف کاالهاي بسته بندی شده 

چون تصور می کنند بهداشتي تر است«.  

4- هشدارهاي تقويت سيستم ايمني و ظهور ذائقه مصرفي 
سير  )عسل،  کشاورزي  اقالم  برخي  مصرف  به  گرايش  جديد: 
و مانند آن( در دوران کرونا به منظور تقويت سيستم ايمني و 
افزايش توان بدني به منظور ممانعت از ابتال به بيماري ازجمله 
تجارب زيسته مشارکت کنندگان منطقه موردمطالعه در پژوهش 
حاضر است. علي 28 ساله اظهار نمود که »اخبار هميشه هشدار 
مي دهد که بايد سيستم ايمني را قوي کرد تا به کرونا مبتال نشد«. 
عالوه بر اين، زينب 44 اظهار نمود که »... من در دوران شيوع 
کرونا هر روز صبح شربت عسل طبيعي و يک حبه سير ميل 
مي کنم تا به کرونا مبتال نشوم. چون عسل و سير باعث تقويت 

سيستم ايمني بدن مي شود«. 

درهم آمیزی و هم افزایی تنش ها

جديد،  جهان  مضمون  تشکيل دهنده  مضمون  زير  سومين 
»درهم آميزی و هم افزايی تنش ها« است. اين زير مضمون بيانگر 
تجاربي است که با واحدهاي معنايي: »تجربه فشار هاي موازي و 
مضاعف تحريم - بيماري کرونا«، »همزماني تورم/رکود اقتصادي 
فصل  »هم زمانی  و  بيماري  مهارکننده  کنترلي  و سياست هاي 
فاصله گذاري  از  ناشي  فشارهاي  افزايش  و  محصوالت  برداشت 
محصوالت  تجارت  کنترل   - حمل ونقل  )کنترل  اجتماعي 
کشاورزي و ..( درک شده است. واحد هاي معنايي درک شده به 
همراه برخي جمالت اظهارشده توسط مشارکت کنندگان در زير 

ارائه شده است:

1- تجربه فشار هاي موازي و مضاعف تحريم - بيماري کرونا: 
تجربه زيسته مشارکت کنندگان بيانگر درک فشارهاي موازي و 
مضاعف بيماري کرونا و اقدامات کنترلي آن همراه با فشارهاي 
ناشي از تحريم اقتصادي و وضعيت نابسامان اقتصاد محلي است. 
گلي 43 ساله که در فعاليت هاي مختلف کشاورزي و دامداري 
مشغول بود اظهار نمود که »در سال هاي گذشته همه فشارهاي 
اقتصادي منسوب به تحريم ها بوده، با اينکه هنوز با فشار تحريم ها 
و ضعف اقتصادي کنار نيامده بوديم، تجربه کرونا فشارها را زيادتر 

کرد«. 
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کنترلي  و سياست هاي  اقتصادي  رکود   / تورم  2- هم زماني 
مهارکننده بيماري: تجربه زيسته مشارکت کنندگان حکايت از 
همزماني دو بحران بزرگ را دارد که خواه ناخواه بر تمامي شرايط 
رکود  و  تورم  است.  اثر گذار  روستائيان  اقتصادي   - اجتماعي 
توليدي ناشي از ضعف اقتصاد داخلي که عالوه بر اينکه معلول 
تحريم هاي بين المللي است، به دليل ضعف زيرساخت ها و نظام 
مديريتي نامطلوب رخ داده خود معضل بزرگي است که تجارب 
نااميدکننده بسياري را سبب شده است. اين مسئله در تقابل و 
تقارن با شيوع کرونا سبب ايجاد تجاربي شده که به عنوان هم افزايي 
و درهم آميزی تنش ها عنوان شده است.  حسين 30 ساله اظهار 
نمود »مسئله پشت مسئله رخ داده و تنش هاي قدرتمندي را 
بروز داده است. ما طي سال هاي اخير رکود توليدي و تورم شديد 
محصوالت داخلي را تجربه کرده ايم و کرونا و سياست هاي کنترلي 

نيز مشکالت ما را عميق تر کرده اند«. 

فشارهاي  افزايش  و  محصوالت  برداشت  فصل  هم زماني   -3
ناشي از فاصله گذاري اجتماعي: )کنترل حمل ونقل-کنترل تجارت 
محصوالت کشاورزي و ..(: صحبت هاي مشارکت کنندگان حاوي 
وقايعي است که بر مضمون درهم آميزی و هم افزايی تنش ها صحه 
مي گذارد. شيوع سريع ويروس کرونا در سراسر منطقه و اعمال 
و  برداشت  فصل  به  توجه  عدم  به  منجر  کنترلي  سياست هاي 
نيازمندي به برخي فعاليت هاي سريع و يا برخي اقدامات مديريتي 
مانند برگزاري جشنواره ها و جشن هاي خرمن شده است. اين 
تقارن، تصويري از دنياي جديد سياه را به نمايش گذاشته که 
در آن تجربه ضعف درآمد مصرف کنندگان و فساد محصوالت 
کشاورزي فاسدشدنی و محصوالت تازه خوري، افزايش بيکاري 
جوانان روستايي را در فصل کار را نيز رقم زده است. محمد 47 
ساله اظهار نمود که »درست در زمان برداشت محصول برنج، 
محدوديت هاي کرونايي با شدت بيشتري اعمال شد، کارگرها به 
خاطر ترس از ابتال به بيماري، کار نمي کردند و قيمت نيروي کار 
بسيار زياد شد«. مريم 48 ساله نيز از تجربه خود در زمينه توليد 
محصوالت تبديلي خانگي گفت. وي اظهار نمود که »در فصل 
برداشت سبزيجات، به دليل کاهش اجباري تردد وسايل نقليه، 
متحمل هزينه هاي حمل ونقل زيادي، از مزرعه و يا شهر تا محل 

زندگي خود شد«.   

