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ِحیِم  »  ْحمِن الرَّ  «ِبْسِم اهلِل الرَّ
َلْیَمَن ِعْلمًا َوَقاََل وَوَلَقْد َءاَتیَنا داو   ِ َد َو س   اْلَحْمد  هلِلَّ

ْؤِمِنینَ   ْن ِعَباِدِه اْلم  َلَنا َعَلی َکِثیٍر مِّ ِذی َفضَّ  ْالَّ
(51، آیه شریفه « نمل»)قرآن کریم، سوره مبارکه   
 

 سخن ناشر

که از سوی ریاست فقید دانشگاه  الّسالمعلیهفلسفه وجودی دانشگاه امام صادق 
د د، باتقوا و کارآممتعهّ  انساااانی ه قرار گرفته، تربیت نیرویات مورد توجّ به کرّ 

دانشگاه بتواند نقش اساسی خود  ،در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق
 را در سطح راهبردی به انجام رساند.

های که وظایف و کارویژه اسااااااتمحوری  ایمقوله« تربیت» ،از این حیث
بیش از  ،«هتزکیّ »بدون « علم»یابد؛ زیرا که دانشااگاه، در رارروآ آن معنا می

ساااز که ابزاری در مساایر تعالی و اصااالو امور جامعه باشااد، عاملی مشاا ل آن
 سازد.ر و دگرگون میت جامعه را متأثّ خواهد بود که سازمان و هویّ 

 توانتابع اصول و مبادی علمی هستند و نمی« هاسیاست» ،از سوی دیگر
در گرو انجام  ،هامن ر این تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاست

پیشااگامان  این منظرّ  ساات. ازا ها های علمی و بهرمندی از نتایج آنپژوهش
حسااااآ  به ،های ف ری و اجراییعرصاااه علم و پژوهش، راهبران اصااالی جریان
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های علمی ا پژوهشی رقم توان آینده درخشانی را بدون تواناییآیند و نمیمی
گویی به این نیاز بنیادین پاساااااا در واقع « ت علمیمرجعیّ »زد و سااااااخن از 

 است.
المعلیهدانشاااگاه امام صاااادق  آرمان ق یک الگوی عملی برای تحقّ  ،واقع در الساااّ

صر است. الگویی که هم اکنون ثمرات  شرایط جهان معا شگاه اسالمی در  دان
ضای ملّ  صل ی و بیننی وی آن در ف ست. طبعًا آنچه حا شاهده ا المللی قابل م

گذاران و خالصاااانه و جهاد علمی مساااتمر مجموعه بنیانت محصاااول نیّ  ،آمده
 و ،كاء به تأییدات الهیرود با اتّ آموختگان این نهاد اسااات که امید میدانش

جانبه اسااتادان، دانشااجویان و مدیران دانشااگاه، بتواند به مرجعی تالش همه
 عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.تمام

ه به شرایط، ام انات توجّ  با الّسالمعلیه معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق
فی نسااااااباات بااه معرّ  ،بااا طرحی جااامع ،و نیااازمناادی جااامعااه در مقطع کنونی

و باَلخره  ،هادستاوردهای پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی ااااااا کارکردی آن
تایج این پژوهش که ن قدام نموده  یل شاااااارایط آتی ا لب کتاآ، تحل ها درقا

گردد. هدف از این اقدام ا مندان میتقدیم عالقه ...گزارش، نشااااریات علمی و
و  ای بزرگضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه

ها است تا از ها و اصالو آندرک کاستی -عایی اندک در این راه گام نهادند ادّ 
اهم مند به طی این طریق نیز فر زمینه پرورش نسااال جوان و عالقه ،این طریق

المعلیه ت م تب علمی امام صاااادقمرجعیّ  ،گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت را  الساااّ
 .اهلل شاء انالمللی به همراه خواهد داشت در گستره بین

 هلل الحمد و
المالّس هیعلدانشگاه امام صادق یپژوهشمعاونت 
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کرونا اسااات؛ خب این یک ابتالی عمومی  رایج کشاااور که حادثه در مورد این حادثه»
ها؛ ها، هم برای مّلتبرای دنیا اسات؛ هم برای دولت آزموناسات؛  آزموناسات، یک 

ها هم در این حادثه امتحان شااااااوند، مّلتها هم در این حادثه امتحان میدولت
کرونا، در این بیماری عمومی  آزمونملّت ایران در  .. .عجیبی است. آزمونشوند؛ می

 .«که در واقع باید گفت این وبای مدرن، خوب درخشیدند
 15/5/5911، نیمه شعبان یالعال دام ظّلهم رهبری مقام معّظ بیانات 

ت منّ  سپاس آفریننده اکسیژن فراوان، بیسپاس آفریننده شش و آبشش؛ 
؛ سااااپاس آفریننده حفره بینی که با َلیه  شااااای ، در دریا و خشاااا یو رایگان
انتها از خالق نای، ساااپاس بی ؛شاااودمی پاَلیش هواهای آلودگی آن، مخاطی
شاهراه حیات هستند؛ سپاس آفریننده نایژک و کیسه ،نایژه های هوایی که 
آلودگی  «بازَدم» و با هر شودمیاکسیژن به خون تزریق  «َدم»ها که با هر ریه
  انتها برای. سپاسی ابدی و با شمارش بیشودزدوده میکربن از آن اکسیددی

یرارادی در خواآ و کرونااات تااا قاادر نعماات یااک عمر َنَف  و تنّفِ    آزمون
 و اما بعد... تبیداری را بیشتر بدانیم

اوری شده است و به سرمست رشد و توسعه علم و فنّ  آنچنانبشر امروز 
بالد که حقارت و کور ی خود را در رزهای دانش پزشاااا ی و  یر پزشاااا ی میم
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برابر خداوند َلیزال و َلیتناهی و قادر مطلق و متعال، به فراموشاااااای سااااااپرده 
بسااایار متحّیریم که با وجود رند ده میلیون مقاله علمِی به اصاااطالو اسااات. 

نّ  0444معتبر بشااااااری، بیش از  گاه اطالعاتی علمی و ف یاردها پای اوری و میل
العات در فضای مجازی، حتی یک مقاله و نوشته یافت نشد که در ترابایت اّط 

ترین ویروس هجومی به جساااام، جدیدترین دوران پیشاااارفت بشاااار، با کورک
ی شناسشناسی، روانسیاست، مدیریت، دانش پزش ی، زیستجان، اقتصاد، 

پزشاااااا ی و  ،دینی ،اجتماعی ،انسااااااانی ،فنی ،و به طور کّلی جمیع علوم پایه
ی و واکسن تا کنون، کن کردن سرجای خود، حتیمبارزه کند؛ ریشهپیراپزش ی 

 ته استدارویی هم یافت نشد
العات، دانش و ح مت بشااری یخیره شااده در فضااای مجازی ها، اّط از داده

های مختلف از سراسر صان حوزهمتخّص  اینچنین،هم بگذریم، در هیچ زمانی 
اند. باز هم بر تحّیرمان تهموضااااوعی واحد را برای پژوهش و تحقیق نیاف ،دنیا

امروزه کشاااورهای دوسااات و دشااامن در دنیا برای  شاااود کهبیشاااتر افزوده می
شده این عقل جمعی تمامی کشورهای  اند ومبارزه با یک دشمن واحد متّحد 
راه به  ،ای آن از طریق فضاااای مجازی نیزجهان و به اشاااتراک گذاشاااتن لحظه

بشر ، است. آریخورده ای دیگر رقم هنبرده است و اوضاع جهان به گون جایی
های خود هیک عمر در سااااااجدکه معنوی، امروز نیاز دارد که معنای دعایی را 

ع ف  یلط ای»خوانده می رده و به ضااااااعف و بهتر فهم ک «َف یإرَحم َعبَدَک الضااااااّ
و بشاار ماّدی هم که  ،ناتوانی خود در پیشااگاه خداوند متعال بیشااتر اقرار کند

 د.خود باش دنیویبیند، به ف ر بازتعریف حیات کاخ قارونی خود را متزلزل می
 51ت کنونی، جهان، آزمایشاااااگاه ویروس کرونا و بیماری کووید در وضاااااعیّ 
تمام توان تالش کرد تا قطعات با نباید مأیوس شاااااد و باید . شاااااده اسااااات

های پ  از آن ه و خسارتجوررین مبارزه با این ویروس منحوس ت میل شد
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نیز از  مجموعااهو از تهاادیاادات احتمااالی آن کاااسااااااات. این  کاااهش دادهرا 
هااایی همچون، ععلوم انساااااااانی و اجتماااعی بااا موضااااااو مختلف هااایجنبااه

 الهیات، ای،حقوقی، رسااااانهپژوهی، آینده گذاری، راهبردی، فّناوری،ساااایاساااات

 ،آزمون ،حادثه ،یک پدیدهمثابه  بهعرفان، تمّدن نوین اسااااالمی و ... کرونا را 
شک کند که بیبررسی می مسئله و بحرانَاَبر ،مش ل ،مسئله ،امتحان ،ابتالء
 های بهداشتی و درمانی کشور است.ل سیاستم مّ 
آزمون »ل با عنوان جلد اوّ . شاااااده اسااااات در دو جلد تنظیم مجموعهاین  
حاصل ف ر و اندیشه برخی از استادان دانشگاه  ،« ها و راهبردهادیدگاه؛ کرونا

الت اسااااات. جلد دوم نیز با همین عنوان، حاصااااال تأمّ  المالساااااّ علیه امام صاااااادق
ست. جلد اوّ  شگاه ا ت این مجموعه با تالش و همّ  از لفرهیختگان حوزه و دان

تنظیم شده  المالّس علیهامام صادق  های دانشگاهای هر یک از دانش دهرشتهبین
شگاه ، موضوعجلد دوم. در است صادق فراتر از دان ّسالمعلیه امام  مورد بررسی  ال

با اسااتادان برجسااته حوزه و  ایو شااب ه با تعامل اثربخشقرار گرفته اساات و 
شگاه و برخی سانی و و دانشجویان گرامی، یادداشتطاّلآ  از دان های علوم ان

 است.ه گردآوری و تنظیم شداجتماعی در زمینه حادثه کرونا 
روو و روان در کنار بهداشااات و ساااالمت جسااام،  ،به بهداشااات جان توّجه
مدّ  ای هنگر، د د هرات کالنرات خرد در برابر تف ّ مانی، تبیین تف ّ ن آخرالزّ ت

بعدی و حتی ای فراگیر و رندهای مختلف، کرونا مساااااائلهپساااااااکرونا در حوزه
گرایی و ها، مصااااارفقرنطینهت و تی، هویّ سااااانّ  مدرن و طّب  رمسااااائله، طّب بَ اَ 

اوری، نّ ف گذاری، ح مرانی،، قانونکهبستن بقاع متبرّ  ت، سیاستهویّ  بازنمایی
گذاری فرهنگی، انگاری، رسااااااانه، فضااااااای مجازی، ارتباطات، ساااااایاسااااااتجرم
ماادار، جارافیااا، بااازاریااابی ایمااان پژوهی، راهبرد، بااازاریااابی اجتماااعی،آینااده
 این نگارش هستند. مهمّ های واژهاز کلید ، گذاری سالمت و ...سیاست
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اد ست بویژهی، های متولّ های دستگاهنقدی بر سیاست ،هااگر در این کتاآ
 ، درمان و آموزش پزشاااااا ی،با کرونا و وزارت بهداشاااااات مقابله() ی مبارزهملّ 

و مؤمنانه های مجاهدانه از تالش به معنای ناسااپاساای نگاشااته شااده اسااّت 
 ، کارکرد ایندانندنیک می ،طور که پزش انبل ه همان؛ نیستجامعه پزش ی 

واکسنی است تا جامعه فعلی ما را از این بیماری برهاند و  ها، به مثابهکتاآ
هررند مم ن اساات تزریق  تر آینده واکسااینه کند.در برابر رخدادهای پیچیده
 ت همراه باشدتآن با کمی درد و تب موقّ 

مقاله و یادداشااات تنظیم شاااده  96در سااات که پیش روی شااامال جلد اوّ 
 و برای تبیین ،هاو راهبرد هاو ارائه دیدگاه تحلیل، تفسااایرنقد، به  اسااات که
های این کتاآ در . مقاَلت و یادداشااتکندمبادرت می، «کرونا آزمون» تحلیل

 شود:زیر به خوانندگان گرامی هدیه میبخش  1
نگری ن و آیندهتمدّ  التتأمّ  زمینهدر یادداشاااات  1مقاله و  1، با لبخش او  

 آراسته شده است:
 ندهیآ یو حکمران ینتمد   ،یفرهنگ  یکرونا در فراگردها گاهیجا یبازخوان( 1 

نویساااااد: کرونا با ماندگاری و نژاد در مقاله خود مید مجید مطهریدکتر سااااایّ 
گسااااااترش سااااااریع خود در جوامع جهانی و پیامدهای بزرگ و کورک خود در 

سیستم سطوو  سرعت از گردونه یک بیماری  ست به  مختلف اجتماعی، توان
اری  تگیری جهانی همهترین تنفسی و ایمنی بدن انسان، فراتر رود و به بزرگ

بشااااری از حیث مطالعات اجتماعی تبدیل شااااود و بل ه دامنه تأثیر خود را به 
مقاله  نی و ح مرانی جهانی نیز گسترش دهد. در اینهای فرهنگی، تمدّ آینده

های بزرگ اجتماعی ناشی بحران و یادگیریاندیشی اکنونبا مطالعه توصیفی 
پیرامون فضااای پساااکرونایی  ،نگرهای آیندهروایتاز آن، سااعی شااده تا کالن

نی انقالآ اسااااالمی، های تمدّ تشااااناسااااایی و مبتنی بر ظرفیّ  ،جامعه جهانی
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 های سیاستی آن تبیین شود.ح و سویهروایت مرجّ 
ن یگذاراس  تیس  ( 2 ش  رور و  نییتب یل یحوزه بهداش  ت در رارروت ت ل یتمد 

 فتن
موضااااوع کرونا  کند:آ از میگونه این ادی همایون این مقاله علمی را دهمحمّ 

های حوزه بهداشاات تا ره اندازه و شاایوع جهانی آن نشااان داد که ساایاساات
تواند از قالب محدود بهداشااات و ساااالمت خارو شاااده و شااا ل عمومی و می

پیوند عمیق و  ،جهتنی به خود بگیرد. از سااااااویی دیگر و در همین بل ه تمدّ 
ها و امور تیّ های ظاهری ساااابک زندگی ما با وضااااعای که میان جنبهپیچیده
ای حوزه های کالمی و اندیشااااااهتر وجود دارد، ما را به بازخوانی دیدگاهباطنی
 تکردن آن در تعامل با رنین وضاااعیّ برای تطبیق یا کارآمدتر  ،ف اساااالمیمعار 
 و کند. موضوع نظام احسن، شرور، فتنهسازی دعوت مینکننده و تمدّ لمتحوّ 

اسااتاد دانشااگاه امام صااادق  اساات که یهایاز جمله موضااوع ،تیّ قانون و علّ 
الم،علیه ت حاضاار در این مقاله مورد بحث و بازسااازی متناسااب با وضااعیّ  السااّ
با در نظر داشتن  ویژهبتا بر اساس آن و  است کردهو سپ  تالش  دادهقرار 

 - های عرفانیای که همواره میان ظاهر و باطن در دیدگاهرابطه دوسااااااویه
 .یابدنی دست هایی اصطالحًا تمدّ ها و سیاستگزاره اسالمی برقرار است، به

گذار باید خود مراتبی از این حقیقت وی بر این باور اساااات که ساااایاساااات
به هیچ روی نباید میان دنیا و آخرت و میان علم  و مجموعی را برخوردار باشد

ست سیا ستگاه  گذاری در عین حال و دین در رفتار خود تعارضی ایجاد کند. د
داده و بر اجرای آن مراقبت  توّجهدائمًا  ،امر و ظاهرِی اّولیه به مراتب  که باید

داشااته باشااد، اما در عین حال باید نگران دفن نشاادن جامعه در این سااطح و 
در این فرصااات اساااتثنائی که برای ساااازندگی و  ویژهبت جلوگیری از ارتقاء امّ 

 برداشتن گامی بلند ش ل گرفته نیز باشد.
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شاره می این مهمّ  وی در پایان به ست همانکند: ا سیا گذار باید گونه که 
خویش موضوع ضروریات زندگی دنیوی مردم را در نظر داشته  هایدر تصمیم
در همین  بایسااتیهای بدیل بیندیشااد، آن را لحاظ و به راه ،هاتو در محدودیّ 

 ه ت و بلو برای ایجاد رشااااااد، نیازهای معنوی آنان را نیز با همین جدیّ جهت 
 در دستور کار خود قرار دهد. ،یک مسئلهمثابه  بهبیشتر، 

 ب ران کرونا یانسان یهانهیزم( 3
م ان و  ،شاااایوع بیماری کرونا را با زمان ،احمدیعلی دکتر  یادداشاااات،در این 

دهد و دست اری آزمایشگاهی آن را محتمل دانسته و آن را جارافیا پیوند می
اسااتنباطی از انتشااار  ،نوشااتارکند. در این فی میساااخت معرّ انسااان ،ویروساای

بحث شده است ویروس از کانون آن در رین به سایر نقاط جارافیایی جهان 
خوردگان برای تأمین منفعت هایی که منجر به مرگ سااااالت انه بررساااای و با

 رسد.یادداشت به پایان می ،داری استنظام سرمایه

 بر نقش نخبگان تأکیدبا  ندهیآ یهاجنگ( 4
پژوهی به تصاااااویر پژوهانه، پیوند بین کرونا و آیندهآینده در این یادداشاااااِت 

های به مطالعه جنگ ،گونه رالشاای فراتر از هر ،یشااود. به طور کلّ کشاایده می
، ایعان گودرزی المرضااااااا شااااااود. دکتر می ژنتی ی و ادراکی در آینده پرداخته

های یک جنگ ادراکی رانترین پیشهمماز  ،ها و نخبگانکند که رسااااااانهمی
های رخ داده در جمع نخبگان و از افراط و تفریط نوشاااتار خودهساااتند. وی در 

های ادراکی آینده و همچنین جنگ گوید و برای جنگدرباره کرونا می ،هارسانه
اساااتاد  کند.دفاع ادراکی منساااجم را پیشااانهاد می ،در مصااااف با کرونا یکنون

دفاع ادارکی منسجم با شناخت کند که ، اشاره میالمالّس علیهدانشگاه امام صادق 
دقیق، درساات و صااحیح ابعاد مساائله، تقویت و بازسااازی، اعتماد و اطمینان 

ت کارآمدی ی و عزم عمومی با محوریّ در جهت تقویت روحیه ملّ  مردم و تالش
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سااات که رفتار مناساااب و دفاع ادراکی ا. با یافتنی اساااتدسااات ،و اثربخشااای
 خواهد شد.تبدیل تهدید به فرصت  منجر به ،اثربخش خبرگان

 م؟یروبرو هست یدیجد یایما با دن ایکرونا: آ ب ران( 5
حساان  دیاز ساا یخود را با سااخن یسااه بخشاا ادداشااتی ،ی فار دیسااع دکتر

 دیجد ینظم جهان کیشااعبان درباره احتمال بروز  مهینصااراهلل که در آسااتانه ن
 رآ مانند  یکه در محافل ف ر یل مّ أموضااااااوع و ت کند. یشااااااد، آ از م رادیا

 یو است.کرونا، مطرو  وعیش ِی جهان یرخدادها یدر پ زین نگزیمؤسسه بروک
ما با  ای( آ5 :خواندیم فرا ام،یا نیدر ا نیادیل درباره دو پرساااش بنما را به تأمّ 

کرونا انتقال قدرت و نفوی از  رآ به  ای( آ1 م؟یروبرو هساااااات یدیجد یایدن
سر  س  به پرسش اوّ  سندهی. نو کند؟یم عیشرق را ت ست نیل بر ادر پا  باور ا

که انتقال قدرت از  رآ و گردش آن به سمت تمّدن شرق آ از شده است و 
 برد،یرنج م یماریروزها،  رآ از ب نیکه ا کندیم انیسااااااؤال دوم ب لیدر تحل

 رآ دور از  منهیه شااااادندهیلذا به رالش کشااااا کند؛یم رلرا کنتشااااارق آن 
 .ستیانتظار ن

ن یهمراه ( 6  هاخدا در آوردگاه تمد 
ر ساز آن در عبو و ابتالی سرنوشت المالّس علیه، از داستان قوم موسی این نوشته 

ا آن ر  «ان معی ربی»ًَل کرونا را ابتال بداند و ثانیًا از دریا شااروع می شااود تا اوّ 
همایون، ویروس کرونا و محّمدهادی . ی کندتلقّ برای ابتالی امروز هم کارساااز 

را تبدیل تهدید ظاهری به فرصاااااات واقعی در دوره  51گیر کووید بیماری همه
اساااات. وی در  «ربی ساااایهدین ان معیکال »داند که مصااااداق مانی میآخرالزّ 

تالیا را زمانی که نقطه گوید که این  رآ و کنفسااااایوس میادامه از نبرد تمدّ 
و بر این باور  شااده اسااتاکنون پیرو کنفساایوس رینی  ،ن  رآ بودآ از تمدّ 

ن  رآ، عمق ضاااعف و فسااااد آن تمدّ برداری ضاااعیف از اسااات که با یک َلیه
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کند که ایران باید از آشا ار شاده اسات. وی در ادامه این پرساش را مطرو می
با  ثاربه صااااااحنه توّجهکدام تمدن الگو بگیرد؟  هد و  ،جهاد ،های ای شااااااوا

های اساااالمی، همچون ویژگی - ن ایرانیمصاااادیقی کاماًل بومی و مختم تمدّ 
فعان سااالمت، روحانیون، نظامیان و بساایج اشااهید حاو قاساام ساالیمانی، مد

و کنااادفی میرا برای ایران معرّ  ساااااااااز ظهورن نوین و زمیناااهتمااادّ مردمی، 
 درو ن ما نه  ربی است و نه کنفسیوسیتدهد که تمدّ هوشمندانه پاس  می

گیری ن در زمان همهبه خطاهای سااااایاساااااتی که در دوران این تمدّ  نیز پایان
 کند.کرونا در کشور در حال رخداد است اشاره می

 یمجاز یبه نام فضا گرید یو عالم کرونا( 7
نگرانه مطرو شاده از ساوی این یادداشات ت مله و تبیینی بر دو احتمال آینده

همایون در تحلیل قوس نزول و محّمدهادی  .اهلل میرباقری اسااتحضاارت آیت
کند و در قوس َلهوت، جبروت، مل وت و ناسوت اشاره می به هاهوت، ،هبوط

های صااااااعود و عروو از عاَلم َاعمال و رفتارهای مل وت در دنیا و آخرین تالش
م وهم و به عالَ  گوید تا انسااااان راسااااازان ظهور میشاااایطان در تقابل با زمینه

شدن َلزمه جنگ با شیطان را قوی . وی در ادامه یادداشت خودخیال ب شاند
م انقالآ اسااالمی و تأکید رهبر معّظ  توّجهکه مورد  دانددر فضااای مجازی می

 نیز بوده است.

را  سیاست فرهنگی و اجتماعییادداشت در زمینه  6مقاله و  5 ،دومبخش 
 :کندمیبه خوانندگان گرامی پیش ش 

ماع  یابیبازار ( 8  بازار  یس      تمت مبتن یاجت ، ت لیلی از مدارمانیا یابیبر 
ت مذهبی به اماکن تعطیلی  سیاست  11-شیوع بیماری کوویدعل 

در این مقااالااه علمی پژوهشاااااای، از بااازاریااابی اجتماااعی  دکتر نااادر جعفری، 
کاربرد  ،یاجتماع  یابیبازار نویسااااااد: آورده و میمدار، سااااااخن به میان ایمان
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 ،یاز مسااائل و مشاا الت اجتماع  یعیوساا فیدر ط را یتجار یابیبازار  میمفاه
همچون  یرفع فقر تا مسااائل  ایاز کاهش  ایکه شااامل گسااتره کندیم یبررساا

به  توّجهمدار نیز به ضااااارورت بازاریابی ایمانبهداشااااات و ساااااالمت اسااااات. 
محصااااااوَلت و  کنندگانهای مذهبی، تأثیر مصاااااارفنیازهای مؤمنان و گروه

خدمات اماکن مذهبی )مساجد و بقاع متبّرکه( تأکید دارد. وی پرسش اصلی 
کند: آیا برای قطع زنجیره شیوع کرونا، سیاست پژوهش را اینگونه مطرو می

بازاریابی اجتماعی  بسااااااتن اماکن مذهبی و بقاع متبّرکه درجهت یک برنامه
انجام شااده اساات؟ وی  های آن، و ابزارهای اجرای ساایاسااتسااالمت، آمیخته

آن دهد و پاساا  به این سااؤال را با ارائه رارروآ مفهومی پژوهش ادامه می
را از جنبه هدف بازاریابی اجتماعی سااااااالمت، آمیخته هشااااااتگانه بازاریابی 

گذاری ساااالمت برای اماکن مذهبی و اجتماعی ساااالمت و ابزارهای سااایاسااات
یل می قاع متبّرکه تحل ند. عضااااااو هیئتب مام صااااااادق علمی داک گاه ا نشاااااا

الم، با تحلیل علمیعلیه و اساااتخراو مفاهیم  ، اساااتدَلل های پژوهشااایالساااّ
سندگان مختلف ستاد ملّ ، متعدد از نوی ی مبارزه با کرونا را در زمینه سیاست 

که صااحیح ندانسااته و این ساایاساات را بدون اثربخشاای و تعطیلی بقاع متبرّ 
تأکید ویژه  این مهمّ  دربارهفی کرده اساااااات. این مقاله در واقع ناکارآمد معرّ 

ی بل ه جنبه روحان ،داشته است که بهداشت و سالمت صرفًا جسمانی نیست
 .نیز دارد که با تعطیلی بقاع متبّرکه به حاشیه رفته است

 كی: سه كردار با یو ژنوم افكار عموم برالیشوك نئول كال،ینیكل استیس( 1 
 داریپد
از  ار  د مجید امامی، سه كردار مرتبط با بحران کرونااین یادداشت دکتر سیّ در 

در رارروآ برداشااااتی آزاد از نظریات معاصاااار  ،ها و ساااااختارهاسااااوی دولت
 با بیان ساااااااه ،میشل فوكونخست،  .بازخوانی کرده است ،فرهنگ و ارتباطات
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 اب كه مدرن پزشكی درگر محاسبه و سیاساااای، بهنجارساز «نگاه» موضااااع برای
از  با سخن «عبور از خط»یابد. دوم، ارنست یونگر در می استقرار كلینیک دتولّ 

 گذری باشااد به یقین، یقینی تواند مرزِ نهیلیساامی با زبان بحران كه البته می
  نقش هال که از كه تنها راه نجات عالم و آدم اساااااات. سااااااوم، اسااااااتوارت

ریجیب پدیدهگیری شااا ل ای دررساااانه فرهنگ و ایدئولوژی  و بریتانیا در ب 
 در یژهبو  ،آن از ناشاااای اخالقیهای هراس پذیرش در عام عرفبندی مفصاااال
های بحران توانمی رگونه كه این و بود گفته سااااخن بحران زمانه و زمینه
 کرد. كتمان را بحرانهای سررشمه و مهار را واقعی

نویسد، حال و ادامه میدر ، المّس لاعلیهعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق 
بهترین فرصااات برای باز نمایاندن این  ،شاااده این روزهای جهانهوای پزشاااكی

های شناختی، روانی و زیستی اوریواسطه فنّ  هفرضیه است كه نظام قدرت ب
تی جوامع و رفتارها و بافتار شااخصاایّ  ،هاشااود و خصاالتبر ایهان ما ریره می

ادامه دهد. ررا نتوان بحران را  «خود»كاود تا بتواند به های هموند را میگروه
 مدرن مصادره كرد؟ ناپایدارِ  اورِی برای بقای علم و فنّ 

 یاجتماع  تی  از واقع تی  ثیح و اعاده کرونا( 11
رسااد بحران نویسااد: به نظر میصاابوریان در یادداشاات خود میمحساان دکتر 
که به نام کرونا عالم بشری را گرفتار کرده است، هر دو بعد عالی و گیری عالم

های بعد دانی او در قالب واقعیت .دانی انسااان را به واکنش واداشااته اساات
ملموس اجتماااعی، نظیر احت ااار مااایحتاااو مردم، هجوم برای خریااد و رواو 

ی د عال اما بع؛ بازارهای ثانویه و سیاه برای فروش لوازم ضرور بهداشتی است
دانشااااااجویان علوم اجتماعی و در  توّجهکه باید بیش از بعد دانی آن، مورد 

هااای ت کنشپردازی، تبلیغ و تقویاات قرار گیرد، اهمیااّ دسااااااتور کااار نظریااه
بضاااعت، دیده، کمک به اقشااار کمالمنفعه )نظیر کمک به مشااا ل آساایبعام
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تانکمک به راه ندازی بیمارساااااا ّق ا های کمک ت، اهدایهای صااااااحرایی و مو
آ قم های ایثارگرایانه جهادی )نظیر حرکت طاّل بهداشااااتی و نظائر آن(، حرکت

ها و مراکز درمانی، و شهرهای دیگر برای کمک به امور بهداشتی در بیمارستان
های مجازی )نظیر عفونی کردن اماکن عمومی، تجهیز اموات( و پویش ضاااااادّ 

ر این حوزه از سااوی فّعاَلن پویش در خانه بمانیم و تولید محتوای گسااترده د
هایی های اجتماعی موجد بیماری( و حرکتفضای مجازی به منظور ترک عادت

یک علم هنجاری  به مثابه –نظیر آن است. اگر ی ی از اهداف علوم اجتماعی 
تر خودشااناساای انسااان و بازتعریف انسااان برای انسااانی –و نه صاارفًا توصاایفی 

ای اسااااات که علوم اجتماعی باید از طهشااااادن جامعه باشاااااد، اینجا همان نق
 ت کند.های اجتماعی عالی اعاده حیثیّ تواقعیّ 

 یاریاخت نهیقرنط یو ناکام تی  هو  مسئله( 11
بدون قهر و اجبار  ت کامل قرنطینه اختیاریدکتر محمد سلیمانی، عدم موفقیّ 

سان ،دولت را این وی بر . داندکشور ما میبویژه ها و در سبک زندگی مدرن ان
ت انسااااااان اساااااات و کنندگی جزئی َلینفک از هویّ باور اساااااات که مصاااااارف
نویسااانده این . دهدت را نمیعماًل اجازه بروز این هویّ  ،محصاااورشااادن در خانه

کنندگی ما ت مصاااااارفجزئی از هویّ کند که در ادامه اشاااااااره می یادداشاااااات،
 ؛با قرنطینه اختیاری در تعارض استکه وابستگی به صنعت تفریحات است 

های تفریحی و حضاااور در جامعه و م ان ،برداری از این صااانعتزیرا َلزمه بهره
ت ها، هویّ گردشااااگری اساااات. وی در ادامه نوشااااتار خود به مسااااافرت تهرانی

شاره کرده و همچنین رهارشنبهایرانی کسانی که در خانه مانده سوری را اند ا
 د.کندرباره آن ارائه میتوضیحاتی و شمارد تی بر مییک نماد هویّ مثابه  به

 حوزه بهداشت یفرهنگ  یگذاراستیدر بات س یهفتم: مطلب دروازه( 12
 «نم ی»دروازه در این یادداشت بین قصه شیرین هفت ،همایوندهادی محمّ 
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های دکتر ت با ساایاسااتبساایار عالقه داشااته اسااکه در دوران کودکی به آن 
طور  کند و همانارتباط برقرار می، وزیر محترم بهداشاات در این روزها «نم ی»

درآ دروازه را به خوبی بسااته بود و  ول از  6که دخترک قصااه کودکی ایشااان 
های دکتر درآ هفتم وارد شاااهر شاااده بود، عالوه بر تمجید عمده سااایاسااات

 کههای حرم و بقاع متبرّ نم ی، به سااایاسااات هفتم وی که همانا بساااتن درآ
مثل  ،های حرمکند که بسااته شاادن درآکند و ایعان میاساات نقدی وارد می

 تروی  ول است ،هاشدن درآگشوده
ت کرونا و پحرم یل یتعط استیس نقد( 13  اصتح آن یبرا یشنهادیها به عل 

داند و بر های الهی میتدر این یادداشااات، دکتر ابراهیم خانی، عقل را از حجّ 
 گذاریسایاساتدر ت پزشا ی ت، فقط عقالنیّ این باور اسات که در این وضاعیّ 

ها نسبت به این مسئله کافی نیست. وی بر این باور است که برخی از م ان
 ،آیندجزو شااااااعائر دینی هسااااااتند و نماد حیات دین به شاااااامار می ،و اعمال

 ت پزشاا ِی ت یک جامعه اساات. وی در کنار عقالنیّ یّ همچون پررم که نماد ملّ 
یّ  عائر ت احمبنی بر عدم وجود ازدحام و شاااااالو ی، عقالن به شاااااا ترام دائمی 

علمی دانشااگاه امام صااادق عضااو هیئت. کندبنیادین یک جامعه را مطرو می
ت با ی دیگر در تعارض کند که این دو عقالنیّ ادامه اشااااره می در المالساااّ هیعل
لذا جمع آنن یاتِی و میها مم ن بوده یسااااااتند؛  با راه ار عمل نام ثبت توان 

می از افراد بومی را بااه زیااارت تعااداد کَ  ،ناینترنتی و کمااک گرفتن از خااادمی
زشاااا ی مبتنی بر عدم ازدحام حف  ت پصااااورت هم عقالنیّ  دعوت کرد. در این

 ت حف  شعائر اسالمی.عقالنیّ هم شود و می

 طانیکرونا و حزت ش روسیو ( 14
تواند ساارنخی مند هسااتید این یادداشاات میاگر به ارتباط جن و کرونا عالقه

اتی در زمینه هم اری شاااایاطین نخبگانی و طرو فرضاااایّ برای بسااااط مطالعات 
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همایون یادداشاااات خود را با محّمدهادی اهلل باشااااد. ان  و جن در برابر حزآ
فاوت مام شااااااروع میت عاِلم و ا به مفاهیم و های علم  کند و سااااااپ  پلی 

 (العالی مّد ظله) ایموضوعات راهگشای حضرت امام )ره( و حضرت امام خامنه
ایم. وی این وفور شاهد آن بودهر طول زعامت و رهبری ایشان به زند که دمی

موضاااااوع با  ،م در روز عید مبعث امسااااااالرهبری معّظ  را از بیانات اندیشااااااه
هم اری شااااایاطین ان  و جن در مقابله با انبیاء الهی اخذ کرده اسااااات و از 

بندی ت و ظرافت بیشااتری رارروآخواهد تا مساائله را با دقّ خواص بصاایر می
 همچین در نشر آن به مردم جانب احتیاط را رعایت کنند.؛ کرده و بپرورانند
بخشاااد که را انساااجام می مدیریت و حکمرانیهای اندیشاااه، بخش س   وم

ادثه کرونا را تحلیل اوری و ساااازمانی حای از ابعاد حقوقی، راهبردی، فنّ گوشاااه
راه شااما یادداشاات هم 8کند. در این بخش با دو مقاله علمی پژوهشاای و می

 خواهیم بود:

در انطباق با  نیقوان یسنج  تی  ظرف و یارتقاء ستمت معنو( 15
 کتن ستمت در مقابله با کرونا استیس

به بعد معنویت و روان را  توّجهزاده اردبیلی در مقاله خود خانم دکتر عظیم
کیفی، به دنبال پاس   - وی با روش استقرایی .داندضامن سالمت جسم می

های کالن ساااالمت، ( انطباق قوانین با سااایاسااات5 اسااات: هاپرساااشاین به 
 به توّجه و معنوی ( سااااالمت1ابال ی مقام معّظم رهبری، ره میزان اساااات؟ 

 ( ره9 دارد؟ کرونا بویژه ها،بیماری با مقابله در یتأثیر ره دینی، رفتارهای
دانشیار پردی  دارد؟  وجود معنوی بهزیستی و معنوی سالمت میان ایرابطه

  ،بر این باور اساات که سااالمت انسااان المالسااّ علیهخواهران دانشااگاه امام صااادق 
اجتماعی اساات. اگر  و روحی جساامی، معنوی، سااالمت هایگونه همه شااامل

و  مندیالهی باشد، انسان را به مرحله رضایت رضایت عمل رد انسان، براساس
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 ای، باعث علممؤّلفه هر از بهتر ساااالمتی این دهد.می مندی ساااوقساااعادت
 کرد. حذف را دل نباید ای،سالمتی رنین در شود.می توّکل و خشیت حقیقی،

مه می ظامنویسااااااد: در آموزهوی در ادا گاه ن یک ن به های دینی، از  مند، 
سالمت انسان نگریسته شده است. بر این اساس، توّجه به بعد معنوّیت و 

های قرآن کریم و بسااایاری از کتاآروان، ضاااامن ساااالمت جسااام خواهد بود. 
مرجع تبیین این نگرش  ،البال ه و صااحیفه سااّجادیهارزشاامند دینی مانند نهج

عد از اندک عاتهستند. اطاّل    مورد و واحد جامع، تعریف نبود انسان، معنوی ب 
عد جن  و ماهّیت بودن نامشخم معنوی، سالمت قبول  و انسان، معنوی ب 
عد نبودنلم  قابل   افتراق نبود و ها،زمان همه در همگان، برای معنوی ب 
  هایاز رالش اخالقی، و مذهبی ساااااالمت با معنوی ساااااالمت میان دقیق
های ظرفّیت مجموعه بر مشااااتمل) نفسااااانی سااااالمت بعد بحث در ورپیش

 از میان این ابعاد و همچنین بعد .جسااامانی و معنوی اسااات بعد انساااانی(،
عد انسان؛ وجودی بعد مثابه رهاراجتماعی، به  بعد و روانی  زا فراتر معنوی، ب 
  تعریف قابل انساااان برای الهی دیدگاه از ابعاد این و گرفته قرار هاآن همه

  فرد آن، از باَلتر و اسااات فردی مسااائولّیت فقط ساااالمت، از اسااات. حفاظت
 به مثابه سالمت، نظام. باشد زندگی هایموقّعیت در سالمت، خالق تواندمی
منصااااافانه، و  مالی تأمین و گوییپاسااااا  هدف براسااااااس اجتماعی، نظام

  براساس نه و نیاز، براساس سالمت، خدمات از مردم مندیبهره برای همچنین،
 کند.می نقش ایفای مالی، توان

 روسیپرخطر در انتقال و  یرفتارها یانگارو ضرورت جرم یمبان( 16
 ریواگ یهایماریب

نویسد: از آنجا که با پژوهشی خود می علمی منش در مقالهدکتر جعفر صادق
یان مدیریت بهداشاااااات و سااااااالمت جامعه، ، متولّ 51شاااااایوع بیماری کووید 
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تدابیری را برای پیشاااااگیری از ابتال و انتقال این بیماری اندیشااااایده و پ  از 
ی به این تدابیر مواجه شاااادند، در توّجهرسااااانی عمومی با مواردی از بیاطالع

و با تصاااامیم نهادهای تقنینی و گاهی اجرایی، ضاااامانت کشااااورهای مختلف 
بینی و اعمال ف از این تدابیر پیشاجراهای حقوقی و ا لب کیفری برای تخلّ 

: کندالم در ادامه بیان میالّس علمی دانشگاه امام صادق علیهشد. عضو هیئت
گونه مداخله در رفتارهای شااااهروندان  از آنجا که در نظام ف ری اسااااالمی هر

بودن در موارد جواز، لیه و کمینهت اوّ مداخله کیفری، به دلیل ممنوعیّ یژه بو 
ور آت و جواز مبنایی و ثانیًا نیازمند توجیه الزامًَل نیازمند کسااااب مشااااروعیّ اوّ 

انگاری های نظری و عملی برای جرمعملی اساااااات، باید به دنبال یافتن پایه
تأمین سااالمت بود تا ضاامن ی بهداشاات و بازدارنده رفتارهای پرخطر در حوزه

جلوگیری از مداخالت خودساااارانه و نابسااااامان در زندگی مردم، راه برای اعمال 
خطرات جانی و  توّجهشااده باز کرد و از تدابیر مورد اشاااره به صااورت تضاامین

