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 چکیده
 ردرویک جغرافها نگاهش را م وجه یهفرا رسییه ت  ا ر یی آن ما بر این نظریم که زمان 

 از ،لدر مقام موضییوت  ی ه کرونابهماری گهری عالماز  اسیی دادتیاف گی کن . با  قاطع

ویرو  کرونای ج ی   پو یییانهم  أثهرات یتدربار هاییسییی ا  ها یینا جغرافی

ن ییایپ پهوه یییی  یییاف گی قییاطعمع قیی یم رویکردهییای فمهنه ییی ی  پرسیییهم ومی

 .ده را به بار می ض نهادپرس انه، ض جن ه ی و ض س مگری

 

 گفتارپیش
لت ایا واقع در آلبانی بار در اورسیییون بور ون جوی آر. ک یییهش آمریکیایی آفریقیایی

ها نه یی ن . این رقاماها این»گدت  کرونا ییهوت می ی سییریع  اثرات یتجورجها دربار

اظهارات او در وی یویی ضبط «.  ه  ن رف ه ازدستهای ها زن گیها ه  ن . اینجان

در مراسم   فهن فردی ها   . آن روت می پوشن سهاتاویرعزادار ی ت بود که با   ی

ه خطاب بن وش بر ه. ک یییفوت کردت بود کرونابهماری  یییرکت کردت بودن  که از 

درک  برای ها نا جغرافیویرانگر  وصیه  کرد.  یرا  وفانگهری عالمجمعهت، این 

بر سییاکنان آلبانی و سییایر  کرونا بهماری یگهرعالمگونه چهموضییوت که  درسییت این

پذیری ای  وجه کنن  که آسهببای  به عوامل ساخ اری گذارد أثهر گذا  ه و می مناطق

ه این ب . در این یاددا ت نده أثهر قرار میپذیری فردی و اج ماعی را  یتو انعطاف

 ر، یاف گی پهوهش بهی بیا رویکرد  قاطعگهرعیالماین  پردازیم کیه  ی هیلبیی  می

به این موضوت  وجه دارن  که کن  که  وله  می های به ریبه ر و سیهاسیت  یناخت

معطوف  ها و فضییاهای مل   ی با مقها جوامعبه گونه بیران سیی امت عمومی هچ

 . ودمی

 ی فمهنه ییی یهاو روش هاکنهم که نظریههیا را  ریهیب می ییینیا جغرافیمیا 

رن  به کار گه «می اطانهای و مطابق با اصیییو  هرفه»یاف گی را ان ی یییمن انه،  قاطع
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یاف گی از  جارب زنان مدهوم  قیاطع(. 7102ت و فیارییا، الوی؛ می3: 7102)هیاپکهنز، 

ن زنا یهزی ییی  یویهت از  جربهپوسیییت درون امترا وری اییالات م ی ت و بهرنگهن

[؛ 0221] 0822گهرد )کوپر،  بار در مناطق خاص سیییرچ یییمه میآمریکایی آفریقایی

هایی های ان ییانها و  ییناخت(. این مدهوم بر زن گی0880؛ گرین ییاو، 7111کالهنز، 

و  نگی، ام هاز مردااس ه ای نهاد سده  از رات ی ت سیاخ ارهای  ببهت رد  أکه  دارد که

ی کنونی این مدهوم گهرعالمدر انی . گراهنجیاری  ییت سییی م قرار گرف یهدگرجنس

 هاییسی ن ارن ، آندس رهایی اسیت که به خ مات درمانی مناسیب آن یتدربرگهرن 

کنن  و در به  رین ه  میرومهت زن گی می مناطقی درگهر با رکود اق  یادی،که در 

ف گی یا قاطعکن .  ان را    ی  میپذیریآسیهب که هویت و  یرایط زن گیهاییآن

به رین نوت  دکر »پردازد و های افراد و اج ماعات میها در زن گیزمانی سییی مبه هم

(. ما از 7103: 287)چو اوت آ .، « رودمقام یک ه ییاسییهت  ی ه ی به  ییمار میدر 

ویرو  کرونای ج ی  در  یت نه  أثهرات درهم یتهایی دربارها س ا  نا جغرافی

 پرسهم.و اج مات می فردمقها  خانه، 

 

 یافتگی در مقام حساسیت تحلیلیتقاطع
مبابه رو ییی برای بودن و دان ییی ن بهش از یک قرن از  دکر و کنش یاف گی به قاطع