درک تکانه هاي مقطعي چاره ساز

يکي ديگر از زير مضمون هاي تشکيل دهند مضمون اصلي 
»جهان جديد«، درک تکانه هاي مقطعي چاره ساز است که در 
قالب واحدهاي معنايي زير توسط مشارکت کنندگان درک شده 
است: »اعمال سياست فاصله گذاري هوشمند و بازگشت مجدد به 
فعاليت اقتصادي«، »حمايت هاي اقتصادي/مالي دولت« و »درک 
بازارهاي حامي فقرا و حاميان  به  وابستگي هاي عميق مولدان 
مذکور  معنايي  واحدهاي  از  يک  هر  تشريح  به  زير  در  مالي«. 

پرداخته شده است: 

به  مجدد  بازگشت  و  هوشمند  فاصله گذاري  سياست  اعمال 
مشارکت کنندگان  زيسته  تجارب  از  يکي  اقتصادي:  فعاليت 
موردمطالعه، بازگشت مجدد به فعاليت اقتصادي در جريان اعمال 
پروتکل هاي  رعايت  مبناي  بر  هوشمن  فاصله گذاري  سياست 
فعاالن  و  از مولدان  برخي  اساس،  اين  بر  بوده است.  بهداشتي 
روستايي با اجراي برخي اقدامات مانند استفاده از ماسک، استفاده 
از مانع در محل انجام فعاليت به منظور ايجاد فاصله فيزيکي و 
انجام بسته بندي هاي بهداشتي مبادرت کرده اند. بنابراين تجربه 
بازگشت مجدد به فعاليت اقتصادي پس از اعمال طوالنی مدت 
سياست فاصله گذاري اجتماعي و اقدامات کنترلي آن تکانه اي 
مقطعي چاره سازي بوده که پاسخ گويان درک کرده اند. راحله 51 
ساله اظهار نمود که »زمان زيادي طول کشيد تا مردم مجدداً 
محصوالت توليدي مرا خريداري کنند. ترس از کرونا باعث شده 
بود که مردم در خانه بمانند و من هم موقتاً کارم را رها کردم. اما 
بعد از يک مدت که دولت اجازه فعاليت به برخي از کسب وکارها 
داد، شرايط بهداشتي کارم را بهتر کردم، خودم دائماً از ماسک و 
دستکش و ظرف هاي يک بارمصرف نو استفاده می کردم و کارم را 

مجدداً شروع کردم«

زيسته  تجارب  ازجمله  دولت:  معيشتي/مالي  حمايت هاي 
و  معيشتي  حاضر، حمايت هاي  پژوهش  در  مشارکت کنندگان 
مالي دولت به خانوارهاي فاقد درآمد ثابت و همچنين صاحبان 
کسب وکار خسارت ديده بود. حمايت معيشتي دولت در قالب 
کمک هزينه های معيشتي و وام  يک ميليون توماني بود که به 
اقشار کم درآمد و خانوارهاي فاقد درآمد ثابت و خانوارهاي تحت 
پوشش کميته امداد بود. زهرا 56 ساله که تحت پوشش کميته 
امداد نيز بوده، اظهار نمود که »در طي چند ماه اخير چندين 
بار يارانه حمايتي و کمک هزينه های معيشتي-کرونايي به حسابم 
واريز شده و تا حدودي در جبران خسارت ها به هم کمک کرده 
است«. صادق 67 ساله نيز با اشاره به شرايط بد اقتصادي خود 
در دوران شيوع کرونا به حمايت اقتصادي - معيشتي دولت اشاره 
نموده است. »دولت در دوران کرونا تا حدودي به اقشار کم درآمد 
و فاقد درآمد ثابت توجه کرده است. وام های دريافتي من کمک 

مهمي به من و خانواده ام کرده است«.  

درک وابستگي هاي عميق به بازارهاي حامي فقرا و حاميان 
مالي: به نظر مي رسد برخي از افراد موردنظر شاهد حمايت مالي 
برخي از خيرين و حاميان مالي محلي در دوران کرونا بوده اند. 
بازارهاي  يا  مشتري هاي خويشي  داشتن  تجربه  اين،  بر  عالوه 
حامي فقرا نيز ازجمله تجارب مهمي است که برخي از پاسخ گويان 
در دنياي جديد کرونايي با آن مواجه بوده اند. هاشم 33 اظهار 
نمود که »در دوران کرونا از حمايت مالي يک خير محلي بهره 
گرفته ام«. همچنين گلي 43 ساله اظهار نمود که »بسياري از 
از اوضاع زندگی ام باخبر هستند، بدون ترس  خويشاوندانم که 
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از شيوع کرونا و با اعتماد به کارم، محصوالت لبني و تخم مرغ 
از  برخي  بااين حال،  مي کنند«.  خريداري  من  از  را  محلي شان 
مشارکت کنندگان وابستگي عميق به بازار هاي خويشي و حاميان 
مالي، را ازجمله تکانه ها و شوک هاي مقطعي مهمي دانسته اند که 
درک آن در دوره بحران کرونا مي تواند چاره ساز باشد. مريم گفت 
»هميشه مي ترسم محصوالتم روي دستم بمانند و حتي فاميل 
هم آن ها را نخرند«. گوهر نيز اظهار نمود که »اوايل شيوع کرونا 
روزهاي سختي را تجربه کردم، حتي قوم و فاميل هم تمايل به 

خريد کارهايم نداشتند«. 