صدمه به سالمت مردم پیشگیری شود. وی این پژوهش را به شیوه اسنادی 
ام ای انجو مراجعه به منابع کتابخانه تحلیلی -و کاربردی، با روش توصاااااایفی 

انگاری پیشاااااگیرانه در بسااااایاری از ًَل جرماوّ  ،های آنیافته بر اسااااااسداده و 
ت و سااااالمت در همه کشااااورها و از آن جمله ویژه حوزه امنیّ ب ،های مهمّ حوزه

های ها از ارزشت جساامانی آنکشااور ما سااابقه دارد، ثانیًا جان مردم و تمامیّ 
ها بر اساااااس مبانی مختلف هسااااتند که پیشااااگیری از صاااادمه به آنی مهمّ 

های تتوجیه کننده مداخله کیفری، دارای توجیه نظری و بر اساااااااس واقعیّ 
یاد بیماری و مرگ میر ناشاااااای از ابتال به  و میدانی جامعه ما یعنی موارد ز

ار رفت های واگیر و موارد فراوان انتقال ویروس مرگبار به دیگران در اثربیماری
شگیرانه  شن برای اعمال تدابیر پی ضمانت کیفری کافی و رو پرخطر و نیز نبود 

نویسااااانده . از ابتال و انتقال ویروس های خطرناک، دارای توجیه عملی اسااااات
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بل ه بر اساااس  ،های نظری و مبنایی خود اکتفا ن رده اسااتصاارفًا به بررساای
ی رفتارهای پرخطر انگاری برخ های پژوهش، پیشاانهادهای مشااخم جرمیافته

نوی  قانونی را ارائه های واگیر در قالب یک نمونه پیشدر انتقال بیماری
گیرندگان گذاران و تصاااااامیمتواند رراغ راهی برای قانوناساااااات که می کرده

 .نهادهای تقنینی و قضایی کشور باشد

 یبرخوردهاپیشگیری از کرونا و مسائل اجتماعی از  یحقوق  یل یت ل( 17
 جمعی

نا و  54دمهدی  مامی در دکتر محّم  ند به بررساااااای مساااااائله اجتماعی کرو ب
 بودنزیساااااتی وی ابتدا از احتمال . پردازدهای حقوقی مرتبط با آن میتحلیل

نا و موفّ  یّ ویروس کرو که بحرانق به ت کشااااااورهایی  های بیماری را قباًل تجر
ار اسااتادیگوید. یاند مق بودهاند و اکنون در کنترل ویروس کرونا نیز موفّ کرده

ّس علیهدانش ده حقوق دانشگاه امام صادق  بینی مجموعه آثار بر عدم پیش ،المال
لی کشور در ابتدای شیوع این های متوّ زای  یرپزش ی از سوی مجموعهبحران

های اقتصااااادی و اجتماعی به بحران توّجهدارد و لزوم  تأکید ویروس در ایران
کند. وی از دعوت ناآگاهانه برخی از کرونا طرو میی مبارزه با را برای ساااتاد ملّ 

کند و بر های اجتماعی، فردی و جمعی انتقاد مینهادهای رساااااامی به مقابله
هااای مقطعی و موجااب خشااااااوناات ،این باااور اسااااااات کااه اینگونااه اقاادامااات

  ،قانون طبقنویسااااااد: وی در ادامه میشااااااود. های طوَلنی مدت میتیهنیّ 
 یحقوق قاااانون توانااادینم ی،ردولت ی  ایااا یلت اعم از مقاااام دو  ی؛کسااااااهیچ

، حّق  نیا. کند قیتعل ای محدود راها وآمد آنرفت شااااهروندان را از جمله حّق 
شده  نیتضم ی،ودوم قانون اساسستیو اصل ب ستمیطبق اصل سوم، اصل ب

  قانون( 91) اصاال طبق العادهفوق تیّ وضااع جادیا با صاارفاً ساافر را  حّق  ؛اساات
 نیبد .کرد محدود ای درآورد قیتعل به نهم اصل طبق و موقتاً  توانیم یاساس
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 یدر روزها ،یاساااااالم یکردن مجل  شاااااورالیتعط ،رسااااادیم نظره ب بیترت
 ی،اساس قانون ششم اصل اعمال و یبه نشان دادن اراده ملّ  ازیکه ن یسخت 
امر  ،یو جلسااااااات مجاز یرفع بحران کرونا بوده، با وجود ام انات ارتباط  یبرا

 تیاز عدم رعا یناشاا تیّ مساائول از یبخشاا. وی در پایان، نبوده اساات یدرساات 
 داند.میبر عهده دولت را قانون 

 یو حقوق عموم ییکرونا تی  وضع دولت،( 18
 معموَلً  ،همه كشااااااورها قوانینمعتقد اساااااات در  نظیفطحان  یهاد دكتر

ب متناس هاكه دولتشودبینی میپیش یاضطرار وضعّیت مثابهبه  وضعّیتی
 و کنندمیبهتر كشااور اسااتفاده  مدیریتاداره و  یبا سااطح اضااطرار، از آن برا

متفاوت  یعاد وضاایّعتبا قواعد شاارایط  ایناساات كه قواعد حاكم در طبیعی
ست ضیّعت اینررا كه  ،ا ضائات خاّص و صول، قواعد، اوصاف و اقت خود را  ، ا
، 91اصااال  اصاااولی نظیردر  نیزایران  اسااااسااایاقانون  ایشااااناز نظر . طلبدمی

اوضاااااااع در  یبهبود یمجل  برا تصااااااویبرا با ها محدودِیتاز  برخیاعمال 
  حقوقیتوان گفت نظام شاااناخته اسااات؛ لذا می رسااامّیترنین شااارایطی به 

عضاااااو  . فلت ننموده اسااااات هاییوضاااااعّیت رنین بینیپیشاز  نیزایران 
 رنینباور اساااات در  اینبر  المالسااااّ علمی دانشااااگاه امام صااااادق علیههیئت
  هایصااااااالحّیتدولت از  پذیرند کهنمی تقریبًا هیچ ک  ییكرونا یروزها

صااااورت،  ایناوضاااااع اسااااتفاده نكند كه در  یبهبود یخود برا محدودکنندگی
و  روحی حتیو  جساامیبحث سااالمت  یررا كه پا شااود،می یكارهم به كممتّ 

  وظایفاز  یتعددم یهاخصااااوص، مثال ایناساااات و در  میانمردم در  روانی
 دارد تأکیدنكته  اینبر  نهایتدر  یو .کندمیرا یكر  شاارایطی رنیندولت در 
را ر ،مردم بهره ببرد یبه نفع مردم و برا یقواعد رنیناز وضااع  بایدكه دولت 

  روحیو  جسمی همچنینو  اجتماعیو  یكه سالمت و بهداشت عمومی، فرد
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قانون  هایظرفّیتع از مند به اطاّل عالقه اگر .اساااااات عمومی حّق  یکمردم، 
 همچنینافراد و  عمومیمثل كرونا، حقوق  هاییوضااایعّیت بارهدر  اسااااسااای
به  توانیدمیمطلب  این، با مطالعه هساااتید مواقعی رنیندولت در  وظایف
 .کنید پیداموارد دست  ایندر  ییهاپاس 

 نینو  یمقابله با کرونا در عصر حکمران سازمان  ( 11
تی برای انجام هر دکتر محمدرضا عطاردی، یادداشت خود را از ساختارهای سنّ 

های مدرن از امر جمعی شروع و بعد به دلیل شهرنشینی و پدیدارشدن دولت
بروکراتیک  یآورد که در ساااختارهامراتبی سااخن به میان میساالسااله ساااِزکار

 کند.نین گرفتار میو به قول وبر، جامعه را در قف  آه رساندهخود را به ظهور 
ت بهداشاات، سااازمان هالل احمر، سااازمان پدافند  یرعامل و سااازمان ار وی وز 

داند که قباًل به تنهایی کارآمد هایی بروکراتیک میمدیریت بحران را سااااازمان
نهاد های خصوصی و مردمولی اکنون به دلیل حجم باَلی نیازها، سازمان ،بوده

 .طلبندمی و هم اری را به یاری
ای از ورود سااایر بازیگران به صااحنه، ح مرانی نوین را شاا ل داده و شااب ه

اسااااااتادیار گروه دولتی بازیگران به دنبال حل معضااااااالت اجتماعی هسااااااتند. 
ّس علیهدانشگاه امام صادق  ا ای نیز بشب ه ساِزکارکند که در ادامه اشاره می المال

مراتبی را کمرنگ کرده ساالسااله ساااِزکارهای تمشاا التی روبرو بوده و حتی قوّ 
شااااااب ه ، ساااااااِزکارهای هر دو تها و قوّ تمندی از مزیّ وی برای بهره. اساااااات
سله شنهاد میها مراتبسل ازی ساحی راهبرد ی پاررهه به دنبال طرّ کند کرا پی
ی مبارزه با نقدی به ستاد ملّ  ،از این روزنه ،. در پایاناستق اهداف برای تحقّ 

راتب مو بر این باور است که ساختار آن باید از ساختار سلسله کرونا وارد کرده
ها را ها و ضعفرالش و مند گرددت بهرهتا از هر دو مزیّ  ت کندها تبعیّ شب ه

 به حداقل برساند.
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 یعموم یگذاریمشخط   یزدگ پزشک (21
تر اساااااات؛ وی در ابتدای در این میان، نقدهای دکتر میثم لطیفی کمی بّرنده
داند و از ی مبارزه با کرونا مییادداشاااااات، خود را تابع دسااااااتورات سااااااتاد ملّ 

. دانشاایار دانشااگاه امام صااادق کندر میرزمندگان فداکار عرصااه پزشاا ی تشاا ّ 
بیند و به همین دلیل نقدهایی را به ، مساااااائله کرونا را رندبعدی میالسااااااالمعلیه

بعدی دیدن ی بر تککند. وگذاری کشور مطرو میمشیقصد اعتالی نظام خط
ی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشات، مسائله مسائله کرونا و اساتقرار ساتاد ملّ 

، عدم دستور کارگذاری المالّس علیهمبیت تعطیلی مساجد و ام ان متبّرکه، حرم اهل
سااخنگوی وزارت بهداشاات  هاییهبیانصااحیح، بحث درباره قرنطینه شااهرها، 

برنامگی در سااانتی، بی ی وزارت به طّب توّجهس قم، بینسااابت به شاااهر مقدّ 
ی بااه شااااااعور مردم در توّجهتاادفین اموات در ابتاادای شاااااایوع بیماااری، بی

ی دارد. وی در ادامه یادداشاات، به این جمله کلیدی نقد جدّ  ،هاگیریتصاامیم
ها به آن ،ها به ص  ورت راهبردی بررس  ی نش  دنداگر موض  وع»کند که اشاااره می

ت باید مدیری ،نگرد و قهرًا به جای مدیریت راهبردی آیندهشونب ران تبدیل می
حال کار قرار دهیدراهبردی  ته خود . «نگر را در دس      تور  یان نوشاااااا پا وی در 

شمارد که برای این روزهای کارکردهای فراوان مساجد و اماکن زیارتی را بر می
 گشا هستند.کرونایی راه

 نرم آموزش و نخبگان یفناور یکمرانکرونا، ح گانهسه( 21
های نوین ح مرانی اوریپور، بر این باور است که در سایه فنّ دکتر مهدی حمزه

وی . گذاردپا به عرصاااه وجود می ،ای و اعتمادساااازمطلوآ، ح مرانی شااایشاااه
ست شور زده ا کرونا فرصتی گوید: و می سپ  پلی به ح مرانی آموزش در ک

های مختلف فراهم کرده آموزشاااای به شاااایوههای نرم اوریرا برای رزمایش فنّ 
تبدیل به  ،ل برای آموزش حضااوری اسااتنوعی م مّ که آموزش مجازی . اساات
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توسعه عدالت جهت ضرورت دارد در  لذا ؛آموزش اصلی این روزها شده است
 گذاران و نخبگان صورت گیرد.های َلزم از سوی سیاستافزاییهم ،آموزشی

 کرونا رساختارمند  یغ مسئلهنرم   یسازمدل( 22
پور در یادداشاااااات دوم خود، از دانش تحقیق در عملیات به دکتر مهدی حمزه

کند که فی مینگرد، وی کرونا را یک َاَبرمسااااائله  یرسااااااختارمند معرّ کرونا می
نهضت تحقیق در عملیات سخت که مت ی بر قواعد کّمی و ریاضی است به 

مدلی نیازمند  ،ه مسااائله کروناآن نیسااات. سااااختاردهی ب تنهایی قادر به حلّ 
ال را برای و بازیگران فعّ  نفعانهمه یی ،اساات که به صااورت کیفیمشااارکتی 

قدام او به  کند تا به فهم مشترک درباره مسئله کرونا رسیدهآن درگیر می حلّ 
ضو هیئتدست یابند. توافقی  صادق  علمیع شگاه امام   در ادامه الساالمعلیهدان
های تحقیق در عملیات سخت نیز  افل ته نباید از مزیّ کند که البتّ اشاره می

های سخت و نرم نیز سودمند است. وی کرونا شد و استفاده ترکیبی از روش
برداری از م اتب تحقیق در عملیات نرم به سااااازی و بهرهرا فرصااااتی برای مدل

 داند.گیری میمنظور تصمیم

 وکارها در مواجهه با مسئله کروناکسبها و تهدیدهای ( فرصت23
وکارها را نیز با این روزها که رتر کرونا بر جهان و ایران سایه انداخته و کسب

هایی مواجه ساااااخته اساااات؛ از تبدیل تهدید به فرصاااات از تها و مزیّ رالش
اسد در این یادداشت شنویم. رضا بنیو اندیشمندان زیاد می مسئوَلنزبان 

ا وکارهکند که کسااببیان می اینگونهز تعریف فرصاات و تهدید تأمل خود را ا
ند و  همواره در طول ررخه حیات خود در معرض فرصاااااات و تهدید هساااااات

ّی  بل موفق قا ّجهت  به کسااااااب تو یدها  یل تهد بد قًا در همین ت فا کارها ات و
وکارها و اقتصاااااد هاساااات. وی در ادامه کرونا را برای برخی از کساااابفرصاااات
داند. برای مثال، برای زا میوکارها تهدیدآفرین و برای برخی از کساااابفرصاااات
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وکارهای فضااای مجازی، و عمده کسااب و مجازیبرخط وکارهای آموزش کسااب
ّس وکارهای مکسب شاک و ن صنعت پو جی ارتبط با برخی از تجهیزات پزش ی، 
مدت بوده بلند ،هاتهایی حاصاال شااده اساات که مم ن اساات این مزیّ تمزیّ 

ی و جهانی قابل تحلیل تی و گذرا باشاااند و در ساااطوو مختلف ملّ یا این ه موقّ 
به برخی از موردهای فرصاااااات یادداشاااااات خود  یان  پا ند. وی در  زا و باشاااااا

نددر شاااااارایط کنونی اشاااااااره میآفرین تهدید تأکید می ک که توان و  ند  ک
 ؛هاستها و رفع ضعفتها حاصل انباشت بلندمدت قوّ برداری از فرصتبهره

نیساات که  این معنااما لزومًا به  ،شااوندها سااریع ظاهر میزیرا هررند فرصاات
 خلق کرد. هاآنبرداری از هایی را نیز برای بهرهتتوان به سرعت قوّ می

 !از غیب رسید ( شاهد24
آیا »کند: یقه مهدوی کنی، یادداشااات خود را با این ساااؤال آ از میدکتر صااادّ 

ت مسااافرت و خروو از های ممنوعیّ رواساات که مردم را به پذیرش محدودّیت
توان با پند و اندرز آزادی را از آنان سااااتاند یا تنها و تنها می و خانه وادار کرد

وی در پاسااا  به « ها تن دهند؟تا خود به این محدودّیت آنان را تشاااویق کرد
: نویساادپردازد و در ادامه میاین سااؤال به تشااریح و تبیین اجبار و اختیار می

رسااد امروز کساای به بهانه حف  آزادی، بر این باور باشااد که نباید به نظر نمی
نا دمانع رفت به ابتالی ویروس منحوس کرو مد افراد مبتال و مشاااااا وک  ر وآ

، ویروس المالسااّ علیهعلمی دانشااگاه امام صااادق سااطح جامعه شااد. عضااو هیئت
هدی از  یب می نا را شااااااا یده کرو ّم ناد تأ به  ما را  که یهن  ند  باره دا ل در

های دینی بعضااًا همان گوید: محدودّیتدارد و میمی های دینی وامحدودّیت
، اما خالِق اساات« مم ن»ها برای انسااان خوشااایندهایی اساات که ارت اآ آن

آساااایبی برای انسااااان و برای جامعه معّرفی کرده و مثابه  ها را بهآن ،انسااااان
کند که اقناع ندانسااته اساات. وی در پایان یادداشاات خود اشاااره می« مجاز»
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شینی مردم در مسائل فردی و اجتماعی  شد، ره  یر آن-پی حتی  -ره دینی با
ها با مانع همراهی آن اگر با اعمال اجبار و ممنوعّیت شاااااادید هم باشااااااد،

 طلبان خواهد شد.فرصت
به  ،یادداشاااااات 1مقاله علمی پژوهشاااااای و  5این کتاآ در بخش رهارم 

 :پرداختخواهد  رسانه و ارتباطاتدر زمینه  آزمون کروناهای د د ه

 ب ران کرونا یارتباط -یخبر لیت ل( 25
ارتباطی -خبریدکتر حسااان بشااایر در مقاله علمی پژوهشااای خود، برای تحلیل 

تن از اسااااااتادان و  94عمیق و کیفی را با های نیمهبحران کرونا، مصاااااااحبه
گزاره  564به ثمر رسااانده اساات و با اسااتفاده از تحلیل مضاامون،  نظرانصاااحب
محور تفصااایلی مضااامون را برای تحلیل  591مضااامون اسااااسااای و  19مهّم با 
شاااناسااای تاد جامعهاساااشاااناساااایی کرده اسااات.  ،ارتباطی بحران کرونا -خبری

المعلیهدانشااااااگاه امام صااااااادق  المللارتباطات بین بر این باور اساااااات که  السااااااّ
ی کروناویرس یک بحران اساات و گسااترش آن در سااطح جهان یک بحران جدّ 

المللی را ایجاد کرده اسااااات که تأثیر آن در جوامع جهانی در حال حاضااااار بین
مان است تا از آن تصویر قابل تشخیم یا ارزیابی نیست و نیازمند گذشت ز 

کند که در ایران نیز کروناویروس روشنی داشته باشیم. وی در ادامه اشاره می
نوعی از بحران را ایجاد کرده اساااات که آثار آن در آینده قابل ارزیابی بیشااااتر 

نظران ارتباطات در رابطه با این های اسااتادان و صاااحباساات؛ اما تحلیل نگاه
 ارتباطی روشن کند.-اه به این بحران را از جنبه خبریتواند نوع نگبحران می

علمی دانشااا ده معارف اساااالمی و فرهنگ و ارتباطات، نتایج عضاااو هیئت
کنااد: برخی از نتااایج هااا را اینگونااه بیااان میحاااصااااااال از تحلیاال مصااااااااحبااه

های ارتباطی در این زمینه اساااات. شاااایوه ع و تعّدد دیدگاهدهنده تنوّ  نشااااان
مردم، -هارسااانه-های بیگانه، تعامل دولترسااانی، مدیریت اخبار، رسااانهاّطالع



  ۳7گفتارشیپ

سااالمت اجتماعی و روانی، شااایعه و اخبار جعلی، اعتمادسااازی، کروناهراساای، 
از  بخشی ای، تنهاای، همبستگی اجتماعی و هم اری رسانهت رسانهمسئولیّ 

اند. وی در ادامه بر اساس مفاهیمی است که از نظر ارتباطی مورد توّجه بوده
پردازد و باَلترین حوزه ها میهای تجّمعی آنبه تحلیل حوزه ،فراوانی مضامین

ای، رسااانی، سااواد رسااانهالعاّط »تجّمعی را مربوط به سااه مضاامون اساااساای: 
موقع و بصاااحیح، شاااّفاف،  رساااانیداند. اطالعمی« ساااالمت اجتماعی و روانی

سواد رسانهفهترین مؤلّ جامع، از مهم ست.  ای نیز های مربوط به این تحلیل ا
ای، اهمّیت بساازائی در این زمینه دارد. با فهم و افزایش مهارت سااواد رسااانه

 جامعه یکه اف ار عموم ها، اخبار منفی، کروناهراسی و  یرهبسیاری از شایعه
قابل شناخت است. سالمت اجتماعی و روانی نیز  هد،درا تحت تأثیر قرار می

ت ی ی از مضاااامین اسااااسااای در دوره بحران اسااات. مردم باید احسااااس امنیّ 
یّ  ند. امن به شاااااادّ کن کاهش خطرات بحران  تأثیرگذار ت روحی و روانی در  ت 

های های بیگانه و معاند از همان لحظهاست. به همین دلیل است که رسانه
کنند که بحران روحی و روانی تالش کردند و می ،کروناویروسلیه شناسایی اوّ 

 در جامعه ایران افزایش و ادامه یابد.

 ییدر بازنما رانیا یاستم یمطبوعات جمهور یگفتمان مواجهه( 26
 ؟یماریب ایب ران «: کرونا» دهیپد

خبر  یروزها نیدر آ از نویسااااااد: دکتر احمد توانایی، در یادداشاااااات خود می
موجود در مواجهه  یهاکه اکثر گفتمان یط یو در شاااارا رانیکرونا در ا وعیشاااا
 لیو تشااّتت در تحل یساار درگم ط،یافراط، تفر  یآن، درار نوع  ییو بازنما هیاّول

برآمده از   ردیرو  م،یهساات یشاایپر گفتمان یاند و شاااهد نوع شااده ریو تفساا
 ینگفتما یاهویاز ه یریپذریثأ فارغ از ت ،یلعال اانقالآ، مّد ظّله یگفتمان رهبر

در تراز  ده،یپد نیاسااااات که ظهور ا یابه گونه ،یو خارج  یحاکم؛ اعم از داخل 
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 دارد به تیّ قلمداد شااااده اساااات که قابل ییو بال دی، تهدحادثه، مساااائله کی
مردم  حیصح یرفتار یالگو به مثابه  رد،یرو  نی. اتبدیل شودفرصت و نعمت 

مساائله و  نیبرخوردار اساات که ما را در گذر از ا ییباَل گاهیاز جا ئوَلن،و مساا
مرکز استادیار  در این یادداشت، خواهد داد. یاری نده،یموارد مشابه در آ گرید

گفتمانی و کیفّیت های تیروا ،المالساااااّ علیهآموزش زبان دانشاااااگاه امام صاااااادق 
یت رهبری  گذارینام نا و همچنین روا باره ویروس کرو مطبوعات کشااااااور در

 .مورد تحلیل و بررسی قرار داده استانقالآ را 

 یگذاراستیس یبرا یب ران جهان کی یها؛ فرصت11 دیکوو ( 27
 یاستم یدر جمهور یارسانه

داند که باید بر اساااااس آن ای میدکتر کمیل قیدرلو، کرونا را فرصااااتی رسااااانه
وی  .های داخلی را شااناخت و با تهدیدهای خارجی مبارزه کردو ضااعفها قّوت

جانبه و بر این باور اساااااات که هجمه به ارکان ح مرانی نظام اسااااااالمی همه
ای و خبری رسااانه موارد کرونا خّط  اّولینپ  از شااناسااایی تخریبی اساات که 

 مّلی فرهنگ، تحاکمیّ وجهۀ  تخریبگانه معارض جمهوری اسالمی الگوی سه
در َلیۀ تخریب وجهۀ  هااین رسانه. خود قرار داددر دستور کار را  اسالم و دین

و ناتوانی و ناکارآمدی گساااترده از طرو فسااااد در جمهوری اساااالمی،  ح مرانی
تصاااااویری  یبازنمای ازدر ساااااطح فرهنگ  ، وت در مواجهه با این بحرانحاکمیّ 
ی ایران در مقابل جوامع تی و دیناز جامعه سااانّ  ویژهفرهنگ بافتاده و بیعقب
تقابل همیشگی دمیدن بر از  عرصۀ دین و دینداری نیزدر و   ربیهای نمونهو 

های فهلّ ؤهای دینی به مثابه مپایه بودن فرهنگ و آموزهخرافه، علم و دین
 کردند.قات آن استفاده و متعلّ   ومت اسالمیو تخریب ح هجمهکلیدی برای 

المعلیهعلمی دانشاگاه امام صاادق عضاو هیئت بر این باور اسات که کرونا  الساّ
تواند این ای ایران ایجاد کرده اساات که میفرصااتی تاریخی در فضااای رسااانه
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هایی فرصاااااات. جانبه را به فرصاااااات تبدیل کندهای همهتهدیدها و تخریب
مدیریت همچون شاا اف در تصااویرسااازی زیبا از فرهنگ  ربی، نابسااامانی در 

های معاند و بیگانه، عدم وجود دار شاااادن اعتبار رسااااانهخدشااااه بحران  رآ،
ظرفّیت مقایسااااه نظام سااااالمت  ها در مواجهه با بحران کرونا،وحدت رویه آن

ای ههای بالقوه جامعه، فرصتت رسیدن ظرفّیتبه فعلیّ  کشور ایران با اروپا،
ها ضااارورت ود این فرصاااتپیش روی ما هساااتند. وی بر این باور اسااات با وج

گرا از جامعه زا از جامعه ایران و بروندارد که با تولید و ترویج روایت درون
 گری را کاست.خأل هنر روایت ، ربی

 یاکرونا و ضرورت سواد رسانه یبیترک جنگ( 28
دکتر محّمدرضااااااا برزویی، بر این باور اساااااات که جنگ با کرونا در ایران جنگ 

افزار دفاعی ما در برابر آن ها و جنگرساانه ترکیبی اسات که اساحله این جنگ
که جسام و بدن را  ای که به جای ایناسات؛ رساانه« ایآموزش ساواد رساانه»

ند قادات و یهن را مورد هجمه قرار می ،ترور ک دهد. وی از هراس ف ر و اعت
تا با آن سالمت روانی مردم را خدشه دار  گویدهای بیگانه میاجتماعی رسانه

شتر، تفّ ر کمتر»ت نیک  ،کنند. در این جنگ ترکیبی سات بی  ار برده ب« احسا
فضاااای  ،شاااود. وی با یکر یک داساااتان از دانشاااجوی پزشااا ی اساااترالیاییمی

 داند.به آن میهای معاند نسبت به ایران را شبیه رسانه

وی پ  از بیان حمله و هجوم دشااااامن از راهبرد دفاعی کشاااااور که همانا 
های نیاز امروز برای گوید و آن را از جنبهاساات می« ایآموزش سااواد رسااانه»

کند که مردم ایران از طریق ه میتوصاااایّ  نیز در پایان و کندمردم تشااااریح می
را « ایساااواد رساااانه» ر،های اجتماعی حاضاااهای جمعی و حتی شاااب هرساااانه

آموزش ببینند تا بتوانند اخبار درست، دقیق و منسجم مربوط به بحران کرونا 
های بیگانه و معاند نگردند و اسااااایر جنگ روانی رساااااانه ،را تشاااااخیم دهند
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 ای، مقاومت کنند.های رسانهبتوانند با شناخت کامل در مقابل این پیام

 دیجد یکرونا روسیو  یشناسارتباط( 21
های پزش ی، اقتصادی دکتر محّمدصادق نصراللهی، بر این باور است که جنبه

اما نباید د د ه ارتباطات خانوادگی، فرهنگ  ،پررنگ اساات ،و ساایاساای کرونا
دینی، ساارمایه اجتماعی و فرهنگی کشااور را از یاد برد. بر این اساااس، نگارنده 

کند. وی در ت بررسااای میدر یادداشااات پیش رو، کرونا را از منظر علم ارتباطا
کند که تمامی اکتسااااباتش حاصااال فی میمعرّ  گرجاندار ارتباطابتدا انساااان را 

معنابخش نیست. وی ویروس  ،تعامل با محیط است و بدون ارتباطات زندگی
عزل  ت و اسااااااات و موجااب  ض       د ارتب  اط  اتزیرا  ،داناادمی من وسکرونااا را 
رونا ارتباطات رهره به رهره کشده است.  ،نشینی بشر اجتماعی بالطبعگوشه

رود که اساااااتمرار زمانی را در محافل عمومی به حداقل رساااااانده و بیم آن می
دل ب نداش   تن را به یک ارزش اجتماعی و فرهنگی ارتباطفّعالّیت این ویروس، 

 شود. سازی انزوای اجتماعی در جامعه بشرینهادینه کند که منجر به
المهیعلعلمی دانشااگاه امام صااادق عضااو هیئت شااناساای ارتباطی در پیامد السااّ

ارتباطات اشاره می کند و  مستقیم و غیرمستقیم بودنکرونا به دوگانه مهّم 
که کند که مهمایعان می نا آن اساااااات  باطی کرو مد ارت یا باطات ترین پ ارت

ت م دود کرده است و  باور است که بر این مستقیم رهره به رهره را به شد 
و  ارتباطات آیینی ارتباطات رهره، ارتباطات لمس      ی، ،فردیدر ارتباط میان

باط گروهی از  طات اجتماعی را مخدوش کرده اساااااات. وی در بحث ارت با ارت
همه آورد که گروهی سااااااخن به میان میگروهی و میانهای درونآساااااایب
را رو به زوال  انیارتباطات س    ازمخود خارو کرده و همچنین نظم ها را از گروه

 اما برای ،کرونا خبر خوبی نیساات ،فوق تبرای ارتباطاهر رند اساات. کشااانده 
کننده اساااااات؛ زیرا ارتباط جمعی فرام ان بوده و با ارتباط جمعی خبری خیره
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ست. زیست مجازی، سازگار ا آموزش مجازی و رشد  ماهّیت کرونا همسان و 
هسااااااتند. وی در پایان با نگاه  اتای از این ارتباطنمونه ،مصاااااارف اینترنت

نده ناآی به کرو نه  طات انسااااااانیمی ،پژوها با ظام ارت که تضااااااعیف ن ید   ،گو
دار کرونا این نگرانی را بیشااتر می ترین تهدید کرونا اساات و دامنه ادامهمهم
 کند.

 ینینشخانه امی  در ا یارسانه-یارتباط  یکاربرد هی  وپنج توصستیب (31
 ییکرونا
ای رسااانه-ه کاربردی ارتباطیتوصاایّ  11عبدال ریم خّیامی در دو بخش به دکتر 

-ه ارتباطیکند؛ وی در پانزده توصااایّ ای اشااااره میو بهداشااات مصااارف رساااانه
ه به اوقات ها، توجّ توزیع وقت بین انواع رساااااانه ای از آرامش روحی،رساااااانه

مشاااااهده  های به دور از رسااااانه،دورهمی خلوت خود و حتی نساااال دیجیتال،
له رحم مجازی،های تلویزیونیمجموعهفیلم و  یّ  ، صاااااا ت در پرهیز از عضااااااو
های حاوی اخبار منفی و آشاااااافته، کاهش مراجعه به بیرون با رسااااااانپیام

ها، با وجود نقاط نویسااای اقالم ضاااروری خانه، رعایت حال همساااایهیادداشااات
کورک در منزل، های عایجاد تنوّ ی، دادن بیشااااتر به رسااااانه ملّ تضااااعف اهمیّ 

وکار جایگزین توّجه به دعا و نیایش، مرور سابقه گذشته خود، بررسی کسب
ساااخن به  ،های آپارتمانیه به بازیدر فضاااای مجازی و کمک به دیگران و توجّ 

 آورد.میان می
 ،ای، با ت یه بر سواد رسانهالّسالمعلیهعلمی دانشگاه امام صادق عضو هیئت 

اسااتفاده صااحیح از تلفن همراه،  ای همچون،رسااانه ما را به بهداشاات مصاارف
از رشامان در  تعفونی کردن تلفن همراه، مراقب تماشاای تلویزیون، نحوه ضادّ 

صاابحگاه عدم مراجعه  ها،ها، اسااتراحت و ورزش رشااماسااتفاده از انواع رایانه
آموزان های دانشهای ویدئویی، انجام بازیبه موبایل، رعایت اعتدال در بازی
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ه به نور کافی های حرکتی فرزندان و توجّ ه به بازیبعد از امور آموزشااااای، توجّ 
 کند.ه میتوصیّ  ،اتاق

 1مقاله و  5ن اساات تا در مزیّ  س  بک زندگیو بخش پایانی به  بخش پنجم
، عرفان یدساااتورات سااابک زندگی اساااالم هایی همچوننوشاااته ،یادداشااات

همدلی در کشااااااور، اظهار  کرونایی، خلوت عرفانی، تماشااااااای نیمه پر لیوان
شگفتی از مرشدان معنوی و مذهبی و دوگانگی نسل قدیم و جدید در برخورد 

 ، تقدیم مخاطبان فرهیخته شود:با کرونا

مواجهه با  یدر بعد ستمت برا یاستم یسبک زندگ  یهاآموزه( 31
 11 دیکوو  روسیو  وعیش

سااااااازی توان با پیادهمیداند که را تهدیدی می 51نقی، کووید دکتر امین پور
-آن را به فرصت تبدیل کرد. وی در مقاله علمی ،بخش اسالمهای حیاتآموزه

پژوهشاااااای خود، با اسااااااتناد به منابع متعدِد اسااااااالمی و متعارف، در زمینه 
روانی، اجتماعی و  را از نظر جساااااامی،این ویروس منحوس سااااااالمت، ابعاد 

آن مبارزه با  راه ارمی را کند و ساااابک زندگی اسااااالمعنوی کالبدشاااا افی می
سااالمت جساامی را مورد تأکید اسااالم  ،داند. وی با یکر شااواهد و احادیثمی

. وی با آوردبه شاااامار میابزار ت امل روو مثابه به  را دانسااااته و بدن انسااااان
صاای خود در حوزه تربیت بدنی، سااالمت روانی از نظر دانش تخصااّ  اسااتفاده از

شااناساای گرایی موجود در روانگرایی و کمالانساااناسااالم را در افقی باَلتر از 
هایی همچون ایمان، توّکل، تقوا، صبر، داند و از لسان قرآن، ویژگیمتعارف می

شااامارد. خلق را برای آن بر میداری، عفو، ا ماض و حسااانوفای به عهد، امانت
ر و د کندوی ساابک زندگی اسااالمی را صاارفًا در ساابک زندگی فردی خالصااه نمی

آیه قرآن  545ایشااان با اسااتناد به . امه به سااالمت اجتماعی تأکید ویژه دارداد
عد اجتماعی را هداشااااااتی مهّم در ب فاق، : مباحث ب دادن زکات و صاااااادقه و ان
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 زیو ن یورزعدالت ،یفروشااااز کم زیو اساااراف، پره یاز قمار، ولخرج  یدور ،ینوازمیتی

 رشیپذ ،یانسجام اجتماع  ،یمشارکت اجتماع داند و از می گرانیعدم تمسخر د
ابعاد سااااااالمت مثابه به  یانطباق اجتماع و  یاجتماع  ییشاااااا وفا ،یاجتماع 
، بخش المالسااّ هیعلعضااو هیئت علمی دانشااگاه امام صااادق  کند.یاد می یاجتماع 

دهد و به رهارم از تحلیل سااااااالمت را به سااااااالمت معنوی اختصاااااااص می
زند. این مقاله صااارفًا گریزی میهای مثبت و منفی آن در سااابک زندگی فهمؤلّ 

بل ه دسااتورالعمل کاربردی  ،کندهای خود را به مباحث نظری محدود نمییافته
عملیاتی را برای حف  سااالمت جساامی، روانی، اجتماعی و معنوی  ایو نسااخه

شیوع ویروس کرونا فی میمعرّ  شئون زندگی بویژه در دوران  کند تا در تمامی 
 ر واقع شود.ثّ ؤم

 ییکرونا و هبوط کرونا عرفان (32
 نوشته ی. ونگردیعرفان م چهیبه کرونا از در  گونهتیروا ،یسپهر یدکتر مهد

 ایدن نیما در ا یزندگ  یروزها نیا گرتیتا روا کندیخود را با دو پرده آ از م
 تا ندیبیم یمجاز یرا محصااور در فضاااافراد ل، همه در پرده اوّ  ایشااان .باشااد
و  یبر عالم حضاااااور گر،ی دیها به انساااااان نیتر کینزد ِی عالم مجاز که ییجا
 ریرا به تصاااو  5044انساااان اسااافند ساااال  یها  لبه کرده اسااات. وآن ی  یز یف
 یهاعادت ،دوسااااااال از کرونا گذشااااااته اساااااات ن هیکه با وجود ا کشاااااادیم

امام صااادق  دانشااگاه یعلم ئتیاند. عضااو هشااده یمجاز شااتریب اشیزندگ 
در برابر حضور را  ریو شدن تص زیهمه ر با،یز  یاوهیدر پرده دوم، به ش ،الّسالمهیعل

شااده اشااخاص گم روو،یب یهاو از صااورت کشاادیم ریبه تصااو  یدر هبوط آدم
 یو تسااندینو یم مانیاساات برا اتیکه فقط اساامش ح یات یح ر،یتصااو  یدر ورا

به  ییایدر اعتبارات دن یهبوط آدم هیخود، با تشاااااب لیو تحل یانیدر بخش پا
ع( را از عالم حضاارت آدم ) هبوطآه سااوزناک  ،یمجاز یدر فضااا ییهبوط کرونا
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از  یدیتا با فهم جد کندیم ممجسااااااّ  دگانمانیافالک به عالم خاک در برابر د
 اشیقیحق یکاله ساااارمان نرود و از عالم فضااااا ،یدر عالم خاک  بار نیهبوط، ا

 ساااتهیشااادن شاااا دهیساااوراخ گز  کیبار از  دو زیرا؛ میگرفتار عالم مجاز نشاااو 
 .ستین

 خلوت یبرا یفرصت  کرونا( 33
دکتر محمد ساالیمانی در یادداشاات خود، کرونا را فرصااتی برای خلوت عرفانی، 

داند. می ساالوک انسااانی و ی ی از عوامل مهّم در پرورش روو و تهذیب نف 
ام همنشااااااین اجبارِی ایّ یک مثابه های اجتماعی به وی در ادامه از شااااااب ه
معمول زندگی اجتماعِی  کند که روابط انسااااااان را از حدّ قرنطینه خانگی یاد می

تر کرده اسااات. این تعامل جهانی با دنیا، مزایای خلوت را از فیزی ی، گساااترده
داند و دو های اجتماعی را رقیب خلوت با خداوند میبرد. وی شااااااب همی بین

عات درباره های اجتماعی را الف( دریافت اطاّل ب هکارکرد عمده این روزهای شااا
برداری از آن برای اوقات فرا ت و موجود ناشااااااناخته ویروس کرونا و آ( بهره

ق امام صاد شمارد. عضو هیئت علمی دانشگاهمیجایگزین تفریح فیزی ی بر
زها، کند که این خلوت اجباری این رو در ادامه به این ن ته اشاااره می ،المالسااّ هیعل

کارکرد خلوت عرفانی را ندارد.  ،دار شودهای اجتماعی خدشهزمانی که با شب ه
های های خلوت به خوبی اساااتفاده کرد تا شاااب هدر این زمان باید از فرصااات

ما را درار خلوت و تنهایی  افالنه در فضای مجازی ن ند و سرانجام  ،اجتماعی
و عالوه بر نگاه ماّدی، به  ببینیمدر تفساااااایر کرونا، دساااااات خداوند متعال را 

 کنیم. توّجهآزمون الهی آن نیز 

 م؟یارگونه ییکرونا طیشرا در( 34
گویااد کااه از آن سااااااربلنااد بیرون دکتر هااادی طحااان نظیف از ابتالئاااتی می

وی حال خوآ را منحصر . ایم و پررم ایران سرافرازتر برافراشته شده استآمده
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 ل،دعا و توکّ بل ه در کنار آن به  ،داندنمیهای بهداشااااتی هدر عمل به توصاااایّ 
جویی و کمک به گرفتاران، ایجاد آرامش ف ری و مراقبت، صاابر و بردباری، راره

علمی دانشاااااا ده حقوق کند. عضااااااو هیئتما را جلب می توّجه نگریمثبت
د کناشااره می -که البته اندک اسات -دانشاگاه، به نیمه خالی لیوان این روزها

ساااازی و شاااایعه یپراکنپاشاااند، دروغس و ناامیدی میأبذر یکه  را و کساااانی
ه که ب داندمیمردگانی متحّرک  ،برندکنند و سااالمتی مردم را به احت ار میمی

لق را خ -اساااتکه البته زیاد -تر از کرونا گرفتارند. وی نیمه لیوان پرمرضااای بد
 دی بیماران،های زیبایی همچون تالش پزشاا ان و پرسااتاران برای بهبوصااحنه
صاااااان برای تولید داروی این ویروس، همدلی خواهران و های متخصاااااّ تالیّ فعّ 

گران و اماکن عمومی، کوشش صنعت یسازبرای پاک یئت یبرادران جهادی و ه
بهااداشااااااتی و اقالم درمااانی، بخشااااااش  اکثری موادّ کااارگران برای تولیااد حاادّ 

کند که با همین همدلی و داند و ایعان میمی بهای اماکن اسااااااتیجاریاجاره
روحیه جوانمردانه اساات که این ویروس منحوس را به یاری خداوند شاا ساات 

 خواهیم داد.