و  هوه گرپکن . آنا جولها کوپر، می بازنمایی بار را گراهای آفریقاییها و زنفمهنه ت

ست. ایاف گی  قاطع رویکرددوران بازسازی آمریکای  مالی، یکی از مادران در مع م 

ا  بار باین نظرییه را مطر  کرد که دخ ران آفریقایی بصییی ایی از جنواو در ک یاب 

پذیر ر از پ یییران  وجه به جن یییهت، جوانی و نهاد یییان از لیا  جن یییی آسیییهب

  عییاونیانجمن  0821 یه[(. در دهیی0221] 0822 بییار ه ییی نیی  )کوپر، آفریقییایی
که به همت کوپر و سیییایر «  باریک زن آفریقایی یهبهیانهی»در  کمبیای یهرودخیانی

ا ه ف ب هپ ب «هوی ی سهاست» بار نو  ه    رویکرد خود را های آفریقاییفمهنه ت
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کهمبر   0881یه(. در ده7102کردن همب ی گی و کنش سیهاسی معرفی کرد ) ه ور، 

ا در را اب ات کرد و آن ر« یاف گی قاطع»ن یاو پهوه گر و کن گر هقوقی اصط ا  کرو

آنج س به کار برد  ا ن ان های خ ونت خانگی در لسمانن  پناهگات ایقیهقو موارد

مک م وسطی ک یها بنا  ی ت بودن   ا به زنان سیده پوسیت طبقهده  که این پناهگات

نهازمن   یت خ یییونت و دامنه از خ یییونت خانگی کنن  که با  عری  می ود و کم

اسیاسی  هایم یل هموک ان  در هقهقت ب یهاری از(. 0880همایت بودن  )کرن یاو، 

اد، پهام های سیی م برمبنای نه– آوردن پ ی  میدیگری دا یی ن  که م قاب ای یک یگر را 

ها برای دریافت خ مات هقوقی و سیییرپنات نآ و -طبقه، جن یییهت، مع ولهت و یهرت

نهازهای ، ها رین ان انمع ق  بود   اقی م ائل ضعه کرن او موقت نهازمن  ر بودن . 

م یییی به این  ر هب خط ده  ومورد  وجه قرار می نهز را ر های کمدی یه بیا افراد

 بتردازی ها  رین ان انمیرومبه ئه کرد: ابن ی و اریاف گی را مد لاص ی  ی هل  قاطع

  مامی این نهازمن ان را م یو  کنه . و زن گی

 یهنظریییای کییه در چییارچوب ادعییای مییا این اسیییت کییه پهوهش جغرافهییایی

یاف گی طراهی، اجرا و  ی هل  ییود دانش جغرافهایی به ری  وله  خواه  کرد.  قاطع

( است که مع ق  بودن  0827جانهس مانک و سوزان هان ون ) یهاین ادعا ب ط نظری

  انهایدر  ی هل های معاصرفمهنه ت کن .ورود زنان در جغرافهای ان یانی چنهن می

پهش ( را 7102ها )هاپکهنز، ن ییهت و سییک ییواله هج یههای دوگانبن یبی  طبقه

ای ه  ن   ا برای افراد و اج ماعات پهوه ی کارهایان  و بهش از پهش درگهر ک ه ت

، )کاهوا  های جغرافهایی جایی باز کنن  ییت  بعه  نهادی ویییا قومی در رواییت

 اق هت مردانوهای ض خ ونت م  کل از بر روی گروت ای(. مطالعه7108، ایوز؛ 7108

و  ه ییاسییهتده  که ن ییان میجورجها ایالت  نهادی، جن ییی و مذهبی در آ  ان ا در

ها از چه ق رت  ی ه ی بالایی برخوردار اسییت. یاف ه یاف گی قاطعرویکرد  دقت عمل

بافت در چهار بع  مل    از   اقی  ی ضییی خ یییونتهادهن  این گروتن یییان می
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 یتها در هر فرد به  یییهوها و  جربه(. هویت7108)پرز،  ان ایجاد  ییی تجغرافهایی 

أثهر   فضییاییها و روابط مکان ییون  که این  ییهوت هم از فردی  رکهب میمنی ییربه

که  ارن  أکه  دیاف ه های  قاطعاع اوت جغرافهگذارد. به أثهر میها پذیرد و هم بر آنمی

د وجو « واناخوات دارای ب ن سییده پوسییت دگرجنسمرد به فرض  ذا ی،هویت » ههچ

یاف گی در جغرافها از درک این موضیییوت (. رویکرد  قاطع7102: 03نی ارد )والن هن، 

و نهازهای افرادی که از سوی ساخ ارهای نهادی مانن  نظام  هازن گی ود که آیاز می

، د یییمنی با من منظاها، اسییی عمار،  بعه  نهادی سییی یامت، اق  یییاد، نظام زن ان