تقارن آسیب پذیري هاي کهنه و نو

يکي ديگر از زير مضمون ها که  بيانگر تجربه »جهان جديد« 
فعاالن بخش کشاورزي است، تقارن آسيب هاي کهنه و نو است 
که از دو واحد معنايي »استمرار فقر و فروپاشي کسب وکارهای 
از بحران خشکسالي« و »ناتواني در واکنش  رونق گرفته پس 
تاب آورانه سريع به شوک هاي اقتصادي در روستا و پذيرش مجدد 

کهن الگوی تقدير گرايي« تشکيل شده است. 

1- استمرار فقر و فروپاشي کسب وکارهای رونق گرفته پس از 
بحران خشکسالي: تجارب زيسته بازگو شده از مشارکت کنندگان 
حاکي از تجربه فروپاشي کسب وکارهايي است که پس از عبور از 
بحران خشکسالي خود را به دوره کرونا رسانده اند. اين فروپاشي به 
شيوه استمرار مزمن فقر تجربه شده است. علي رضا آشنا با طعم 
تلخ فقر ناشي از ظهور خشکسالي بوده و پس از لمس آسيب هاي 
ناشي از خشکسالي، در روستاي موردمطالعه به دامداري و قصابي 
اشتغال داشته است. بااين وجود، شيوع کرونا و اثرگذاري منفي آن 
بر اقتصاد،  تجربه طعم تلخ سقوط کسب وکار خود را در اين دوران 
نيز تجربه کرده است. وي اظهار داشت: »در دوران خشکسالي 
کار کشاورزي را کنار گذاشتم و به دامداري و قصابي پرداختم. 
در اين دوره هم کارم با مشکالت زيادي مواجه شده«. اين تجربه 
به نحوي ظهور نا امني ها در تداوم فعاليت هاي اقتصاد روستايي 
را نشان مي دهد و تا حدودي مقارنه آسيب هاي کهنه و نو را به 

نمايش گذاشته است. 

2- ناتواني در واکنش تاب آورانه سريع به شوک هاي اقتصادي 
در روستا و پذيرش مجدد کهن الگوی تقديرگرايي: طبق گفته هاي 
کهن الگوی  بر  افراد  اين  جديد،  دنياي  در  مشارکت کنندگان، 
تقدير گرايي پافشاري کرده و خود را در اعمال واکنش هاي تاب آورانه 
سريع به شوک هاي اقتصادي ناتوان ديده اند. به عنوان مثال گلي 
مي گويد: »همه چيز در تقدير انسان نوشته شده و کاري از دست 
من بر نمياد«. صادق نيز اظهار داشت: »وقتي اتفاقي قرار باشه 
بيفته، حتماً مي افته، حتي اگر همه مردم روستا بخواهند جلويش 
را بگيرند. در شرايط شيوع کرونا هيچ کاري از دست هيچ کسی 

بر نمی آيد بايد منتظر باشيم ببينيم خدا چه مي خواهد«. 

انزواي حمايتي - اجتماعي و حضور کم رنگ دولت

ازجمله زير مضمون هاي تعيين کننده مضمون »جهان جديد«، 
با  که  است  دولت  کم رنگ  و حضور  حمايتي-اجتماعي  انزواي 
واحدهاي معنايي زير درک و تجربه شده است: کم اهميت دانستن 
بخش کشاورزي نسبت به ساير بخش هاي جامعه و متعاقباً، به 
حاشيه رانده شدن روستاها در برابر شهرها، تمرکز بيش ازاندازه 
ضعف  ويروس،  کرونا  بيماري  سالمتي  و  بهداشتي  جنبه  به 
زيرساختي و نهادي در مقابله با پيامدهاي اقتصادي - اجتماعي 
دنياي  در  اقتصادي  ملزومات  به  دولت  توجه  و ضعف  بيماري 
مجازي )اينترنت پرسرعت، سايت هاي مرتبط با روستا، بازاريابي 
الکترونيکي و اينترنتي، آموزش مجازي و ...( است. در زير توضيح 

مختصري از هر يک از واحدهايي معنايي ارائه شده است.  

1- کم اهميت دانستن بخش کشاورزي نسبت به ساير بخش هاي 
جامعه و متعاقباً به حاشيه رانده شدن روستاها در برابر شهرها: 
تجربه زيسته مشارکت کنندگان حاکي از آن است که برخي از 
روستائيان فعال در بخش کشاورزي در دنياي جديد کرونايي، 
ضعف سياست هاي حمايت دولت از روستاها و اجتماعات کوچک 
را لمس کرده و معتقدند دولت به بخش کشاورزي نسبت به ساير 
بخش هاي توجه کمتري کرده است. بنابراين، خودبه خود اين امر 
منجر به رانده شدن روستاها به حاشيه شده است. حسين 30 
ساله که به فعاليت زنبورداري در روستاي مذکور مشغول است 
مي گويد: »بخش کشاورزي آخرين بخشي است که دولت در دوره 
کرونا از آن حمايت مي کند و روستاها هم که مورد بی توجهی 
زياد در دوران کرونا قرار گرفته اند«. علي 28 ساله نيز اظهار نمود 
در  و  بزرگ  در شهرهاي  اغلب  دولت  »تمرکز حمايت هاي  که 

بخش هاي شهري است تا روستاها«. 