 ما و کرونا؛ ترس، شگفتی و حسرت( 35
ار در یادداشت خود از ترس، از دو شگفتی و یک حسرت مهدی سیّ دکتر محّمد

ن و جامعه ایرانی های تمدّ باره تفاوتل و اندیشاااادن درگوید و ما را به تأمّ می
ررا ما هر روز اخبار ابتال را  که ب اسااااااتکند. وی در تعجّ و رینی دعوت می

تا بیماری به ما معنا دهد و بی ،کنیمپیگیری می آن ه به آزمون ف ر کنیم 
که معناکننده « أنا هلل» یراشااانیب ،مینینشااایاخبار و آمار مرگ م یروز پا هر

، باز هم اظهار المالساااّ هیعلعلمی دانشاااگاه امام صاااادق عضاااو هیئتمرگ اسااات. 
کند که ررا در برابر این بیماری، به دو بازخورد به ظاهر مذهبی و شااااگفتی می

 هیّ د توصرن»و  «رانهیشگیپ یبهداشت  داتیدر برابر تمه یبرخ  یسرکش»سّنتی 
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 نه،ینطمأ اکتفا کردیم و خبری از مفاهیمی همچون ت «یت ساااااانّ  جان طّب کم
از سوی مرشدان معنوی به  ل، صدقه و...ل، توّس دعا، صبر، ش ر، توکّ  نه،یس 

ه مرشدان بهداشتی جامعه گوش نرسید. وی در پایان حسرت خویش را متوجّ 
 یافتند.نگر پرورش میکاش جامعهکند که ایمی

 دست خداست مرگ( 36
کوتاهی از  دکتر احمد توانایی، داسااااااتانبا نوشااااااتاری از فرجام این کتاآ، 

نخساااتین روزهای خبر شااایوع کرونا در کشاااور و نوع مواجهه دو نسااال با این 
گرای نساال خود، حاضاار . پیرمرد به مثابه نماینده سااّنتیابدمیزینت  ،بیماری

های علمی این بیماری نیساااااات و روی ردی تقدیرگرایانه به پذیرش واقعّیت
جدیدتری اساااات، تالش  دارد. در مقابل، راوی داسااااتان که خود نماینده نساااال

ا ام؛ کساااوتی این نسااال، موضاااوع را تفهیم کندکند ضااامن احترام به پیشمی
کند و ها رفتار میای ندارد و پیرمرد فارغ از این د د هاو فایده این کوشاااش

 امیدی به تاییر او نیست.

ه و تنظیم این در تهیّ  المالّس علیههم اری استادان گرامی دانشگاه امام صادق 
ویژه ریاست محترم دانشگاه، ، بر از همه عزیزانتش ّ . ستودنی است مجموعه
بر ما واجب اساات. جای دارد از معاون  اَلسااالم دکتر حسااینعلی سااعدی،حجة

دکتر  ،د مجتبی امامی و هم اران ایشاااندکتر ساایّ  محترم پژوهشاای دانشااگاه
راهم کردند، را ف که زمینه نشر جهادی این کتاآ رضا دیبا ، آقاید نعمتیمحمّ 

امید به شاا ساات کرونا و طلوع  آقای محمد روشاانی که طرو جلد را با اندیشااه
سااار»خورشاااید  ضااامیر که در آمیختند و همچنین اساااتاد عزیز آقای روشااان «ی 

ر  ّ . همچنین تشتش ر کرد ،معادل زیبای انگلیسی کتاآ به ما یاری رساندند
نایی  قای دکتر احمد توا یاد برداز آ ید از  با  ای جهادی،هبا روحیّ زیرا وی  ؛را ن

رو را به ویراستاری ادبی کتاآ را با صبر و متانت بر عهده گرفتند و متن پیش
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مثل هر کاری، این  های زبان و میراث کهن فارساااااای آراسااااااتند.زیور زیبایی
های پنهان و گمنام افرادی اسااات که شااااید هرگز مجموعه هم مدیون زحمت
فرجام  همه نزد خداوند احد و واحد مأجور باشند.اهلل  شناخته نشوند، ان شاء

شتار را به شیر که در تاری   «خانه بمانید در»شعر  این نو   نبهشدکتر حسن ب
 کنیم:ن میمزیّ اند سروده 18اسفند  10

 روزترتر و بهای جدیدم اجتماعی، نسخهنیست که برای هر پژوهش علوی ش ّ 
بخواهند دوباره آن را پیشاااااین حتی اگر نویساااااندگان - وجود خواهد داشااااات

های شود که تخصمو زمانی نیاز به بروز بودن بیشتر احساس می -بنویسند
هم  مجموعههای علوم به آن پژوهش نظاره کنند، بنابراین، این مختلف حوزه

 اساااااااات نیرن فیکاااه ت ل دیاااخااااناااه بماااان در
 شاااااود اکنونخااااناااه باااه گلخااااناااه بااادل می هر 
 زن و بچه ره خوآ اساااااات شااااااب و روز کینزد 
گاه   دوساااااات یشاااااو اکنون که تن و روو تو ا آ
 کاااه اماااروز دیاااو بااادانااا دیاااباااخاااوابااا آسااااااااوده 
کوراااه و باااازار نااادیگو   هر  ف  ساااااار   کاااه حاااا
 کاااه راارا گااوش باااه فاارماااان نسااااااپاااارد دیاااگااو  
 دمیاااکاااه ماان خااااناااه گااز  دیاااخااااناااه باامااااناا در 
 

 اساااات نیهمان اساااات و به فرموده هم دسااااتور 
 فردوس برین اساااااات کاه بر روی زمین اساااااات 
 اساااااااات نیقیاگر خااااطر و دل پر ز  آسااااااوده 
 اسااااااات نیکروناااا باااه کم روسیلحظاااه ز و  هر 
 اسااااااات عسااااالینناادارد  روسیخواآ کااه و  هر 
ست که پر درد و  م یشعر  سروده ا ست نیبه   ا
 اساااااات نیحادثه در رنج و حز  نیکه از ا آن   
نه در ا هر   اساااااات نیبرهه رو فردوس بر  نیخا
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ر و قدردانی در هر صورت مایه تش ّ  ،مم ن است دارای خطاها و نواقصی باشد
ست اگر عزیزان  سخه ما راا . پل ارتباطی ما یاری رسانندهای آتی برای بهبود ن
سااااایت دانشااااگاه امام های اسااااتادان گرامی و همچنین وآاز طریق رایانامه

  مم ن است. المالّس علیهصادق 
 حمد هلل رآ العالمینو آخر دعوانا ان ال

 اسددهادی همایون، رضا بنیمحمّ 
 نیمه ماه مبارک شعبان

 5911فروردین 



 

 نگرین و آیندهتمد  : لبخش او  

 
 





 

فراگردهای فرهنگی، بازخوانی جایگاه کرونا در . 1
نی و حکمرانی آینده  تمد 

 1نژادرید مجید مطهّ سیّ 
کرونا با ماندگاری و گسترش سریع خود در جوامع جهانی و پیامدهای بزرگ و 
کورک خود در ساااطوو مختلف اجتماعی، توانسااات به سااارعت از گردونه یک 
بیماری سااااایساااااتم تنفسااااای و ایمنی بدن انساااااان، فراتر رود و به بزرگترین 

گیری جهانی )پاندمی( تاری  بشااااااری از حیث مطالعات اجتماعی تبدیل همه
به آینده تأثیرد و بل ه دامنه شااااااو های فرهنگی، تمّدنی و ح مرانی خود را 

 جهانی نیز گسترش دهد.
زرگ های ببحران و یادگیریاندیشی اکنوندر این نوشتار با مطالعه توصیفی  

نگر درباره فضااای های آیندهروایتکنیم کالناجتماعی ناشاای از آن، سااعی می
آ های تمّدنی انقالتشناسایی و مبتنی بر ظرفیّ پساکرونایی جامعه جهانی را 
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های ساایاسااتی آن را به نحوی خالصااه اسااالمی، روایت مرجح خویش و سااویه

 1تبیین کنیم.

 های بزرگ اجتماعیب ران و یادگیریاندیشی اکنون. 1
گیری جهانی کرونا، فراتر از مرزهای پزشا ی و درمانی، در عرصاه مطالعات همه

ای و... نیز یک وضعّیت برجسته یاسی، اقتصادی، رسانهفرهنگی، اجتماعی، س
دانان، دنیاگیری را به همراه داشااااته اساااات. اندیشاااامندان، مدیران، اقتصاااااد

مداران، روحانیون و کشاایشااان، پا به پای پزشاا ان به ارایه نظرات و ساایاساات
 پردازند.خود می های مختلف نظری و میدانیتحلیل

یادگیری اجتماعی در گسااتره بساایار وساایعی از جوامع انسااانی  کهآنتر مهم 
برای مواجهه صحیح با ابعاد مختلف این بحران نوظهور افزایش یافته است و 
همه جوامع عالوه بر مطالعه فضااای فرهنگی و مدیریتی کشااورهای خودشااان، 

های فرهنگی و تمّدنی جوامع در حال رصااد و مقایسااه فضااای ح مرانی و کنش
ها به دنیا در مواجهه با این بحران هسااااااتند. مم ن اساااااات رسااااااانه مختلف

کاری برخی ها به پنهانها بپردازند، مم ن اسااااات دولتتتحریف برخی واقعیّ 
مداران زیادی دنبال ها اقدام کنند، مم ن اسااات منفعتنگرانیمشااا الت و دل

نا در عرصااااااهگیری جهانی همهآلود گرفتن از آآ گلماهی  های مختلفکرو
ساایاساای، اقتصااادی و اجتماعی به نفع خود باشااند، مم ن اساات نوع ادراک 

/ مّلی/جهانی تناقض آمیز محّلی ها و جوامع از برخی رویدادها و مسااائل گروه
های همبسااااته و باشااااد، اما در این فضااااای یادگیری ی پارره انسااااانی، ادارک

                                                                                                                   
متون و مناابع گفتااری یاا نوشاااااتااری  ارائاهاین نوشاااااتاار، از  ازحادشیبجلوگیری از تطویال  منظورباه . 1

شمندان مختلف علوم اجتماعی در رسانه شب هاندی شده  نظرصرفآن، در متن  رینظاهای اجتماعی و ها و 
 ی برآمده از این فضای پربسامد مطالعاتی بسنده کرده است.تصویر کلّ  ارائهق صرفًا به است و محقّ 
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نی، مساایر در یک پیوسااتار زما هاآن همسااوی زیادی نیز وجود دارد که رینش
 .های انسانی و جهانی را بازنمایی خواهد نمودمتفاوتی از آینده

ها ها، ساختارها، سیاستایم که نظریهاز سویی حاَل به وضعّیتی رسیده
های اندیشااامندان و حاکمان جهانی برای مهار مواجهه با این ویروس، و برنامه
های هزارتوی سااایاساااتی، جایی های عاو دانشااای و قلعهدر برو کهآنبیش از 

پردازان و طراحان آن داشااااته باشااااد، به نظریه ینیخودبرترببرای خودنمایی و 
دهد و شده بروز و ظهور خود را نشان میسرعت در کف میدان اجتماع جهانی

، فرصااااااات هاااآنگیرد و عمر کوتاااه مورد ارزیااابی فراگیر اجتماااعی قرار می
 کند.ابتر می داری توخالی واضعانشان راداعیه

و مرگ جمعی  ایم که هراسااناکی از پرتگاه بیماریحاَل به وضااعّیتی رساایده
و ارتباطات اجتماعی  وکارکساابهای هراسااناکی از فروریختگی نظام ،و هرروزه
پرده مدیریت رمزآلود و مخوف پشاااات یهادسااااتالمللی، هراسااااناکی از و بین

های زیستی ناهموار و ناهمسو ناپذیری فرهنگجهانی، هراسناکی از مسئولیت
سناکی از نسبی با سالمت  های دینی و نظامشدن ارزشو آرامش جهانی، هرا

در  هاآنتی و ناکارآمدی های هویّ باورهای جمعی و فروپاشاای مناسااک و آیین
های نوین هیبریدی نرم و حل مسااااااائل بزرگ اجتماعی، هراسااااااناکی از جنگ

های مختلف اجتماعی را به نظامی، گروهسااختی که بیش و پیش از نیروهای 
 ارهای تفّردگرایی و قبیلگی  - آورد، هراسناکی از بازساخت قرنطینهمیدان می
نتیجه، همه و همه یهنّیت قاعده و بیجمعی بیفرارهای دساااته -یا مهاجرت

های جامعه جهانی را به شااااااّدت بیمناک و آزرده کرده اساااااات و آن را به لبه
= ) انهیانمایپو  ام فرهنگی و اجتماعی و بازگشااات از آرزوهایبازاندیشااای در نظ
 ای خویش نزدیک نموده است.وارهانیمیشنی( و بازی
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بیند در یک حاَل انسااان به اسااتضااعاف کشاایده شااده این جهان مدرن می 

ت انساااانی را اش رینی، رند میلیارد جمعیّ دوره کوتاه زمانی، یک ویروس خفّ 
وزی جنگل اسااترالیایی، رند میلیارد حیوان و سااگرفتار کرده اساات، یک آتش

درخت را سوزانیده است و یک ریی  جمهور دموکراسی آمری ایی، میلیاردها 
داند زده کرده است. حاَل او میانسان را از جعلی بودن نظام جهانی  ربی بهت

ای بیرون جهیده است، تمام بلندای این ویروس نانومتری از هر ررخه و روزنه
اوری را به رالش کشیده است نی پایان تاریخی عصر علم و فنّ ای تمدّ هآینده

ها، بایسااتی ف ری به حال جنگ با و به جای جنگ یا فتح سااتارگان در آساامان
 های روی دست و پایش ب ند.ویروس

 ها را قرنطینه و ضااادّ شاااهرها و خانه دانند همهپزشااا ان در این روزها نمی
ا ای ر همساااایر حیات طبیعی ویروس و ایمنی گلّ عفونی کنند یا بدون مداخله، 

، با کاری کننددانند شاافاف باشااند یا پنهانمداران نمیه کنند، ساایاسااتتوصاایّ 
های سااّیال و ابزار قدرت و ساارکوآ اجتماعی، مردم را وادار به پذیرش پروت ل

ناآزموده و ناکارآمد بهداشاااتی و پزشااا ی کنند و یا آن را بساااان فرصاااتی برای 
فرهنگ عمومی جامعه و نظام رفتاری ایشااااااان در فضااااااایی داوطلبانه  ءارتقا

 های همیشاااهدانند مناساااک و آیینتعریف کنند. روحانیون و کشااایشاااان نمی
یا تعطیلی این  ند  به درگاه الهی ترویج کن یاز  گار جمعی را برای ابراز ن ند ما

 منان توجیه کنند.ؤرا برای کمک به سااااااالمت جمعی م هامناسااااااک و آیین
ست ی زیست از یک جنگ هیبریدی  بخشی دانند این بحران راها نمیراتژیستا

ا آن ال کنند یهای تقابلی را فعّ و شااناختی تعبیر کنند و مناسااب آن اسااتراتژی
به  بهرا  ثا بایسااااااتی م که  ند  مای مداد ن ته اجتماعی قل ناخواساااااا یک بحران 

 های تعاملی را در فضای جهانی فّعال کنند.استراتژی
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مدارانه برای نجات از دانند در نگاهی منفعتمختلف اجتماعی نمیاقشاااااار 
ها هجمه کنند و خطر قحطی و گرسااااانگی و بیماری دوره بحران، به فروشاااااگاه

سااهم بیشااتری از مواّد  ذایی و بهداشااتی برای خود یخیره کنند یا در نگاهی 
 الیزده وارد نشوند و دست خمسئوَلنه، سعی کنند در تب و تاآ مردم قحطی

رای تر بهای خود بازگردند و یا مسئوَلنههای به یاما رفته به خانهاز فروشگاه
ایثار و  کمک به نجات بشاارّیت، در حد بضاااعت فردی و اجتماعی خود آسااتین

 خدمت باَل زنند.
بخش  های اجتماعی بزرگ و امیدبا حجم زیادی از یادگیری ،از سویی دیگر

ما م یاری از  حاَل بساااااا مان را از یمواجهیم.  بک زندگی خود ید ساااااا با دانیم 
یم، دانهای مختلف بهداشتی، مصرفی، ارتباطی و... اصالو کنیم. حاَل میجنبه

ی، تری از ح مرانهای کلین ال پزش ی، بایستی در سطح ویژهفراتر از سیاست
ست - 1سقلمه های فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی متمایزی را در مواجهه با سیا

های فرهنگی و دانیم، کنشهایی مدنظر داشااته باشاایم. حاَل میرنین بحران
جامعه  یک  ّیت، در معرض  ما، فراتر از فردّیت و قبیلگی و حتی مّل اجتماعی 

نان در معرض ما قرار دارد و گویا جهانی قرار می گیرد، همان گونه که رفتار آ
ت فتاده اسااراه ا مسااابقه بزرگ بیناح مرانی و بینافرهنگی در سااطح جهانی به

تی و رفتارهای موجه یا  یرموّجه ما و دیگران به سرعت منجر به قضاوت هویّ 
پذیری و دانیم مسااائولیتشاااود. حاَل میهمدیگر در این فضاااای تساااابقی می

گویی و مشارکت صادقانه، داوطلبانه و جهادی اجتماعی، ایثار و گذشت پاس 

                                                                                                                   
1 .Nudgeانتخاآ،  یبر معمار یاسااااات که مبتن یاسااااات یو سااااا یعلوم رفتار طهیدر ح یافت ی: ساااااقلمه ره

 یهانهیبدون محدود کردن گز  ،یریپذینیبشیرا به منظور پ یاجتماع  یهاگروه یمختلف رفتار یهاجنبه
 .کندیاصالو م شان،یا یانتخاب
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 ند.کتر میرقدر کوتاه ها رافردی و جمعی، مسیر گذار از این نوع بحران

آید می حیات اساات و رون بر رود ممدّ دانیم هرنفساای که فرو میحاَل می
دانیم در هر نف  هزارانت نعمت است و هر نعمت و یات، یعنی ره و میمفرِّ 

ارزد و رقدر باید تالش دانیم یک نف  سالم رقدر میرا هزاران ش ر، حاَل می
دانیم، اما ورتمان نزدیک نشااااود. حاَل میهای آلوده ما به صااااکنیم تا دساااات

کنیم، رگونه توبه ما را، با های آلوده را وقتی به سااااااوی خدا بلند میدساااااات
کند و ای کاش دسااااااتان ما در درگاه الهی، آلوده مافرت بی رانش جبران می

تر شاااود و ای کاش در بلندای نباشاااند و ای کاش دینداری ما هر روز خالصاااانه
هی به جای عبودیت نف  و قرآ طا وت مساااتقر شاااویم و عبودّیت و قرآ ال 

 ترمان کوتاه و رندروزه نباشد.ای کاش این بازگشت خالصانه
دانیم رقدر به طعم زیبای محّبت و همدلی در کانون خانواده و حاَل می 

ها به درگاه الهی نیاز ی نیاز جمعی برای گذار از ابتالئات و هراسااااناکیعرضااااه
دانیم رقدر همه مردم دنیا، در درگاه پروردگار عالمیان کور ند داریم. حاَل می

رنگ هست و رقدر مستحق ترّحم هستند و رقدر و رقدر نیازشان زیاد و یک
تر خواهد بود اگر خوآ هساات برای همدیگر دعا کنیم و رقدر زیبا و سااتودنی

هایی به ساااارعت یاد بگیرند که باید به همه بشااااریت، در قبال رنین صااااحنه
جویی و خونریزی دنیاطلبانه، به جایگاه خویش در نظام و ای فساااااااد، لذتج

 برنامه الهی برای نوع بشر بازگردند.
دانیم مم ن اسااااااات در آ اااز راه و دورانی جاادیااد باااشاااااایم و حاااَل می

دهنده عالم و آدم شاااید فرصااتی دوباره برای رشااد و تعالی بشاارّیت در پرورش
دانیم که گویا روال و نظام اشاااد. حاَل میهای او گشاااوده بپ  نیازها و فاان

انگارانه پیشرفت و ترقی جهان مدرن نباشد دنیا مم ن است همان خط ساده
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ها و کدام یههای دیگری مم ن اسااااات در راه باشاااااند. اما کدام ساااااوو آینده
ها و ها در انتظار ماست؟ با کدام بازیگران و کدام سناریوها و سیاستآینده
 ها؟برنامه

 گرایانههای آیندهروایتخرده. 2
و نیز پ  اندیشاااای اکنونتواند در ای که میگرایانههای آیندهروایتاگر خرده

بال شااااااود را کنار هم بگذاریم و از دل این خرده نا دن یتاز بحران کرو ها، روا
های پسااااااکرونایی جهان را به دسااااات آوریم، شااااااید روایتترین کالناصااااالی

ثرتری، مساااااایر آینااده تمااّدنی خود را در مواجهااه بااا این ؤبتوانیم بااه نحو م
 گیری جهانی و موارد پسینی آن شناسایی کنیم.همه

 های معطوف به ریستی ویروسروایتخرده. 2-1
خواهیم فرض کنیم کرونا تمام شاااده اسااات و در یک بازنگری برای آینده، می

بال می نا دن یا همه ریز را از منظر خود ویروس کرو نا در کنیم. آ ویروس کرو
ست؟ آیا یک ویروس جهش یافته  ستی به وجود آمده ا یک ررخه طبیعی زی
یک ویروس  یا  ناسااااااالم بین انسااااااان و حیوان اساااااات؟ آ در ررخه زندگی 

لین بروز ؟ آیا بروز رینی آن، اوّ اسااااااتعلمی  آزمایشااااااگاهی با اهداف کامالً 
ی، هزاران نفر یافته ویروس جدید بوده است و یا در آنفوَلنزای آمری ایجهش

اند و یا عامدانه به علت اند و شناسایی نشدهبه علت این ویروس جان باخته
ثبت شاااده اسااات؟ آیا کرونا یک ویروس آزمایشاااگاهی با  هاآنآنفوَلنزا مرگ 
 ؟استدر معاصریت و آینده جامعه جهانی زیستی اهداف جنگ 

 ویروس مهار به معطوف هایروایتخرده. 2-2
ت و نحوه عمل رد خواهیم ظرفیااّ کرونااا تمااام شاااااااده و میحاااَل فرض کنیم 
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سانی و  کشورها و جامعه جهانی را در مواجهه با بزرگترین موضوع مشترک ان

مشااابه در آینده بررساای کنیم.  هایگیریهمهرا برای مواجهه با  هاآنآمادگی 
تر اجتماعی در ساااطح های آزمایشاااگاهی و رصاااد هوشااامندانهآیا باید ساااامانه

احی کنیم و قبل از هایی با احتمال واگیر طرّ برای شاااااناساااااایی بیماری جهانی
را داشاااااته باشااااایم؟ آیا باید به نحوی  هاآن، توان کنترل هاآنواگیر شااااادن 
بهداشتی و درمانی تجربه شده در مهار ویروس کرونا قراردادهای  یراضطراری، 
و جلوگیری از مشاااااابه  های واگیرهای مشاااااابه را، برای مهار بیماریو ویروس

 بندیم؟ گیری جهانی ارتقاء دهیم و در موارد بعدی به کارهمه
های بیشااااااتری را دنبال آیا باید با باور به این ه خطر جّدی هساااااات، خالقّیت 

را در قالب مانورهای پیوسااته یادگیری اجتماعی نظیر مانورهای  هاآنکنیم و 
با بحران یدادهای فناورانه های طبیعی آمادگی برای زلزله در مواجهه  یا رو و 

انه با سااااااازی کنیم؟ آیا باید مسااااااتبدّ پیاده ...ها وبرای مهار این نوع بیماری
ی/ مّلی/ های مختلف محلّ اجتماعی در رده-گریز فرهنگیهای مساااااائولیتگروه

های هیبریدی را جدی بگیریم و نوع جهانی برخورد کنیم؟ آیا باید خطر جنگ
تهاجمی  -های یک فضاااای دفاعیتنی بر شااااخصاااهآمادگی اجتماعی خود را، مب

 نرم ارتقاء دهیم؟

 های معطوف به پیامدهای ویروس در حکمرانی جهانیروایت. خرده2-3
حاَل با این حجم از پیامدهای بزرگ اقتصااادی، اجتماعی و ساایاساای ناشاای از 
بحران کرونا در کشااااااورهای مختلف جهان، آینده قدرت و ح مرانی جهانی ره 

 گیریهمهباشاااااد جهان آینده با ت رار این نوع  خواهد کرد و اگر بنا تاییراتی
های صاااحنه مدیریت جهانی ره خواهد بود؟ آیا مواجه باشاااد، ررخشجهانی 
لت یت جهانی دو مدیر گاه مرکزی خودشااااااان را در ساااااااختار  جای باره  ها دو
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س هرم جهانی از جهان  رآ به أهای ر یابند؟ آیا شااااااهد ررخش قدرتمیباز
جهان شاااارق خواهیم بود؟ آیا صاااانعت گردشااااگری از موقعّیت ممتاز  ساااامت

سااااازی جهانی ساااارعت بیشااااتری خواهد جهانی افول خواهد کرد؟ آیا مجازی
گرفت و ما با یک جهان مجازی شاااااده فراگیر در آینده نزدیک مواجه خواهیم 

های هماهنگ در مدیریت بحران شدن برای ایفای نقشبود؟ آیا فرآیند جهانی
لتساااااارعت  گذار م لت  به ع یا  هد گرفت و  ها، ها از گرداآ سااااااختیخوا
گریزی جهانی شدت خواهد یافت و فرآیند جهانی شدن درار وقفه مسئولیت
گرد خواهد شااااد؟ آیا با یک فروپاشاااای اجتماعی و اقتصااااادی هولناک و عقب

های پیشاااااامدرن مواجه خواهیم شاااااد و یا شااااادگی به دورانجهانی و پرتاآ
های جدیدی در عرصااااه مراقبت و سااااالمت وکار کساااابها و اوریصاااانعت و فنّ 

 جهانی رونق خواهد گرفت؟
های جهانی مبتنی بر منابع جدید بندیها و قطبآیا با نساااااال جدید جنگ 

روو جمعی »های بیشااااااتر و حلول قدرت مواجه خواهیم بود؟ آیا وابسااااااتگی
یت پیدا های متقابل جهانی موضااوعمندی از منافع هم اریبرای بهره« بشااری

های الگوی مدرنیته و موالید آن را شاااااااهد خواهد کرد؟ آیا آشااااااوبناکی کرانه
 خواهیم بود و به یک فضای فراپارادایمی جدید پرتاآ خواهیم شد؟

ه ای اررپ ذیری و اررگ ذاری فرهن گ ه ای معطوف ب ه حیط هروای تخرده. 2-4
 دینی در مواجهه با کرونا

ها از سااوی نهاد علم به بیشااترین هجمهاگر در قرون رنسااان  و روشاانگری، 
 گیری جهانیهمهنهاد دین وارد شااد و جامعه دینی به حاشاایه رانده شااد، در 

سیاری از بزرگان و عالمان دینی در کشورهای مختلف جهان، به نحوی  کرونا، ب
منانه، برپایی مناسااااااک جمعی ؤیک عمل واجب م به مثابهداوطلبانه و بل ه 
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تعطیاال  ن نهی کردنااد و مراکز فرهنگی ماادرن نیز  ااالباااً دینی را برای متاادّینی

آوری فرهنگی، اخالقی و عاطفی جوامع و شدند. اگر باورمان این باشد که تاآ
زده، ارتباط مستقیم با افزایش باورها و آوری اقتصادی جوامع بحرانحتی تاآ

ه ه رتر آیندهای عمیقارتباطات دینی و فرهنگی دارد، برای مواجهه با بحران
 کار باید ب نیم؟

ت فصاااااالی با رنین فرض کنیم قرار هساااااات هرسااااااال برای یک دوره بلندمدّ  
هایی، بار گیری جهانی مواجه شااااااویم. آیا باید در رنین بحرانواگیری/ همه

سازی فرهنگی را به دوش رسانه ها بیشتری از تبلیاات و تربیت دینی و فضا
اسااک دینی و فرهنگی را تعطیل و فضااای مجازی بگذاریم و همواره مراکز و من

ای مجهز بااه نگرانااهکنیم؟ آیااا بااایااد مراکز دینی و فرهنگی را بااه نحو پیش
ها ب نیم؟ آیا باید های مراقبتی جمعی در مواجهه با این بحرانساااااایسااااااتم

های مقّدس و عدم هراس م ان جسااارت ماندن بر باورهایی نظیر شاافابخشاای
راکز و مناسااااااک جمعی را ترویج کنیم؟ هایی و عدم تعطیلی ماز رنین بحران

د، های جدیساازیآیا باید با تاییر کاربری مراکز دینی و فرهنگی و نیز مناساک
ی/ مّلی/ جهانی از ساایسااتم و ساااختار محلّ  بخشاای این مراکز و مناسااک را به

ید فراتر از رهیافت با یا  با بحران تبدیل کنیم؟ آ های انفعالی و فعال مبارزه 
  البالگوی طوف به کنترل بحران و همراهی نهاد دین با آن در پیشین که مع

های الهیاتی جهانی هسااات، مبتنی بر مبانی عمیق دینی، به بازخوانی ساااّنت
دهد بپردازیم و ها را توضااایح میگیری این بحرانکه ریساااتی و ررایی شااا ل

گذار از این بحران ماعی و  یهرهنمودهای کالن دینی برای اصااااااالو اجت  ها ارا
 کنیم؟

ن ثر رنیأ و ت تأثیرپژوهانه، جایگاه و حیطه تآیا باید فراتر از بازخوانی ساااااانّ  
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هاااایی را، در ساااااایر تاییرات حقاااانی نظاااام هسااااااتی باااا خوانشاااااای بحران
گرایانه جسااااااتجو کنیم؟ آیا باید فراتر از تمام رفتارها و عمل ردهای مانآخرالزّ 

/ جهانی، ربوبّیت زنده و های فردی/ گروهی/ مّلیریز و درشت بشری در عرصه
های خالفتی آن در عالم را جساااتجو کنیم و جاری پروردگار عالمیان و ساااامانه

شاااااده در فراتر از یک فرد و جامعه گنگ و مبهوت در مواجهه با ماجرا و یا گم
مردان و های انباشااااااته، متناقض و ابتر دولتنگریها و پیشهزارتوی تحلیل

شاگر و بل ه همراه با دست ...رهنگی و متخصصان پزش ی، اقتصادی، ف ، تما
ربوبی خداوند و خلیفه خداوند در بسط و قبض حیطه و گستره عمل ردی این 

های جوامع جهانی را در این معنا و موجود کورک و نادیدنی باشااااایم و آینده
 منظر جستجو کنیم؟

 گراهای آیندهروایتکتن. 3
های مختلف موضااااوعی مرتبط با حیطههای بساااایار دیگری نیز در روایتخرده 

که در این نوشااااتار، طرو  اسااااتهای پساااااکرونایی قابل احصااااا کرونا و آینده
ها، ما روایتنماید. تیپولوژی کالن این خردهضااروری نمی هاآنتفصاایلی همه 

 کند:گرا راهنمایی میروایت آیندهرا به سمت سه دسته کالن

 ه جهانیاندازی مدرنیتروایت پوستکتن. 3-1
الگوی نگر، یک نمودار خطی منطبق با قوه هاضاااااامه  الب این خطوط آینده

گردانان و کنند و تنها صاااحنه الب جهانی، برای آینده بشااارّیت پیشااانهاد می
شااوند و در ت موجود، جابجا میبرخی عناصاار موضااوعی آن نساابت به وضااعیّ 
الگوهای جدیدتر  ها واوریها، فنّ واقع جهان بشاااااارّیت دوباره در رینگ نظریه

تر سااااااناریوهای خام و کند. به عبارتی بیشجهان مدرن خود را محبوس می
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اندازی مدرنیته جهانی را متناسااااااب با لیه جهان پساااااااکرونایی، پوسااااااتاوّ 

دهد و این آشاااااافتگی موجود را نوین جهانی نوید می های جهانیگیریهمه
کند که فرصاااااات ّقی میامری بدیهی و گذار برای عبور از یک بحران نوپدید تل

مدرنیته را برای یک  بازخوانی و رشااااااد و راَلکی بیشااااااتر مدرنیته و پسااااااا
 کند.اندازی جدید فراهم میپوست

 اندازی نهاد دین، معنویت و فرهنگپوست. 3-2
بر ایفای نقش فّعال نهاد دین،  تأکیدای گونهها، بهروایتسااااااطح دوم کالن

زده جهانی دارد. جامعه فرو رفته انمعنویت و فرهنگ متناسااب با فضااای بحر 
های اجتماعی و جامانده ها و فّعالّیتوکار کسااااابدر فردّیت قرنطینگی و افول 

از مناسااک دینی و فرهنگی خویش، به ساارعت در گرداآ یک بحران ترکیبی و 
شود. فوبیا و ترس از بیماری، مرگ و قحطی، رندسطحی فراکرونایی گرفتار می

بیماران از سوی بستگان به علت ترس از سرایت بیماری، تنهایی و رهاشدگی 
های خانگی، سردرگمی خستگی و افزایش مشاجرات، منازعات و حتی خشونت

ضّد و و رهاشدگی در فضای نامعلوم و متشّتت اجتماعی، اخبار و رالش های 
شدن حیطه و شدن و گستردههای اجتماعی، طوَلنیای و شب هنقیض رسانه
های بیمارساااتانی و خساااتگی مفرط کادر پزشااا ی، ، پرشااادن تختآثار بیماری

های مختلف جهان و... همه و مقایسااااااه عمل ردها و پیامدهای رفتاری دولت
امید و گذار پیروزمندانه  همه نیاز حداکثری جوامع انسانی را به افزایش حّ  

 کند.از بحران جهانی، آش ار می
 ی مجبور بااه اعمااال صاااااای پزشااااااکااه نهاااد علم و دانش تخصااااااّ در حااالی 

تر بیماری هساااات و حتی منجر به های بیشااااتر برای کنترل سااااریعمحدودّیت
شاااود، اما نقش امید بخش نهاد تعطیلی مناساااک جمعی دینی و فرهنگی می
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های آینده به گسااترشاای در دوران دین، معنویت و فرهنگ در رنین فضااای رو
 بشری، فراموش شدنی و قابل  فلت نیست.

هایی که به فّعال شاادن نهاد دین و معنویت روایتّیتی، خردهدر رنین وضااع 
ها، بندی جدید رفتاری و سلوکی و حتی مناس ی در بستر خانوادهدر یک صورت

 تأکیدای ها، برای همراهی با نهاد علم و دانش حرفهمجازی و رسااااانه یفضااااا
یک نظام فرهنگی و اجتماعی  به مثابهدارند و اتحاد سااایساااتماتیک آن دو را 

رای گرا را بروایت نوین و آیندهت ایجاد یک کالنکنند، ظرفیّ نوین پیشنهاد می
اندازی نهاد دین، معنویت و فرهنگ دارند، به نحوی که در جهان آینده پوست
های فرهنگی و دینی مواجه خواهیم های دیگری از ارتباطات و فّعالّیتبا گونه
 بود.
های جهادی طلبه گیری مواکب سااالمت، تشاا یل گروهایران شاا لدر جامعه  

بساااااایجی حریم سااااااالمت برای همراهی و پرسااااااتاری بیماران تنها و نیازمند، 
های بیماران برگزاری مراسم تاسیل و تدفین شرعی، حمایت و دلداری خانواده

 ،گریهای حمایتی، آموزشااای و  ربالو عزاداران، تبدیل مراکز مذهبی به پایگاه
های درار ترس و های تلفنی سااااااالمت معنوی و روانی به خانوادهمشاااااااوره

گرا در روایت آیندههایی از بروز و ظهور این کالننمونه ...اضااااطراآ اجتماعی و
 است.نهاد دین و معنویت و فرهنگ اجتماعی 

 جهش به ساحت سوم دین و مسابقه ادیان. 3-3
های پیشینی درست باشند و در آینده نزدی ی مم ن است بسیاری از رهیافت

 مساائلهرا در نقاط مختلف جهان شاااهد باشاایم؛ اما  هاآنبروز و ظهور برخی از 
هااای زیرین این بروز و ظهور بنیااادینی کااه نبااایااد فراموش کنیم، در َلیااه

ها و الگوهای پساکرونایی مدرن و حتی دینی، مم ن است اوریها و فنّ نظریه
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ی جدید فراپارادایمی مواجه باشااایم که مطالعات خطی آینده و هاما با گسااال
اندازی نهاد دین و معنویت و اندازی مدرنیته جهانی و حتی پوساااااتپوسااااات

باشاااد این نوع  اگر بناویژه ب آید.برنمی هاآنفرهنگ، از عهده پاساااخگویی به 
های های بیشااااااتر جهانی ت رار شااااااوند و دورهها و تخریبها با هجمهبحران
که با انتشااار ویروس کرونا، تری از حیات بشااری را درگیر کنند. در حالیطوَلنی
ها مورد هجمه قرار گرفت و از سااااایساااااتم فیزیولوژی انساااااان بخشااااای تنها

ترین راه ار پیشااااگیری از انتشااااار، یعنی قرنطینه دسااااترس ترین و درساااااده
زیااادی از حجم  کااهآنثرترین راه ااار هم بود و بعالوه ؤخااانگی و شااااااهری، م

های ارزش اجتماعی، اقتصااادی و فرهنگی، به ساارعت به فضااای مجازی زنجیره
های گیریهمهها انتقال یافت، حاَل فرض کنیم در رند نساااال بعد، و رسااااانه
کلمااات کلیاادی از میااان اقیااانوس ، در بحبوحااه ارتباااط بااا بیگااانگااان، جهااانی

های و داستان های، بازهای تلویزیونیمجموعهمشترک در میان صدها فیلم، 
نه ترن مانو آخرالزّ  ای، اسااااااطورهکهن یا نه، 1مدرنیگرا های جدیدی از با گو

های اوریگیری جهانی انسااااااانی مواجه شااااااویم که مبتنی بر فنّ واگیری/همه
ها را نیز درار مشاا الت رندسااطحی ، روان انسااانزیسااتیترکیبی شااناختی و 
آموزش و نیز راهبری امور اجتماعی ت شااده جهانی، ظرفیّ کنند و انسااان روانی

خود از طریق فضااااای مجازی را نیز نداشااااته باشااااد و یا فضااااای مجازی نیز با 
جدّ ویروس خدشااااااه و مشاااااا ل  رار  بدافزارهای بشااااااری، د ی ها، ه رها و 
رسااانی جهانی شااود، در رنین شاارایطی آیا هنوز خواهیم توانساات در خدمات

                                                                                                                   
د که به دنبال یک شااومدرنیساام محسااوآ میترن  مدرنیساام یک الگوی منتقد برای مدرنیساام و پساات. 1

ای از حالت تعادل میان سااانت، طبیعت و جامعه مدرن اسااات و مبتنی بر همین رهیافت، به تولید ملقمه
های مدرنیسااااام و بازساااااازی ارزشنظر پسااااات ت رمزآلود مدّ اوری پیشااااارفته مدرنیسااااام در کنار حاکمیّ فنّ 

 .رودهای بشری پیش میگیری تصویری التقاطی از آیندهپیشامدرن، تا ش ل
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اندازی مناسک دینی، به گذار پوستاندازی مدرنیته و ییل سناریوهای پوست
 امیدوار باشیم؟ های جهانیگیریهمهراحت از رنین 

مثابه  بهاوری بشااااااری، های جدید دانشاااااای و فنّ تمادامی که تمام ظرفیّ  
خواهی در مساااااابقه جهانی ترین ابزارهای ارتقای هرم قدرت و ساااااهماصااااالی
ایان تاریخی و جنگ گیرد و دو روی سااااا ه پقرار می توّجهداری مورد سااااارمایه

های انسانی رهنمون های جهان مدرن، ما را به سمت افول بیشتر آیندهنتمدّ 
تری ساااختهای جهانی گیریهمهکند، ما باید باور داشاااته باشااایم که با می

خیلی ها، گیریهمههسااااات که این جن  این مواجه خواهیم بود. واقعیت 
صااورت دفعی و فشاارده نظیر وقت اساات که آ از شااده؛ اما جوامع انسااانی به 

نشده است. آلودگی و گرم شدن  توّجهکرونا، آثار آن را در یک سطح جهانی م
هااای قطااب شاااااامااال، کاااهش منااابع آآ و هوای جهااان، یوآ شااااااادن ی 

های جهانی، بحران سوزیهای زمین، آتشهای فراگیر، فرونشستخش سالی
نه علوم شااااااناختی، گرایامعنوّیت و اخالق، هراسااااااناکی از کارکردهای ساااااالطه

همه و  ...های هیبریدی وای، جنگاوری هساااااتهژنتیک، هوش مصااااانوعی، فنّ 
ای، زیساااتی جهان واقعی ماسااات و به صاااورت برجساااتههای گیریهمههمه 
کند. به مان اجتماعی و زیستی بشر امروزی را عیان میهای مختلف آخرالزّ َلیه

ه، ما فقط یک رهیافت اندازی مدرنیترساااد از دل ساااناریوهای پوساااتنظر می
کنیم. برخی از خطوط ت موجود را دنبال میانگارانه به وضاااعیّ خیری و ساااادهأت

اندازی جهان پوسااااتاندیشااااه های پیشااااینی، فراتر از روایتگرای خردهآینده
شدگی مدرن و نهاد دین، ما را به سمت هوشمندی زودتر از موعدی برای پرتاآ

 کند.پایان و گذار از مدرنیته راهنمایی میت فراپارادایمی به یک وضعیّ 
، امپراطوری رم شااارقی را به دامن مسااایحّیت و عصااار طاعون ژوساااتینیناگر  
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کند و اگر طاعون سااایاه، اروپا را از فئودالیسااام و مداری جهانی پرتاآ میدین

پیرایی پروتساااااتانیزم و ساااااازمان قدرتمند کلیساااااای کاتولیک به عصااااار دین
یا میایی پرتاآ میگر مداری اثباتعلم ته کند، آ توانیم این انتظار را داشاااااا

شدگی سخت و پرهزینه نسلی برای باشیم که با کرونای رینی، قبل از پرتاآ
جوامع انسانی، خود ما رحل اقامت به سوی موقعّیت جدیدی بگزینیم و فقط 
مواریاااث ناااابودگر خویش را باااه آینااادگاااان انتقاااال نااادهیم؟ این بهترین 

نی و های تمدّ توانیم همراه با همه مردم دنیا، به آیندهه میاسااات ک فرصاااتی
های موازی نگاه کنیم اندازهای برساختی مدرنیتهجهانی دیگری، فراتر از رشم

ترین و ماندگارترین یادگیری از بحران ترین، اثربخشترین، بزرگیو این جدّ 
 کرونا در زمین هست.