 ن   یت به  رین س م ه  گراهنجاردگرجنس جن یهت و امر جن یو بارها، آفریقایی

. گوناگون با هم  داوت دارن  ها و فضاهاینمکامهان همچنهن در و  هامکاندرون در 

 هایاع هتفها  ا  نا یاف گی فرصی ی اسیت برای جغرافیکارگهری رویکرد  قاطعبه

هایی اک دا ناخ ی به ه یییاب آورن  و  نها به آن یییهای روشدر نوآوریچن لایه را 

  رن . ها راهتنکنن  که برای ان آ نا یا با آن

من ونه گچه وانن  از خود بترسن : ای م داوت از قبل میها به  هوت نا جغرافی

 اردو ها ان قادآن بههایم کنم که در پهوهشهایی اس دادت میهمان سه  م یهاز سیرمای

 کنم؟می

 

 کرونایافتگی و تقاطع نگاهی به
های مقها و  هامکان درفاه ییی را مادی های پذیریآسییهب کرونا گهرعالمبهماری 

رویکرد  کارگهریبا به  وانن ها می ییینا جغرافیاسیییت.  مل    عهیان سیییاخ یه

طراهی  «کار از خانه» رویکرد ایجاد امنهتقاب هت روی  هایی بریاف گی، پهوهش قاطع

ا از هدر سراسر آمریکا رواج په ا کرد گزارش کار از خانه العملدسی ور از وق ی. کنن 

درص  افزایش  ٪31  ا گی( در بعضی نقاطنخ یونت  ریک زن گی )یا خ ونت خا

 از  ییان همی که مجبورن  سییر کار برون  و ب ییهاریکارگرانآیا (. 7171یافت ) اب، 
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هایی مانن  کار خانگی دارن گان  یییغلدسیییت، ، مهاجران، افراد  هیان اق هت نهادی

( 7171( و مراقبت در منز  )خهم، 7171(، م ییی ل می )جهنز، 7171ب  ران، -)مار هنز

ن  ان را به جاثبا ی خطر سرایت ویرو  به خود و خانوادتهای بیبرای چنهن  یغل

 هارانواخثبا ی مالی بی از بهکاری یهافزایش چ یمگهر  مار م قاضهان بهم خرن ؟می

گونیه که در ه ایای ک ه یییای ک یییهش بر ون در صیییاهبان ، همیانهکیاییت دارد

 وکارهای کوچک می ی دی یم.ک ب

 ا یطبقو  یجن یییه  ی ونهادم داوت های در  قاطع کرونا آم هایپیگونیه چیه

نبا  به د ب نبه مقها  ع اقمن   یها یینا جغرافی؟  ییودپ ی ار می یم داو  طوربه

ش  رایط از په» دو عامل سهاسی ب هپ. ها چه تی ب نم ل ه فهم آن ه ی ن  که

ای آن با ک ه ه ب هار و پهون  - ف ار خون، دیابت و چاقی – «چن اب  ایی» و «موجود

 قی  ناخ ی  های آسهبرا سوژت  بارهاافریقاییده  که نهاد دقهقای این کار را انجام می

یاف گی کارگهری رویکرد  قاطع(. به7112که ریک و وودز، ؛ مک7171کنی  )بوکوت، می

های و گد مان گذاردکنار میاین مدروضیییات را  هابی نانی ی یییهی ن راجع بیه  در

هایی پهش رات ب نک یی . مقها  نهاد و مکان را به چالش می یتهنجار یی ت دربارهب

یعنی  ،کنن گذارد  ا به سیییاخ ارهایی که هنجارسیییازی میها می ییینا پای جغرافی

 ها مقاب ه کن . رایط مادی،  وجه و با آنق رت و 

رک کنن  که د وانن  یاف گی به ر میکارگهری رویکرد  قاطعها با به یینا جغرافی

هایی که . مطر  کردن پرسییش ییودهک میها سییاخ ارهای سیی م در مکانگونه چه

ان یییان و دهن ، ازجم ه نقش های گوناگون را مورد  وجه قرار می بیار ییینیاسیییی

ابزارهای اق  ییادی و اج ماعی،  یهواسییطبهزمهن و نهز اعما  ق رت  برداری ازبهرت

ار را طوری به ک« میروم»ها کمک کن   ا اصط اها ی نظهر  ینا  وان  به جغرافیمی

یاف گی، با اسییی دادت از رویکرد  قاطعبرنی  کیه سیییاخ یارهیا را  ییییدوارت نکننی . 