2- تمرکز بيش ازاندازه به جنبه بهداشتي و سالمتي بيماري 
کرونا ويروس: توجه زياد به جنبه بهداشتي و پزشکي بيماري 
کرونا و تمرکز بر همه گيری آن توسط دولت، بخشي از تجارب 
زيسته مشارکت کنندگان از دنياي جديد کرونايي است. تحليل 
داده ها نشان داد که مشارکت کنندگان با اشاره بر اقدامات کنترلي 
و  اجتماعي  فاصله گذاري  سياست هاي  و  دولت  پيشگيرانه  و 
فاصله گذاري هوشمند، تجارب زيادي از اهميت زياد دولت به بعد 
بهداشتي بيماري را دارند. محمد 47 ساله اظهار نمود که »بخش 
بيماري  شناساندن  راستاي  در  دولت  اقدامات  از  زيادي  بسيار 
و نحوه درگيري افراد با بيماري است و از کمتر به جنبه هاي 
اقتصادي و اجتماعي شيوع بيماري بحث شده است«. جالل 41 
ساله گفت: »سياست هاي کنترلي دولت در منطقه ما فقط به 
خود بيماري و معرفي پروتکل هاي بهداشتي پرداخته و با ايجاد 
موانع متعدد در مسير تجمع مردم عمل کرده و ساير جنبه هاي 
اقتصادي و اجتماعي مرتبط با اثرگذاري آن در نظر گرفته نشده 

است«. 
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زيسته  تجربه  نهادي:   و  زيرساختي  تدارکات  ضعف   -3
مشارکت کنندگان نشان داد که با توجه به گذشتن حدود يک سال 
از بيماري کرونا، هنوز بسياري از تدارکات زير ساختي و نهادي 
دولت به منظور مقابله با آثار اجتماعي و اقتصادي شيوع کرونا 
با گذشت يک سال   ...« که  نمود  اظهار  است. حسين  ضعيف 
از شيوع کرونا در کشور، هنوز شاهد تبليغات دولتي در زمينه 
دعوت از مردم براي پيوستن به شبکه هاي بازار اينترنتي هستيم 
اما نتيجه مثبتي نديده ايم«. علي رضا 57 ساله نيز مي گويد »در 
دوران کرونا شاهد کمبود زير ساخت هاي مهمي مانند انبارها و 
سرخانه هاي گسترده در نزديک منطقه مان بوده ايم. در اين مورد 

دولت اقدام قابل توجهی نکرده است«. 

4- ضعف توجه دولت به ملزومات اقتصادي در دنياي مجازي: 
تجربه زيسته افراد موردمطالعه بيانگر ناديده گرفتن ملزوماتي 
روستا،  با  مرتبط  سايت هاي  پرسرعت،  اينترنت  مانند  مهمي 
از سوي   ... اينترنتي، آموزش مجازي و  الکترونيکي و  بازاريابي 
ازنظر  است.  بوده  مردم  زندگي  مختلف  بخش هاي  در  دولت، 
بسياري از مشارکت کنندگان اين تجربه منجر به ظهور مضمون 
تأمين  اجتماعي و حضور کم رنگ دولت در  انزواي حمايتي - 
ملزومات پيوستن به شبکه هاي مجازي در دنياي جديد است. 
هاشم با اشاره به اهميت بازاريابي اينترنتي، اظهار نمود: »دولت 
توجه زيادي به مسئله اينترنت پرسرعت در روستاي ما نکرده و ما 
درست در اوج بحران کرونا و با توجه به نياز عموم مردم به اينترنت، 

به مدت حدود دو هفته با قطعي اينترنت روستا مواجه بوديم«. 

تمایل به اقدامات ضد ارزشي و تجربه گناه نو

بخش  فعاالن  جديد  جهان  بيانگر  که  مضموني  زير  آخرين 
کشاورزي در روستاي زنجيره سفلي از شهرستان چرداول، استان 
ايالم است، تمايل آنان به اقدامات ضد ارزشي و تجربه گناه نو در 
دوران کرونا است. از آنچه بسياري از تجارب مشارکت کنندگان 
تأييدکننده تنش هاي اقتصادي و بحران هاي مالي است، گناه ها 
راستاي  در  موردمطالعه  افراد  توسط  شده  مرتکب  خطاهاي  و 
پاسخ گويي به تنش ها و بحران هاي مذکور بوده و فراتر از معناي 
ظاهري آن بود و به همين خاطر ارزشي و نو تلقي شده اند. چراکه 
اقداماتي مانند واسطه گري ها و قاچاق در دوران ماقبل کرونا هم 
وجود داشته و شايد در سطح خرد قابليت بررسي را نداشته است. 
اما در دوران کرونا و در شرايط وخيم اجتماعي و اقتصادي تجربه 
گناه نو و اقدامات ضد ارزشي شايد به عنوان تنها راه چاره مردم 
در رفع حاجات اقتصادي به شمار رفته است. به گونه ای که به آثار 
و عواقب تخريبي آن، حداقل در اين زمان توجهي نشده است. 
جالل 41 ساله اظهار نمود که »در شرايط بحران کرونا تنها راه 

چاره ام خريدوفروش غيرقانونی ذرت و دام سبک بوده است«. 

1- ظهور کانال هاي غير رسمي، واسطه گري ها و قاچاق اقالم 
اساسي: تجربه زيسته برخي از مشارکت کنندگان حاکي از آن 

است که آن ها در دوران کرونا و در جهان جديد اقدام به انجام 
فعاليت هايي غيرقانونی مقتضي دوران کرونا مانند قاچاق دارو و 
نهاده هاي مرتبط با پرورش دام و طيور نموده اند. جالل تجربه 
خود در مورد مشارکت با کانال هاي غيررسمی تأمين داروهاي 
دامپزشکي و نهاده هاي دامداري را به شرح زير بازگو کرده است: 
»دوره کرونا فشار اقتصادي و مالي ام زياد بود و مجبور به همکاري 
با کانال هاي غيررسمی پخش دارو و خوراک دام غيررسمی شدم«.  