ها و ح مرانی اگر امروز در یک فضااای تسااابقی، نوع مواجهه فرهنگی مّلت 
م توانیکنیم، آیا مینشاااااینیم و ارزیابی میها را با ی دیگر به نظاره میدولت

میدان مسااابقه را فراتر از انع اس فرهنگی و ساایاساای کرونا، در ارایه مساایر و 
کدام رهیافت،  کهیناهای تمّدنی نوین جوامع انسااااااانی دنبال کنیم و افق

های سخت جهانی را دارا توانایی تبیین صحیح آینده و گذار بشرّیت از صحنه
 خواهد بود؟

پژوهی موجود، میدان مسااااااابقه اصاااااالی نگاری و تمّدنتاری  در حالی که
مابین نی، مسااااابقه فیهای مختلف تاریخی و تمدّ جوامع انسااااانی را در دوران

علم و دین ابزارهای اصاالی نهاد  کند و  الباً میعلم و قدرت تعریف  ،نهاد دین
تر از دیگر ها برجستهاند و از این حیث تاری  پادشاهان و ح ومتقدرت بوده

خورد، آیا با کرونا وارد میدان موضاااوعات جاری در جهان بشاااری به رشااام می
تر تساااابقی دین و علم به نفع میدان علم با تعطیلی مراکز و مناساااک ساااخت
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داری دین و معنویت خواهیم ایم و یا وارد دوران جدیدی از میداندینی شااده
مداری مبتنی بر تعریف دانیم با بازگشااات به عصااار دینمی در حالی کهشاااد؟ 

دینداری کلیسااااااای کاتولیک در قرون میانه، هیچ مشاااااا لی از بشاااااارّیت حل 
 رنین شااود و بل ه آن را به توّحشاای فراصاالیبی سااوق خواهد داد و اصااوَلً نمی

 در ت دارد.ضاارور  نه و اساات بازگشااتی نه مقدور اساات، نه عقالنی و نه حّقانی
حاااد هااای ساااااا وَلری بااه دین و یااا رهیااافاات اتّ دانیم رهیااافااتمی حااالی کااه

یک نظام فرهنگی و اجتماعی نوین، به  به مثابهسیستماتیک دین و مدرنیته 
ارآمد و یا ناک هاییاندیشااااااهانسااااااانی مدرنیته، همه و همه -علت یات خدا

سر خواهد نامم ن هستند، بازگشت به میدان دیانت و خدامحوری رگونه میّ 
داری مناساا ی های دانشاای جهان مدرن و نیز دینبود و نساابت آن با انباشااته

صوَلً  شد و آیا ا صر رگونه تعریف خواهد  رنین بازگشتی،  جاری در جهان معا
ی برای گذار جوامع انسان تریتری برای آینده بشرّیت و مسیر سهلتبیین  نی

مان اجتماعی موجود و پیوساااتار ت املی آن تا بروز از فضااااهای ساااخت آخرالزّ 
 اَلدیانی فراهم خواهد نمود؟های فرامادی و بینمانآخرالزّ 
اگر بنا باشااااااد از منظر دانش مدرن نتوانیم رنین سااااااطوحی از آینده جهان  

رز تا م سااناریوهای دانشاای موجودها و با نظریه بشااری را تبیین کنیم و صاارفاً 
های جهان معاصاااار جلو بیاییم و بقیه راه ناخوانا باشااااد، آیا آشااااوبناکی کرانه

های بشااااری از منظر توانیم در دسااااتگاه الهیات تمّدنی به بازخوانی آیندهمی
ادیان مختلف و جانمایی آن در گردونه متالطم جهان معاصااار مبادرت کنیم و 

ا خواناتر کنیم؟ و اگر بنا هساات دوباره به ساااحت روی بشاارّیت ر مساایر پیش
های برآمده از آن توانیم میدان مساااااابقه ادیان و تمّدندین بازگردیم، آیا می

ا مان اجتماعی تترین میدان برای مواجهه با پیوسااتار ابتالئات آخرالزّ را، اصاالی
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 مان فرامادی تعریف کنیم.آخرالزّ 
توانیم فراتر از نوین اساااااالمی، آیا می در این میدان مساااااابقه از منظر تمّدن 

اندازی و رفرماساایون مناسااک و ساااختارهای اجتماعی و ارتباطی نهاد پوساات
دین، مبتنی بر مفاهیم بلند قرآنی به تبیین معاصاارّیت و آینده جهان بشااری 

جوامع انساااانی بپردازیم و در مواجهه با هر زلزله و  بخشااایو فراگردهای نجات
ها قرارگرفتن، یا ها و قضاااوتبه جای انفعال و در کنج هجمهبحران اجتماعی، 

هااای منااان و دیگر گروهؤکاااری برای حمااایاات اجتماااعی مآشاااااافتگی و ناادانم
های نوپدید مناس ی و بحران و رویهاندیشی اکنونگی در اجتماعی و یا درجازد

 های دیگری را به ساااااوی رشاااااد وارتباطی برای گذار از بحران، منظر و رهیافت
 نی تعریف کنیم؟تعالی همه جانبه اجتماعی و تمدّ 

ن. 4  راه آینده از منظر مطالعات قرآنی تمد 
ن تریاصااالی به مثابهرایج در جهان مدرن، مطالعات قرآنی  نگاریبرخالف تاری 

مندی آسمان و های تاریخی را مبتنی بر نوع رابطهمبنای تمّدن اسالمی، دوران
ست.  سان تعریف نموده ا سانی، بالغ بر میلیاردها  حالی کهدر ان شاان جهان پی

های تحمیدی و تقدیساای ایشااان تسااال، با کارگزاری مالئک و مبتنی بر ظرفیّ 

های طایان و سرکشی ای در جریان بود و دورانبه نحو شایسته 1در درگاه الهی

لیه سپری شده بود، خداوند با خلق های اوّ انسان -2و خونریزی اجنه و نسناس

                                                                                                                   
کَ  قالَ  ِإیْ  وَ  .1 وا َخلیَفةً  ْاأَلْرِض  ِفی جاِعل   ِإّنی ِلْلَمالِئَ ةِ  َربُّ سد َمنْ  فیها َتْجَعل   أَ  قال  ْسِفک   وَ  فیها یْف   وَ  الّدماءَ  ی

َسّبح   َنْحن   َقّدس   و بَحْمدکَ  ن  وَن ) َل ما َأْعَلم   ِإّنی قالَ  َلکَ  ن   .(94بقره: َتْعَلم 
الم، قبل از خلقت آدم، همراه با جنیان، السااّ روایات دینی از حضاارات معصااومین علیهممبتنی بر برخی از . 2

اند که به خاطر طایان و کردههای اولیه زندگی میگونه دیگری از موجودات با اندامی شااااابیه به انساااااان
 .اندفساد و خونریزی از بین رفته
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، عالوه بر 1و ارتقاء ابعادی او نسااااابت به دیگر موجودات با نور فطرت انساااااان

ت انساااان پیشااااهبوطی را برای صاااور جسااامانی دنیایی، برزخی و روحی، ظرفیّ 
شروع دورانی پرسرعت و پرقابلیت همراه با تحّوَلت عظیم در عالم هستی در 

مالئک،  هدر حالی کداری برآمده از آن ارتقاء داد. سااااحت ساااوم توحید و دین
ند و دینمقیّ  ظام الهی بود به توحید یاتی و توحید در ن داری ایشااااااان در د 

همین دو ساحت جریان داشت، انسان پیشاهبوطی، مبتنی بر ظرفیت تعلیم 
در گستره نظامات هستی، ظرفّیت ورود  هاآناسماء الهی و توان به کارگیری 

در جایگاه سااااحت ساااوم داری برآمده از آن را و دین 2به سااااحت توحید وَلیی

دین دارا شد و از همین حیث، زمین مرکز عالم برای استقرار خلیفه رآ در آن 
ّسالمهیعلآدم  در حالی کهشد.  سوم دین،  ال ساحت  سمایی خود در  با توان ا

توانساات بهشاات آ ازین انسااانی را ایجاد کند و در آن اسااتقرار پیدا کند؛ اما 
م شایسته در ساحت سوم دینداری را بروز نتوانست در دوران بهشتی خود، عز 

 و باقی ماندن در ساااحت دوم دینداری، موجبات هبوط او را فراهم آورد. 3دهد

                                                                                                                   
یِن  َوْجَهکَ  َفَأِقمْ  .1 تی اهلّلِ  ِفْطَرَت  َحنیًفا ِللدِّ ین   یِلکَ  اهلّلِ  ِلَخْلِق  َتْبدیلَ  َل َعَلیها الّناَس  َفَطرَ  الَّ  لِ نَّ  وَ  اْلَقیم   الدِّ

ْکَثرَ  ونَ ی َل الّناِس  َأ  (94روم: ) ْعَلم 
وَ  ِإَلّ  ِإلهَ  َل ساحت توحید یاتی: اهلّل   .2 ه   َل اْلَقیوم   اْلَحی ه  ذ   ما َله   ساحت توحید در نظام: َنْوم   َل وَ  ِسَنة   َتْأخ 
ماواِت  ِفی ذی َیا َمنْ  ْاأَلْرِض  ِفی ما وَ  الساااَّ َفع   الَّ مْ  ما وَ  َأیدیِهمْ  َبینَ  ما یْعَلم   ِبِإْیِنهِ  ِإَلّ  ِعْنَده   یشاااْ  َل وَ  َخْلَفه 

ونَ  ْرِسیه   َوِسعَ  شاءَ  ِبما ِإَلّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ءٍ ِبَشی یحیط  ماواِت  ک  ه   َل وَ  ْاأَلْرَض  وَ  السَّ د  ما یؤ  ه  وَ  وَ  ِحْفظ   م  یاْلَعظ اْلَعِلی ه 
ذینَ  َوِلی ... ساااااحت توحید وَلیی: اهلّل  (111بقره: ) وا الَّ مْ  آَمن  ه  ماِت  ِمنَ  یْخِرج  ل  ورِ  ِإَلی الظُّ ذینَ  وَ  النُّ وا الَّ   َکَفر 

م   ه  وت   َأْوِلیاؤ  مْ  الّطا   وَنه  ورِ  ِمنَ  یْخِرج  ماِت  ِإَلی النُّ ل  ولِئکَ  الظُّ مْ  الّنارِ  َأْصحاآ   أ  وَن ) فیها ه  ذی / اهلّل  (119خاِلد    الَّ
ماواِت  َخَلَق  ما ما وَ  ْاأَلْرَض  وَ  السااَّ ةِ  فی َبیَنه  تَّ مَّ  َأیاٍم  سااِ َتوی ث  مْ  ما اْلَعْرِش  َعَلی اسااْ وِنهِ  ِمنْ  َل    َل وَ  َوِلی ِمنْ  د 
وَن ) َفال أَ  َشفیعٍ  ر  سجدة:َتَتَذکَّ وا / َأِم (0 ال َخذ  وِنهِ  ِمنْ  اتَّ وَ  َفاهلّل   اءَ َأْوِلی د  وَ  وَ  اْلَوِلی ه  وَ  وَ  اْلَمْوتی یْحی ه   َعلی ه 
لِّ   .(1 الشوری) ر  یَقد ءٍ َشی ک 
 .(551 طه:َعْزًما ) َله   َنِجدْ  َلمْ  وَ  َفَنِسی َقْبل   ِمنْ  آَدمَ  ِإلی َعِهْدنا َلَقدْ  وَ . 3



80  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
انتظاری ه خداوند به انسااااان پساااااهبوطی، رشاااامترین توصاااایّ لین و اصاااالیاوّ 

 .1ها بودهای الهی و تبعیت از جریان هدایتهدایت

این فرصت را داشته است که در بشر وامانده در فضای پساهبوطی، در واقع  
همراهی با ساااالسااااله خلفاء، هادیان، رسااااوَلن و اولیاء و آیات الهی، مساااایر 

ابعادی نظام -های اسماییتسازی ظرفیّ مندی از ساحت سوم دین و فّعالبهره
سااارزمین صاااالحان با بروز  آفرینش انساااانی را دنبال کند و خود را به گساااتره

ساااند. بر این اساااس، فراگرد وزین و جامع حداکثری ساااحت سااوم دینداری بر 
های مختلف نشااااائه دنیا تا نشااااائه ظهور قابل الهی در دوران هاینظام برنامه

 مطالعه و فهم است.
های مختلف تاریخی های دینی جوامع انسانی در دورانبازخوانی سریع کنش 

موسااااااایی تا دوران که اقوام و جوامع دوران پیشااااااادهد در حالینشااااااان می
که به نابودی آل فرعون انجامید،  الّسالمنخستین رسالت حضرت موسی علیه

پرداختند و به  هاآنبه ان ار رسااااوَلن الهی و آیات، معجزات و فرامین حّقانی 

مشاااااول شاااادند و  2جای خداوند به پرسااااتش اسااااماء عاری از ساااالطان الهی

سراییل و بنی بخشیمستحق عذاآ الهی و هالکت گردیدند، از دوران وراثت ا
 تریشروع عصر شرایع توحیدی، خداوند به اقوام و جوامع بشری فرصت فراخ

تا با پیوسااااتار ت املی ادیان، مساااایر تعالی خویش را به سااااوی  3کندعطا می

                                                                                                                   
ْلَنا .1 وا ق  مْ  َفِإّما َجمیًعا ِمْنها اْهِبط  ًدی ِمّنی یْأِتینَّ   دای َتِبعَ  َفَمنْ  ه  مْ  َل وَ  َعَلیِهمْ  َخْوف   َفال ه  ونَ ی ه  :  بقره) ْحَزن 

98). 
ونَ  ما .2 د  وِنهِ  ِمنْ  َتْعب  وها َأْسماءً  ِإَلّ  د  م  یت  مْ  َسمَّ مْ  وَ  َأْنت  ک  ْلطاٍن  ِمنْ  ِبها اهلّل   َأْنَزلَ  ما آباؤ  ْ م   ِإِن  س  ِ  ِإَلّ  اْلح   َمرَ أَ  هلِلّ
وا َأَلّ  د  ین   یِلکَ  ِإیاه   ِإَلّ  َتْعب  ْکَثرَ  لِ نَّ  وَ  اْلَقیم   الدِّ ونَ ی َل الّناِس  َأ  .(04 یوسف:) ْعَلم 
وَن فی َمساِکِنِهْم ِإنَّ فی. 3 وِن یْمش  ر  ْم ِمَن اْلق  ْم َکْم َأْهَلْ نا َقْبَله  هی ) آلیاٍت ِ یِلَک َ َأ َفَلْم یْهِد َله  وِلی النُّ  (518أل 

ی )َو َلْو َل َکِلَمة  َسَبَقْت  َسمًّ َک َل اَن ِلزاًما َو َأَجل  م   .(511هود: ِمْن َربِّ



  8۲ ندهیآ یو حکمران یتمدّن ،یفرهنگ یکرونا در فراگردها گاهیجا یبازخوان

الحق در ساارزمین صااالحان و بسااط دینداری در ساااحت سااوم دین با اظهار دین
ّیتهمراهی خلیفه ند و فراگرد ربوب مای مام حیطه اهلل هموار ن های الهی در ت

ها و زمین و مابینهما را، در هر لحظه و زمانی و در هر موضااااااوع و آساااااامان
مفهومی، از مجرای وجودی ایشااااان فهم کنند و بل ه فراتر از یک تماشاااااگر و 

دهنده نظام هسااااااتی، در برنده از این فراگرد عظیم ربوبی و پرورشحّتی بهره
ین درگاه الهی، با عزم شایسته در مواجهه و اهل یق 1جایگاه عبد و بنده سائح

اهلل، به ِاعمال صااالحّیت بپردازند؛ های اساامایی و فرااساامایی خلیفهبا ظرفیت
گری  یرحّقانی اما در واقعیت تاریخی، در دوران موسایی و پ  از آن، با کنش

 بشر متدّین مواجه هستیم.
م ربوبی خداوند و جوامع انسااااااانی بایسااااااتی در پل ان ادراک نظا در حالی که 

مندی حداکثری از آن و رساااااایدن به پل ان های خالفتی آن، تا بهرهسااااااامانه
کردند، در مسااایری وارونه به جای باور و همراهی با نظام صاااالحّیت حرکت می

مه عالم و آدم، مساااااایر تفصاااااایلی تربیت، پرورش و برنا ند برای  خداو مندی 

لّیت بخشید و در عین باورمندی (، اص2گی خداوند را )یداهلل مالولهبستهدست

ساز، پیشبرد تمام امور دنیایی و بشری را معطوف گر ساعتبه خدای آفرینش
انسااااااان زمینی کردند. این رویه اگرره در تمام -های درونی خدابه توانمندی

های پساااااموسااااایی در بساااایاری از جوامع متدین قابل مطالعه و ادراک دوران
داری نهاد علم به جای نهاد دین، مدرنیته و میدانهسااااات، اما در دوران بروز 

                                                                                                                   
 سوره مبارکه تحریم. 1سوره مبارکه توبه و  551آیات  . ر.ک:1
ود   قاَلِت  وَ . 2 وَلة   اهلّلِ  ید   اْلیه  ْت  َمْال  لَّ وا وَ  َأیدیِهمْ     ِعن  وا ِبما ل  وَطتاِن  یداه   َبلْ  قال   وَ  یشااااء   َکیَف  یْنِفق   َمْبسااا 

مْ  َکثیًرا َلیزیَدنَّ  ْنِزلَ  ما ِمْنه  ْایاًنا َربِّکَ  ِمنْ  ِإَلیکَ  أ  ْفًرا وَ  ط  م   َأْلَقینا وَ  ک    ِقیاَمةِ الْ  یْوِم  ِإلی اْلَبْاضاءَ  وَ  اْلَعداَوةَ  َبیَنه 
ما لَّ وا ک  ْفِسد یِحبُّ  َل اهلّل   وَ  َفساًدا ْاأَلْرِض  ِفی یْسَعْونَ  وَ  اهلّل   َأْطَفَأَها ِلْلَحْرآِ  ناًرا َأْوَقد   .(60 المائدة) نَ یاْلم 



8۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ترین بروز و ظهور آن را شاهد هستیم.اصلی

در واقع اگر در دوران قرون میانه، با تفساااایر مشاااارکانه تثلیثی از نظام ربوبی 

شااااااماری نهاد کلیسااااااا، هنوز ردپایی از ربوبّیت التقاطی و اصاااااالّیت 1خداوند

نهاد علم، تمامّیت  بخشاایاصاالّیت ه، بامساایحی پیدا بود، در دوران پسااامیان
گاره ند در نظامات جهان هسااااااتی، در ان ّیت جاری و ساااااااری خداو های ربوب

گی خدای یهودی گم شااااد و حتی جامعه متدّینین جهان را در بسااااتهدساااات
هااا و وارهگرایی بااه نظااام ربوبی خااداونااد، درهزارتوی بااازیفضاااااااای شاااااااک

 .2جهانی مدرن گرفتار کرد جویانه تمّدنهای لّذتانگاریبازیچه

بروز و ظهوری نساابی از ساااحت  اسااالمی نیز، در واقع  الباً اّولیه دوران تمّدن  
ر م باورهای کالن اعتقادی به نظام ربوبّیت دوم دینداری مسلمانان بود و علی

الهی، اما فراگرد حصااااااولی آن با عدم همراهی و تبعّیت جامعه اسااااااالمی از 
الم، در جایگاه بزرگآله و ائمه هدی علیهم و علیه اهللپیامبر صااالی  ترینالساااّ

خلفای رآ و صاحبان اسماء و کلمات الهی مقدور نگشت. فراگردهای فشرده و 
گرایی برساااااااخته و التقاطی مانمدار و نه آخرالزّ مانی حقرندسااااااطحی آخرالزّ 

 رهگشااته و وامانده ادیان در واقع فرصااتی دوباسااینمای هالیوود و پیروان گم
مند شدن جوامع انسانی، به سوی گرایی و بازیبرای گذار از فضای ان ار، شک

ادراک نظام ربوبّیت الهی و همراهی با خلیفه رآ تا رسیدن به یقین در پل ان 
                                                                                                                   

وا َل اْلِ تاآِ  َأْهلَ  یا .1 مْ  فی َتْال  وا َل وَ  دیِن   ول  َما اْلَحقَّ  ِإَلَّ  اهلّلِ  َعَلی َتق  ول   َمْریمَ  اْبن   عیَسی اْلَمسیح   ِإنَّ  وَ  اهلّلِ  َرس 
ه   وو   وَ  َمْریمَ  ِإلی َأْلقاها َکِلَمت  وا ِمْنه   ر  ِلهِ  وَ  ِباهلّلِ  َفآِمن  ساا  وا َل وَ  ر  ول  وا َثالَثة   َتق  مْ  َخیًرا اْنَته  َما َل    اِحد  و ِإله   اهلّل   ِإنَّ
ْبحاَنه   ونَ  َأنْ  س  ماواِت  ِفی ما َله   َوَلد   َله   ی    .(595 النساء)َوکیاًل  ِباهلّلِ  َکفی وَ  ْاأَلْرِض  ِفی ما وَ  السَّ

ماواِت  َرآِّ  .2 ما ما وَ  ْاأَلْرِض  وَ  السَّ مْ  ِإنْ  َبیَنه  ْنت  وِقنیَن  ک  وَ  ِإَلّ  ِإلهَ  َل (9)م  مْ  یمیت   وَ  یْحیی ه  م   َرآُّ  وَ  َربُّ    آباِئ  
لیَن  مْ  َبلْ  (8)ْاأَلوَّ ک   فی ه  وَن  شاااَ ماء   َتْأِتی یْومَ  َفاْرَتِقْب  (1)یْلَعب  خاٍن  الساااَّ بیٍن  ِبد  ی (54)م   هذا الّناَس  یْاشاااَ
َنا (55)َألیم   َعذاآ   ا اْکِشْف  َربَّ وَن  ِإّنا اْلَعذاَآ  َعنَّ ْؤِمن   .(51دخان: )م 



  8۴ ندهیآ یو حکمران یتمدّن ،یفرهنگ یکرونا در فراگردها گاهیجا یبازخوان

در این فضااای فشاارده و رندسااطحی، از سااویی با فراگردهای  اساات.صااالحّیت 

و بروز   1داونااد در زمینیااافتگی نوراهلل در مواجهااه بااا اراده اطفاااء نور خااتااام

مواجهیم و از ساااااویی با فراگردهای  2های آفاقی و انفسااااایاهلل در حیطهآیات

در  هاآنبرای ایجاد نیاز حداکثری در جوامع انسااانی و پرتاآ  3فشاارده ابتالیی

الحق اَلدیانی و بیناتمّدنی، برای حرکت به سااوی دینیک فضااای تسااابقی بین
 بخشیهای بزرگ هدایتی و نجاتجریان-آ و فضاکه همانا همراهی با خلیفه ر 

های جبهه باطل از او هساااااات مواجه خواهیم بود و در عین حال بدسااااااامانه
های عذاآ الهی انی الهی متمایز خواهند گشااات و در گردونههای حقّ ساااامانه

و باطل در دوران پیشاااظهوری به  اختالطی حّق الگوی و از  4گرفتار خواهند شااد

 دوران حاکمّیت فراگیر حق انتقال خواهیم یافت.

گیری جه   انی کرون   ا در فراگرد بروز و ظهور ب   ازخوانی هم   ه. 5
انی عالمآینده  های حق 

در این فراگرد بلندحّقانی که نساااابت آساااامان و زمین، خدا و انسااااان، تاری  و 
گیری همهکند، جایگاه و شاااااانّیت میآینده، حق و باطل و نظائر آن را تبیین 

پسااااااینی و پیامدهای اجتماعی آن کجا قرار گیری جهانی همهکرونا و جهانی 
های ساایاسااتی و رفتاری را شااناساای، ره بایسااتهدارد و مبتنی بر این جایگاه

                                                                                                                   
ونَ . 1 ا یرید  ورَ  ِلیْطِفؤ  ِتمُّ  اهلّل   وَ  ِبَأْفواِهِهمْ  اهلّلِ  ن  وِرهِ  م  وَن ) َکِرهَ  َلوْ  وَ  ن   (8صف: اْل اِفر 
ریِهمْ . 1 ِسِهمْ  فی وَ  ْاآلفاِق  ِفی آیاِتنا َسن  مْ  یَتَبینَ  َحّتی َأْنف  ه   َله  ه   ِبَربِّکَ  یْ ِف  َلمْ  وَ  أَ  اْلَحقُّ  َأنَّ لِّ  َعلی َأنَّ  ءٍ یَش  ک 

 .(19 فصلت:) د  یَشه
 

ّنا ِإنْ  وَ  آلیاٍت ََ  یِلکَ  فیِإنَّ . 3 ْبَتل ک   .(94 المؤمنون) نَ یَلم 
ماء   َتْأِتی یْومَ  َفاْرَتِقْب . 4 خاٍن  السَّ ب ِبد   .(55دخان: ) م  یَأل َعذاآ   هذا الّناَس  یْاَشی (54) ٍن یم 



8۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
هااای تاییر زده جهااانی دنبااال کنیم کااه فراتر از روایااتبااایااد در جوامع بحران

های اجتماعی و دینی جهان مدرن، تبیین بهتری را از اوری و فرم در نظامفنّ 
های آنان، ها، نیازها و عزمروی جوامع انسااااانی و امیدها، هراسمساااایر پیش

برای جهش به ساااااحت سااااوم دینداری، همراه با رشااااد و تعالی حّقانی جهان 
 بشری پیش روی ما بگذارد؟

آمری ایی زیساااتی کرونا را محصاااول یک آزمایشاااگاه  جهانی گیریهمهاگر 
به جنگ یا حتی اگر برای ورود  بدهیم و  یدی جهانی تشااااااخیم  های هیبر

اش رینی و ساااااابک زندگی متفاوت و  یر همسااااااو و برآمده از سااااااو  خّف 
گریز جامعه رینی در قبال فرهنگ و ساالمتی جوامع بشاری تعریف مسائولیت

اهلل و عذاآ اساااات 1الناست آن مبتنی بر مفاهیم قرآنی، فتَنةً کنیم، جنساااایّ 

نابراین نمی؛ نیساااااات ید بروز رنین بحرانب با های گیریهمهها و توانیم و ن
ه الهی که با عذاآرا، از جن  آخرالزّ  جهانی اهلل در گسااااتره وساااایع ماِن خاصااااّ

توانیم آن را در جهانی برای جبهه باطل توام هسااااات تعریف کنیم، اگرره می
 مان اجتماعی جایابی نماییم.فضای آخرالزّ 

یده و فراگیر جوامع آخرالزّ   با دوجرِم درهم تن ه الهی، در مواجهه  خاصااااااّ مان 
های درونی آن در پهنه گرایی به نظام ربوبی و ساااامانهانساااانی، شاااامل شاااک

های دنیایی و مندیها، زمین و مابینهما و نیز ورود در فضااااااای بازیآساااااامان

های و دامنه لهو و لعب و فساد انسانی تا دوران 2شود یرحّقانی بشر، آ از می

نه نارّب م اَلعالیی او نیز پیش میجادوگرا یه ا ّجالی و داع رود و در عین ی د
                                                                                                                   

ول   َمنْ  الّناِس  ِمنَ  وَ . 1 وِیی َفِإیا ِباهلّلِ  آَمّنا یق    کَ َربِّ  ِمنْ  َنْصر   جاءَ  َلِئنْ  وَ  اهلّلِ  َکَعذاآِ  الّناِس  ِفْتَنةَ  َجَعلَ  اهلّلِ  ِفی أ 
نَّ  ول  ّنا ِإّنا َلیق  مْ  ک  ورِ  فی ِبما ِبَأْعَلمَ  اهلّل   َلیَ   َأوَ  َمَع   د   .(54 العن بوت:) نَ یاْلعاَلم ص 

ماواِت  َرآِّ . 2 ما ما وَ  ْاأَلْرِض  وَ  السَّ مْ  ِإنْ  َبیَنه  ْنت  وِقنیَن  ک  وَ  ِإَلّ  ِإلهَ  َل (9)م  مْ  یمیت   وَ  یْحیی ه  م   َرآُّ  وَ  َربُّ    آباِئ  
لیَن  مْ  َبلْ  (8)ْاأَلوَّ وَن  َشک   فی ه   .(1دخان: )یْلَعب 
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جوامع بشااااری فراهم اساااات، به  بخشاااایحالی که فرصاااات بازگشاااات و نجات
 شود.های سخت الهی برای جاماندگان در جبهه باطل منجر میپیوستار عذاآ
های الهی مختلفی مانی، با رزمایشین فضااااای سااااخت و آخرالزّ قبل از وقوع ا

مانی آخرالزّ  دورانباش جوامع انسااااااانی، جهت ورود به برای بیدارباش و آماده
ّصه الهی مواجه هستیم. مهم مانی، ترین رزمایش پیشاآخرالزّ ترین و اصلیخا

ر باساارائیلیانی اساات که نظام جهانی نوع بشاار را، مبتنی نابودی نخساات بنی
ساااااااازی باااور بااه یااداهلل مالولااه بودن خااداونااد در عااالم هسااااااتی و نهااادینااه
انگاری و بازیچه جهانی گیریهمههای ربوبی او، به سوی انگاری سامانهنادیده

انگاری را، در فسااااااادگسااااااتری جهانی سااااااوق دادند و البته این فراگرد بازیچه
مان اجتماعی، دوران آخرالزّ مانی نیز، در سااطحی فراتر از های اصاالی آخرالزّ دوران

، همان جامعه هاآنترین گروه با همیاری بیگانگان عالم انسااااااانی، که مهم
 و جهانی گیریهمهگیری ، تا ش لهستندشیاطین و دشمنان مبین انسانی 

گرایانه فساد نخست، گیر دوم ایشان، در ترازی فراتر از سطح مادیفساد عالم
 شوند.به عذاآ الیم الهی گرفتار می دهند و از همین حیثادامه می

شااااااود که نتیجه مان اجتماعی در واقع به فضااااااا و دورانی اطالق میآخرالزّ  
ها و های ربوبی عالم، به صااااااورت انواع نابسااااااامانیرویگردانی از سااااااامانه

های فساااااادهای نظام طبیعت و نیز نظام زیساااااتی و اجتماعی بشااااار در قالب
کند. این ها و... خود را منع   میناکارآمدی ها،مختلف ابتالئات، فتن، جنگ
رونده ابتالئات، در واقع منجر به هشاااااادارباش و ساااااایر انع اساااااای و پیش

مانی و های اصااالی پیشااااآخرالزّ بیدارباش جوامع بشاااری برای ورود به رزمایش
 گیریهمه شااود. از این منظر، پاندمان میسااپ  ورود به حیطه اصاالی آخرالزّ 

ز ای اکننده نقطهو ابتالئات پساااینی آن، از ساااویی منع  می کرونا جهانی 
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ضرباهنگ نزدی ی به دوران بدسامانه سویی  سادی مذکور هستند و از  های ف
بستر و فضای بیدارباش  کهآنتر و مهم مان هستندهای اصلی آخرالزّ رزمایش

ی ت های خالفتر جوامع انسانی به نظام ربوبی اهلل و سامانهو بازگشت خالصانه
 آن برای مواجهه با دوران اصلی آخرالزمان هستند.

  الناس و های فراگیر جهانی که در فضااااااای فتنهدر واقع کرونا و بحران
های شااااوند، در سااااپهر سااااامانهمان اجتماعی زاییده میابتالئات آخرالزّ 

ربوبی خداوند و دساااتگاه خالفت رآ، بنا به موضاااوع و ماهّیت فتنه و 
تواناااد باااه هااات و جاااامعاااه مخااااطاااب آن، میانگیزان و نیز ج فتناااه
ند از مجرای ها و واکنشالعملع   خداو ظام ربوبی  فاوت ن های مت

یافته به ساااااحت سااااوم خلیفه رآ در عالم منجر شااااود. جامعه جهش
مل هاای ساااااانن الهی، ع  انگااره کاه مبتنی بردیناداری، در حاالی الع

فضاااااای ایمانی الناس، در شاااااناسااااای فتنهخلیفه رآ را مبتنی بر گونه
خویش به صااااااورت یک ادراک کّلی و  یر دقیق باور دارند، در فضااااااای 
کنشاای و رفتاری خویش، در رهیافتی بساایار عمیق، متمرکز و منتظرانه، 
سااعی در بازشااناساای نوع واکنش نظام ربوبی خداوند، از مجرای خلیفه 

مدارنه خویش، در نساااااابت با آن رآ به آن فتنه و تنظیم کنش دین
دینداری، فراتر از یک باور قلبی و -انتظاری-در این فراگرد ادارکی دارند و

گر بیرونی، با ارتقاء درجات عبودّیت خویش، به ساااااطح و یا مشااااااهده
ت کنش صااالحانه در پهنه ربوبّیت شااوند که ظرفیّ جایگاهی نزدیک می
دانیم کرونا، یک می در حالی کهشوند. از این منظر خلیفه رآ را دارا می

های پیشااینی ما نشااان آمری ایی و یا پدیده رینی بود، تجربه ساااخته
های دانشاااااای و فناورانه کشااااااورهای به پیشاااااارفت توّجهداد که با می
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یافته، ام ان کنترل آن را، باید نظیر کنترل ویروس سااااارس یا توسااااعه
داشتند و شاید از همین حیث دولتمردان ابوَل و... در مرزهای رین می

با ت ّبر و نخوت و دمیدن در آتش فتنه در آمری ایی و حتی ا پایی  رو
مواجهه با رین و ایران عمل کردند. در رنین فضااااااایی، اما ررا کنترل 

برای جوامعی  هاآنشااود و فتنه انسااانی ماجرا از دساات آنان خارو می
های ترین کشااااورشااااود؟ ررا اصاااالیگیر خودشااااان میمثل ایران، دامن

اوری مدرن جهان بشاااری، طی مدت و فنّ دار راهبری نظام دانشااای داعیه
کوتاهی به وضاااااعّیت اسااااافبارتری از رین و ایران و دیگر کشاااااورهای 

ایران از سااویی در یک نظام  در حالی کهشااوند؟ جامعه جهانی درار می
 دیگر، ساااااابقه تحریم بیرونی گرفتار هسااااات و از ساااااویساااااخت و بی

حتی اگر موضوع  در حالی کهال هست و ؤکارآمدی مدیریتی آن مورد س
یید نباشااد، موضااوعّیت جنگ ألیه بر علیه ایران قابل تاوّ  زیسااتیجنگ 
ای بر علیه آن در بحران کرونا ثانویه و جنگ شااناختی و رسااانه زیسااتی

های رندمیلیونی برای بیماری بینیان ار ناپذیر هساااات، ررا تمام پیش
گساااااتره  ر مشاااااود و علیآوری تعدیل میو مرگ ایرانیان به نحو بهت

های نخسااااات جهانی افول بیماری واگیر در ایران، تعداد مبتالیان از رده
ها را در بخشاااااایها و جهتگریکند؟ ره ساااااااز و کاری این تعدیلمی

توانیم دهد؟ آیا میهای جهانی سااااااامان میمواجهه با آ ازگران فتنه
 یالعمل نظام ربوبی عالم را از مجراهایی، ع  مبتنی بر رنین پیرنگ

سااااااازی و اساااااات بارگری جبهه باطل در خلیفه رآ و امام عالم، به فتنه
توانیم پیوسااااااتار نظام م ر الهی را ماجرای کرونا مطالعه کنیم؟ آیا می

نه طا وت و فت یای  با م ر اول نه و در مواجهه  عالم در این فت انگیزان 
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 هنظائر آن، تا رسیدن به جایگاه خیرالماکرین بودن خداوند، رصد و نظار 

گی اولیای طا وت به جای بسااااااتهتوانیم منتظر دسااااااتکنیم؟ آیا می
های نظیر آن باشاایم؟ بسااته بودن خداوند در این بحران و بحراندساات

رفتار منتظرانه، ما را به مطالعه عمیق رفتارهای امام عالم در جایگاه 
هااای مختلف فردی، اجتماااعی، جهااانی، طبیعی، خلیفااه رآ، در حیطااه

اتی، فراتر از بسندگی به یک انتظار حسی و انفعالی و یا آسمانی و نشئ
یک انتظار فعال  یرهمساو با حیطه و ساویه اثرگذاری امام عالم دعوت 

 کند.می
 سوم دینداری و ورود به پل ان ادراکی ساحت  انتظارِی برنامه -جهش به 

و رفتار نظام ربوبی خداوند از مجرای خلیفه رآ، در ساااااااحتی فراتر از 
فردی و اجتماعی جوامع ایمانی، مساایر ورود به ساااحت تسااابقی حیطه 

هااای آنااان برای هااا و توانمناادیتادیااان توحیاادی را، در ارزیااابی ظرفیااّ 
 در حالی کهگشاید. های جامعه بشری میها و بحرانگشایی از پیچگره

ها و جوامع دینی و حتی  یردینی جهان در مواجهه با بساااایاری از گروه
من و پناهگاه الهی أکرونا، در سراشیبی بازگشت به م انیجه گیریهمه

قرار دارند، اما این مهّم قابل اعتنا خواهد بود که آیا فراگردهای ربوبی 
العمل عالم در مواجهه با هرنوع بازگشاااتی از جوامع انساااانی، یک ع  

العمل نظام ربوبی خداوند واحد و همگون را بروز خواهد داد؟ آیا ع  
عالم،  له و در  یداهلل مالو به  ند  باورم تدّینین  جامعه م با  در مواجهه 