گارانه انگونه ساخ ارهای م اه ات سادتن  که چه وانن  دریابان به ر می ناسجغرافی
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ها ییهه ی به یی تمهزان اب  ا به کرونا سییاخ ارهای عمهقای هک« جاهای»در خ ییوص 

   ا پایان مار کروناگهرد.کار بردت نادی ت میبهرانی ن را کیه امترا وری ایالات م ی ت 

ن جنوب یربی ای یهها ه یهبلش روسی ایی آلبانی در ایالت جورجها و منطق 7171

ت را دا ییی کرونااییالیت بیه یکی از مناطقی  ب یل  ییی  که آمار به ییی رین اب  ا به 

 آلبانی که به ییی ر از بقهه به این  بارافریقاییکه جمعهت (. مهم آن7171گاردی، )مک

ندری  هر را   کهل  23307 چهارم جمعهت ه ودبهماری مب  ا   ت بودن   قریبای سه

ا ی «نهاد» منظراز  کروناامون پهر سیین ی ممکن اسییت سیی الات قهقطر   یدهن . می

ای که در اسییی را هی  نهیایی و ج ای از سیییایر عوامل مطر  کن ، رویهرا بیه «فقر»

دهی در آلبانی و جنوب آمریکا ب ییهار رایپ اسییت. با این ها  در این سییهر گزارش

مهراث ؛ ساخ ارهایی مانن   ن یوای نادی ت انگا ی ه میپهوه یی سیاخ ارهای ری یه

 هایآزمایشها و خاطر   لهص نادرست بهماریبه هابه پز یکاع مادی بی یهدیرین

؛ وا یییهنگ ن، 7171)اول ییین،  کارگر یهو از طبق انپوسییی یهر وافقی بر روی رنگهن

هایی پرسیییشبر های یییان پهرامون مکان، ها بای  در پهوهش ییینا (. جغرافی7111

روابط م قابل مهان  بعه  نهادی سیه  ما هک، فقر و  لریب میهط زی ت  یتدربار

 کنن .   أکه 

به در عوض  وانن  ها می ییینیا جغرافی ،گرانیههیای سییی مرواییت برخ یاف

ارزش و اع بار دهن . مب ای ب هاری  پذیرانعطافهای  ناسیها و ه  ی یناسییمعرفت

های خانوادگی صییمهمی و م ی  و  ییبکه در جنوب یربی جورجها از سییاکنان آلبانی

جا که پهوه ییگران در   اش برای درک (. از آن7171گاردی، )مک دارن  چن ن یی ی

از  دانش جغرافهیایی این افراد برای آگاهی ه ییی نی  کرونیاهیای بهمیاری پهچهی گی

ای  ب ها نا های به ا ی ی، اج ماعی و اق  ادی ب هار مهم است. جغرافیسیهاسیت

 برایهای موجود را این قاب هت را دارد که اسییی را ه پهوهشگونه چه  که  وجیه کنن

 بهبود بل  .بررسی کن  و ما  یهمطالع های موردها و مکانبقای ان ان
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 گیرینتیجه

ر د اب  ای این یاددا ییت از آن صیییبت  یی  رهبران دینی آلبانی در در وی یویی که

 وجه بهبا  وکارها و ک ه اهای  هر بازگ ایی ک ب یتسی الا ی دربار ایالت جورجها

ت بر ون مع ق  اس ک هشکنن . های اق  ادی مطر  میس امت جامعه و نهز ضرورت

 یتآین  هایصییه  م یریت نکنن   أثهر آن ه ی بر ن ل یت یهوی را بهگهرعالماگر 

اه  و  هه ست ه  ن  اه ا  خو  بارافریقاییروسی ایی که اکبریت آن  یهاین منطق

ها  نا ای    و از جغرافیمیاس ه ای نهاد سده  در برابر یاف گی  قاطعرویکرد  ی . 

را مطالعه و  فضیییایی نه گی روابط اج ماعی و خواهی   یأثهرات ب ن م ت درهممی

ی براآن به این معنی اسیییت که زمان  کروناپه ایش بهماری برای ما بررسیییی کننی . 

ه کار ب ییان در مطالعاتیاف گی را رویکردهایی  قاطعها فرا رسییه ت  ا  یینا جغرافی

ن . دهپذیر را در اولویت قرار میهای آسهبها و زن گیرویکردهایی که مکان ؛ببن ن 

اگرچه ما از آلبانی در ایالت جورجها هرف زدیم اما مع ق یم ه ییاسییهت  ی ه ی در 

ه کار بار بهای رنپت وان  در بررسییی  مام م ییائل و موقعهیاف گی میرویکرد  قاطع

و ندرت  «ویرو  چهنی»عنوان بییه کرونییابنیی ی ازجم ییه صیییورت ؛گرف ییه  یییود

جی، یآورد )آج بار پ ی  میهای آسهاییها و آمریکاییکه ع هه آسهایی س هزیخارجی

یابن  که این فرصت را مییاف گی کارگهری رویکرد  قاطها با به نا (. جغرافی7171

طراهی کنن  که در عمل سیی م   ریجامعو پهوهش بع ی هرکت ی  دکر  کسییوفرا

 .گهردبر افراد را ه ف بررسی خود در نظر می
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