به جای  مولدان  موردنياز  نهاده هاي  و  محصوالت  احتکار   -2
ذخيره سازي و آينده نگری در مورد آن ها: يکي ديگر از اقدامات 
احتکار  مشارکت کنندگان  برخي  نو  گناه  تجربه  و  ارزشي  ضد 
برخي محصوالت و نهاده هاي موردنياز مولدان بخش کشاورزي 
به منظور گران تر شدن و دسترسي به سود بيشتر بوده است. اين 
امر در دوران کرونا و در شرايط اعمال محدوديت هاي حمل ونقل 
و واردات نهاده هاي کشاورزي و دامي رخ داده است. هاشم 33 
ساله اظهار نمود که »از نزديک شاهد احتکار بسياري از نهاده هاي 
موردنياز زنبوران مانند عسل و دارو از سوي دوستانم بوده ام«. 
شوک هاي  زمينه ساز  انبارداري  و  ذخيره سازي  به جای  احتکار 
هزينه اي بر مولدان و تجربه فقر مستمر در جامعه روستايي بوده 

است. 

4- تبليغات عوام فريبانه سودجويان در مورد اثر درماني برخي 
محصوالت و رشد نجومي قيمت آن ها: يکي از تجارب زيسته 
مشارکت کنندگان عوام فريبی و تبليغات ساختگي و مصنوعي در 
مورد اثر درماني برخي محصوالت و رشد نجومي قيمت آن ها 
)مانند عسل- سير( بوده است. آنچه پيدا است شيوع ويروس کرونا 
و اعالم آن به عنوان پاندمي و يک بيماري همه گير با ظهور ترس 
و اضطراب اجتماعي همراه بود. دراين بين سودجويان بسياري از 
اين شرايط بهره برده و با تبليغات بی مايه و ساختگي مبادرت 
به برجسته نمودن برخي مواد غذايي خاص مانند عسل و سير 
)در منطقه موردمطالعه( نموده و منجر به تحريک مردم شده و 
هجوم آنان به سمت تهيه اين اقالم خوراکي را رقم زدند. زينب 
اظهار نمود »سير در ابتداي شيوع کرونا در منطقه ناياب شده 
بود، همه براي پيشگيري از ابتال به ويروس کرونا هر روز سير 
استفاده مي کردند«. راحله نيز در تأييد صحبت زينب مي گويد: 
»من هم از غافله عقب نماندم و مقدار زيادي سير با قيمت گران 
خريدم. چون شنيدم که سير مانع از ايجاد بيماري مي شود«. روند 
شکل گيری مضمون اصلی تجربه شده توسط مشارکت کنندگان 

در تصوير شماره 1 نشان داده شده است. 
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بحث و نتیجه گیري 

فعاالن  زيسته  تجارب  به  دستيابي  پژوهش حاضر،  از  هدف 
جديد  جهان  مورد  در  موردمطالعه  منطقه  کشاورزي  بخش 
کرونايي تصور و درک آنان از تجربه زيسته خود در جهان جديد 
بود. يافته ها شامل يک مضمون اصلي تحت عنوان جهان جديد 
متمايز،  الگوي مصرف  زندگي جديد،  زير مضمون سبک  و 7 
مقطعي  تکانه هاي  درک  تنش ها،  هم افزايی  و  درهم آميزی 
چاره ساز، تقارن آسيب پذيري هاي کهنه و نو، انزواي حمايتي ـ 
اجتماعي و حضور کم رنگ دولت و تمايل به اقدامات ضد ارزشي 
و تجربه گناه نو است. هرکدام از زير مضمون هاي به دست آمد 
خود شامل تعدادي واحد معنايي حمايت کننده هستند که در زير 
به آن ها اشاره شده است. زير مضمون سبک زندگي شامل: تجربه 
قرنطينه و ماندن در خانه، محدوديت تجمع هاي انساني و ايجاد 
فاصله هاي فيزيکي - اجتماعي، فروپاشي کهن الگوهای فرهنگي 
مرتبط با مراسم هاي شادي و عزا، حساسيت به بهداشت در خانه 
و محل فعاليت اقتصادي، بهره گيري از فضاهاي مجازي براي تهيه 
نهاده ها و فروش محصوالت )بازارهاي اينترنتي(، پذيرش وابستگي 
به اينترنت و فضاهاي مجازي/آموزش و يادگيري مجازي و تجربه 
ارتباطات آنالين و مجازي است. زير مضمون الگوي مصرف متمايز 
با واحدهاي معنايي: تغيير سبد غذايي خانوار، کاهش قدرت خريد/

مصرف غذا، تغيير سليقه تأمين غذا، هشدارهاي تقويت سيستم 
ايمني و رشد ذائقه مصرفي جديد حمايت شده است.

شامل  نيز  تنش ها  هم افزايی  و  درهم آميزی  مضمون  زير 
تحريم- مضاعف  و  موازي  فشار هاي  تجربه  معنايي  واحدهاي 

سياست هاي  و  اقتصادي  تورم/رکود  همزماني  کرونا،  بيماري 
کنترلي مهارکننده بيماري و هم زمانی فصل برداشت محصوالت 
و افزايش فشارهاي ناشي از فاصله گذاري اجتماعي تجربه شده 
درک  مضمون  زير  در  مشارکت کنندگان  زيسته  تجربه  است. 
تکانه هاي مقطعي چاره ساز با واحدهاي معنايي زير حمايت شده 
است: »اعمال سياست فاصله گذاري هوشمند و بازگشت مجدد به 

فعاليت اقتصادي«، »حمايت هاي اقتصادي/مالي دولت« و »درک 
بازارهاي حامي فقرا و حاميان  به  وابستگي هاي عميق مولدان 

مالي«.