گرایی و جااامعااه هااای تثلیثی یااا ثنویااتجااامعااه باااورمنااد بااه انگاااره
های خالفتی رآ و یا جامعه  یرباورمند به توحید وَلیی و سااااااامانه
ایمانی و عدم تقّید به این باور  باورمند به نظام خالفتی رآ در حیطه
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العمل نظام ربوبی خداوند به جامعه تاری، با ع  ایمانی در ساااحت رف
ها و زمین و مابینهما و ایفای موقنین به این نظام در پهنه آساااااامان

برترین رفتارهای صاااالحانه در این گساااتره ربوبی، ی ساااان خواهد بود و 
های پلورالیزمی در همانندانگاری عمل ردی ادیان اثبات خواهند انگاره

اَلدیانی شاهد به رالش کشیده شدن قی بینشد یا در یک نظام تساب
به  هاآنها و باورهای تحریفی و التقاطی ادیان و فرصاااات ارتقاء داعیه

مانی خواهیم بود؟ های آخرالزّ الحقی در دورانهای دینساااااوی ساااااامانه
اَلدیانی، در گسااتره وساایع ای بینتفساایر تصااویری این فضااای مقایسااه
نّیت و جایگاه بلند مسااابقه أ مانی، شااابتالئات فشاارده و پیچیده آخرالزّ 

یان خواهد کرد. هر یک از ادیان در صااااااحنه های مختلف ادیان را نما
ت مان خاصااااااه الهی، رقدر ظرفیّ مان اجتماعی و آخرالزّ ابتالئات آخرالزّ 

شرده ابتالیی و نجات ضای ف جوامع ایمانی و رشد  بخشیگذار از این ف
ترند؟ های حّقانی عالم نزدیکامانهو تعالی ایشااان را دارند و رقدر به ساا

ت بلند و جهانی مساااااابقه ادیان، نوع مواجهه نظام مبتنی بر این ظرفیّ 
 گیریهمهکرونا و  جهانی گیریهمهوَلیی ایران اسااااااالمی با -انقالبی
مان مان اجتماعی و آخرالزّ های مختلف آخرالزّ پسینی آن در دوران جهانی

امع دینی آمری ا، اسااااااراییل، ایتالیا، نهایی، ره تفاوتی با مواجهه جو
 جهانی گیریهمهترکیه یا عربساااتان باید داشاااته باشاااد؟ اگر ورود به 

های اصیل کرونا را به سان ورود لش ری در حال حرکت به سوی رزمایش
صعبآخرالزّ  العبور و همراه با تهاجم جبهه مانی، در یک مسیر سخت و 

 های مراقبتیر در ساااامانه لشااا دشااامن فرض کنیم، فراتر از پناه گرفتن
ما از آن وضااااااعیّ اوّ  فت عبور  یه، رهیا یا در یک ل هد بود؟ آ ت ره خوا
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وضااااعّیت انفعالی، بدون هیچ واکنش جدی در همان صااااحنه تهاجمی 
باقی خواهیم ماند تا دشااااامن به ما مسااااالط شاااااود؟ آیا برای خروو از 

رد؟ کنشینی و بازگشت از مسیر ف ر خواهیم ت بحرانی به عقبوضعیّ 
آیا به وضعّیت فعال فرار رو به جلو و پشت سر گذاشتن بحران خواهیم 

های مداومی که پرداخت؟ در واقع مسئله ما در مواجهه با رنین بحران
سامانه سالمی ایران هست، عدم وجود  های توانمند گریبانگیر جامعه ا

 تباشد. در واقع مهدویّ های حّقانی میپرتابگر اجتماعی به سوی آینده
و ظهور در نظام ح مرانی ما، یک ساااامانه حرکتی و پیشااارانی جامعه از 

های اجتماعی به ساااااوی جلو نیسااااات و تنها در اندیشاااااه و باور بحران
یک باور فردی موضااااوعّیت دارد و  عنوانبهاعتقادی کارگزاران حاکمیتی 

های ایمانی برای ارتقاء فضااااای ترین حالت به مناسااااکدر خوشاااابینانه
هنگی جامعه اساااااالمی در کنار هزاران فضاااااای مناسااااا ی و معنوی و فر 

کنیم. جهش به ساحت سوم دینداری و جمعی ضد فرهنگی بسنده می
همراهی موقنانه و صااالحانه با نظام ربوبی خداوند از مجرای خلیفه رآ، 

ترین رهیافت در فضاهای بزرگ و جهانی مسابقه ادیان، بهترین و جدی
های مان اجتماعی و ورود به صااااحنهخرالزّ مواجهه با فضاااااهای ابتالیی آ

مان نهایی خواهد بود و عدم ورود به این فضای تسابقی و اصلی آخرالزّ 
نی ما را با های پیشااااااینی، فقط فاصااااااله تمدّ روایتبسااااااندگی به کالن

های حّقانی عالم بیشااتر خواهد نمود و نحوه ورود ما به آن دوران آینده
 تر خواهد کرد.را، بسیار سخت

 مهّم دیگری که در مواجهه با بحران کرونا قابل بازخوانی هست،  ئلهمس
نوع مواجهه جوامع انسااااااانی با دوران جدید پساااااااکرونایی باَلخم در 
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. اگرره فضای مجازی و استهای اجتماعی بستر فضای مجازی و شب ه
ءهای آموزشی و ارتباطی و ی از خالتوّجهبخش قابل  ها توانستندرسانه
مین کنند و بساااایاری از کشااااورها را به أاقتصااااادی این دوران را تحتی 

های ح مرانی خود سااوق دهند، اما سااازی بیشااتر سااامانهسااوی مجازی
های ترین سااااازنِد بدسااااامانهای، اصاااالیهمین فضااااای مجازی و رسااااانه

اند و در واقع نقش تی و فرهنگی و اخالقی جوامع انساااانی نیز بودههویّ 
اخالقی و سقوط ارزشی جوامع بیسازی گیرهمهو  سازیمنداصلی بازی

شاااادن بیشااااتر فضااااای مجازی و اند. آیا در پی فّعالانسااااانی را داشااااته
شاااادگی به یک دوران ها در جهان کرونایی، ما باید منتظر پرتاآرسااااانه

 های ربوبیانگاری سامانهمندی رفتاری و بازیچهفشرده و حداکثری بازی
های اصاااالی ی باشاااایم و ضاااارباهنگ رزمایشعالم در جهان پساااااکرونای

های مانی شاااااادیدتر خواهند شااااااد؟ اگر بنا باشااااااد با رهیافتآخرالزّ 
هاد دین و فرهنگ برای رهایی از پوساااااات ندازی در ن های گیریهمها

زیساااتی به رنین دورانی وارد شاااویم در واقع جوامع انساااانی را به لبه 
ایم. راهبری کردهتی تاااریخی خویش بزرگترین پرتگاااه فرهنگی و هویّ 

گرا، سااااخت و هولناک آینده جهانی گیریهمهرفت از این تنها راه برون
پیشرانی جامعه اسالمی و دیگر جوامع انسانی به ساحت سوم دینداری 

 در میدان بزرگ مسابقه ادیان خواهد بود.
 ندی، در یک جمع نا و  جهانی گیریهمهب و  ها جهانیگیریهمهکرو

روایت جهش به ساحت سوم دینداری، پیامدهای پساکرونایی، در کالن
نقطه پایان ساااعادت و آرامش بشاااری و یا نقطه پایان کارکردهای نهاد 

ای از منحنی بازگشت جهان بشری با دین و معنوّیت نیست، بل ه نقطه
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نی آن، به سااااااوی باور و یقین به نظام ربوبیت های تمدّ تمام گسااااااتره
و رشااد دهنده آن برای  بخشاایهای نجاتاری الهی و سااامانهفراگیر و ج

تمام بشرّیت معاصر و تاریخی است. در حالی ه برپایی انقالآ اسالمی 
تا شاااااا ل یهو پل ان ت املی آن  یده بزرگ و الهی اربعین، -گیری آ پد

شاااونده های تاممنحنی بازگشاااتی جوامع انساااانی را به ساااوی ساااامانه
ها و کند، بروز و ظهور زلزلهعی از آن نمایان میمندی جمنوراهلل و بهره

هااای آمااادگی ابتالئااات بزرگ جهااانی، ضاااااارباااهنااگ نزدی ی رزمااایش
نند. کاَلدیانی را نمایان میهای تسابقی بینمانی را و سامانهپیشاآخرالزّ 

معضاال اصاالی فضااای ساایاسااتی و دانشاای حاکم بر نهادهای ساایاساای، 
عدم  ما،  ّجهفرهنگی و اجتماعی  یت انقالآ اسااااااالمی و أ به شاااااا تو ن

پیوسااتارهای ت املی آن در جهان معاصاار، مبتنی بر ادراک و همراهی با 
سااااحت ساااوم دینداری جوامع انساااانی در یک فضاااای تساااابقی بزرگ 

و درجازدگی در الگوی مدرنیته اسااالمی  اسااتاَلدیانی و بیناتمّدنی بین
فاصااااااله ما را از های بلند رهبران انقالآ اسااااااالمی، بر خالف اندیشااااااه

تر کرده است و به گیری تمّدن نوین اسالمی در رنین ترازی افزونش ل
به جای گیری رنین بحراننارار در شاااااا ل هایی در گسااااااتره جهانی، 

ن نوین اساااالمی در بازنمایی ریساااتی و پیشااارانی الگوهای حقانی تمدّ 
نه ما عالم و سااااااا ظام ربوبی  کارکرد ن رار رگونگی  های خالفتی رآ، د

 الب الگوی ها و ساااناریوهای ها و پروت لگرایی به سااایاساااتساااندهب
 شویم.جهانی می

 منابع. 6
 میقرآن کر 



  1۴ ندهیآ یو حکمران یتمدّن ،یفرهنگ یکرونا در فراگردها گاهیجا یبازخوان

محمااد، تهران،  ،ی، ترجمااه: نبو«جهااان ماادرن نیت و ( »5918)ی اونز، مر
 .انتشارات آگاه

، قم، «نو تماادّ  اتیاادر اله ینظر یهاااکاااوش( »5919) اهللبیااحب ،ییایاابااا
 .یاسالمپژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 ،یاریترجمه و نقد: بخت ،«نیدر باآ د هیهفت نظر ( »5981) پال  لیدان
 .ره() ینیخمقم، مرکز انتشارات پژوهشگاه امام  ز،یمحمدعز 
 ،«ینتمدّ  نشیب(»5919) نیحسااا زاده،یمهد ؛یمحمدمهد دیسااا ،یرباقریم

 .قم، انتشارات کتاآ فردا
 ،یعلوم اجتماااع  شاااااامناادانیموجود از انااد یهااالیاامجموعااه اخبااار و تحل

  رامونیو جهان پ رانیا یارسااااانه یو پزشاااا ان در فضااااا یاساااایکارگزاران ساااا
 تیلااا 5918آن، از بهمن  یاجتمااع  یامادهاایاکروناا و پ جهاانی گیریهماه
 .5911 نیفرورد

 تهیکم تیشده در سا یبارگذار یقات یتحق یهالیو فا هابرگمجموعه گزاره
 قاااااباااال دساااااااااتاااارسااااااااای در آدرس: ،51 دیااااو کااااو  یلااااوژماااایااااودیاااااپاااا

http://corona.behdasht.gov.ir 
 یاجتماع  یامدهایابعاد و پ یبررس» ینشست مجاز یوگوهامجموعه گفت

 .رانیا یشناس، انجمن جامعه18اسفند  55 ،«رانیدر ا 51 روسیکرونا و  یماریب
و بحران کرونا  یو اجتماع  یدوم علوم انسااااان ناریوب یهاوگومجموعه گفت

 16، «دهایها و تهد، فرصااااااتیر جهانیفراگ یهان و بحرانینهاد د»با عنوان: 
 .السالمهی، دانشگاه امام صادق عل5918اسفند 

و بحران  یو اجتماع  ینخسااااات علوم انساااااان ناریوب یهاوگومجموعه گفت
با عنوان:  نا  نات و تمدّ ی، معنو یات زندگ یاله»کرو  51، «ن در كشاااااااكش كرو

 .السالمهی، دانشگاه امام صادق عل5918فند اس
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سان ناریوب یهامجموعه گفتگو و بحران کرونا با  یو اجتماع  یسوم علوم ان

 18، «در مصااااااف كرونا یاورو ارتباطاِت بحران، رساااااانه و فنّ  یحكمران»عنوان: 
 .السالمهی، دانشگاه امام صادق عل5918اسفند 

و  نیکرونااا، د» ژهیپرونااده و  یل یتحل یو گفتااارهااا ادداشاااااااتیاامجموعااه 
و  یضاااوابط فقه»از:  یبا آثار http://ijtihadnet.irاز شاااب ه اجتهاد، « ساااالمت

نقش  یفایو ا تیروحان» ،«یحف  جان انسااااااان/ محمدجواد فاضاااااال لن ران
 هیحوزه علم تیر یمد تیمسااائول» ،«یدر مقابله با کرونا/ عباس کعب ساااتهیبا

دسااات خدا و » ،«انی/ رساااول جعفر یدر امور پزشااا   رمسااائولیدر قبال افراد  
مدو و مذمت  یهاتیروا»، «دامادمحقق یدمصااااطفیپزشاااا ان/ ساااا نیآساااات
کرد؟/ محمدرضا  دیبا کرونا ره با» ،«یهمدان بیاقوام/ محمد عندل ایشهرها 
با برداشاااااات یباز» ،«یزائر  دیت/ ساااااااتیاز روا یسااااااطح  یهابا جان مردم 
به بهانه  «نید»به  بیو آساااااا« علم»زه با مبار » ،«یالهدعلم حمدصااااااادقم
 یمطهر، منافات  یهادر حرم رانهیشگیررا اقدامات پ»، «سروش یهاد«ت/ کرونا»

 ِی زگ یامام تا پاک یاز پاک »، «ندارد؟/ محمدجواد نظافت هاآنبا دارالشاااافا بودن 
با مردم و اصااااااالو  نید انیرابطه متول یلزوم بازطراح » ،«یمردان یحرم/ مهد

 «یانصار یهادناصواآ/ یهاتییهن
 یسیپال نیفار  هیشده نشر در مقاله ترجمه یجهان شمندینظرات دوازده اند

نا، رگونه جهان»تابناک،  تیدر سااااااا ، رهارم «خواهد بود یجهان پساااااااکرو
 قاااااااااباااااااال دساااااااااااااتاااااااارس در آدرس: ،5911 نیاااااااافاااااااارورد

https://www.tabnak.ir/fa/news/967638 
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نی حوزه بهداشت در رارروت سیاست. 2 گذاری تمد 
 ت لیلی تبیین شرور و فتن

 1دهادی همایونمحمّ 
 رکیده

سیاست شان داد که  شیوع جهانی آن ن های حوزه بهداشت موضوع کرونا و 
ش ل تا ره اندازه می شده و  سالمت خارو  شت و  تواند از قالب محدود بهدا

عمومی و بل ه تمّدنی به خود بگیرد. از سااااویی دیگر، از آنجا که پیوند عمیق 
ها و امور تهای ظاهری ساااااابک زندگی ما با وضااااااعیّ ای میان جنبهو پیچیده
ای حوزه های کالمی و اندیشااااااهتر وجود دارد، ما را به بازخوانی دیدگاهباطنی

معارف اسااالمی برای تطبیق یا کارآمدتر کردن آن در تعامل با رنین وضااعّیت 
کند. موضااوع نظام احساان، شاارور، فتنه، ساااز دعوت میکننده و تمّدنمتحّول

ه در این مقاله مورد بحث و قانون و علّیت از جمله موضااااااوعاتی اساااااات ک

                                                                                                                   
السالم/ گروه فرهنگ و استاد دانش ده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات/ دانشگاه امام صادق علیه .1

 5911ماه هفتم فروردین /homayoon@isu.ac.irتمّدن/ رایانامه: 
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بازسااازی متناسااب با وضااعّیت حاضاار قرار گرفته و سااپ  تالش شااده تا بر 

ای که همواره میان ظاهر و با در نظر داشتن رابطه دوسویه یژهبو اساس آن و 
هایی ها و سیاستهای عرفانی اسالمی برقرار است، به گزارهباطن در دیدگاه

 اصطالحًا تمّدنی دست یابیم.

 مقدمه. 1
ورود ی باره ویروس کرونا به زندگی جامعه ایرانی و بل ه فراتر از آن در ساااطح 

از  گوناگون یهاعرصاااه ای جدید وجهان، با هر نوع تحلیلی، انساااان را به دوره
شاااد و البته حیات انساااانی خویش، وارد کرده اسااات. اگر ره ابتدا تصاااور می

تنها یک موضااوع پزشاا ی بوده و هنوز هم کم و بیش ادامه دارد، که این امر 
تعامل با آن بایستی در رارروآ رفتارهای پزش ی و سالمت صورت گیرد؛ اّما 

ای، ح ومتی و ساایاسااتگذاری، اجتماعی و های گوناگون دینی و اندیشااهجنبه
فرهنگی، سیاسی و امنیتی، اقتصادی و صنعتی، دانشی و فناورانه، و حقوقی 

 طول زمان کوتاهی نمایان کرده است.و فقهی آن به سرعت خود را در 
شاااک به این ابعاد گوناگون و البته ابعاد ناشاااناخته دیگری که بی توّجهبا 

به عظمت آن در مساایر خود همراهی کرده و اندک اندک  توّجهاین پدیده را با 
رسااااااد برای تحلیل واقعی و دقیق آن نیازمند نمودار خواهد شااااااد، به نظر می

توانیم موضاااوع رارروبی بزرگ، کالن و در خور آن باشااایم. این رارروآ را می
گذاری تمّدنی بنامیم، گذاری برخاسته از آن را سیاستو سیاست کّلی تمّدن
ترین مفهومی اساااات که برای این جهت که تمّدن در حال حاضاااار کالن هم از

ناگون سااااااازنده جامعه و ح ومت در گرد هم آوردن حوزه ها و نهادهای گو
ّیت فعلی انقالآ اسااااااالمی،  که در وضااااااع یار داریم، و هم از آن جهت  اخت

دانیم، حرکت به سوی تمّدن بزرگترین هدف و شعاری که پیش روی خود می



  17شرور و فتن  نییتب یلیحوزه بهداشت در چارچوب تحل یتمدّن یگذاراستیس

ها را نتیجه حرکت توان بروز این نوع پدیدهمی بوده و اساااسااًا مینوین اسااال
 به سمت این آرمان بزرگ دانست.

بنابر آنچه گذشاااااات، برای رساااااایدن به تبیینی کالن و تمّدنی و سااااااپ  
سیاست ساز، ابتدا باید در خصوص رند مقدمه مهّم و هایی تمّدنپیشنهاد 

ندیشااااااه ماهّیت و حقیقت واقعه پا ندکی گفتگو ای برای فهم  مده، ا یش آ
 نماییم.

 ینظام احسن و تجل  . 2
اسااااات و « نظام احسااااان»ما در اعتقادات کالمی معتقدیم که نظام آفرینش 

بهتر از آن ام ااان ناادارد. همااه ریز در این نظااام در جااای خود قرار دارد و 
زند، و البته ترین خروجی از این منظومه نظم و کارایی آن را بر هم میکورک
یانه گرادر استدَلل بر این امر نیز بعضًا کاماًل تجربه معموَلً م نیست. مم ن ه

کنیم، مورد به مورد و مصاااداق به مصاااداق در مورد هر ریز، منافع شاااروع می
وضااع کنونی آن را مطالعه و بازگو و مضااّرات خروو آن را از این وضااع گوشاازد 

ّما میمی یانه و اصااااااطالحًا گر گونه اسااااااتدَلل اثباتدانیم که ایننماییم؛ ا ا
دساات ما در ترساایم بهترین  کهآن یژهو باسااتقرایی، اسااتدَللی اساات ناتمام، 

حالت به هیچ مبنای نظری قویمی مح م نیساااات. ما واقعًا به صااااورت قاطع 
توانیم بگوییم حالت فعلی شاااااایء، بهترین حالت و مجموعه روابط آن با نمی

سااتدَلل در نظامی صااورت این ا کهآن یژهو بدیگر اشاایاء بهترین شاا ل اساات؛ 
کنیم. گیرد که ما بدان عادت کرده و امور را بر اساس قواعد آن تحلیل میمی
 تواند درها بعضًا در بهترین حالت میاندیشیها و مصلحتگونه استدَللاین

ررا دو رشااااام داریم و یک  کهاینحد یوقّیات مطرو شاااااود، مواردی از جمله 
 شک و دیگری سرسبز است.بینی، و یا ررا فالن سرزمین خ
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 و پاساا  به مساائلهبه دلیل ویژگی عدم دربرگیری و پوشااش  کهاینضاامن 

ها آنجا که از بررساای مصااداق معموَلً های اسااتقرایی، شاا ل کامل در اسااتدَلل
شویم، امر نظام احسن را به کلیات منحصر کرده و این هماهنگی و خسته می

کلی در حد مدار گردش سیارات و ... بهترین بودن را تنها در سطح امور بسیار 
دهیم که ررا در این نظام احساان رنگ رشاام این دانیم و مثاًل پاساا  نمیمی

دانیم در حیوان خاّص باید این رنگ خاص باشاااد؟ این در حالی اسااات که می
دفه و شاااااا ل گیری جهان بر اساااااااس نگاه کالمی، بدلیل قائل نبودن به صاااااا 

وع جزئی و خاّص را از دایره ح مت و تدبیر توانیم حتی این موضتصادف، نمی
برنامگی احاله کنیم. برای این خداوند خارو نموده و به اتّفاق و تصااااادف و بی

 موضوع بسیار جزئی هم، رارروآ تحلیلی ما باید پاس  داشته باشد.
در رارروآ تحلیلی تجّلی و نزول، که در آن همه کثرات عالم نتیجه تجّلی 

عوالم باَلتر هسااتند، پاساا  بساایار ساااده و روشاان اساات.  و نزول حقایق ثابت
ند  خداو فات  بدون هیچ فطور و خللی تجّلی یات و صاااااا اگر خالئق همگی و 

و بدون هیچ نقصاااای اساااات،  1هسااااتند، و از سااااویی دیگر نیز خداوند صاااامد

مجموعه عالم خلقت نیز که سایه این وجود کامل است بایستی در حد ظرف 
شدخود کامل و بی ست، اّما با ویژگی2نقم با شیء کامل، کامل ا سایه  های . 

سااااااایه و در حد آن. از این رو، جهان آفرینش با همه جزئیات خود و در حد 
                                                                                                                   

َمد   َاهلّل  . 1  ﴾.1 ،﴿اإلخالص َالصَّ
 است ان ااجه آن   اآاارو ع سی ز آفت  تااس عیان مالاهر آن ریزی که در ع -. 2

 نی وست  جای خویش که هر ریزی به   جهان رون زلف و خط و خال و ابروست -

 است  الامث را   انیاامع  آن  فاازل رخ و   است جالل  ه اااو گ ال اااه جمای گلّ ااتج -

 است  راابه  دو زان  را  ان ابت  فاارخ و زل  قهر است  ف وااالی لطااات حق تعااصف -
 .(: جواآ14شبستری، گلشن راز، بخش  )شی  محمود
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 حتی طرو سرانگشتان ما، کامل و مبتنی بر نظام احسن است.
بر این اسااااااااس و بااه صااااااورت خاااّص خلقاات انساااااااان نیز در بهترین و 

. احساان 1، صااورت گرفته اسااتترین شاا ل، و اصااطالحًا احساان تقویممناسااب

یی به صورت باَل توّجهتقویم با این تبیین، به معنای آن است که انسان، با 
خویش در بدو توّلد بهترین شاارایط و ام انات را برای رساایدن به آنچه در باَل 
یافت و بر اساااااااس آن تالش خود را از  وجود دارد از ناحیه خداوند متعال در

های کند. این شاارایط و ام انات از ویژگیآ از میعالم دنیا و اساافل سااافلین 
های زشااتی و بساایاری ویژگی ،زیبایی ،رنگ پوساات ،قد ،جساامی؛ اعم از رهره

دیگر هست تا صفات روحی و اخالقی که ابتدائًا داریم، و همه شرایط محیطی 
بریم، اعم از پدر و مادر و دوران زندگی و دوسااااااتان و که در آن به ساااااار می

به وقوع می همراهان، و ما  ندد، و همه همه حوادثی که در طول زندگی  پیو
دارد و نحوه رینش زمانی و م انی آن. این  آنچه در جهان پیرامون ما وجود

به آنچه که  توّجهترین و بهترین شاااارایط اساااات برای ما با مجموعه مناسااااب
 ستباید بشویم، حتی اگر منجر به در افتادن ما به دوزخ شود، ررا که همان ا

ایم. اگر کساااااای برای طی که در عالم باَل وجود دارد و در عالم یر انتخاآ کرده
الم(  -این مساااااایر به زیبایی نیاز دارد آن را  -همچون پیامبران )علیهم السااااااّ

آفریده و اختالل ایجاد دریافت کرده، و اگر همین زیبایی در مساااایر او کبر می
ست. در مقامی شده ا شته  بل، اگر کسی برای درافتادن به کرده، از او دریغ دا

دوزخ هم به زیبایی یا زشاااااتی نیاز داشاااااته، به او از این طریق امداد شاااااده 
 گیرد.. هبوط با این ساز و کار صورت می2است

                                                                                                                   
ْنس. 1 مَّ َرَدْدن َتْقِویٍم  َأْحَسِن  ِفی انَ َلَقْد َخَلْقَنا َاإْلِ  ﴾.1-0 ،﴿التین ساِفِلینَ  َأْسَفلَ  اه  ث 
ِمدُّ ه. 2 الًّ ن  َلءِ ك  َلءِ  وَ  ؤ  وراً  َربِّكَ  َعطاء   كانَ  ما وَ  َربِّكَ  َعطاءِ  ِمنْ  َهؤ   ﴾.14 ﴿اإلسراء، َمْحظ 
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 شرور. 3
شاااود که نیازمند توضااایح و تبیین در این دیگری مطرو می مسااائلهدر اینجا 

هایی مواجه هستیم یدهشرور. همه ما در زندگی با پد مسئلهرارروآ است: 
را شاااااّر و در نگاه نخسااااات خارو از نظام احسااااان و احسااااان تقویم  هاآنکه 
کوری یک  مانندها باشااااد، تواند در خصااااوص انساااااندانیم. این موارد میمی

العالو در های خاّص و صااعبشاایوع بیماری مانندتر، انسااان خاّص و یا عمومی
رامون ما همانند: بالیای طبیعی و تر پیها؛ یا در طبیعت گساااتردهبین انساااان

ها، و تبیین این نوع پدیده مسئلهاموری رون سیل و زلزله. برای توضیح این 
 قرار داد: توّجهرا باید مورد  مسئلهرند 

ل های آن اسااات. در نگاه اوّ تأّمل در معنای شااار و گونه مسااائلهنخساااتین 
ال فرق است. کوری توانیم درک کنیم که میان کوری و ظلم به هر حکاماًل می

ّجه و مثبت تلّقی شااااااود، کما می کاماًل مو ند در مواردی  در برخی  کهاینتوا
ّسالم در ها، برای مثال، از کودک کوری یاد شده که با دعای موسی علیهنقل ال

بینا شده و سپ  مرت ب قتل شده است.  مسئلهپی اصرار او برای فهم این 
موساااای با این ماجرا آموزش داد که در واقع احساااان تقویم این کودک همان 

ه کاماًل نسبی و بسته ب مسئلهاین  کهاینکوری و نابینایی بوده است. ضمن 
ها به صورت عادت و تجربه ما در دنیا است. اگر در احسن تقویم همه انسان

شاااده بود که عالوه بر دو رشااام موجود، یک رشااام  عمومی این رنین تقدیر
هایی مثل عموم هم در پشااات سااار برای دیدن داشاااته باشاااند، آنگاه انساااان

های فعلی دنیا، با دو رشاام، احساااس کوری و کمبود و در معرض شاار انسااان
اّما ظلم اینچنین نیست. ظلم در همه حال بد و شّر است  قرار گرفتن داشتند؛

ه ما در معارف مهدویمان بر این باوریم که یک روز با و از همین رو اساااااات ک
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 جهان از ظلم نجات خواهد یافت. الّسالمعلیهظهور امام عصر 
تر رندان فرقی میان این دو گونه ل اسااات. اّما نگاهی دقیقاین در نگاه اوّ 

تواند منشأ بروز استعدادها المثل میگونه که کوری فیدهد. هماننشان نمی
ی از ارت اآ خطاها باشد، ظلمی که از ناحیه دیگران بر انسان وارد و یا جلوگیر

های آزاده و تواند همین کارکردها را داشته باشد. قیام انسانشود نیز میمی
گونه که حّد اعالی آن  بروز صااافات حمیده در آنان و تساااّری آن به جامعه آن

نام ظلم اسااات. در جریان ظهور رخ خواهد داد، نتیجه مثبت پدیده شاااّری به 
ها و خیرخواهی و تالش برای  لبه بر شاارایط افزایش همبسااتگی میان انسااان

توسااااعه دانش و ایجاد ها، نتیجه زلزله؛ و سااااازی ساااااختمانسااااخت و مح م
ها و رّقت قلب و تسهیل توبه، نتیجه مثبت بیماری همدلی و ایثار در بین انسان

 است.
ها اگر ره در نگاه این پدیده مالک در این شرور، همان نظام احسن است.

ای برای در حال شااوند؛ اّما جزئی از نظام احساان و وزنهنخساات، شاار تلّقی می
ود شااتعادل نگاه داشااتن کل نظام با کارکردی مثبت هسااتند. آنچه ساابب می

های نقم و نیسااتی آنان نگرانه ما به جنبهکوته توّجهرا شااّر بدانیم،  هاآنما 
در نگاهی اسااتقرایی و در  معموَلً م و نیسااتی را هم های نقاساات. این جنبه

دهیم که بطالن آن مقایساااه با حالت معمول موارد مشاااابه آن تشاااخیم می
واضح است. تذّکر این ن ته در این جا شایسته است که اگر ظرف و ظرفّیت 

ها، شایستگی و سعه بیشتری داشت، این انسان خاّص یا این گروه از انسان
تا د یاز نبود  یا زلزله وارد شااااااود. ن نان ظلم، بیماری، کوری  ر عالم ت وین بر آ

سان صلی در نقم ما ان شّر بودن مش ل ا ها است، نه در نقم امر خداوند یا 
ها، واکنشی شود. در واقع این پدیدهای که برای جبران نقم ما نازل میپدیده
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ایجاد دادن ما به نقائصاااامان و  توّجهطبیعی و هشااااداری الهی هسااااتند برای 

شاارایط و زمینه برای تالش در جهت خروو از این وضااعّیت و حرکت به ساامت 
 جلو.

المبیت در روایات اهل های تعادل و رابطه موارد بسااایاری از این وزنه علیهم الساااّ
اجتماعی و شااااایع در جامعه یکر شااااده اساااات. بر این  یژهو ببا گناهان؛  هاآن

های جدید و اساااااااس، هرگاه گناه در آشاااااا ار انجام شااااااود، طاعون و بیماری
فروشاااای، قحطی و سااااختی در سااااابقه گریبان جامعه را خواهد گرفت. کمبی

 محصااولی و تلفبارشاای، کمزندگی را به دنبال خواهد داشاات، و منع زکات، کم
د و تعاون بر ظلم، ساالطه دشاامن را در پی دارد، و قطع دام را. نقض عه شاادن

گونه که ترک امر به معروف رحم، تمرکز اموال جامعه را در دساات اشاارار. همان
و نهی از من ر و عدم پیروی از خوبان جامعه، ساالطه اشاارار و عدم اسااتجابت 

دهد، و زیاد شاااااادن زنا، زلزله و مرگ دعا حتی از سااااااوی خوبان را نتیجه می
ها روابط واقعی حاکم بر نظام خلقت اساات که مساائول وقوع . این1انی راناگه

                                                                                                                   
1 . ِ ِن ْبِن َعِلی ْبِن َعْبِد اهللَّ ِه اْلَحسااَ ی اهللَّ  َعْنه  َعْن َجدِّ اِ وِفی َرضا ِن اْلك  َثَنا َجْعَفر  ْبن  َعِلی ْبِن اْلَحسااَ ِایَحدَّ َرِة  ْبِن اْلم 

ْحَمِن ْبِن َكِثیٍر  ِه َعْبِد الرَّ اَن َعْن َعمِّ ِ َعْن َعِلی ْبِن َحسااَّ ِمی َعْن َأِبی َعْبِد اهللَّ ْت السااالم( )علیه اْلَهاشااِ َقاَل: ِإَیا َفشااَ
ََلِزل   َنا َظَهَرِت الزَّ ا الزِّ یة  َو ِإَیا َجاَر اْلَحاِكم  ِفی  َأْرَبَعة  َظَهَرْت َأْرَبَعة  ِإَیا َفشااااَ َكاة  َهَلَكِت اْلَماشااااِ َكِت الزَّ ْمسااااِ َو ِإَیا أ 

ْسِلِمیَن. )الخصال / واْلَقَضاِء َأْمَسَكِت اْلقَ  وَن َعَلى اْلم  ْشِرك  ِصَر اْلم  ة  ن  مَّ ِفَرِت الذِّ َماِء َو ِإَیا خ  /  101/  5ْطر  ِمَن السَّ
 .(101إیا فشت أربعة ظهرت أربعة ... ص: 

ِ ْبن  َجْعَفٍر الْ  ْبد  اهللَّ َثِنی َع َحدَّ َقاَل  ِل  كِّ َتَو ى ْبِن اْلم  وساااااَ د  ْبن  م  مَّ َح َثِنی م  ٍد َعِن َحدَّ مَّ َح َمَد ْبِن م  ِحْمیِری َعْن َأْح
َماِلی َعْن َأِبی َجْعَفٍر  وٍآ َعْن َماِلِك ْبِن َعِطیَة َعْن َأِبی َحْمَزَة الثُّ  َقاَل: ... َوَجْدَنا ِفیالسالم( )علیهاْلَحَسِن ْبِن َمْحب 

ْؤِمِنیَن  ِ  الساااالم()علیهِكَتاِآ َأِمیِر اْلم  ول  اهللَّ َر َمْوت  اْلَفْجَأِة َو ِإَیا الساااالم( )علیه َقاَل َقاَل َرسااا  َناء  َكث  ِإَیا َظَهَر الزِّ
ْرض  َبَرَكَتَها  َكاَة َمَنَعِت اأْلَ وا الزَّ ْقِم َو ِإَیا َمَنع  ِنیَن َو النَّ م  اهللَّ  ِبالساااااِّ َف اْلِمْكیال  َأَخَذه  فِّ َماِر ط  ْرِع َو الثِّ  وَ ِمَن الزَّ

َط اهللَّ   اْلَمَعاِدِن  وَد َسلَّ ه  وا اْلع  ْدَواِن َو ِإَیا َنَقض  ْلِم َو اْلع  وا َعَلى الظُّ ْحَكاِم َو َتَعاَون  وا ِفی اأْلَ ْم  َو ِإَیا َجار  ه  وَّ َعَلیِهْم َعد 
َراِرِهْم َو ِإَیا َلمْ  یِدی َأشاااااْ ْمَوال  ِفی َأ َلِت اأْلَ ِع ْرَحاَم ج  وا اأْلَ ع  ْنَكٍر َو َلْم  َو ِإَیا َقطَّ وٍف َو َلْم یْنَهْوا َعْن م  وا ِبَمْعر  ر  یْأم 
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آن خود ما هساااتیم. هر آنچه از این امور به ظاهر شاااّر و مصااایبت در زندگی 
 یژهو بدهد، جنبه شااااّر و منفی آن به دلیل نوع رفتارهای بد؛ ها رخ میانسااااان

مان، همین ظهور . ویژگی بارز دوران پیش از ظهور در آخرالزّ 1اجتماعی ما است

 .2ها استفساد در زمین و دریا و سراسر جهان، بر اثر اعمال ما انسان

دیگری که در این خصوص از سوی پژوهندگان ارایه شده این است  توّجه
که در عالم، شاااّر مطلق نداریم و شااارور نسااابی هساااتند. اگر نیش عقرآ برای 

نیساات و کاماًل دارای شااود، برای خود عقرآ اینچنین ها شااّر تلّقی میانسااان
شود. در واقع این ویژگی کارکردی مثبت در جهت دفاع از حیاتش ارزیابی می

ساان وجودی، و کارکردی به ظاهر  عقرآ دارای کارکردی مثبت بر اساااس یک ح 
منفی بر اساااااس ایجاد یک نقم یا عدم در دیگران اساااات. اساااااسااااًا وجود و 

گیرد، در به ره ریزی تعّلق می کهایننظر از افاضه آن از سوی خداوند، صرف
شود که در این نظام احسن، سبب ادبیات دینی امری نی و و خیر دانسته می

                                                                                                                   
َتجَ  ْم َفاَلیسااْ ه  وخ َأْخیار  ْم فیدعوا دَفیْدع  َراَره  َط اهللَّ  َعَلیِهْم َأشااْ لَّ ْخیاَر ِمْن َأْهِل َبیِتی سااَ وا اأْلَ ِبع  ْم. )ثواآ یتَّ اآ  َله 

 (111األعمال و عقاآ األعمال؛ النم؛ ص 
ِد ْبِن َأِبی َنْصرٍ  َأِبی ره َقالَ  َحمَّ ِد ْبِن ِعیَسى َعْن َأْحَمَد ْبِن م  َحمَّ ِ َعْن َأْحَمَد ْبِن م  َثِنی َسْعد  ْبن  َعْبِد اهللَّ ْنِطی اْلَبزَ  َحدَّ

ْحَمِر َعْن َأِبی َجْعَفٍر  ِ  السالم()علیهَعْن َأَباٍن اأْلَ ول  اهللَّ وا َخْم   ِإَیا  السالم()علیهَقاَل َقاَل َرس  ی  نَّ َفَتَعوَّ وه  م  َأْدَرْكت 
وَها ِإَلَّ َو َظَهَر ِفیِهم  ال ى یْعِلن  نَّ َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشة  ِفی َقْوٍم َقطُّ َحتَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْنه  ِتی َلْم ِباهللَّ ْوَجاع  الَّ ون  َو اأْلَ اع  طَّ

و صااا  ْوا َو َلْم یْنق  ِذیَن َمضاااَ اَلِفِهم  الَّ ْن ِفی َأساااْ وَنِة َو َجْوِر َتك  ِة اْلَمئ  دَّ ِنیَن َو شاااِ وا ِبالساااِّ ِخذ  ا اْلِمْكیاَل َو اْلِمیَزاَن ِإَلَّ أ 
وا َو لَ  َماِء َلْو ََل اْلَبَهاِئم  َلْم یْمَطر  وا اْلَمَطَر ِمَن السااَّ ِنع  َكاَة ِإَلَّ م  وا الزَّ ْلَطاِن َو َلْم یْمَنع  ِ َعزَّ َو السااُّ وا َعْهَد اهللَّ ضاا  ْم یْنق 

ْم َبْعَض َما ِفیجَ  وه  ْم َفَأَخذ  ه  وَّ َط اهللَّ  َعَلیِهْم َعد  َسلَّ وِلِه ِإَلَّ  وا ِبَایِر َما َأْنَزَل اهللَّ   لَّ َو َعْهَد َرس  م  َأیِدیِهْم َو َلْم یْحك 
ْم. )ثواآ األعمال و عقاآ األعمال، النم، ص:  ْم َبیَنه   .(119ِإَلَّ َجَعَل َبْأَسه 

ِصیَبةٍ  ِمنْ  مْ َأصاَبك   اَو م. 1 مْ  َكَسَبْت  َفِبما م  وا وَ  َأیِدیك   ﴾.94 ،﴿الشورى َكِثیرٍ  َعنْ  یْعف 
َبْت  ِبما َاْلَبْحرِ  وَ  َاْلَبرِّ  ِفی اد  َظَهَر َاْلَفساا. 2 مْ  َالّناِس  َأیِدی َكسااَ ِذی َبْعَض  ِلیِذیَقه  وا َالَّ مْ  َعِمل  ه  ونَ  َلَعلَّ   ،﴿الروم یْرِجع 
05.﴾ 



۲0۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 و منشأ آفرینش شده است.

توان به پاسااا  اصااالی موجود در علم کالم برای موضاااوع شااارور از اینجا می
توان گفت ای از وجود ندارند. نمیرسااید. شاارور اساااسااًا عدمی هسااتند و بهره

داوند خالق شّر است و شّر را آفریده است. اساسًا هر آنچه که خداوند که خ
. این موضوع بر اساس همان 1آفریندوجه بد نمیهیچ آفریده خوآ است و به

قواعد تجّلی و نزول که پیشااتر ارایه گردید، کاماًل قابل اسااتدَلل و فهم اساات. 
دو  کهاینه بر همین اسااااس، طرو موضاااوع ثنوّیت در خلقت و قائل شااادن ب

اند، ی ی خیر و دیگری شّر نیز باطل است، ررا که مبدأ در آفرینش در کار بوده
شّر تلّقی می ست و شّر آفریدنی نیست. مبدأ خیر و آنچه  کنیم هر دو ی ی ا

گونه که بیان شاااااد، آنچه شاااااّر تلّقی همتای الهی اسااااات. همانآن یات بی
بر اثر اعمالمان به وجود  شاااااود، بازتاآ نقائم وجودی خود ما اسااااات کهمی

 .2آمده است

شاااااااید در اینجا یک مثال موضااااااوع را تا حدی روشاااااان کند. فرض کنید 
ای کا ذی در اختیار داریم که روی آن اش الی را مثاًل به ش ل دایره یا صفحه

یده بینیم ل آنچه در آن میایم. اگر به صاااااافحه نگاه کنیم در نظر اوّ مربع بر
ها و نقاط ل کنیم در واقع سوراختر تأمّ اّما اگر دقیق ش ل دایره و مربع است،

ند. آیبینیم که به ش ل دایره یا مربع به رشم میخألی از  یر جن  کا ذ می
توان گفت ضااااااد دایره و دایره یا مربع واقعی نیسااااااتند، بل ه حتی می هاآن

ها نقاطی هساااااتند که تر هیچ هساااااتند. اینمربعند، و بل ه در تعبیری دقیق

                                                                                                                   
ِذی . 1 ْنسَالَّ لَّ َشیٍء َخَلَقه  َو َبَدَأ َخْلَق َاإْلِ  ﴾.9 ،﴿السجده ِطیٍن  ِمنْ  اِن َأْحَسَن ك 
صاَبكَ  ام. 2 َسَنةٍ  ِمنْ  َأ صاَبكَ  ما وَ  َاهلّلِ  َفِمنَ  َح وَلً  ِللّناِس  َأْرَسْلناكَ  وَ  َنْفِسكَ  َفِمنْ  َسیَئةٍ  ِمنْ  َأ  اهلّلِ بِ  َكفى وَ  َرس 

 ﴾.91 ﴿النساء، َشِهیداً 



  ۲03شرور و فتن  نییتب یلیحوزه بهداشت در چارچوب تحل یتمدّن یگذاراستیس

 اند وحدت و ی پاررگی صفحه کا ذ به نمایش درآید.اجازه نداده
تواند شّر به معنای واقعی تلّقی شود، نقاطی است که در آنچه در عالم می

بهره و خالی مانده است. در عالم کثرات نظام تجّلی و نزول، از صفات الهی بی
سماء الهی شد، در  و در سیر از وحدت به کثرت هر جا که تجّلی اسمی از ا نبا

ای از خیر و وجود نبرده و اساسًا شّر و عدمی است. شّر نقاط دور از واقع بهره
خدا در آفرینش اسااات و در عوالم باَلتر اصااااًل وجود ندارد و قابل دیده شااادن 
ش ل مثال  ست که ما به همان  نیست. تنها در این عالم دنیا و عالم کثرت ا

جهنمند و به آن  2و حطب 1ها حصباینشمریم. مربع و دایره آن را موجود می

 سرزمین نیستی تعلق دارند.
دانیم، شود که آنچه ما شّر میمی تأکیددر مورد کارکرد این شرور، دوباره 

هشدارهای مثبت و از سر لطف الهی است برای در تعادل نگاه داشتن هستی 
 ر لسانبه نقائصمان و تالش برای جبران آن. د توّجهو سوق دادن ما به سوی 

شااود که هم در سااطح فردی و نامیده می« فتنه»و « بالء»قرآن کریم این امر 
 .3آیدهم در سطح اجتماعی از سنن قطعی الهی به شمار می

 ابتتء و فتنه. 4
و  4شااااااودآزمایش، ابتالء و فتنه از ابتداء با انسااااااان در آفرینش او همراه می

د به وساااایله آن باَلتر رود مورد آن هنگام که اّدعای ایمان کند و بخواه یژهو ب
                                                                                                                   

ك   .1 ونَ  اْم َو مِإنَّ د  وِن  ِمنْ  َتْعب  مَ  َحَصب   َاهلّلِ  د  مْ  َجَهنَّ ونَ  َلها َأْنت   ﴾.18 ﴿األنبیاء، واِرد 
ه  َحمّ  .2  ﴾.0 ﴿المسد، َاْلَحَطبِ  اَلةَ َو ِاْمَرَأت 
وا َأَّل . 3 ِسب  ونَ َو َح مَّ ت َتك  وا ث  َصمُّ وا َو  مَّ  َعَلیِهمْ  َاهلّل   اَآ ِفْتَنة  َفَعم  وا ث  وا وَ  َعم  مْ  َكِثیر   َصمُّ ِصی َاهلّل   وَ  ِمْنه   ِبما ر  َب

ونَ   ﴾.95 ﴿المائدة، یْعَمل 
ْنسانَ  َخَلْقَنا اِإنّ . 4 ْطَفةٍ  ِمنْ  َاإْلِ  ﴾.1 ،﴿اإلنسانه  َسِمیعًا َبِصیرًا َفَجَعْلنا َنْبَتِلیهِ  َأْمشاوٍ  ن 



۲06  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
جدی قرار میآزمایش باَلتر 1گیردها و ابتالئات  عایش  . هرره مقام او و اّد

این امر  توّجه. در اینجا باید م2تر خواهد بودباشااااااد قاعدتًا ابتالء او سااااااخت

ی که برای ابتالء بیان شاد، خداوند سااِزکارباشایم که بر اسااس قاعده لطف و 
کند و آزمایش هر اّمتی را به فوق طاقتش امتحان نمیهیچگاه انسااااااان یا 

ای است که او را یک قدم از جایگاه فعل ک  متناسب با ظرف او و به اندازه
شاااد. این قاعده در ساااراسااار زندگی انساااان ساااریان و جریان دارد و  ِ بِ او باَلتر 

البته به تصاااریح قرآن کریم هر انساااانی در ساااال یک مرتبه یا دو مرتبه مورد 
گیرد و این نشااااااان از دائمی بودن امر فتنه و بالء در ابتالئات جدی قرار می
 .3ها داردزندگی انسان و اّمت

                                                                                                                   
وا آَمنّ یتْ  َأنْ  اس  َأ َحِسَب َالنّ  .1 ول  وا َأْن یق  مْ  وَ  اَرك  ونَ  َل ه   ﴾.1 ،﴿العنكبوت یْفَتن 
وٍآ َعنْ . 2 ِن ْبِن َمْحب  ى َعِن اْلَحساااَ ِد ْبِن ِعیساااَ َحمَّ ِد ْبِن یْحیى َعْن َأْحَمَد ْبِن م  َحمَّ وَآ َعْن م  د  ْبن  یْعق  َحمَّ َعْبِد  م 

 ِ ِكَر ِعْنَد َأِبی َعْبِد اهللَّ اِو َقاَل: ی  ْحَمِن ْبِن اْلَحجَّ ِئَل اْلَباَل  الساااااالم()علیهالرَّ ْؤِمَن َفَقاَل سااااا  مُّ اهللَّ  ِبِه اْلم  ء  َو َما یخ 
( ِ ول  اهللَّ ْمَثل  َو یْبَتَلى سلم( وآلهوعلیهاهللصلیَرس  ْمَثل  َفاأْلَ مَّ اأْلَ ِبیوَن ث  ْنیا َفَقاَل النَّ اِس َباَلًء ِفی الدُّ َشدُّ النَّ َمْن َأ

ْؤِمن  َبْعد  َعَلى َقْدِر ِإیَماِنِه َو  ه  َو اْلم  َف ِإیَمان  ه  َو َمْن َسخ  ه  اْشَتدَّ َباَلؤ  َن َعَمل  ه  َو َحس  ْسِن َأْعَماِلِه َفَمْن َصحَّ ِإیَمان  ح 
. )الكافی  ه  ه  َقلَّ َباَلؤ  َف َعَمل   (.1 -111 -1َضع 

ر كدام زیرا كه ه ؛اندشود كه هر كدام ایشان از خلق ره كشیدهمعلوم مى ءو اولیا ءكه از احوال انبیارنان
ّم البالء للوَلء ث»ایشااان كه قدرش نزد حضاارت بارى بیشااتر بوده اساات، اییت خلق به او بیشااتر بوده كه: 

، یعنى: بالیاى دنیا، اّول متوّجه اساات به پیامبران كه بهترین خلق هسااتند و «لالوصاایاء ثّم لالمثل فألمثل
و دوستان ایشان است به تفاوت ضعف و  بعد از ایشان به اوصیاى ایشان و بعد از اوصیا از براى شیعیان

قّوت ایمان كه هر كه تشااّبهش به ایشااان، بیشااتر اساات و ایمانش كاملتر، آزار و زحمتش در دنیا بیشااتر 
شااارو مصاااباو الشاااریعة / ترجمه عبد الرزاق گیالنى / )«. البالء للوَلء كالّلهب فی الّذهب»اسااات. و حدیث: 

 (.919/ شرو ... ص:  916
ْم  وٍل َعْن َأِبی عَ َو َعْنه  ْهل  ِد ْبِن ب  َحمَّ َرِمی َعْن م  ى اْلَحضااْ َثنَّ ِد ْبِن اْلم  َحمَّ َحاِبِه َعْن م  ِ َعْن َأْحَمَد َعْن َبْعِض َأصااْ ْبِد اهللَّ
َما ِزیَد ِفی ِإیَماِنِه ِزیَد ِفی بَ  السالم()علیه لَّ ِة اْلِمیَزاِن ك  ْؤِمن  ِبَمْنِزَلِة ِكفَّ َما اْلم   (.11 -111 -1الكافی ) اَلِئِه.َقاَل: ِإنَّ
مْ  یَرْونَ َأ َو َل . 3 ه  ونَ  َأنَّ لِّ  ِفی یْفَتن  ةً  عاٍم  ك  َتیِن  َأوْ  َمرَّ مَّ  َمرَّ ونَ  َل ث  وب  مْ  َل وَ  یت  ونَ  ه  ر  كَّ  ﴾.516 ﴿التوبة، یذَّ
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تواند از آزمایش به اوَلد و اموال، فقر و ناامنی، و بیماری و این فتنه می
. جن  این فتنه نیز در 2ها به ی دیگرتا قاعده کّلی ابتالء انساااان 1مرگ باشاااد

تواند هم خیر باشااااااد و هم شااااااّر، اگرره اصاااااال آن با تبیینی که مینگاه ما 
شّر نیست ست. فتنه منحصر به امور  سر خیر ا سرا . گاهی آزمایش 3گذشت 

تر از ابتالء او اساات به آنچه شااّر پندارد بساایار سااختانسااان به آنچه خیر می
داند. آزمایش انسااااااان به ثروت و سااااااالمت و زیبایی و آزمایش جوامع می

ء بارتر از ابتالتر و زیانگاه بسااایار خطرناک ی به نعمت و امنیت و رفاه،انساااان
 .4آنان به فقر و بیماری و ناامنی است

بهرحال آنچه از نظر قرآن کریم مساااّلم اسااات، آن اسااات که فتنه و ابتالء، 
امری الهی و سنّتی قطعی از جانب خداوند و همانند همه امور دیگر، فاعل آن 

این بدان معنی نیساات که در ساالسااله علل و نظام خلقت،  . البته5خدا اساات

فی نشااااااونااد. در آیااات قرآن موجودات دیگری عاااماال فتنااه و آزمااایش معرّ 
گاه ملک و  ،6گاه شااایطان فاعل فتنه و ساااررشااامه آن دانساااته شااادهکریم، 

                                                                                                                   
ْمو. 1 وِع َو َنْقٍم ِمَن َاأْلَ یٍء ِمَن َاْلَخْوِف َو َاْلج  ْم ِبشااَ ك  َونَّ ِ   وَ  الِ َو َلَنْبل  ْنف  رِ  وَ  اِت َمر َالثَّ  وَ  َاأْلَ اِبِرینَ  َبشااِّ   رة،﴿البق َالصااّ

511.﴾ 
َسْلنا اَو م. 2 َسِلینَ  ِمنَ  َقْبَلكَ  َأْر ْر مْ  ِإَلّ  َاْلم  ه  ونَ  ِإنَّ ل  ك  عامَ  َلیْأ ونَ  وَ  َالطَّ ش  ْسواِق  ِفی یْم مْ  َجَعْلنا وَ  َاأْلَ َضك    ْعٍض ِلبَ  َبْع

ونَ  أَ  ِفْتَنةً  كَ  كانَ  وَ  َتْصِبر   ﴾.14 ،﴿الفرقان َبِصیراً  َربُّ

لُّ َنْفٍ  ی. 3 مْ  وَ  َاْلَمْوِت  اِئَقة  ك  وك  رِّ  َنْبل  ونَ  اَاْلَخیِر ِفْتَنًة َو ِإَلین وَ  ِبالشَّ ْرَجع   ﴾.91 ﴿األنبیاء، ت 
ْلن. 4 مَّ َبدَّ یَئةِ  َمكانَ  اث  و وَ  َعَفْوا َحّتى َاْلَحَسَنةَ  َالسَّ ّراء   اَءَناا َقْد َم َّ آبقال  ّراء   وَ  َالضَّ مْ  َالسَّ  َل مْ ه   وَ  َبْاَتةً  َفَأَخْذناه 

ونَ  ر   ﴾.11 ،﴿األعراف یْشع 
م   وَ  َبْعِدكَ  ِمنْ  َقْوَمكَ  َفَتّنا َقدْ  َفِإّنا الَ ق. 5 ه   ﴾.81 ،﴿طه َالّساِمِری َأَضلَّ
م   َل آَدمَ  َبِنی ای. 6 ك  یطان   یْفِتَننَّ شَّ مْ  َأْخَروَ  َكما َال ةِ  ِمنَ  َأَبَویك  ما یْنِزع   َاْلَجنَّ ما َعْنه  َسه  ما ِلبا ه   اَسْوآِتِهم ِلیِریه   ِإنَّ

مْ  وَ  یراك  ه   وَ  ه  مْ  َل َحیث   ِمنْ  َقِبیل  یاِطینَ  َجَعْلَنا ِإّنا َتَرْوَنه  ِذیَن َل  اءَ ِلیَأوْ  َالشَّ ونَ ِللَّ  ﴾.19 ،﴿األعراف یْؤِمن 
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. 2اندافروزی شاااادهگاه کّفار و منافقان مّتهم به ایجاد فتنه و فتنهو  1فرشااااته

ست که فتنه هم توّجهشایان  یژهو بین مورد آخر؛ البته در ا ساد و ا عرض با ف
. این بدین معنی اساااات که ایجاد فساااااد از 3به معنای آن به کار رفته اساااات

ترین مصادیق فتنه و آزمایش سوی کّفار و طوا یت بر روی زمین ی ی از بزرگ
ور و . صااحنه دوران بالفاصااله پیش از ظه4الهی برای مؤمنان و مجاهدان اساات

َبیل ظهور»یا به تعبیری  به  هتوجّ ها که البته با پر اسااااات از این نوع فتنه« ق 
مان کارکرد فتنه، همین شااّدت و پیروزی و  لبه بر آن اساات که ظهور و آخرالزّ 

 .5زندرا رقم می

 وحدت قانون در عوالم. 5
در حوزه  یژهو بتواند در امر اجراء و ی ی دیگر از مسااااااائلی که در این نظام می

ی کند، موضااوع قوانین در عوالم مختلف و رابطه انیکمک شااا گذاریساایاساات
های گوناگون اشاااایاء در گونه که میان صااااورتبا ی دیگر اساااات. همان هاآن

                                                                                                                   
وا م .1 َبع  وا اَو ِاتَّ یاِطین   َتْتل  شَّ ْلِك  َعلى َال َلیمانَ  م  َلیمان   َكَفرَ  ما وَ  س  یاِطینَ  لِكنَّ  وَ  س  شَّ وا َال وَن اَ یعَ  َكَفر  م   اَس لنّ لِّ

ْحرَ  ْنِزلَ  ما وَ  َالسااِّ وَت  ِبباِبلَ  َاْلَمَلَكیِن  َعَلى أ  وَت  وَ  هار  ماِن  ما وَ  مار  وَل َحّتى َأَحدٍ  ِمنْ  یَعلِّ ما یق   َفال ِفْتَنة   َنْحن   ِإنَّ
رْ  ونَ َفی َتْكف  م  ما َتَعلَّ ونَ  ما ِمْنه  ق  مْ  اَزْوِجِه َو م وَ  َاْلَمْرءِ  َبینَ  ِبهِ  یَفرِّ ینَ  ه  ونَ یَتعَ  وَ  َاهلّلِ  ِبِإْیِن  ِإَلّ  َأَحدٍ  ِمنْ  ِبهِ  ِبضارِّ م    لَّ
مْ  ما ه  رُّ مْ  َل وَ  یض  ه  وا َلَقدْ  وَ  یْنَفع  ْشَتراه   َلَمِن  َعِلم  مْ  ِبهِ  َشَرْوا ما َلِبْئَ   وَ  َخالٍق  ِمنْ  َاآْلِخَرةِ  ِفی َله   ما ِا َسه   وْ لَ  َأْنف 
وَن كان    ﴾.541 ﴿البقرة،وا یْعَلم 
دُّ ِمَن َاْلَقْتِل َو َل. 2 ْم َو َاْلِفْتَنة  َأشااَ وك  ْم ِمْن َحیث  َأْخَرج  وه  ْم َو َأْخِرج  وه  م  ْم َحیث  َثِقْفت  وه  ل  ْقت  مْ  َو ا  وه  قاِتل   ِعْندَ  ت 

مْ  َحّتى َاْلَحراِم  َاْلَمْسِجدِ  وك  مْ  َفِإنْ  ِفیهِ  یقاِتل  وك  مْ  قاَتل  وه  ل   ﴾515 ﴿البقرة، اِفِرینَ َاْلك َجزاء   َكذِلكَ  َفاْقت 
ْم م وا ِفیك  مْ  اَلْو َخَرج  وك  وا وَ  َخباَلً  ِإَلّ  زاد  ع  ْوضاااَ مْ  أَلَ م   ِخالَلك  وَنك  مْ  وَ  َاْلِفْتَنةَ  یْبا  ونَ  ِفیك  ّماع  مْ  ساااَ   یم  َعلِ  َاهلّل   وَ  َله 

 ﴾.09 ﴿التوبة، ّظاِلِمینَ ِبال
ْم َأْوِلی. 3 ه  وا َبْعض  ِذیَن َكَفر  وه   ِإَلّ  َبْعٍض  اء  َو َالَّ نْ  َتْفَعل  ْرِض  ِفی ِفْتَنة   َتك   ﴾.99 ،﴿األنفال َكِبیر   اد  سفَ  وَ  َاأْلَ
ْم َحتّ . 4 ك  َونَّ جاِهِدینَ  َنْعَلمَ  ىَو َلَنْبل  مْ  َاْلم  َوا وَ  َالّصاِبِرینَ  وَ  ِمْنك  مْ  َنْبل   ﴾.95 ﴿محمد، َأْخباَرك 

مْ َو ق. 5 وه  ونَ  َل َحّتى اِتل  ونَ  وَ  ِفْتَنة   َتك  ین   یك  ه   َالدِّ لُّ ِ  ك  ونَ  ِبما َاهلّلَ  َفِإنَّ  ِاْنَتَهْوا َفِإِن  هلِلّ  ﴾.91، نفال﴿األ  َبِصیر   یْعَمل 
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عوالم مختلف، فرض انف اک و دوگانگی مم ن نیساااااات و تنها رابطه ظاهر و 
گونه م بدینباطن مبتنی بر وحدت اشاااااایاء برقرار اساااااات، در مورد قوانین ه

اسااات. به عبارت دیگر، اینچنین نیسااات که ما در عالم دنیا با قوانینی سااار و 
به هر شاااا ل و با هر  -کار داشااااته باشاااایم و سااااپ  با ورود به عوالم باَلتر

رد. گیاین قوانین ی سااااااره کنار رفته و قوانین دیگری جای آن را می -تبیینی
ی که در مورد معاد و عوالم ااین در حالی اساااااات که فعاًل مشااااااهورترین گزاره

باَلتر وجود دارد این اساااااات که قوانین در آنجا کاماًل با قوانین حاکم بر این 
 دنیا متفاوت است.

شد که یک نتیجه مهم و کاربردی گفته می به مثابهاگر اینچنین بود باید 
با همین علوم دنیوی تالش می یا  عالم دن تا قوانین دنیوی را فعاًل در  کنیم 

ک و بر اساااااس آن عمل کنیم، و اینجا محل ورود دین و دسااااتورات دینی ادرا
نیسااااات، و ساااااپ  با مرگ و ورود به عوالم باَلتر، قوانین دیگری بر ما حاکم 

عمل خواهیم کرد. متأسااافانه برخی گفتگوها و اظهار  هاآنخواهد شاااد که با 
صورت می ضر، بر این محور  خواهیم میگیرد. البته در اینجا ننظرها در حال حا
کنیم آن را توضیح بیشتری دهیم من ر این گزاره مشهور شویم اّما تالش می

ای را در بر نداشته باشد که عرصه دین و دنیا را از ی دیگر رنین نتیجه تا این
 جدا کرده و اجازه ورود دین را به دنیا ندهد.

هر ه ظاگفتیم که میان قوانین دنیا و آخرت نیز همانند صورت اشیاء، رابط
یاء ره  و باطن برقرار اساااااات. در رارروآ رابطه ظاهر و باطن در مورد اشاااااا

گوییم؟ حقیقت شیء از جمله انسان یا عمل او، در عوالم باَلتر و متناسب می
با رتبه آن عوالم وجود دارد و سااپ  صااورتی از آن متناسااب با رتبه و شاا ل 

فرضااًا  یبت در  کهایننه  کند،تر در هر یک از آن عوالم تجّلی میعوالم پایین
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دنیا ریزی باشاااااد و در آخرت ریزی کاماًل متفاوت. ساااااخن بد در  یاآ برادر 
مؤمن در دنیا با خوردن گوشاااااات او در آخرت هیچ ماایرتی ندارد. هر دو یک 
فعل و یک حقیقت هستند؛ اّما ی ی ظاهر فعل است که در دنیا تجّلی کرده و 

ن آن اساات در آخرت. در مورد قوانین قابل مشاااهده شااده اساات و دیگری باط
نیز این رنین اساات. بر جهان آفرینش، تنها یک قانون حاکم اساات و آن هم 

گاه قانون تشااااااریعی  گاه به نام قانون ت وینی و قانون خداوند اساااااات که
 شود.شناخته می

در این نگاه، قانون ت وینی نظاماتی اساااات برگرفته از اسااااماء الهی که در 
اشاایاء در آفرینش وجود دارد و نظام هسااتی بر پایه آن بنا شااده رابطه میان 

اند. بر اساااس این نظام اساات. قوانین طبیعی و قوانین اجتماعی از آن جمله
هایی که به شااا ل واقعی در عالم وجود دارد، خداوند دساااتوراتی را در و رابطه

 قانونها عرضااه کرده که شااریعت و ضاامن برنامه کالنی به نام دین بر انسااان
شااود. این قوانین و دسااتورات برگرفته از همان حقایق و تشااریعی خوانده می

روابط و نظاماتی اساااات که در عالم ت وین وجود دارد و عمل به آن ما را با آن 
شود. مخالفت نظام هماهنگ و به سوی دار قرار و سرمنزل مقصود رهنمون می

 تواندده قطعی خداوند نمیبا این قوانین نیز در نهایت مخالفت با تحقق ارا
باشاااااد، بل ه نتیجه آن خارو سااااااختن انساااااان از ت وین و نظام ت وین و در 

 انداختن او به جهنم است.
بر این اسااااس، ره در عالم ت وین و ره در عالم تشاااریع، یک قانون وجود 

های ت و محدودیتدارد، و البته در هر عالم صاااورتی از آن متناساااب با ظرفیّ 
م. تر کنیشود. شاید با یک مثال بتوانیم موضوع را روشنگر میهآن عالم جلو

در دنیا قانونی به نام جمع وجود دارد که بر اساااااس آن با کنار هم گذاشااااتن 
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شود و در برابر با کم کردن از جمع، اشیاء، تعداد و حجم و اندازه آن بیشتر می
ری دنیوی ابتدائًا گذارد. در این رارروآ و با تدبیاین تعداد رو به کاهش می

ای را که داریم بیشااتر رسااد که اگر بخواهیم فرضااًا تعداد یک سااّ هبه نظر می
ته و آن را دو برابر کنیم، و  ّ ه دیگر نیز کنار آن گذاشاااااا کنیم باید یک ساااااا
همچنین سااه سااّ ه و رهار سااّ ه و بیشااتر. در مقابل اگر از این مجموعه یک 

و اصااااطالحًا  هاآنبیندازیم تعداد  سااااّ ه برداشااااته و به دیگری دهیم یا دور
 هاییابد. در این تحلیل ابتدایی نه مهّم است که سّ هسرمایه ما کاهش می

آیند و نه مهّم است که در فرآیند کم کردن در بعدی از ره راهی به دست می
شااوند. مالک جمع اساات و تفریق، افزودن اساات و کاسااتن. ره راهی خرو می

 ت.این ظاهر قانون دنیا اس
در مقابل مثال فوق، در دین و دساااتورات دینی قانونی وجود دارد که به ما 

ید از آن می با ید  یاد کن یا هم ز مال خود را در همین دن ید، اگر بخواهید  گو
مات  ظا رارروآ ن ید در  با ید، و  به دیگران کمک کن ید  با بدهید،  صاااااادقه 

  و زکات گرانه و پرداخت حقوق از قبیل خماقتصادی دین رفتارهای بخشش
شید شته با ست؛ اّما در کمال تعّجب در 1دا . ظاهر این رفتارها کاهنده ثروت ا

حتی اگر به دسااااااتورات دینی هم عیایًا باهلل اعتماد نداشااااااته  -زندگی خود 
شیم ست بودن آن را تجربه می -با کنیم. راز این امر در ریست؟ به روشنی را

ا یا ر گوییم و قانون دینی مبتنی بر آخرت قانون دنآیا از دو قانون سااااخن می
کند و قانون دنیا هم آن را؟ آیا این دو قانون مربوط به دو ی سااااااره نفی می

گروه دینداران و دنیاگرایانند؟ آیا راه جمعی میان این دو نیساااات؟ پاساااا  به 
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 این پرسش آخر مثبت است.

هایی  هدف ن قانون  که در هر دو  گاهی دقیق این اساااااات  واقعیت در ن
 دهدرا در جمع و دیگری در تفریق نشان می افزودن بر ثروت است، اّما ی ی راه

مندی بیشااااااتر نیسااااااتند. با لحاظ یک لزومًا جزء َلینفک بهرهکه این دو، هیچ
قانون اصاااالی که باطن همان قانون دنیوی اساااات، هم در دنیا ثروت افزایش 

یابد و هم در آخرت؛ ررا که قانون مربوط به هر دو رتبه اسااات و در هر دو می
 کهآنچنان -تر در قانون دنیابینیم که با تأّمل عمیقاتفاقًا میعرصااه، کارساااز. 

 ای اسااتنتیجه جمع جبری، پدیده -گویندیابند و میدانشاامندان اقتصاااد می
به نام انباشات ثروت که پیامدی جز فقر برای جامعه ندارد و دساتاورد صادقه 
ه و بذل مال پدیده دیگری اساااااات به نام توزیع ثروت و گردش ساااااارمایه ک

جامعه اساااات. در این جا به روشاااانی سااااررشاااامه تولید و افزایش ثروت یک 
بینیم که حتی با کاربرد علم دنیوی هم اندک اندک به سااااامت فهم باطن می

کنیم، ررا کااه علم نیز دنیوی و اخروی بااه معنااای تعااارض و قااانون حرکاات می
 دوگانگی ندارد.

ر عالم دنیای این موضاااوع افزایش با اقدامی که ظاهر آن کاهش اسااات د
تر از ثروت نیز به راحتی قابل مشاااااااهده ای کمی معنویپیرامون ما با پدیده

آموزگار است. در جریان آموزش نیز ظاهر امر، خرو کردن از کیسه علم و دانش
بینیم که نه تنها با آموزش از علم آموزگار و دانشاامند اساات؛ اّما به یقین می
یابد. این همان علم هم افزایش می شااااااود که بر اثر آن،ریزی کاسااااااته نمی

 ،ایم. با مباحثهشک همه در زندگی شخصی خودمان تجربه نمودهموضوع را بی
شود که تا پیش از آن پرسش و پاس ، ابوابی از دانش بر انسان گشوده می
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همان زکات علم است که از  1بر وی مجهول بود. این موضوع در لسان روایات

است. در اینجا امر به نشر  ساِزکارل مشابه و دارای ّیک لحاظ کارکرد با زکات ما
زکات، نه تنها دَللت بر امر و وجوآ یا اساااتحباآ آن از لحاظ  به مثابهدانش 

کند، که همانند زکات مال دارای معنایی عقیدتی نیز هساااااات که فقهی می
 همان افزایش در هر دو مورد است.

داری و رابطه آن با ب و شااب زندهتوانیم در مورد نماز شااها را میاین مثال
سرحالی در طول روز نیز ت رار کنیم. ظاهر برخاستن در دل شب، کمبود خواآ 

های روزانه آلودگی در طول روز و باطن آن ساااااارحالی در انجام فّعالّیتو خواآ
دهد. با . دساااتاوردهای علم جدید نیز بر صاااحت این باطن گواهی می2اسااات

ها و قوانین به توانیم از این دساااااات مثالود میاندکی دّقت در پیرامون خ
وفور بیابیم؛ اّما سرآمد همه این قوانین، قانون حیات است که در ظاهر حف  

به دساات گرفتن، و در باطن فداکردن جان « 3امر َلتلقوا»جان در دنیا اساات و 

های باَلتر و واَلتر. شهادت باَلترین مرحله حیات یک انسان است برای ارزش
پنداریم در برابر حیات شااااهیدان مردگانی بیش . آنانی که ما زنده می4اساااات

 .5نیستند

                                                                                                                   
ْمٍر َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبی َجْعَفٍر . 1 ِر َعْن َعْمِرو ْبِن شاِ ضاْ َناِد َعْن َأِبیِه َعْن َأْحَمَد ْبِن النَّ ساْ : َقالَ  الساالم()علیهَو ِبَهَذا اإْلِ

.  َزَكاة  اْلِعْلِم  ِ َمه  ِعَباَد اهللَّ َعلِّ  (.05/ باآ بذل العلم ... ص:  05/  5اإلسالمیة( / و -افی )ط الك)َأْن ت 
ه. 2  ﴾.9 ،﴿المزمل َطِویالً  َسْبحاً  ارِ ِإنَّ َلَك ِفی َالنَّ
. آن ه مردن پیش رشمش تهل ه است         امر َلتلقوا بگیرد او به دست/ )مثنوی مولوی، دفتر سوم، 3

وا ِفی َسِبیِل َاهلّلِ آیه شریفه:  ، جواآ حمزه مر خلق را(. تلمیحی است به566بخش  وا َل وَ  َو َأْنِفق  ْلق  مْ ِبَأیدِ  ت    یك 
َكةِ  ِإَلى ْهل  وا وَ  َالتَّ ْحِس  یِحبُّ  َاهلّلَ  ِإنَّ  َأْحِسن   ﴾.511 ﴿البقرة، ِنینَ َاْلم 
ِذینَ  َتْحَسَبنَّ َو َل . 4 وا َالَّ ِتل  ِهمْ  ِعْندَ  َأْحیاء   َبلْ  َأْمواتاً  َاهلّلِ  َسِبیلِ  ِفی ق  ونَ  َربِّ  ﴾.561 ،عمران﴿آل یْرَزق 
َك َل . 5 ْسِمع  َفِإنَّ ْسِمع   َل وَ ْوتى َاْلمَ  ت  مَّ  ت  عاءَ  َالصُّ ْوا ِإیا َالدُّ ْدِبِرینَ  َولَّ  ﴾.11 ،﴿الروم م 
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داریم که منظور از این تبیین آن  توّجهدر این بخش، حتمًا به این ن ته 

المثل، در دنیا نباید آآ خورد و تشنگی و نیاز خود را با قواعد و نیست که فی
آن در  دیقانون خود را دارد و با یهر عالمابزار دنیوی رفع کرد. در این توضیح، 
بود که  توّجهاّما در عین حال بایسااااتی م عالم بر اساااااس آن قانون عمل کرد،

این قانون، قانون دیگری فرادست خود دارد که باطن آن است و حاکم بر آن. 
ظاهری گذشت و  ساِزکاردر برخی موارد باید از این  ،بر اساس آن قانون باَلتر

 در برخی موارد هم نباید ؛به ش ل دیگری رفتار کرد تا به نتیجه مطلوآ رسید
نتیجه متعارف را توقع داشاااات. آآ همیشااااه تشاااانگی را رفع  ساااااِزکاراز این 
 .1کند و در مقابل، باید همیشه رفع تشنگی را از خداوند دید و خواستنمی

ت. 6 ی   قانون عل 
سااااخن بگوییم. بر اساااااس « قانون عّلّیت»ای به نام توانیم از رابطهاینک می

های اشااایاء، با صاااورت های سااافلی و پایینیاین قانون، نه تنها میان صاااورت
های علوی و باَلیی، رابطه ظاهر و باطن برقرار اساااات که فراتر از این، صااااورت

در دنیا  معموَلً های سااافلی، و باطن، عّلت ظاهر اسااات. ما علوی علت صاااورت
دانیم که از لحاظ رتبی با پدیده مورد نظر در یک هایی میا پدیدهها ر عّلت

ها را عّلت سااااوختن اشاااایاء. این عّلت عنوانبهسااااطح هسااااتند، مثل آتش 
نیز نپنداریم، اّما بدانیم که  تأثیرتوانیم علل عرضاااااای بدانیم و دروغ و بیمی

یء ود شترین عّلت هستند که در رتبه خآنان نیز در سلسله طولی علل ضعیف
نتیجه گرمای آتش نیست، و در  تنهااند. در واقع سوختن شیء، محّقق شده

اصل محصول حقایقی از عوالم باَلست که اندک اندک تنّزل کرده و در آخرین 

                                                                                                                   
ِنی َو یْسِقیِن . 1 َو یْطِعم  ِذی ه   ﴾.91 ﴿الشعراء،َو َالَّ
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مرتبه به آتش رساااایده اساااات. از همین رو اساااات که آتش در مورد ماجرای 
ّسالمعلی نبینا و علیهحضرت ابراهیم  سًا توان و  ال سا سوزاندن را نداشتا و به  1اجازه 

 کهایناو از عوالم باَل و یات اقدس سارمدی این ویژگی افاضاه نشاده بود، نه 
خداوند عیایًا باهلل نارار باشاااااد در برابر این ویژگی َلینفک آتش مانعی ایجاد 

 اند.برخی پنداشااااته کهآنچنانکند تا سااااوزندگی اثر خود را نداشااااته باشااااد، 
طّی یک نظام عّلی طولی دائمًا از عوالم باَلتر به  ،اء و موادکارکرد اشااای ،ویژگی

شااود و اگر این افاضااه برداشااته شااود، همه آن بروز و ظهورها آنان افاضااه می
 .2ریزدبه ی باره فرو می

بر اساااس آنچه در موضااوع شاارور و عدمی بودن آن گفته شااد، آنچه واقعًا 
عوالم باَلتر وجود ندارد و تنها در شود، اساسًا در در این نظام، شّر دانسته می

گذاریم. این عالم اساااااات که ما با قواعد و ظواهر دنیوی نام آن را موجود می
توانیم بگوییم آنچه در این عالم شّر است اینک و بر اساس قانون عّلّیت می

تواند علت ریز دیگری قرار گیرد و در و در عوالم باَلتر وجود ندارد، اساسًا نمی
یزید و طوا یت تاری ، اسااساًا به معنای واقعی وجود  ،ثر باشاد. شامرعالم مؤ
اند تا بتوانند در تاری  و جهت آن مؤثر باشاااااند. اینان ترجمان نقاط نداشاااااته

ساس است اند که در عالم کثرت به رشم آمدهضعف ما بوده اند. بر همین ا
یچ  لطی آمری ا ه»که در جهان معاصاااااار و در تقابل با انقالآ اسااااااالمی نیز 

 «.3تواند ب ندنمی

                                                                                                                   
ْلن. 1 وِنی نار   یا اق   ﴾.61 ﴿األنبیاء، ِإْبراِهیمَ  َعلى َسالماً  وَ  َبْرداً  ك 
م .2 ْمَر ِمَن َالسَّ ر  َاأْلَ ْرِض  ِإَلى اءِ یَدبِّ مَّ  َاأْلَ و   ث  ه   كانَ  یْوٍم  ِفی ِإَلیهِ  یْعر  ونَ  ِمّما َسَنةٍ  َأْلَف  ِمْقدار  دُّ  ﴾.1 ،﴿السجده َتع 
ماد  ساااافر به . امام خمینی، در جمع دانشااااجویان دانشاااا د  اقتصاااااد دانشااااگاه اصاااافهان و گروه فنی آ3

 .56/8/5918کردستان در تاری  
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توان به سااراغ عالم خلق رفت و به روابط عّلی آن از با این تبیین اینک می

هایی وجود دارد که به دلیل ای دیگر نگریسااااات. در عالم آفرینش پدیدهزاویه
گذاری جّدی بر زندگی انسان، وی را کنج او تأثیر منفعت یا زیان بسیار زیاد و 

ت مؤثر در ایجاد یا رفع آن پدیده را بیابد و از این رهگذر کند تا دلیل و علّ می
ریزی برای آن را به قدرت تبیین و شااااااناخت و همچنین قدرت کنترل و برنامه

دسااات آورد. در این میان آنچه در لساااان قرآن کریم ابتالء و آزمایش خوانده 
ز ا نامیم و پیشاااتر ییل بحثاز آن را بالیای طبیعی می بخشااای شاااود و مامی

شرور از آن نام بردیم، از جایگاه خاّصی برخوردار است. از دیرباز تا امروز بر سر 
شته و دارد. گروهی بر  علت واقعی این حوادث اختالف نظر و مجادله وجود دا

ماورائی آن  لل  یدع لل زمینی و طبیعی در می تأک به ع ند و گروهی دیگر  کن
از قبیل بیماری، زلزله، قحطی، هایی ها قائل هستند. پدیدهخصوص این پدیده

دال  2و روایات 1اند. در همه این موارد آیاتگرانی و مرگ ناگهانی از این جمله

ساس گناهان بر این است که ریشه ای ماورائی و مربوط به آخرت و البته بر ا
 و نوع رفتار خودمان در دنیا در کار است.
دنیا همه عوامل و علل تعالی تا عرصااه در ساالسااله علل از یات مقّدس باری

                                                                                                                   
ه  یْوَم اْلِقیاَمِة َأْعمى.. 1 ر   ﴾. 510 طه، ﴿ َو َمْن َأْعَرَض َعْن ِیْكری َفِإنَّ َله  َمعیَشًة َضْنكًا َو َنْحش 
ِد 2 َحمَّ ِن َأْحَمد  ْبن  م  و اْلَحساااااَ ٍد، َقاَل: َأْخَبَرِنی َأب  َحمَّ د  ْبن  م  َحمَّ ِد ْبِن . َأْخَبَرَنا م  َحمَّ ِن، َعْن َأِبیِه، َعْن م  ْبِن اْلَحساااااَ

َمیٍر، َعْن َماِلِك ْبِن َعِطیَة، َعْن َأِبی َحْمَزَة ا ى، َعِن اْبِن َأِبی ع  ِد ْبِن ِعیسااَ َحمَّ اِر، َعْن م  فَّ ِن الصااَّ َماِلی، َقاَل: اْلَحسااَ لثُّ
یِن ) ساااااَ َد ْبَن َعِلی ْبِن اْلح  َحمَّ ِمْعت  َأَبا َجْعَفٍر م  : َوَجْدت  ِفی ِكَتاِآ َعِلی ْبِن َأِبی َطاِلٍب علیهساااااَ ول  الساااااالم( یق 