تقارن  مضمون  زير  که  داد  نشان  يافته ها  اين هاي  بر  عالوه 
آسيب پذيري هاي کهنه و نو شامل واحدهاي معنايي: »استمرار 
بحران  از  پس  گرفته  رونق  کسب وکارهای  فروپاشي  و  فقر 
خشکسالي« و »ناتواني در واکنش تاب آورانه سريع به شوک هاي 
اقتصادي در روستا و پذيرش مجدد کهن الگوی تقدير گرايي« است 
و زير مضمون انزواي حمايتي - اجتماعي و حضور کم رنگ دولت 
نيز شامل: کم اهميت دانستن بخش کشاورزي نسبت به ساير 
بخش هاي جامعه و متعاقباً، به حاشيه رانده شدن روستاها در برابر 
شهرها، تمرکز بيش ازاندازه به جنبه بهداشتي و سالمتي بيماري 
کرونا ويروس، ضعف زيرساختي و نهادي در مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي - اجتماعي بيماري و ضعف توجه دولت به ملزومات 
اقتصادي در دنياي مجازي است. درنهايت، زير مضمون تمايل به 
اقدامات ضد ارزشي و تجربه گناه نو با حمايت واحدهاي معنايي 
زير شکل گرفته است: ظهور کانال هاي غيررسمی، واسطه گري 
و قاچاق اقالم اساسي، احتکار محصوالت و نهاده هاي موردنياز 
مولدان به جای ذخيره سازي و آينده نگری در مورد آن ها و تبليغات 
عوام فريبانه سودجويان در مورد اثر درماني برخي محصوالت و 
اطاله کالم و  از  به منظور جلوگيري  رشد نجومي قيمت آن ها. 
بررسي  به  تنها  پژوهش حاضر  طوالني نشدن گزارش مکتوب 

مضمون اصلي و زير مضمون ها پرداخته شده است. 

يافته ها حاکي از آن  است که تجربه زيسته سبک جديد زندگي 
معلول گسترش بيماري کرونا در منطقه موردمطالعه و اعمال 
سياست هاي کنترلي و پيشگيرانه مانند فاصله گذاري اجتماعي، 
قرنطينه، محدوديت تجمع هاي انساني، تجارب آنالين و ارتباطات 
مجازي است که با عنوان »جهان جديد« شناخته شده است. 
به صورت  موردمطالعه،  مشارکت کنندگان  جهان جديد  اين  در 
ملموس در بطن مسئله قرار گرفته و واحدهاي معنايي حاصل 
از تجربه زيسته خود را درک نموده و نهايتاً، تجربه سبک جديد 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. روند شکل گيری مضمون اصلی تجربه شده توسط مشارکت کنندگان. مأخذ: يافته های تحقيق، 1401
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زندگي در دنياي جديد کرونايي را به عنوان ماحصل تجربه خود 
معرفي کرده اند. سارکيس14 و همکاران )2020( نيز در مطالعه 
خود از جهان جديدي صحبت مي کند که در آن اقدامات کنترلي 
در برابر کرونا و محدوديت هاي کرونايي منجر به ايجاد سبک 
زندگي جديدي در کشور موردمطالعه خود شده است. با توجه به 
موارد گفته شد و لزوم رونق گرفتن بازاريابی و فروش محصوالت 
الکترونيکی، پيشنهاد می شود ضمن ايجاد و تجهيز زيرساخت های 
اينترنتی در کل کشور و منطقه موردمطالعه، کالس های آموزشی 
در زمينه چگونگی فعاليت در اين بازار ناشناخته و جديد برای 
کشاورزان موردمطالعه برگزار و يا تمهيداتی جهت متقاعد نمودن 

کشاورزان برای شرکت در چنين کالس هايی انديشيده شود.

يافته ها نشان دادند که دومين زير مضمون تجربه شده به وسيله 
مشارکت کنندگان، الگوي مصرف متمايز است. اين زيرمضمون با 
عنايت به فشرده شدن سبد غذايي خانوار مشارکت کنندگان و 
کاهش قدرت خريد آنان، تجربه تغييرات عميق در مصرف غذا 
و سليقه معيشتي آنان را رصد کرده و حتي به صورت مرموز، 
تکاپو  و  استرس  ايجاد  به  برانگيزاننده اي که منجر  هشدارهاي 
و  ابتال  با  ارتباط  نزديک ترين  که  ايمني؛  تقويت سيستم  براي 
نو در   به تحوالت  و  را درنورديده  بيماري دارد  به  ابتال  يا عدم 
ذائقه مصرفي مشارکت کنندگان دست يافته است. آنچه در اين 
قسمت موردبررسی است، تجربه زيسته مشارکت کنندگان در 
جهان جديد کرونايي است که به نحوي حکايت از سردرگمی ها، 
دارد.  را  بحران  با  آن ها  تطابق  و  تسليم هاي مشارکت کنندگان 
ورکی و همکاران )2020( نيز در مطالعه خود از کاهش قدرت 
خريد و فشرده شدن سبد مصرفي مردم که تعيين کننده الگوي 
مصرف آنان است صحبت نمود. لذا، يکی از مواردی که اين دوران 
و حتی پساکرونا بايد موردتوجه قرار گيرد، تاب آوری و مباحث 
مرتبط است. در اين زمينه به نظر می رسد يکی از مهم ترين عوامل 
تأثيرگذار در زمينه ارتقای تاب آوری روستائيان و به ويژه کشاورزان 
موردمطالعه آموزش مديريت برخورد و سازگاری با شرايط بحرانی 
است که بايد توسط ارگان های دولتی و مرتبط به صورت متناوب 

انجام گيرد. 