م  اهللَّ  ِبا)علیه َفِت اْلَمَكاییل  َأَخَذه  فِّ َبا ِمْن َبْعِدی َظَهَر َمْوت  اْلَفْجَأِة، َو ِإَیا ط  ِنیَن َو الساااااالم(: ِإَیا َظَهَر الرِّ لساااااِّ
َع  َكاَة َمَن وا الزَّ ْقِم، َو ِإَیا َمَنع  ْكِم النَّ وا ِفی اْلح  َجار  َها، َو ِإَیا  لِّ َعاِدِن ك  َماِر َو اْلَم ْرِع َو الثِّ ْرض  َبَرَكاِتَها ِمَن الزَّ ِت اأْلَ
ْدواِن  ْثِم َو اْلع  وا َعَلى اإْلِ ْم َفاَل یَتَعاَون  ه  و ِخیار  مَّ یْدع  ْم، ث  َراَره  َط اهللَّ  َعَلیِهْم شااِ لَّ وا اْلَعْهَد سااَ َتَجاآ  ، َو ِإَیا َنَقضاا   سااْ

ْم. )األمال   .(154ص (، ی)للطوس یَله 
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به هم مرتبط و در کارند تا در صااااااحنه زمین اتفاقی بیفتد که در عالم باَل و 
ها تدبیر شده است. در این سلسله علل هیچ دام از مبتنی بر عمل ما انسان

در اینجا رتبه آن علت  مساائلهتوان نادیده گرفت و دروغ خواند، ها را نمیرتبه
های اگر شیوع بیماری ،آن در کل نظام خلقت است. برای مثال تأثیرو به تبع 

، در این تبیین، نقش ویروس 1جدید در اصاال نتیجه رواو گناهان جدید باشااد

شاااود، اّما امر بیماری و عواملی از این دسااات نادیده گرفته نشاااده و ان ار نمی
ها شااود. رواو گناهان جدید در میان انسااانتنها منحصاار به آن دانسااته نمی

تبعاتی را در عوالم باَل به دنبال دارد که آن تبعات در یک ساااااایر نزولی نهایتًا 
ویروس  کهاینرسااااااند. حتی به علل دنیوی بیماری از جمله ویروس جدید می

ها تولید و پخش شده باشد یا نتیجه طبیعی جدید عامدانه به دست انسان
اشااد، در همین رارروآ فعل و انفعاَلتی خاّص و ظاهرًا بدون دخالت انسااان ب

 یابد.تحلیلی جای خود را در علل دنیوی می
بر این اساااس قاعدتًا باید راه مقابله با این بالیای طبیعی و ابتالئات الهی 
نیز در همین رارروآ و ساز کار اندیشیده شود. این بدین معنی است که در 

 متمرکز شد و توان صرفًا بر یک َلیه از عللتعامل با وضعّیت پیش آمده نمی
اصطالو یادشده در همه مراتب  کهاینرا حل نمود، مگر  مسئلهبه اصطالو آن 

باشااااااد. برای مثال، در همین مورد، بیماری توان های جدید میدارای معنی 
ها و ههای پزشااا ی و بهداشاااتی منحصااار کرد و توصااایّ موضاااوع را به پژوهش

توان د. همچنین میاقااداماااتی درمااانی و بهااداشااااااتی را اعالم و اعمااال نمو
ریزی فرهنگی و اینچنین اندیشااااااید که بجای مقابله بهداشااااااتی، و به برنامه

                                                                                                                   
.  كّلماا أحادث العبااد من الاّذنوآ ماا لم یكونوا یعملون أحادث اهللَّ لهم من البالء ماا لم یكونوا یعرفون. 1
 (.154، ص 1؛ علل الشرائع، و 191، ص 1؛ الكافی، و 199، ص 5لطوسی، و لمالی َلا)
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ه ای کبزنیم و کار را از همان ریشاااهدسااات مقابله با گناه مساااّبب این بیماری 

خراآ شااده اساات اصااالو کنیم. اگرره مم ن اساات هر کدام از این موارد به 
مبتنی بر نظام خلقت در جمع میان  تنهایی راهگشا باشد، اّما راه حل درست و

این دو رتبه و اقدام است. البته نه لزومًا به معنای دو برنامه و دو اقدام و دو 
متوّلی جدا، بل ه به معنای تشااخیم این موضااوع که اگر قرار اساات مقابله با 
بیماری از راه باَل بردن میزان تقوای جامعه صاااورت پذیرد، رعایت بهداشااات و 

ای از این تقوی و های مربوط به بیماری، خود گونهژوهشتوسااااااعه سااااااطح پ
البته سطح نازل آن است. مقابله با این بیماری بایستی از همین سطح نازل 

 .1ترین مراتب آن ادامه یابدآ از شود و تا عالی

 سااااازیدر مورد زلزله نیز باید بر همین منوال تقوایی را به نام تقوای مقاوم
یک عامل رشاااد میان جامعه  عنوانبهتعریف کرد و  مسااا ن و مدیریت بحران

باَلتر و مرحله کن فی ون برساند که گسترش داد، تا این تقوی ما را به مراتب 
گرانی و دیگر  ،شااود. قحطیدر آنجا اراده انسااان در نظام خلقت کارساااز دیده می

ه تبیین برخوردارند و َلزم اساات هم در مرحل ساااِزکارموارد اینچنینی نیز از همین 
 هو شناخت و هم در مرحله مقابله و مواجهه اینچنین تدبیر شوند. تالش و توصیّ 

سااازی قبر و به شاا ل کلی تمجید روایات بر مح م صالی اهلل علیه و آله و ساّلم پیامبر اکرم
. این 2نمایداز ِاح ام و اتقان در کارها بر این اسااااس قابل تبیین و توجیه می

                                                                                                                   
رى . 1 واَو َلْو َأنَّ َأْهَل َاْلق  َقْوا َلَفَتْحنا وَ  آَمن  ماءِ  ِمنَ  َبَركاٍت  َعَلیِهمْ  اتَّ ْرِض  وَ  َالساااَّ وا لِكنْ  وَ  َاأْلَ ب  مْ  َكذَّ  ِبما َفَأَخْذناه 

وا ونَ  كان   ﴾.16 ،﴿األعراف یْكِسب 
وَآ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ِإبْ . 2 َقیِر ْبِن یْعق  ِن ْبِن شااااا  ِن َعِلی ْبن  اْلَحساااااَ و اْلَحساااااَ َثَنا َأب  َراِهیَم اْلَهْمَداِنی ِفی َمْنِزِلِه َحدَّ

َثَنا َعِلی ْبن   ْزِدی َقاَل َحدَّ َف اأْلَ ِ َجْعَفر  ْبن  َأْحَمَد ْبِن یوسااا  و َعْبِد اهللَّ َثَنا َأب  وَفِة َقاَل َحدَّ ثَ ِباْلك  ْرَو اْلَخیاط  َقاَل َحدَّ ز  َنا ب 
َناٍن عَ  ِ ْبِن ساِ ِع َعْن َعْبِد اهللَّ و ْبن  اْلیساَ ِ َعْمر  ول  اهللَّ ِتی َرسا  ٍد َقاَل: أ  َحمَّ اِدِق َجْعَفِر ْبِن م  ِ الصاَّ لی )صا ْن َأِبی َعْبِد اهللَّ

ِ اهلل علیه و آله و سلم(  ول  اهللَّ َعاٍی َقْد َماَت َفَقاَم َرس  َسْعَد ْبَن م   وَ )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  َفِقیَل َله  ِإنَّ 
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واند تپیشرفت می مسئلهگذاری فرهنگی و رابطه آن با امر در موضوع سیاست
تحوّلی اسااااسااای ایجاد نماید. راه ار توساااعه و پیشااارفت در اتصاااال زمین به 

توان هیچ دام از آساااااامان، و دنیا به آخرت، نهفته اساااااات و در این راه نمی
 مراتب را نادیده گرفت و به اصطالحًا دور زد.

 تطبیقبندی و جمع. 7
رساااد بر اسااااس آنچه تا کنون از مبانی َلزم برای پرداختن به اینک به نظر می

موضوع شیوع جهانی و مّلی ویروس کرونا گفتیم، و با در نظر داشتن آنچه از 
ها و اقدامات در این مدت صاااااورت پذیرفته و در این ها، سااااایاساااااتدیدگاه

بندی و تطبیق جمع وانعنبهت طرو آن نیست، بتوان مواردی را محدوده ظرفیّ 
 اصول و مبانی بر مورد مطالعه طرو کرد:

  ورود کرونا به زندگی انساااان، هیچ خللی را بر نظام احسااان خداوند وارد
ن رده و آن را از جاده و صراط مستقیم خارو ن رده است. برای درک این 
موضوع، کافی است تصّور کنیم این ویروس از ابتدا با انسان زندگی را 

مان ین شااروع کرده بود، یا قرار باشااد پ  از این همراه همیشااگیدر زم
افتاد تاییراتی کردیم؟ تنها اّتفاقی که میدر دنیا باشاااااد. آنگاه ره می
دادیم، همان مان بر این اساااااااس انجام میبود که در نظامات زندگی

                                                                                                                   
ه  َمَعه  َفَأَمَر  َحاب  ِریِرِه َقاَم َأصااْ ِمَل َعَلى سااَ َن َو ح  فِّ َط َو ك  نِّ ا َأْن ح  اَدِة اْلَباِآ َفَلمَّ َو َقاِئم  َعَلى ِعضااَ ْعٍد َو ه  ِل سااَ سااْ ِبا 

 ِ ول  اهللَّ َرَة )صااالی اهلل علیه و آله و سااالم(  َتِبَعه  َرسااا  ًة َو یساااْ ِریِر َمرَّ ذ  یْمَنَة الساااَّ مَّ َكاَن یْأخ  ِباَل ِحَذاٍء َو ََل ِرَداٍء ث 
 ِ ول  اهللَّ س  ى اْنَتَهى ِبِه ِإَلى اْلَقْبِر َفَنَزَل َر ًة َحتَّ ِریِر َمرَّ سَّ سلم(  ال صلی اهلل علیه و آله و  بِ ) ى اللَّ َسوَّ ى َلَحَده  َو  َن َحتَّ

ِبِن َفَلمَّ  دُّ ِبِه َما َبیَن اللَّ َرابًا َرْطبًا یسااااا  وِنی ت  وِنی َحَجرًا َناِول  ول  َناِول  َراَآ َعَلیِه وَ َعَلیِه َو َجَعَل یق   ا َأْن َفَرَغ َو َحَثا التُّ
 ِ ول  اهللَّ س  ى َقْبَره  َقاَل َر سلم(  َسوَّ صلی اهلل علیه و آله و  ( َ ِصل  اْلِبَلى ِإَلیِه َو َلِكنَّ اهللَّ َسیْبَلى َو ی ه   ْعَلم  َأنَّ ی أَلَ ِإنِّ

 5996تهران، را : شااشاام،  -)للصاادوق(  یمد بن على، األمال َعَماًل َأْحَكَمه  )ابن بابویه، مح یِحبُّ َعْبدًا ِإَیا َعِملَ 
 .(980ش. النم، ص: 
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به نظر می که  تاه، ورود این تاییراتی  یک دوره کو نک و در  رسااااااد ای

 به آن است. توّجهبال ایجاد یا عطف ویروس به دن
  این ویروس حتی در صااورت ایجاد بیماری و مرگ هم مشاا لی در اصاال

آورد. شااارایط احسااان تقویم بودن انساااان و ی ایک انساااانها پیش نمی
ها در ترکیب با ای هم در انسااااانهای زمینهکاری و اجتماعی، و بیماری

این بهترین حالت زندگی  این بیماری مجموعًا نقشاای فراتر از بروز دادن
 کند.برای فرد ایفاء نمی

  کرونا اگرره نح  اساات و ما را با مشاا الت زیادی مواجه ساااخته، اّما
های مثبت این بیماری و شیوع آن بیش از آن است شّر نیست. جنبه

کاه در این مختصاااااار کاا اذی یاا مجاال تناگ تجرباه این دوره بگنجاد. 
 هاآنها و در کّلّیت ر فرد فرد انسانهایی که دتاییرات و ایجاد آمادگی

ها صااارف نظر از حق یا باطل بودن آن، به حیثّیت جمعی، و در ح ومت
ای و بیرون آوردن آن از پساااتوهای یک خواآ های اندیشاااهو در عرصاااه

طوَلنی و بسااااایاری موارد پیدا و پنهان دیگر در پی این عارضاااااه ایجاد 
ت. هیچ اندیشااامند و حاکمی شاااده، تنها با لف  معجزه قابل تعبیر اسااا

توانست شرایطی را تصور کند که در آن با این سرعت و عمق میان نمی
ها و سبک زندگی این دوره تمّدنی وی فاصله جّدی برای انسان و ارزش

 ایجاد حرکتی بلند به سوی آینده محتوم ایجاد شود.
 شّر واقعی در دور شدن از خداوند و خارو شدن از صراط مستقیم است .

ترجمه این اصااال در این مورد خاص به این شااا ل قابل بیان اسااات که 
هراس، ترس و جزع و فزع فردی و اجتماعی و خروو از رارروآ صاااابر و 
ش ر، و همچنین طفره از انجام وظایف و اقدام درست، آن ریزی است 
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تواند رهره شاااااّر بودن این واقعه را به ما نشاااااان داده و در نامه که می
 ما ثبت کند. ح ومتی و امتی اعمال فردی،

 شرور، وزنه هایی تعادلی هستند که در اثر گناهان اگر ره این به ظاهر 
گیرند، اّما نباید موضوع ما و برای بازگرداندن ما به جاده اصلی ش ل می

یان دارد. در برخی  ند که در فهم رایج ما جر بازگردا را تنها به گناهانی 
المهیعل و نایبن یعل موارد بروز ابتالئات، همانند آنچه در مورد حضاارت ایوآ   السااّ

باهلل  یایا هان وی ع نا نه بر اثر گ تاد،  فاق اف ناه  –ات یامبران از گ که پ
که برای ارتقاء درجه و یک گام به جلو رفتن ایشااااااان صااااااورت  -اندبری

شته و  به مثابهپذیرفته است و همچنان هم  یک سّنت الهی ادامه دا
تعارف، ما را از گونه که گناهان مقابل تصااّور اساات. در این حالت همان

ساااازد، از منظر نزدیک شااادن به مقصاااد باز داشاااته و ما را از آن دور می
مقصاااد نیز عقب بودن و تقاضاااا داشاااتن برای رشاااد و حرکت، درسااات 

وارد  ساااِزکارت و موقعّیت را نشااان داده و برای آن همین همین وضااعیّ 
شده و عمل می  میان کند. به دیگر بیان از این زاویه نگاه، فرقیمیدان 

گناه اران دور از مقصااااد مانده و بزرگان مشااااتاق حرکت و رشااااد وجود 
ندارد. ابتالئات و شرور برای هر دو گروه رشد و حرکت در جهت رسیدن 
تک  تک  یان  فاوتی هم م یان ت به همراه دارد. در این م به مقصاااااااد 

های برای رساااااایدن به نهایت، و گروه هاآنها و گناه یا عزم انسااااااان
ها نیز گناهان جمعی دارند، ها نیساااات. اّمتامع و اّمتانسااااانی و جو

ماندگی و عزم و شااوق برای جلو رفتن در آنان وجود گونه که عقبهمان
 دارد.
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 ساز بشر، اّمت انقالآ اسالمی، اّدعای اینک که در این دوران سرنوشت

ساااااازی ظهور کرده و بر این پیمان و بر روی موجهای گساااااترده و زمینه
ها در طول رهل سااااال به جلو آمده اساااات، طبیعی بلندی از انواع فتنه

هایی از جن  این اعتالء و اسااات که برای برداشاااتن گام دوم، با فتنه
مواجه شده و دست و پنجه نرم کند. این فتنه ابتالیی است  درخور آن

ساااااااله انقالآ اسااااااالمی که اینک بر اثر قانون های رهلدر جهت فتنه
به به رت له،  نه در هر مرح ید فت که جّن و ان  و تشااااااد یده  ای رساااااا

های گوناگون شیطانی دست در دست هم داده تا خذَلن خود سازمان
ی بااه نمااایش بگااذارنااد. در این میااان را در مواجهااه بااا این تحفااه اله

دانیم که اگر ره حزآ شااایطان در این میان عقاآ خود را برده و در می
ایجاد این ارتقاء برای انقالآ اسااااااالمی مأجور نخواهد بود، اّما در عین 

دانیم که اقدامات این گروه از آنجا که در سااالساااله حال فراتر از آن می
ر ب تأثیریو قابل تعقیب نیساااااات، هیچ  علل تا عوالم باَل دوام نیاورده

ساااز نخواهد داشاات. در این درخشااش ان شاااء اهلل محتوم اّمت تمّدن
دانیم که تا خداوند شااااخم یا اّمتی را شااااایسااااته عین حال، نیک می

ای ندانسااته و بالء را متناسااب با ظرفّیت او ندیده باشااد، ابتالء را فتنه
د بر خود ببالیم که خداوند او نخواهد کرد. بر این اساااااااس بای توّجهم

ح یم ما را قابل این ابتالء بزرگ دانسته، ابتالئی که از پ   لبه بر آن 
 جوایز بزرگی در انتظار ما است.

  نحوه مواجهه ما با این ابتالء برای استفاده  به مثابهآنچه در این میان
ت سااازنده آن در تراز یک اصاال مهّم قابل طرو اساات، حداکثری از ظرفیّ 

ان الگوی جمع میان دنیا و آخرت و میان ت وین و تشریع است. در هم
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هداشاااااات فردی و  ما، امور دنیوی از جمله ب تارهای فردی  عرصااااااه رف
اجتماعی به همان اندازه مهّم است که امور معنوی و مناس ی فردی و 

 ،زیارت و نماز جمعه. بر این اسااااس تعامل با این معضااال مانندجمعی 
تر تقوی به شاا ل رعایت ه گفتیم از مراحل پایینگونه کبایسااتی همان

بهداشاااات و مالحظه حال اطرافیان آ از شااااده و تا مراتب عالی معنوی 
دانیم که رعایت ظاهر، در صورت محدود ادامه یابد. در این رارروآ می

رسااااند، و در مقابل، اگر با نشااادن به آن، ما را به مراتب باَلی باطن می
های ظاهر نیز َل رسیدیم، بالشک منافع و ویژگیطّی مراتب به درجات با

ست که در مراحل اوّ  ست. از همین رو ا ضر ا لیه رشد فردی در نزد ما حا
باید در نگهداری یا بوساایدن ضااریح بهداشاات را رعایت  یا تمّدنی حتماً 

کرد و این یک امر همیشااااااگی حتی پ  از طی مراتب اساااااات، اّما در 
قیقت نیز باید جمع کرد که امور مطّهر در مراتب باَل این امر را با این ح

به پی ر بر خاک  کهآنچنانحقیقت بلند خود همیشاااااه مطّهر هساااااتند، 
نگریم. این نگاه در مورد کساااانی افتاده و  رق در خون یک شاااهید می

تواند آثار واقعی داشااته و همانند آنچه در اند میکه به مراتبی رساایده
المهیعل و ناینب یعل مورد حضااارت ابراهیم  اتفاق افتاد آنان را از اثر وضاااعی  الساااّ

موضوع برداشته  به مثابهظاهر حف  کند. این حقیقت حتی در فقه ما 
 شدن  سل از شهید، خود را نشان داده است.

 در سااطح تمّدنی آن،  یژهو بگذاری؛ گفته در ساایاسااتبازتاآ ن ته پیش
ی از این گذار که باید خود مراتباین رنین خواهد بود که ساااااایاساااااات

حقیقت مجموعی را برخوردار باشااااااد، به هیچ روی نباید میان دنیا و 
آخرت و میان علم و دین، در رفتار خود تعارضااااای ایجاد کند. دساااااتگاه 
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لیه و ظاهری امر، گذاری در عین حال که باید به مراتب اوّ ساااااایاساااااات

 داده و بر اجرای آن مراقبت داشاااته باشاااد، اّما در عین حال توّجهدائمًا 
؛ باید نگران دفن نشاادن جامعه در این سااطح و جلوگیری از ارتقاء اّمت

در این فرصت استثنایی که برای سازندگی و برداشتن گامی بلند  یژهو ب
اید گذار بش ل گرفته نیز باشد. به دیگر بیان، همان گونه که سیاست

در تصااامیمات خویش موضاااوع ضاااروریات زندگی دنیوی مردم را در نظر 
های بدیل بیندیشااااد، بر ها آن را لحاظ و به راهر محدودیتداشااااته و د

همین اسااااس و برای ایجاد رشاااد، نیازهای معنوی آنان را نیز با همین 
شتر، بایستی  ود در دستور کار خ مسئلهیک  به مثابهجدّیت و بل ه بی

ساز قرار دهد. اگر در باطن امر، فتنه کرونا برای ایجاد رشد در اّمت زمینه
ی هاگذار باید با بازکردن راهمه الهی قرار گرفته باشااد، ساایاسااتدر برنا

معنوی ام اان این حرکات را در مؤمناان بیش از پیش فراهم کناد. در 
سوی باطن و عدم لحاظ امور ظاهری  ِصرف به  آنچنان این میان دعوت 

برای گروهی که هنوز در این مسیر  یژهو بافتد، در مناسک اتفاق می که
اند، راره کار نخواهد بود. اهل باطن نیز که به حد قابل تأّملی نرسااااایده

در این میان به مساااااائولّیت خویش واقف هسااااااتند و آرام بدان عمل 
 گذار تالشکنند. برای آنان حضور و  یب تفاوتی ندارد. اگر سیاستمی

تصااامیم درسااات و مناساااب  کند تا با اساااتفاده از این فرصااات و اتخای
سااطح تقوای اّمت را از ظاهر تا باطن باَل ببرد، فتنه تبدیل به پیروزی و 

 شود.تهدید تبدیل به فرصت می

 منابع. 8
 .میقرآن کر 



  ۲۱3شرور و فتن  نییتب یلیحوزه بهداشت در چارچوب تحل یتمدّن یگذاراستیس
تهران، را : ششم،  -، كتابچى جلد 1)للصدوق(،  یمحمد بن على، األمال  ه،یبابو  ابن
 .ش 1336
 1362ل، قم، را : اوّ  - نی، جامعه مدرسجلد 2محمد بن على، الخصال،  ه،یبابو  ابن
 .ش

 فی، دار الشااااار جلد 1محمد بن على، ثواآ األعمال و عقاآ األعمال،  ه،یبابو  ابن
 .ق 1446قم، را : دوم،  -للنشر  یالرض 

قم، را :  -، كتاآ فروشااى داورى جلد 2محمد بن على، علل الشاارائع،  ه،یبابو  ابن
 .م 1666/  ش 1335ل، اوّ 

تهران،  ،ینیامام خم یامام: مجموعه رهنمودها فهیروو ا...، صاااااح ،ینیخم امام
 .1334 ،یراپخانه وزارت ارشاد اسالم یانتشارات شرکت سهام

، دفتر جلد 1 رر الحكم و درر الكلم،  فیآمدى، عبد الواحد بن محمد، تصاااان مىیتم
 .ش 1366ل، قم، را : اوّ  ران؛یا - ااتیتبل

 .5914 ،شیااندیتهران، انتشارات آر  راز،گلشن محمود، یش ،یشبستر
 نى،الی/ ترجمه عبد الرزاق گعةیبن على، شرو مصباو الشر  نیالد نیثانى، ز  دیشه

 .ش 1333ل، تهران، را : اوّ  -حق  امی، پجلد 1
ل، قم، را : اوّ  -، دار الثقافة جلد 1(، ی)للطوساا یمحمد بن الحساان، األمال  طوسااى،

 .ق 1414
، دار الكتب جلد 3(، ةیاإلساااالم -)ط  یبن اساااحاق، الكاف  عقوآیمحمد بن  نى،یكل
 .ق 1443تهران، را : رهارم،  - ةیاإلسالم
از پژوهشااااگران،  یجمع یهم ار با ،ثیدو ح رآنق هامنشدان ،یرهشاااایر یدمحم

 .ق 5091=ش 5914 ثیقم، دارالحد ،یخ یش درضایترجمه حم
 .1364 ،یتهران، انتشارات مول  ،یمعنو یمحمد، مثنو نیجالل الد ،یمولو

 





 

 های انسانی ب ران کرونا. زمینه3

 1علی احمدی

 مقدمه. 1
در حال حاضاار، شاایوع ناگهانی بیماری کرونا، ی ی از معضااالت مهّم کشااورهای 
دنیا شااده اساات، ررا که گسااترش این بیماری از نظر ساارعت انتشااار و تلفات 

در مدت بساایار  51ید و ویروس کو  جمعّیتی و تبعات دیگر قابل مالحظه اساات.
کوتاهی از خاسااااتگاه خود در شااااهر ووهان رین تا نقاط مختلف کشااااورهای 

توان درباره نوع ویروس، مختلفی را می هایسؤالجهان گسترش یافت. گرره 
توزیع جارافیایی، نحوه کنترل، اثرات شااااایوع و گساااااترش آن مطرو کرد؛ اما 

آیا مل تولید این ویروس ریساات؟ اصاالی این نوشااتار این اساات که عا سااؤال
کاری دستاین ویروس از طریق محیط طبیعی ایجاد شده یا محصول بشری و 
اش یا هر خفّ  –آزمایشاااگاهی اسااات؟ هر رند مم ن اسااات عامل طبیعی آن 
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گذار باشد، اما آزمایشگاهی تأثیر در فرآیند گسترش این ویروس  -حیوان دیگر

انی رد کرد. سااااااازگاری این ویروس با توان به آساااااابودن ویروس کرونا را نمی
و  ت مبتالشرایط جارافیایی و انسانی کشورهای مختلف جهان، نسبت جمعیّ 

سرعت زیاد در واگیری و همه صاعدی اقتصاد بحران،  شار ت گیری جهانی و انت
یدمیولوژیساااااات گاهی اپ قات آزمایشاااااا ، از هاآنبینی ها و پیشآن؛ تحقی

 آید.در تولید آن به شمار می ترین دَلیل دست داشتن انسانمهم

 ررا رویکرد جغرافیایی؟. 2
مطالعه بحران کرونا از دو جهت روشااای و نظری در جارافیا قابلّیت بررسااای و 

های تجربی شا ل گرفت و مطالعه دارد. بدون شاک علم مدرن با اّت ا به روش
حت  یا را هم ت کار گیری این روش در علو تأثیربالتبع جاراف به  م قرار داد. 

دان و نیز روی ردهای جارافیایی بسااااااتگی به نوع و کیفّیت پژوهش جارافی
 اوریجااامعااه، و فنااّ -مختلف آن ماااننااد روی رد انساااااااانی، طبیعی، طبیعاات

قطعًا اساااااتفاده از  دارد. 1(جی آی اس) های اطالعات جارافیاییسااااایساااااتم
یاییروش های حوزه ،های جاراف یار روی رد ماعی و فرهنگی را بساااااا های اجت
موّرخان م تب آنال  توّجهنماید. ره بسا در حوزه تاری ، تر میتر و علمینیعی

 های محّلی شد.ای و تاری های منطقهبه جارافیا منجر به نگارش تاری 
عد نظری می هاساااااات و م ان توان گفت که جارافیا متمرکز بر م اناز ب 
تجربه  ها ساااااخته وها به وساااایله انسااااانمعناساااات. م انبدون انسااااان بی

شااوند و به همین دلیل تمرکز مطالعات جارافیایی بر رابطه و تعامل م ان می
ها، هم هدف مطالعات جارافیایی مطالعه م ان 2و انسااان اساات. برای میشاال
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شااان و نیز ، و هم از نظر ویژگی عمومیهاآنهای اختصاااصاای به لحاظ ویژگی
های طبیعی محصااااول تعامالت بین مردم و محیطی به مثابهها مطالعه م ان

مسااائله اصااالی میشااال در مطالعات جارافیایی توصااایف و  ،بنابراین؛ بود هاآن
 (.99: 5911)بی ر،  یابی پدیده هاستتوضیح پراکندگی م انی و موقعیت

فرق اساسی علوم جارافیایی با سایر علوم زیستی و طبیعی این است که 
مّد  هاآنپدیده از بعد عناصااار و اجزا تشااا یل دهنده  در جارافیا مطالعه خود

بل ه روابط و تعامالت آن پدیده با ساااایر پدیدهای محیط مطمح ؛ نظر نیسااات
نظر اساات. به همین دلیل مطالعه بحران کرونا باید هم از نظر م انی و هم از 
نظر زمانی مطالعه شااود و رابطه این پدیده را با سااایر عوامل انسااانی جسااتجو 

های د. از نظر برودل فرآیند گسترش و اشاعه یک پدیده، هم از نظر مقیاسکر 
)همان:  کندهای فضااایی و م انی عمل میزمانی مختلف و هم از نظر مقیاس

های مربوط (. کریسااتین گراتالو ، ضاامن بررساای روابط فضااایی و نقش15ص 
مل مهم در یک عا عنوانبهها، فضا را به موقعیت م انی و فاصله در دگرگونی

(. نقش و اهمّیت فضااااااا در مطالعات 19)ص  گیردتاری  جهان در نظر می
های اندیشاااااامندان اجتماعی مانند فوکو، گیدنز و هنری لوفور دیده اندیشااااااه

ای که آن جامعه در آن ای را باید به م ان، فضااا یا منطقهشااود. هر جامعهمی
ه آن، جامعه را مورد به بافت جارافیایی گسااااااترد توّجهجا واقع شااااااده و نیز 

 بحث قرار داد.

 شرایط جغرافیایی. 3
نات و  به طور کّلی سااااااازگاری و انطباق یک ویروس با ساااااااختار بدنی حیوا

شااود. به لحاظ ها و دَلیل شاایوع یک بیماری محسااوآ میها، از زمینهانسااان
انسااااااان با طبیعت رابطه دارد، رنانچه اختالَلت در روند معمول این  که این
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و حتی سااالمت روان انسااان را درار مشاا ل جساام ه شاا ل بگیرد، سااالمت رابط
ها برای ساااارایت نیاز به زمان و به سااااازگاری با محیط و بدن کند. ویروسمی

ت کثیری از کشاااورها به شااادن جمعیّ انساااان دارند، لذا میزان و سااارعت آلوده
 کند.کاری آزمایشگاهی آن را محتمل میویروس کرونا، دست

ها در هر یک از مناطق جارافیایی حاکی از آن بر این اساس، شیوع بیماری
در یک  هاآنهایی که منشااااأ طبیعی دارند، رشااااد و ت وین اساااات که بیماری
پذیرد و به طور معمول به تدریج و در ن صاااااورت میهای معیّ منطقه با ویژگی

های با کنند. به ع  ، در ویروسهای دیگر ساااااارایت میطول زمان در محیط
مان ز منشأ  یرطبیعی و آزمایشگاهی بودن، بیماری با سرعت بسیار زیاد و در 

هااایی کااه طی فرآیناادهااای کنااد. در واقع بیماااریشاااااایوع پیاادا می کوتاااه
تر از سااااایر خیلی سااااریع ،کنندآزمایشااااگاهی تاییر و جهش ژنتی ی پیدا می

جارافیایی ها از منطقه خود خارو و با سااااااازگاری به سااااااایر مناطق ویروس
ذیر ناپکنند. شیوع سریع و گسترده ویروس کرونا با سرعت وصفسرایت می

کند. ررا که این ویروس از بودن آن را بسیار تقویت میاحتمال انسان ساخت
ت انسااانی مناطق معتدل و گرمساایری با نظر رشااد، ت ثیر و ساارایت در جمعیّ 

 سرعت زیاد گسترش یافت و ررخه زیستی آن تسریع شد.
ها، مختم یک منطقه اساااااات و در همان منطقه رشااااااد و برخی از بیماری

وند. شها حتی به نام منطقه خود شناخته مید. برخی از ویروسنیابت ثیر می
مثل تب کریمه کنگو که از منطقه کریمه کشااااااور اوکراین و کشااااااور کنگو؛ 
س آنفوَلنزای اسااااااپانیایی و هنگ کنگی و ... همچنین، برای نام گذاری ویرو

لین بار از آنجا جدا شااده، آنفوَلنزا ابتدا نوع، سااپ  منطقه جارافیایی که اوّ 
 .A/Sydney/5/97شود. مثل شماره و در آخر سال جداسازی نوشته می
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اساااات.  توّجهمورد نیز ها از نظر زمانی و م انی مطالعات مربوط به بیماری
 به مثابهگیر شااود ها در یک منطقه ماندگار باشااد و همهاگر یك بیماری سااال

شااااااود. بنابراین، بومی بودن یک بیماری در نظر گرفته میبومی یک بیماری 
عبارت اساااااات از حضااااااور دائمی یك بیماری یا عامل عفونی در یك محدوده 

َلیلی کااه (. از د5490)جااانقربااانی،  تی مشااااااخمجارافیااایی یااا گروه جمعیّ 
یک بیماری پی برد، میزان می یا  یر بومی بودن  به تشااااااخیم بومی  توان 

میزبان از آن بیماری و نحوه درمان یا کنترل آن است. رین  یآشنایی جامعه
ناه تنهاا تلفاات جاانی داد، بل اه نحوه کنترل  51یاد و در برخورد باا ویروس کو 

های یاری از بیماریشیوع آن نیز درار مش ل شد. هر رند در کشور رین بس
کنند، لی ن درمان ویروس های طّب سااااااّنتی رینی درمان میبومی را با روش

 پذیر نبوده است.کرونا برای این کشور حداقل در زمان کوتاه ام ان
گیری جهانی بیماری باید شااارایط جارافیایی آن فراهم برای واگیری و همه

یل هستند. در انتشار ویروس باشد. در این زمینه، عوامل انسانی و طبیعی دخ
نبوده اسااات. برای اشااااعه  تأثیرکرونا موقعّیت شاااهر ووهان در مرکز رین بی
ها، بیشاااترین تبادَلت اقتصاااادی با بیماری کرونا، م انی که بیشاااترین تماس
محّل فروش  ذاهای دریایی و  کهاینداخل کشاااااور و ساااااایر نقاط جهان و یا 
های ، فرودگاهگردشااگریدارد. مناطق حیوانات وحشاای اساات، بساایار اهمّیت 

المللی، بنادر صااااادور کاَلها، و ارتباط با مناطقی که تبادَلت اقتصاااااادی با بین
گیرد، شرایط مساعدتری را برای انتشار ویروس به طور روزانه صورت می هاآن

 کنند.فراهم می
پدیدهجارافی نان برای مطالعه هر  به م ان آ ازین آن رجوع دا ای ا لب 

کننااد. بااا هااای دیگر را دنبااال میکننااد و فرآینااد گسااااااترش آن در م ااانمی
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شدن مداوم مناطق دیگر به خاستگاه بیماری کرونا، گسترش افزایشی افزوده

 (.16)جردن و راونتری،  دهدیا انتشاااار انبسااااطی از نوع پخش سااارایتی رخ می
ویروس لیه اوّ  کشااااور و ساااارزمین جهان به کانون 144عالوه بر رین، بیش از 

افزوده شاااادند و انتشااااار انبساااااطی، باعث رشااااد تصاااااعدی مبتالیان به  کرونا
 ویروس شد که عواقب سنگینی بر کشورهای جهان در پی داشت.

ت و اقتصاد ب ران. 4  جمعی 
، بیش 5911ماه فروردیننهم  و تا بیست worldometer.comطبق گزارش سایت 
ید ( از جمعیّ 999/144/1از دو میلیون نفر ) به بیماری کوو مبتال  51ت جهان 

نفر  989/509مجموعًا  51بخش بیماری کووید اند. طبق گزارش مربوط به شااده
های ساااّنی اند. گرره احتمال مرگ در گروهدر جهان جان خود را از دسااات داده

مند بیشترین درصد را سال و سالسنین بزرگ ومیر درمتفاوت است، اما مرگ
مندان از دَلیل دهد. میزان و درصاااد باَلی مرگ و میر در قشااار ساااالنشاااان می

است. این امر به  51مهّم برای  یرطبیعی بودن ویروس کرونا و بیماری کووید 
 اّت ای مستندات تاریخی قابل اثبات است.