و  زير مضمون درهم آميزی  نشان دادند که سومين  يافته ها 
زيسته مشارکت کنندگان  تجارب  از  تنش ها حکايت  هم افزايی 
در مورد هم زماني و تقارن فشارهاي بين المللي و تنش تحريم ها 
از يک سو و تورم و رکود اقتصاد داخلي از سوي ديگر با شيوع 
بيماري کرونا و اعمال سياست هاي کنترلي و پيشگيرانه دارد. 
تجربه تنش هاي همزمان و هم تقويت کننده، به گونه ای شديدتر، و 
در فصل برداشت محصوالت کشاورزي از سوي مشارکت کنندگان 
درک شد. اين قسمت از تجربه زيسته از بعد ملموس تري براي 
افراد موردمطالعه برخوردار است. به گونه ای که فارياس و آراوجو 

14. Sarkis

)2020(، راردون15 و همکاران )2020(، سازمان ملل )2020(، 
پو و ژانگ )2020( و ميشرا و رامپل )2020( به تجربه آسيب 
زارعان از کرونا در فعاليت هاي برداشت محصول و پس ازآن اشاره 

کرده اند. 

مقطعي  تکانه هاي  درک  مضمون  زير  که  داد  نشان  يافته ها 
دنياي  از  مشارکت کنندگان  زيسته  تجارب  از  يکي  چاره ساز 
جديدي کرونايي است که طي آن، سياست فاصله گذاري هوشمند 
و بازگشت مجدد به فعاليت اقتصادي به عنوان تکانه اي چاره ساز 
در مقطعي از زمان درک شده است. عالوه بر اين، در تطابق با 
گزارش فائو )2020( شيوع کرونا ويروس و اعمال سياست هاي 
محدودکننده و کنترلي، اقتصادهاي جهاني و اقتصاد کشاورزي را با 
شوک هاي متعددي مواجه نموده است. اثر شوک هاي فوق، منجر 
نامطلوب درآمدي عميقي در مشارکت کنندگان  به تجربه هاي 
اقتصادي/مالي  حمايت هاي  سياست  اتخاذ  دراين بين،  و  شده 
دولت نيز به عنوان تکانه اي چاره ساز، زمينه تجربه تقليل و تخفيف 
آشفتگي هاي اقتصادي را براي مردم فراهم نموده است. در کنار 
تجارب زيسته اين چنيني، مشارکت کنندگان وابستگي به بازارهاي 
خويشي حامي فقرا و ارتباط با حاميان مالي محلي را نيز ازجمله 

تجارب چاره ساز در اوج بحران معرفي کرده اند. 

يافته ها نشان داد که زير مضمون تقارن آسيب پذيري هاي کهنه 
و نو يکي ديگر از زير مضمون هاي بيانگر مضمون اصلي دنياي 
جديد کرونايي است که توسط فعاالن بخش کشاورزي در منطقه 
موردمطالعه و با معاني مختلف تجربه شده است. تجربه زيسته 
فعاالن مشارکت کنندگان نشان داد که در جهان جديد، بحران 
پاندمي با ويژگي مهم »ايجاد شرايط غيرعادی همراه با عواقب 
پرخطر که شالوف16 و همکاران )2003( بر آن تأکيد نمود، قادر 
به هدايت فعاالن مذکور به سمت تجربه فقر مستمر و فزاينده و 
فروپاشي کسب وکارهای رونق گرفته پس از بحران خشکسالي 
است. اين بدان معني است که جهان جديد کرونايي به عنوان 
بحراني با اثرگذاري باال در نظر گرفته شده که عواقب اقتصادي آن، 
به صورت فقر مستمر و انحطاط کسب وکارهای مشارکت کنندگان 
تجربه شده است. و اين به معني پيوند آسيب هاي کهنه ناشي از 
انحطاط منابع درآمدي در دوره بحراني گذشته )دوره خشکسالي( 
 ،)2020( همکاران  و  دجاالنت17  است.  کرونا  بحران  دوره  با 
نيز   )2020( کوک19  و  زنکر  و   )2020( همکاران  و  نيکوال18 
به اثرگذاري بحران کرونا بر وضعيت اقتصادي مردم تأکيد دارند. 
تقارن آسيب هاي کهنه و نو، به صورت ناتواني در واکنش تاب آورانه 
سريع به شوک هاي اقتصادي در روستا و پذيرش مجدد کهن الگوی 
در  موردمطالعه  کشاورزي  بخش  فعاالن  سوي  از  تقدير گرايي 

15. Reardon
16. Shaluf
17. Djalante
18. Nicola
19. Zenker & Kock
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روستاي زنجيره سفلي تجربه شده است. بنابراين يکی از مواردی 
که به نظر می رسد جهت اصالح تفکرات سنتی - فرهنگی در اين 
جامعه روستايی الزم بوده، اجرای کالس های آموزشی در زمينه 
تغيير افکار تقديرگرايانه و حرکت به سوی تفکرات جديد و نوآورانه 
است.  به عبارتی به رواج کارآفرينی بر اساس پتانسيل های موجود 

و شرايطی که افراد در آن قرار دارند، بايد اقدام نمود.

يافته ها نشان دادند که زير مضمون انزواي حمايتي - اجتماعي 
و حضور کم رنگ دولت به عنوان يکي از بيانگرهاي مضمون اصلي 
جهان جديد از سوي فعاالن بخش کشاورزي تجربه شده است. 
بخش  فعاالن  زيسته  تجارب  شد،  گفته  پيشتر  که  همان گونه 
کم اهميت  مانند  معناهايي  از  حکايت  موردمطالعه،  کشاورزي 
و  جامعه  بخش هاي  ساير  به  نسبت  کشاورزي  بخش  دانستن 
متعاقباً، به حاشيه رانده شدن روستاها در برابر شهرها دانسته اند. 
آنچه پيداست پاندمي کوويد 19 به عنوان فاجعه اي با تأثير باال در 
نظر گرفته شده که به سرعت در سراسر جهان شيوع يافت و آثار 
جبران ناپذير زيادي را حادث نمود. بر اين اساس جامعه جهاني 
و دول مختلف جهان و ازجمله دولت ايران، اقدامات کنترلي و 
پيشگيرانه اي را انتخاب نمودند که بر آن اساس، عالوه بر مهار 
بيماري و ممانعت از مرگ ومير انساني، بتوانند خسارات اجتماعي-

اقتصادي وارده را نيز تقليل نمايند. آنچه پيداست، سياست دولت 
ايران، اولويت اصلي را بر بخش هايي با بحران باال و سکونتگاه هايي 

با عدد جمعيتي باال قرار داد.

به  نيز   )2020( سيگاال21  و   )2020( همکاران  و  بلوفيلد20 
اثرگذاري بحران کرونا بر اجتماعات انساني تأکيد نموده و لزوم 
توجه به بعد اجتماعي پاندمي را حائز اهميت دانسته اند. بااين حال، 
ازجمله تجارب زيسته فعاالن بخش کشاورزي منطقه موردمطالعه، 
تمرکز بيش ازاندازه دولت به جنبه بهداشتي و سالمتي بيماري 
از  با گذشت زمان  اين در حالي است که  کرونا ويروس است. 
شيوع کرونا، و مشاهده اثرگذاري آن بر ابعاد مختلف اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي، اين تمرکز صرف بر بعد پزشکي و سالمتي 
بايد به ابعاد ديگر سرشکن شود. تجربه بيش ازاندازه دولت بر بعد 
بهداشتي و سالمتي مشارکت کنندگان در تضاد است با مطالعه 
نيکوال و همکاران )2020( و زنکر و کوک )2020( که بر بعد 
اقتصادي هم تأکيد دارد. عالوه بر اين، سيگاال )2020( و بلوفيلد 
و همکاران )2020( معتقدند که دولت بايد به آسيب پذيري بعد 
اجتماعي نيز توجه و تمرکز نمايد. وان در پلوگ22 )2020( نيز 
عالوه بر جنبه بهداشتي و سالمتي پاندمي کرونا، به اثرگذاري اين 
بحران در بعد سياسي اشاره نمود. حال در راستاي، تجربه فوق، 
فعاالن بخش کشاورزي موردمطالعه، آشفتگي هايي را در حوزه 
اقتصادي  پيامدهاي  با  نهادي در مقابله  تدارکات زيرساختي و 

20. Blofield
21. Sigala
22. Van der Ploeg

- اجتماعي بيماري و همچنين ضعف توجه دولت به ملزومات 
اقتصادي در دنياي مجازي تجربه کرده اند. اين امر اشاره دارد 
به ناگهاني بودن و سرعت شيوع بيماري در کشور که دولت را با 
چالش هاي متعددي مواجه نمود. لذا يکی از پيشنهادهايی که در 
اين زمينه می توان عنوان نمود، بهره گيري از فناوري هاي هوشمند 
و داده هاي کالن کشاورزي به منظور پيش بيني و تدارک زنجيره 
تأمين غذا در دوره بحران و پسا بحران در مناطق روستايی است.

يافته ها نشان داد که آخرين زير مضمون تجربه شده توسط 
ضد  اقدامات  به  »تمايل  موردمطالعه  کشاورزي  بخش  فعاالن 
ارزشي و تجربه گناه نو« است که مضمون جهان جديد کرونايي 
را نمايان نموده است. تجربه زيسته اين زير مضمون با واحدهاي 
معنايي ظهور کانال هاي غيررسمی، واسطه گري و قاچاق اقالم 
اساسي، احتکار محصوالت و نهاده هاي موردنياز مولدان به جای 
ذخيره سازي و آينده نگری در مورد آن ها و  تبليغات عوام فريبانه 
سودجويان در مورد اثر درماني برخي محصوالت و رشد نجومي 
قيمت آن ها حمايت شده است. با توجه به نتايج مطالعه برخي از 
همکاران  و  بوگتون23   ،)2020( ژانگ  و  پو  مانند  نويسندگان 
 19 کوويد  پاندمي   )2021( همکاران  و  آديکاري  و   )2021(
منجر به اثرگذاري نامطلوب بر توليد محصوالت کشاورزي شده 
و به تبع آن اقتصاد کشاورزي دچار آسيب شده است. اين امر 
سبب تجربه شوک هاي درآمدي عميق از سوي فعاالن بخش 
به منظور  مذکور،  فعاالن  راست،  اين  در  است.  شده  کشاورزي 
را  درآمد  کسب  غيررسمي  کانال هاي  وارده،  خسارات  جبران 
انتخاب نموده و اقداماتي مانند همکاري با واسطه ها، محتکران 
و قاچاقچيان نهاده ها و محصوالت کشاورزي را تجربه نموده اند. 
پو و ژانگ )2020( نيز به ظهور کانال هاي غيررسمی و نقش 
اين،  بر  عالوه  کرده اند.  اشاره  کرونايي  دنياي  در  واسطه هاي 
تجربه اقدامات ضد ارزشي سودجويي و تبليغات عوام فريبانه نيز 
مختص موقعيت هاي بحراني و غير نرمال است که در شرايط 
پاندمي کوويد 19، از سوي فعاالن مشارکت کننده تجربه شده 
است. بر اساس موارد عنوان شده می توان گفت، ايجاد تبليغات در 
رسانه های محلی به منظور هدف قرار دادن رفتارهاي سودجويانه 
اجتماعي و برنامه ريزي توسط بعضی از نهادهای دولتی ازجمله 
به منظور آگاه سازي مردم در  دهياری و شورای اسالمی روستا 

مورد ابتال و درمان کوويد 19 از موارد تأثيرگذار خواهد بود.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

23. Boughton
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