 تکفیک سنومیر ویروس کرونا به : درصد مرگ1جدول 

 درصد مرگ و میر سن

80+ 14.8% 

70-79 8.0% 

60-69 3.6% 

50-59 1.3% 

40-49 0.4% 
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30-39 0.2% 

20-29 0.2% 

10-19 0.2% 

 بدون تلفات 0-9
 

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/ 

یه یدمن برای رساااااایدن به  پردازان  ربی مثل ماکیاولی،نظر مالتوس و فر
داری؛ اعم از اقتصادی و سود بیشتر، کسب قدرت، حف  اهداف نظام سرمایه

شااااااوک( به )=ای منابع، بدون مالحظات اخالقی و انسااااااانی از هر گونه ت انه
نوشااااااته خانم نائومی  «دکترین ت انه»جوامع فروگذار نیسااااااتند. در کتاآ 

بزرگ و ناگهانی سااخن به میان آمده اساات:  کالین، مطالبی در باره یک ت انه
یهمی رسااااااد، هول و هراس جامعه را دربربحرانی فرا می» پردازان گیرد و نظر

ترس و نگرانی،  کردن در خأل اجتماعی ناشااای از بحران و جوّ گرا، با رخنهراسااات
های بزرگ، به مهندسااااای جوامع شاااااوند و به نفع شااااارکتدسااااات به کار می

نائومی کالین، آن را  .«ندپرداز زده میبحران خانم  که  این شااااااگردی اساااااات 
 (.1نامد )ص می« داری فاجعهسرمایه»

نهها، بحرانفاجعه که رنین فرصااااااتها و ت ا یارهایی    هایی را در اخت
 نظیر کودتا، –هایی فیزی ی گرا نهاده اساات، گهگاه ضااربهپردازان راسااتنظریه

سان  این جنگ، حمالت تروریستی و بالیای طبیعی بوده است. دکترین ت انه
 تهمگانی بر تمام جمعیّ  کند که در اثر فاجعه اصلی یک حالت ت انهعمل می

شود. مم ن است مردم در برابر تاییرات تدریجی، واکنش نشان مستولی می
ه ماکیاولی )در کتاآ وصااایّ ه فریدمن بیان دیگری از همان تدهند. این توصااایّ 
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 51)صم  گوید: صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کردشهریار( است که می

 (.11و 
داری، ریزی جز هزینه ت سالخورده برای نظام سرمایهبر این اساس، جمعیّ 
جمعّیتی از میان برداشته شود. پرداخت حق بیمه،  هاینیست و باید با ت انه

های ساااالمت و بهداشااات و درمان، و ... برای سااااختحقوق ماهانه، تدارک زیر 
پردازان  ربی، واگیری های گزافی دارد. از دیدگاه نظریهاقتصااااااد لیبرال، هزینه

 هایی است.ویروس کرونا، فرصت مناسبی برای کاهش رنین هزینه
ها و نساااااابت آن با امر بیمه در شاااااااهد مثال مربوط به مساااااائله بیماری

های مشااخم اساات. در سااال اپیدمیولوژی کامالً گیری رشااته تاریخچه شاا ل
مركز فّعالّیت اپیدمیولوژی که از پاری  به لندن منتقل شااااااد،  1845و  1835

برای نیم قرن در دوره ملكه ویكتوریا به اوو شااااااهرت خود رسااااااید. شااااااهرت 
اپیدمیولوژی دوره ملكه ویكتوریا بخاطر دو سااااااازمان بود یكی دفتر كل ثبت 

 (.5416احوال و دیگری انجمن اپیدمیولوژی لندن )جانقربانی، 
مركز ثبت اطالعات تولد، مرگ و ازدواو در  به مثابهوال دفتر كل ثبت اح

سی  شد. این كاری أبه تصویب مجل  انگلستان رسید و رسمًا ت 1836سال 
هایی را نشااان ساایاساای بود، به طوری كه نخسااتین گزارش سااالیانه آن داده

های بیمه عمر گردآوری و تحلیل شااااااده بود. داد كه برای تجارت شااااااركتمی
ولوژی دیگر در دوره ملكه ویكتوریا انجمن اپیدمیولوژی لندن مؤساساه اپیدمی

بود. در این انجمن نفوی لوئی  نیز مشاااااهود بود که به اساااااتفاده از آمار در 
 (.5416کرد )جانقربانی، می تأکیدها گیری بیماریهمه

ناسااااااان، تهای جمعیّ در نیمه دوم قرن بیسااااااتم از طریق فّعالّیت شاااااا
ان، اپیدمیولوژی، تمركز بر جامعه را به دست آورد شناسان و آمارشناسجامعه
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به وجود آمد که در   توّجه، هاآنو برای مثال مشااااااا لی در صاااااانعت بیمه 
شاااد كه در بیشاااترین خطر مرگ و ابتال بودند. در این اقتصاااادی به افرادی می

، 1زمینه، به جزء صاااانعت بیمه، سااااه نفر دیگر یعنی ادگار ساااایدن اسااااتریكر
(. ساااااایدن 5411مهّم بودند )جانقربانی،  یژهو ب 3و هارولد دورن 2برادفوردهیل

به خدمات  1915شااناس بود، كه در سااال دان و جامعهاسااتریكر یك اقتصاااد
لیه درباره اوّ  مطالعات بهداشاات عمومی ایاَلت متحده پیوساات. پ  از برخی

 دبیمه بیماری در اروپا، به همكاری با دكتر ژوزف گلدبرگر دعوت شاااااد. برادفور 
شااناساای بود كه به تهیل یك آمارشااناس انگلیساای بود. هارولد دورن، جمعیّ 

 (.5411مند بود )جانقربانی، مطالعه تفاوت میرایی بین شهر و روستا عالقه

 بینی رخدادمطالعات آزمایشگاهی و پیش. 5
ه شااود و ببه طور کلی مطالعات و تحقیقات پزشاا ی با روش تجربی انجام می

شااود. ها بررساای میفرآیندهای توزیع و انتشااار ویروس صااورت آزمایشااگاهی
های انساااان های پزشاااكی، پیشاااگیری یا كنترل بیماریمقصاااود تمام پژوهش

شاااااود، ممكن اسااااات از طرق اسااااات، ولی فرآیندی كه به این هدف منجر می
هایی دانشمندان آزمایشگاهی ا لب بر تجربه برای مثال، مختلف حاصل شود،

یه می كه روتك ند  گاهی حیوانكن مایشاااااا یا در آز جام میها  ندها ان   شااااااو
 (.5495)جانقربانی، 

شااااود و در اختیار دیگران قرار این تحقیقات در مجالت معتبر منتشاااار می 
قان قابل تأّمل است. سه نمونه ها و هشدارهای این محقّ بینیپیشگیرد. می

                                                                                                                   
1. Edgar Sydenstricker 

2. Bradford Hill 

3. Harold Dorn 
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 ها در زیر آمده است.آن
های مروری بر بیماری»حت عنوان ( در مقاله خود ت5980ا یان )حسین صبّ  

صی اپیدمیولوژی ایران مجله تخّص  0و  9در شماره « مشترک نوپدید و بازپدید
شاااناساااان از توانایی قان و ویروسی اشااااره می کند که محقّ به موضاااوع مهمّ 
ژنتی ی آنتی ات ژنتیک وهایی با خصاااوصااایّ ها در ایجاد ویروسکرونا ویروس

 (.9اند )ص لع بودهنوپدید در حیوانات اهلی مّط های جدید و ایجاد بیماری
کند که می سااال پیش نوشااته شااده و نویساانده بیان 51حدودًا این مقاله 

ها در زمینه کشااورهای جهان باید آماده انتشااار کرونا ویروس باشااند و به آن
 گوید:دهد. او میآمادگی برای عواقب آن و کنترل این ویروس هشاااااادار می

ن ویروس در محیط خااارو و انتقااال آن در اثر تماااس باااعااث قاادرت بقاااء ای»
سرعت بسیار زیاد انتشار آن در سراسر دنیا می شود و تمام کشورها، از جمله 
ایران بااایااد آماااده اجرای برنااامااه کنترل بیماااری از طریق قطع زنجیره انتقااال 

ی ایعفونی و گندزد ها و ضدّ ویروس با اجرای مقررات ویژه قرنطینه برای تماس
ص )« ی بیمارسااتانی و مراکز درمانی و سااایر اقدامات َلزم باشاانددقیق و جدّ 

9.) 
له دیگری در این زمینه تحت عنوان در  1Bat Coronaviruses in China مقا

منتشر شده است. این پژوهش با هدف بررسی  Virusesو در مجله  1451سال 
اش، هااایگونااه ویروس کرونااا وهااای گونااه بین ارتباااط ت خفااّ   هااایموقعیااّ

  تلفمخهای گونه انتقال پتانسیل بینیپیش هدف با نهایت در و جارافیایی
صورت گرفته است، بر ظرفّیت انتقال این ویروس و واگیری ها خّفاش این از

بینی این آن در جهان هشااااادارهای جدی داده شاااااده اسااااات. نتیجه و پیش
                                                                                                                   
1. Bat Coronaviruses in China by: Yi Fan 1,2, Kai Zhao 1,2, Zheng-Li Shi 1,2 and Peng Zhou 1,2, 

Received: 29 January 2019; Accepted: 26 February 2019; Published: 2 March 2019 
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 پ  از بررسی اناست. این نویسندگ 51ید و پژوهش قبل از شیوع ویروس کو 
ها به انسااان را ها در رین و قابلّیت انتقال ویروس از خّفاشهای خّفاشگونه
  رسااانی شاایوعتر را برای کاهش و به حداقلبینی کرده و تحقیقات دقیقپیش

 دهند.تذکر می در رینرا این ویروس 
like cluster of circulating bat -A SARSدیگری که تحت عنوان قاله م

1coronaviruses shows potential for human emergence  در شماره  1451در سال
بینی را انجام داده است. منتشر شده رنین پیش Medicine Natureمجله  15

ه کند کاین پژوهش به نتایج تحقیق آزمایشگاهی محّققان اشاره و بیان می
اگر ویروس دهد که نتایج تحقیق آزمایشگاهی این محّققان نشان می

های کرونا از خّفاش به موش سرایت کند باعث عفونت شدید تنفسی شاخه
شود. همچنین پژوهشگران این تحقیق نسبت به خطر بالقوه در موش می

کنند که از نظر ماندگاری و سرایت دوباره این ویروس در آینده گزارش می
 بودن خطرناک است.عفونی

ریق جستجو در موتور جستجوی گوگل توان از طمقاَلت دیگری را نیز می
که قبل یا طی زمان کوتاهی پ  از شیوع آن نوشته  51ید و درباره ویروس کو 

 مالحظه کرد.اند، شده
با توجه به مباحث این نوشتار، سه احتمال در انتشار ویروس کرونا وجود  

ل این ه منشااأ این ویروس را طبیعی بدانیم؛ حالت دوم این اساات که دارد. اوّ 
گیر طی یک فرایند آزمایشااااااگاهی و بر اثر  فلت محققان این ویروس همه

                                                                                                                   
1. A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence Vineet D 

Menachery1, Boyd L Yount Jr1, Kari Debbink1,2, Sudhakar Agnihothram3, Lisa E Gralinski1, Jessica A 

Plante1, Rachel L Graham1, Trevor Scobey1, Xing-Yi Ge4, Eric F Donaldson1, Scott H Randell5,6, 

Antonio Lanzavecchia7, Wayne A Marasco8,9, Zhengli-Li Shi4 & Ralph S Baric1,2 

https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm 

https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm
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شده و در محیط گسترش یافته باشد؛ حالت سوم این ه ویروس کرونا اساسًا 

ه تریزی شده گسترش یافدی و برنامهآزمایشگاهی بوده و به صورت کاماًل تعمّ 
ها ابتدا روی حیواناتی مثل موش و باشد. به طور کلی در حالت سوم، ویروس

های ظاهرًا بشااردوسااتانه و برای شااوند و سااپ  با انگیزهخرگوش آزمایش می
ّی برون یا داروی مورد نظر، بر جمع یافتن واکساااااان  ماری و  های ترفت از بی

های تیّ ومیر در جمعشااااود. سااااپ  میزان مرگارزیابی می زیسااااتیمختلف 
های مالی مؤسااااسااااات و شااااود. نهایتًا با حمایتگوناگون جهان مقایسااااه می

شده و ها فرآیند مطالعات و پژوهشسازمان شگاهی کامل  های ویروس آزمای
های انساااانی در تصااای نسااابت به گساااترش آن در جمعیّ های مشاااخّ با برنامه

 جوامع هدف اقدام می شود.

 های بیشتر. رند سؤال برای پژوهش6
های مختلفی در زمینه گسااااترش ویروس کرونا در جهان ارائه ظرها و دیدگاهن

بشااری برخی از کشااورها با اهداف های ضاادّ شااده اساات. بروز رفتارها و کنش
سیاسی و ا راض اقتصادی برای تسّلط بیشتر بر سایر کشورها احتمال وجود 

یت میزیسااااااتی توطئه و جنگ  یدگاه را تقو ند. همچنین بحث ظهور و د ک
ن  رآ نسبت به عالو مانی نیز مطرو است. استیصال و درماندگی تمدّ آخرالزّ 

ها از گسااترش آن باعث شااد تا تمایل و اشااتیاق ویروس کرونا و وحشاات آن
دهد، بیشتر ها را نجات میآید و آنمردم کشورهای  ربی به این ه مسیح می
مانی با این آخرالزّ ن ت مردمی تمدّ نمایان شود. این بدین معنی است که هویّ 

های زیر برای لگیری اسااااات. بنابراین، ساااااؤاحوادث به تدریج در حال شااااا ل
 گشا باشد:تواند راهپژوهش می

 وجود دارد؟ زیستیهایی برای اثبات فرضیه جنگ ره مؤّلفه 
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 ها و اهداف برخی گیری جهانی ویروسای میان واگیری و همهره رابطه
 ود دارد؟های اقتصادی دنیا وجاز نظام

 نسبت بحران کرونا و باورهای آخرالّزمانی ریست؟ 

 فارسی منابع. 7
تهران:  ،یگودرز یمرزها، ترجمه مرتض  وندیپ  یو تار  ای، جاراف1362الن، اچ.؛   ر،یب

 .اسالم  یانتشارات پژوهش ده تار 
 لیفاجعه، ترجمه خل یدارهی، ظهور سااااارمات انه نی، دکتر 1336 ن؛یکال ،ینائوم

 .تهران: انتشارات کتاآ آمه ،ینبو رمحمودیو م ی)مهرداد( شهاب
 ،یولوژیدمیبر اپ یامقدمه ،یمحسااااان؛ کتاآ جامع بهداشااااات عموم ،یجانقربان

 .، دانشگاه اصفهان3فصل 
تهران: پژوهشگاه فرهنگ،  ،یفرهنگ  یایبر جاراف یا، مقدمه1334 ؛یو راونتر جردن

 .هنر و ارتباطات
، مروری بر بیماری های مشااترک نوپدید و بازپدید، مجله 5980صاابا یان، حسااین؛ 

 .9و  1، شماره 5تخصصی اپیدمیولوژی ایران؛ دوره 

 . منابع انگلیسی8
Bat Coronaviruses in China by: Yi Fan 1,2, Kai Zhao 1,2, Zheng-Li Shi 1,2 and Peng 

Zhou 1,2, Received: 29 January 2019; Accepted: 26 February 2019; Published: 2 
March 2019 

A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human 
emergence Vineet D Menachery1, Boyd L Yount Jr1, Kari Debbink1,2, Sudhakar 
Agnihothram3, Lisa E Gralinski1, Jessica A Plante1, Rachel L Graham1, Trevor 
Scobey1, Xing-Yi Ge4, Eric F Donaldson1, Scott H Randell5,6, Antonio Lanzavecchia7, 
Wayne A Marasco8,9, Zhengli-Li Shi4 & Ralph S Baric1,2 
https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm 

https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210/htm




 

 بر نقش نخبگان تأکیدهای آینده با . جنگ4

 1 المرضا گودرزی
مهمان ناخوانده جهان، آخر خودش را به عید ایرانیان رساااااااند. رخدادی که 

تا این ویروس   9میلیون ایرانی را در کنار بیش از  84حرفی  1باعث شااااااد 
یارد جمعیّ  نا جزو میل یایی جدید مواجه کند. امروزه واژه کرو با دن ت جهان، 

ها شاااده و بسااایاری از مردم درباره آن صاااحبت ترین واژگان بین مّلتمتداول
کنند. در این یادداشاات کوتاه قصااد داریم تا از منظری دیگر و با روی ردی می
 هداشتی و درمانی به ماجرای کرونا بنگریم.نگر و نه بآینده

 سااؤالت متفاوت اساات، اما یک سااؤاَلیهن انسااان  البًا درگیر انبوهی از 
تقریبًا مشترک که یهن همه افراد را همواره به خود درگیر کرده است، پرسش 

توان در آینده آبساااتن ره حوادثی اسااات؟ رگونه می کهایناز آینده اسااات. 
ها و یا مخاطرات آینده تار مناسااااب را نشااااان داد؟ رالشبرابر این حوادث رف
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۲۳۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
مثاًل، گاهی اوقات ؛ های آینده انواع مختلفی دارندکدامند؟ حوادث و رالش

 نسلی و یا بحرانطبیعی )نظیر سیل و زلزله(، گاهی هنجاری )نظیر ش اف بین
ه خانواده( و یا اقتصااااااادی )نظیر رکود جهانی( و یا مانند حوادث اخیر در حوز 

ای موارد نیز حوادث به علل انساااانی نظیر بهداشااات و درمان هساااتند. در پاره
دهند. این دسااااته از حوادث مم ن ها و یا مداخالت ساااایاساااای رخ میجنگ

های متعدد دیگری نیز تبدیل شااااااوند. به همین علت اساااااات خود به رالش
های نهای آینده به دلیل ظرفّیتی که جنگ در ایجاد بحرامطالعه در حوزه جنگ

 پژوهی است.های مطرو در مطالعات آیندهمختلف دارد، ی ی از حوزه
لب  قان  امروزه  ا فاق نظر های آینده در زمینه جنگمحّق باور، اّت بر این 
 ژنتی یهای جنگد؛ بخش مهّم متمرکز هستن بر دو ،یندهآهای که جنگدارند 

وز منجر به بر معموَلً جنگ ژنتی ی  .های ادراکی یا شناختیو یا زیستی و جنگ
های ناشاااناخته و یا تاییرات های زیساااتی، گساااترش و شااایوع بیماریبحران

یهن و ف ر  معموَلً در جنگ ادراکی،  در حالی کهشااااود؛ می زیسااااتیژنتی ی و 
گیری افراد مورد هجمه قرار افراد در مرحله اّول و سااپ  اراده و قدرت تصاامیم

که در موضاااوع مناقشاااه کره شااامالی و  رسااادبه نظر می ،گیرد. برای نمونهمی
آمری ا، ریی  جمهور آمری ا سعی کرد تا با تاییر صحنه جنگ از روی ردهای 
سااخت و نرم متداول، به صااحنه ادراکات و ایهان، خود را موّفق نشااان داده و 

ی و مالقات با رهبر کره شاااااامالی، این ادراک را در ربا گرفتن رند ع   یادگا
ایجاد کند، که قدرت باَلی آمری ا، کره شااااامالی را مجبور مردم آمری ا و جهان 

به مذاکره نموده است. نظیر همان سناریویی که برای ایران در خروو از برجام 
شدید تحریم از یک شت و دارد تا با ت سعی دا شده بود و آمری ا  سو، طراحی 

 ابراز عالقااه برای مااذاکره از سااااااوی دیگر، و همچنین همراهی اروپااا، مردم و
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ای که با عنایت مسئوَلن ایران را در جنگ ادارکی ش ست دهد. طرو و برنامه
 الهی، تدبیر رهبری و ایستادگی مردم و مسئوَلن، ش ست خورده است.

ید   توّجههای آینده پژوه به جنگآینده یک وقتیداشاااااات که  توّجهبا
در جهت تقویت توانمندی سااااااازی را نوعی گفتمان دهد، سااااااعی دارد تامی

دفاعی و یا تهاجمی ایجاد کند. از این طریق با معّرفی، توصاااااایف و همچنین 
کند که قدرت ادارکی و های آتی، تالش میتصویرسازی درست از صحنه جنگ

قدرت سخت و نرم کشورش را بهبود بخشد و رون در دنیای آینده، که اینک 
شااتری های ادراکی شااّدت بیهایی از آن قابل شااناسااائی اساات، جنگنیز رگه

های آینده، مهّم اساااات. خواهند داشاااات، بنابراین، شااااناخت این نوع از طرو
جنگ ادارکی، بسیار سخت است، رون با به هم ریختن توان یهنی و ادارکی 

توان به راحتی و بدون تلفات کردن روو و روان یک مّلت اساااات که میو تهی
ی توفیق که جنگ ادارک ساااانگین، آن مّلت را به شاااا ساااات کشااااانید. برای آن

ًَل؛ داشااته باشااد، حداقل به دو ابزار مهّم و یک پیشااران اساااساای نیاز دارد. اوّ 
م باشااااااد، ره واقعی و ره أباید با یک بحران و یا یک مساااااائله محوری تو

سااااختگی. رون در قالب یک بحران و یا مسااائله مشاااّخم و مهّم اسااات که 
ای توفیق باید به شااااااود یهن افراد را درگیر کرد و به هم ریخت. ثانیًا؛ بر می

َش  اعتمادی و یا ابهام را ک و شبهه و بیابزاری مسّلط باشد که توانایی ایجاد 
پذیر داشااته باشااد؛ رون فقط در رنین فضااایی اساات که یهن افراد، آساایب

شده و آمادگی پذیرش الگوها و یا ادراکات دیگران را خواهد داشت. به همین 
نه یل رسااااااا گان جزو مهمدل یک جنگ ادارکی رانپیش ترینها و نخب های 

هسااااتند. شااااایان یکر اساااات که در این نوشااااتار به ا ماض این دو را در یک 
 کنیم.جریان حساآ کرده و تحلیل می



۲۳۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
اگر کشااااوری درار یک بحران و حادثه شااااود، خواه واقعی و یا  یر واقعی، 

ز ا توان انتظار آ از یک عملیات ادارکی را داشت. برای نمونه، اینک بسیاریمی
شورها از جمله ایران، درگیر ماجرای کرونا هستند. کاری به این فرض که آیا  ک
اصاال ویروس نیز در قالب یک جنگ ژنتی ی بوده یا یک تاییر طبیعی اساات، 

طلبد؛ اما واقعّیت نداریم، رون بررسااای این موضاااوع خود مجال دیگری را می
اسااات و تعداد  موجود آن اسااات که ویروسااای با سااارعتی باَل در حال انتشاااار

های بهداشااتی و درمانی به طور مسااتقیم و بساایار زیادی هم تلفات و هزینه
های اقتصادی، آموزشی، سیاسی، بیشتر از آن به طور  یرمستقیم در عرصه
ست ساعدی بنابراین، می؛ اجتماعی و حتی اعتقادی ایجاد کرده ا تواند زمان م
 برای شروع یک جنگ جّدی ادراکی باشد.

اینجاست که سربازان و طّراحانی که در جریان جنگ ادراکی فّعالند، تالش  
ضعف، روحیه عدمکنند تا با بحرانمی و  اطمینانسازی و تبلیغ و ترویج نقاط 

ابهام را در مردم شیوع داده و در نهایت در یهن مردم ح م ناکارآمدی نظام را 
تعامل مطلوآ و درساااات  ترویج داده و نهایتًا تعمیق بخشااااند. در این فضااااا،

نه یار مهّم و رسااااااا بل طّراحان جنگ ادارکی، بساااااا ها و نخبگان در جبهه مقا
ی ی از این رفتارها قابل مشاهده  معموَلً ساز است. در این میان اما سرنوشت

ها و نخبگان کاًل شااااارایط بحران و بالتبع ناکارآمدی را اسااااات. برخی از رساااااانه
آتشااااین و احساااااساااای و یا حتی نقدهای  کنند. گروهی با نقدهایکتمان می

 افزایند؛ یعنی هرکارشناسی و دقیق، ولی نه بهنگام، بر آتش جنگ ادراکی می
شااااااود و آن در نتیجه به یک امر منجر می، دو رفتار مبتنی بر کتمان و  لوّ 
های بعد و نهایتًا نابودی قدرت ادراک گیری بحرانتشدید بحران موجود، ش ل

 .گیری استو تصمیم
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 این موضوع، در روزهای آ ازین کرونا در ایران دیده شده و هنوز هم بعضاً 
ای کرونا را در حّد یک ساارماخوردگی تقلیل داده و با ت یه شااود. عدهدیده می

یّ  یا محبوب ندک دانش و  به عدم تبعّیت از بر ا ت مجازی خود، مردم را عماًل 
هور، شااروع به تبلیغ های مشاادسااتورات پزشاا ی، دعوت کردند. برخی از رهره

فالن دارو برای درمان کرونا کردند، گروهی دیگر در بحبوحه تالش و مجاهدات 
کادرهای پزش ی، درمانی، خدماتی و مدیران ارشد کشور، فرصت را برای نّقادی 

یابی به زمان و شاارایط، به ارزیابی و عارضااه توّجهمناسااب فرض کرده و بدون 
با  گروهی ،شده، اقدام کردند. در طیف دیگرتصمیمات گرفته شده یا گرفته ن

خوانش خود از ویروس کرونا، آن را در حّد یک بیماری سااااهمگین و مرگبار باَل 
بردند که تنها راه مقابله با آن انتظار برای بیماری و سپ  کوچ  ریبانه از این 
دنیای فانی است و با نادرست خواندن هر اقدام انجام شده و ناکافی قلمداد 

تفاوت کردند. نتیجه رفتار دن ام انات و تدابیر، مردم را ترساااااااندند، یا بیکر 
رار این گروه یا د که گروهی از مردم  فاوت هم آن شااااااد  ظاهر مت به  های 

همه این رفتارهای ، وساااااواس شااااادید شااااادند، یا از ادامه زندگی ناامید. آری
 ی است.کننده جدول جنگ اداراک زننده و ت میلناآگاهانه در نهایت آسیب

ها و نخبگان در رنین شاااارایطی اساااات که ارزش و جایگاه واقعی رسااااانه
مشّخم شده و در برابر جنگ ادراکی همه جانبه، مفهوم دفاع ادارکی منسجم 

گیرد. یعنی شااااناخت درساااات و دقیق ابعاد مساااائله، و متعّهدانه شاااا ل می
یه تقویت و بازسااااااازی اعتماد و اطمینان مردم و تالش در جهت تقویت روح

 مّلی و عزم عمومی با محورّیت کارآمدی و اثربخشی.
 گرا وموریتأدر قالب این رفتار است که اندیشمندان و نخبگان واقعی و م

های نرم، درساات نقطه مقابل اوریهای هوشاامند و توانمند در عرصااه فنّ رسااانه



۲۳6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
شان میرفتارهای مذکور را انتخاآ می دهند. کنند و رفتاری متمایز را از خود ن

رفتاری مبتنی بر تاییر یک تهدید به یک فرصاااااات کلیدی. بنابراین، دقیقًا در 
کردند بیماری کرونا، رخدادی مطلوآ شاارایطی که طّراحان جنگ ادارکی ف ر می

بگانی بودند که تالش ها و نخبرای ایجاد ح  ناامیدی مّلی اساااااات، رسااااااانه
گذار، بیان تأثیر های سااازنده و کردند با مدیریت درساات ادراکات، ارسااال پیام

واقعیت صحنه، نه کتمان و نه  لّو، گوشزدکردن نواقم و کمبودها، با ش لی 
گذار در کاهش مشاااا الت و تأثیر مناسااااب و به دور از فضاااااسااااازی، حضااااور 

نهایت رفتار فّعال و اثربخش،  معضاااالت، بسااایج منابع و ام انات موجود و در
نه  یت کرده و  باور و اعتماد عمومی را در برابر هجمه جنگ ادارکی تقو ح  

ر طور که یکتنها مقاومت کنند، بل ه جهت مقابله را تاییر دهند. البته همان
ی از بل ه حاک  گر نیست؛شد، این نوع رفتار به معنای رفتار منفعل و یا توجیه

 به بازسازی، نده و امیدبخش است که با درک درست شرایطرفتاری فّعال، ساز 
 کند.و تقویت توان ادارکی جامعه کمک می

رسد آینده آبستن حوادث بسیار عجیب و بزرگی است که شاید به نظر می
، کورک ارزیابی شود. در هاآنهای بعد ابعاد ماجرای کرونا در مقایسه با سال

ساز است که هر به این مطلب سرنوشت توّجهاین میان آنچه ضرورت دارد، 
برداری برای یک جنگ ادراکی را دارا ها، بالقّوه قابلّیت بهرهکدام از این بحران

رود، هستند. در این شرایط رفتار مناسب و اثربخشی که از نخبگان انتظار می
مقابله با جنگ ادارکی و تبدیل تهدید به فرصت است. فرصت بازسازی اعتماد 

، بازسااازی و هاآنّلی، ارتقاء روحیه گذشاات و فداکاری و در رأس همه و باور م
تقویت رابطه بندگان با پروردگار جهان و تجّلی واقعی عبودّیت انسان و تحّقق 

 ملک الهی بر این دنیای تشنه کرامت و عدالت است.
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 م؟یهست

 1سعید  فاری

 . نظم نوین جهانی و نگارش تاریخ1
 روسیو  وعیشااا راتیساااخنان خود گفت: تأث نیحسااان نصاااراهلل، در آخر  دیّ سااا

سا که با ا اّول و دوم است و ره یتر از جنگ جهانکرونا بزرگ  کیبحران،  نیب
 بروز کند. دیجد ینظم جهان
 گستره و رگونگی ،آن جهانی پیامدهای از پرسش ،کرونا پدیده گیریهمه

 اساااساای و مهمّ  رالشاای به تبدیل را ، آنآورد خواهد بوجود که را تاییراتی و
: اسااات کرده بیان ارتباط همین در بروکینگز مؤساااساااه رئی . اسااات کرده
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۲۳8  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ت1نوشت خواهند را تاری  شوند، پیروز کرونا ویروس علیه که کسانی

 را آن انتظار نظامی و فرد هیچ که شاااد سااابب را شااارایطی کرونا پدیده
 ظاهر به و گسااااترده روندهای ناگهانی صااااورت به توانساااات اما ،نداشاااات
 .سازد و منحرف خارو خود مسیر از را ناپذیرش ست
در  تاریخی، عطفی نقطه رونان ،2ناپیوسااااتگی یک مثابه به منظر این از

  قرار مهمّ  و منطقی پرسشی برابر در را ما و کرده تحمیل را خود ،دوران معاصر
 هستیم؟ روبرو جدیدی دنیای با ما آیا :دهدمی

  مدیریت و فهم در بشر استیصال و کرونا جهانی گیریهمه از ناشی ت انه
 مثابه به را جایگزین هایگزینه میان از انتخاآ حّق  و آینده ادراک آن،
  پیامدهای و آثار .اسااااات کرده سااااالب او از ،مدرن دنیای ویژگی ترینمهم
  به را گیریتصااامیم و مسااائله حل ام ان ،رویداد این تبلندمدّ  و تمدّ کوتاه
  ار  نوپدیدی انتظارات گذشته، مسائلقرار دادن سوال مورد با  و کشیده رالش
 .است آورده وجود به

 کرده مواجه المللبین سطح در انگیز م هاییصحنه با را ما این ه ازجمله
 :دگرگون ساخته است را فعلی نظم و

  ایتالیا، رون کشااورهایی به کمک برای اروپا حادیهاتّ  و  رآ ناتوانی: الف
  هارائ برای را کوبا حتی و روساایه رین، حضااور اسااباآ صااربسااتان؛ و اسااپانیا
 ؛آورد بوجود ها،آن به پزش ی هایکمک

  کنترل و آمری ا به کمک برای را کشاااورش آمادگی رین جمهورآ: رئی 
  را کرونا پ ن، به حمله از پ  ترامپ هررند نمود، اعالم کرونا ویروس شیوع
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2. Discontinuities 



  ۲۳1م؟یروبرو هست یدیجد یایما با دن ایبحران کرونا: آ

 ؛دانست «رینی ویروس»
 کرد اعالم رین، هایکمک پذیرش ضاااامن صااااربسااااتان جمهورو: رئی  
 انجامید؛ خواهد صربستان شهروند هزاران جان نجات به هاآن هایکمک

 رونا،ک ویروس با مقابله برای اسپانیا به رین پزش ی تجهیزات د: محموله
  تجهیزات و ممتخصااّ  که ایتالیا به روساایه نظامی_باری هواپیماهای پرواز و

 آورد؛ وجود به را دیگری ارتباطی نظم ،نمودمی حمل را َلزم
 یجمع نهاد یک مثابه به اروپا حادیهاتّ  سقوط درباره ایتالیا وزیرنخست: ه

  ویروس با مبارزه روند در مهلک اشاتباهات ت رار عدم خواساتار و داد هشادار
 ؛شد اروپا قاره در کرونا

 ،نی  رآبل ه در حوزه های معرفتی و تمدّ  ،این همه نه تنها در این سااطح
های مفهومی بسیار زیادی شده است که از حوصله این موجب بروز ا تشاش
 یادداشت خارو است.

  و ش  رق به غرت از نفوذ و قدرت انتقال عامل کرونا ویروس . آیا2
 است؟ آن تسریع

 با یجدّ  هایگمانه از ی ی اکنونهم شرق به  رآ از قدرت انتقال موضوع
های گیری جهانی کرونا و ناتوانیاساات. در پی همه جهانی هایداده به هتوجّ 
  آیا که اسااااات مطرو را پرساااااش ر  رآ برای مدیریت و کنترل آن، اینم رّ 

  ایوارونه( هاتحریم با وجود ایران هاسرآن پشت و) روسی و رینی همگرایی
هیچ  بود؟ بی خواهد جهانی رویدادهای و آینده َلتتحوّ  جریان در تاریخی
 در عرصااااااه جهانی به را  ای( آمر هیمنه )= هژمونی کاهش روند، این تردید
 .دارد خود دنبال

   لش روز صد از کمتر در کرونا بحران از پ  که شتابانی َلتتحوّ  و تاییر



۲30  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  روساایه ثبات و رین جایگاه ارتقاء به منجر شااد، انجام که اقداماتی و گرفت
 در آشاافتگی و آمری ا نشااینیعقب عین حال، در. گردید ایران حضااور کنار در
  خروو و" Brexit" روند در آن مظاهر از ی ی که شاااد، سااابب را اروپا حادیهاتّ 

 .است بررسی قابل اروپا حادیهاتّ  از انگلی 
  پیامد که اساااات شااااده اشاااااره ن ته این به حتی ،هاتحلیل از برخی در

.  امدنجابی فعلی ش ل به اروپا اتحادیه انحالل به است مم ن فعلی رخدادهای
 داشااته اعضاااء برای را َلزم هایحمایت اساات نتوانسااته اروپا حادیهاتّ  رراکه
  نقاط ساااایر و دیگر کشاااورهای نیازمند کرونا بحران بر  لبه برای لذا و باشاااد
 .است شده جهان
 همه از پ  معناداری تاییر  رآ نتمدّ  جهانی اعتبار و تصاااویر واقع در
 .کرد پیدا کرونا جهانی گیری

آمری ایی  فرهنگ تصاااویر  رآ و خردشااادن ماجرا، دیگر روی ،بر این مبنا
  که آمری ا رهبری به ساااازیجهانی شاااد تا سااابب که موضاااوعی. اسااات بوده
 آن هایتاولویّ  اخالق، فلسفه و زندگی، سبک تحمیل و محور سلطه بر مبتنی
 .شود کشیده رالش به است جهان بر
ضعیف ازای در که سازیجهانی  شورها سایر منابع ت   آوردن دست به و ک
 .شودمی تعریف محدود کشورهایی و آمری ا منافع تامنیّ  بر منحصر ها،آن

 هستیم؟ روبرو جدیدی دنیای با ما آیا. 3
 را در دوران معاصااااار، خود تاریخی، عطف نقطه یک مثابه به کرونا بحران
های جدید و نی  رآ را در برابر پرساااااشمبانی معرفتی و تمدّ  و کرده تحمیل

ظار ر و انتگوناگونی قرار داده است که تا پیش از این به این ش ل قابل تصوّ 
 نبود.



  ۲3۲م؟یروبرو هست یدیجد یایما با دن ایبحران کرونا: آ

 گیری کرونا نشااااااان داد بر خالف انتظار، ظرف و زمینههمهدر واقع پدیده 
 های قابل دفاعی برخوردار نیساااااات وفرهنگ  رآ در مقابل شاااااارق از ویژگی

نمود در آزمون ن توصاااااایف میها را متفاوت و متمدّ آن هایی کهفرضپیش
 قابل اثبات و اعتماد نیست. ،جهانی

تی اساات مورد که مدّ های پیچیده های برخی از ساایسااتمهی ی از مشااخصااّ 
های راهبردی مورد اسااااااتفاده تواند در تحلیلقان قرار گرفته و میه محقّ توجّ 

مسااااتح م اما »ای اساااات که می توان از آن با عنوان هقرار گیرد، مشااااخصااااّ 
ها توان نوشت که آن ها مینام برد. در توضیح این قبیل سیستم« 1ش ننده

های محدود، ت ی به برخی پروت لای مبه واسااطه برخورداری از معماری شااب ه
ها به اما همین جنبه دقیقًا پاشااانه آشااایل آن؛ از اساااتح ام زیادی برخوردارند

اساس قواعد تنظیم شده به وسیله  شمار می رود. اگر یک عامل خارجی که بر
های فراوانی به بار تواند آساایبکند، وارد صااحنه شااود، میعمل نمی قراردادها

 .روپاشی سیستم را فراهم کندآورد و حتی زمینه ف
 از بردن رنج حال در  رآ «مساااااتح م اما شااااا ننده»ن تمدّ  که حالی در
 بل ه ویروس، تنهانه و اساات، آن کنترل حال در شاارق اساات، کرونا ویروس
 .کند کنترل نیز را تاری  آزمونی شااود که در پی نتایج آن، همه اساات مم ن
 یتلقّ  هاآن انسااااجام و اّتحاد عامل که  رآ، تمّدن مشااااترک آرمان درواقع
  کشیده رالش به آن قامت و هیمنه تمام ویروس، یک گیریهمه با شد،می
 .است شده
 

                                                                                                                   
1. Robust Yet Fragile 





 

ن. 6  هاهمراهی خدا در آوردگاه تمد 

 1ونیهما یدهادمحمّ 
المهیعلموسااای  در بازگشااات از مدین و آ از رساااالت، در پناه معجزات الهی و  الساااّ

ایجاد فشااار اف ار عمومی بر فرعون، توانساات رهل سااال در مصاار، قوم خود را 
سازماندهی کرده و آماده خروو به سوی قدس نماید؛ اما درست در این نقطه 

کردند همه مشاا الت به اساارائیل تصااّور میساااز که شاااید قوم بنیساارنوشاات
ان رسیده و از فرعون و فرعونیان خالصی یافتند، خداوند آزمایشی بزرگ بر پای

سااااار راهشاااااان تا قدس قرار داد، ابتال به دریا، که ظاهرًا باید دریای سااااارخ در 
هیلعناحیه اتصااال به سااوئز باشااد، نه نیل که نقطه آ از حرکتشااان بود. موساای 

ود به سینا و سپ   ّزه و که آنان را به سوی شمال شرق و وربه جای آن الّسالم
فلساااطین هدایت کند، مساااتقیمًا آنان را به سااامت این دریا برد. هنوز مرحله 

ناباورانه به مدیریت او  کهنابزرگی از آزمایش باقی مانده بود. ولّی خدا به آن
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۲3۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ا لمدرکون»نگریساتند و زبان تند به شا ایت می کت  »گشاوده بودند، گفت  «ان 

ی س    یهدین . به آآ بزنید و معجزه خداوند را ببینید. اگرره آنان «ان  معی رب 
یا نزدند؛ اما معجزه خدا و سااااااّر تاییر مساااااایر را در اراده  جز دو نفر دل به در

 خداوند بر هالکت فرعون و سپاهیانش به رشم خویش دیدند.
ساااز مانی و در حرکت قوم زمینهآخرالزّ  رسااد اینک و در این دورهبه نظر می

ایم. رهل سااااال نخسااااتین ظهور، در این مقطع، قرار گرفتهبه سااااوی بهشاااات 
ایم. تربیت را پشااات سااار گذاشاااته و به نظر آماده رسااایدن به مقصاااود شاااده

شاک همان طور که مرشادمان در این راه بشاارت دادند، این دومین گام به بی
های آن نخواهد بود، اما ظاهرًا ابتالئاتی بزرگ دارد سختی گام نخست و فتنه

از گام نخسااااات آموخته باشااااایم، همه آن را باید م ر  الب خداوند و  که اگر
تبدیل تهدید ظاهری، به فرصاات واقعی بدانیم، برای باَل بردن ساارعت سااقوط 

ی»حزآ شیطان و نجات مؤمنان. رندی پیش نیز بشارت  ایشان  «ان  معی رب 
ن را در گیر ناشااای از آرا در آ از این راه شااانیدیم. ویروس کرونا و بیماری همه

 توان تحلیل کرد.این رارروآ نیز می
شود، ماجرای ها تلّقی میدر یک نگاه تمّدنی، که ادامه نظریه برخورد تمّدن

مقابله با شااااایوع ویروس کرونا در جهان، به آوردگاه و میدان محک دو تمّدن 
ن کنفوساایوساای وضااوو تمدّ ه  ربی و کنفوساایوساای تبدیل شااده که در آن، ب

خود را در برابر آوازه  رآ و تمّدن  ربی به نمایش گذاشااااااته  زدنیتوان مثال
اسااات. مدیریت بیماری در رین، در جایگاه منشاااأ و آ ازگر ماجرا، با شاااروعی 
ناگهانی و با جمعّیتی زیاد، و ت رار الگوی آن در کشااااااورهای اقماری تمّدنی و 

 این فرهنگی پیرامون آن همانند: ساااااانگاپور، ویتنام و کره جنوبی، موفقّیت
الگو را به جایی رسااااند که امروزه کشاااوری همانند ایتالیا که زمانی نقطه آ از 



  ۲33ها خدا در آوردگاه تمدّن یهمراه

 کند.تمّدن  رآ بوده، از آن پیروی می
این در حالی اساااات که در جبهه مقابل و در کشااااورهایی همچون آمری ا و 
انگلی  و دیگر کشاااااورهای اروپایی این اردوگاه، ساااااردرگمی و حیرت در برابر 

کار را به جایی رسانده که با آماری  -و شاید خودخوانده  -انده این مهمان ناخو
تر از رین، رفتارهای  یرتمّدنی مردم در بحران ظهور کرده و با بساااااایار پایین

زیبای تمّدن  رآ و آشااا ار سااااختن عمق ضاااعیف و  برداری نازکی از رویهَلیه
شاادن نایاآ فاسااد آن، جامعه را در آسااتانه فروپاشاای قرار داده اساات. ماجرای
تواند ما را به دستمال و صف خرید اسلحه در کشورهای این اردوگاه، تنها می

نظر مانی بیندازد. این وضااعّیت صاارفهای هالیوودی آخرالزّ ها و فیلمیاد رمان
ها و رئیسان جمهور بیاید، یک سقوط ها یا دولتبر سر ح ومتره که از این

پاشایدگی ل ظاهری، فرآیند از همتمّدنی اسات، ساقوطی که حتی با حف  شا 
 را در پی خواهد داشت.

در این میان، ایران و انقالآ اسالمی و الگوی تمّدن نوین اسالمی، برای به 
آوردی دارد؟ آیا نمایش گذاشااااتن همراهی خداوند با ولّی برای جهانیان ره ره

باید همانند الگوی رینی به ساااااامت نظمی آهنین برود که معلوم نیساااااات 
های فرهنگی و در مراحل بعدِی احتمالی توان ت رار آن را بدون آسااایب جامعه

های تمّدنی داشااااااته باشااااااد، همانند آنچه از افزایش آمار طالق در میان زوو
شاااود، یا در برابر شااایوع بیماری نشاااینی کرونایی گفته میرینی پ  از خانه

ن  رآ هم همان سیاستی را در پیش گیرد که در اقتصاد ش ست خورده تمدّ 
 در یژهو بمبنی بر بازار آزاد و عدم مداخله جّدی دولت وجود دارد، سیاستی که 

ه مدل انگلیسااااای به صاااااراحت اعالم شاااااده و از مطالعه آمارهای جهانی نیز ب
 وضوو قابل استنباط است؟



۲36  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
رسد بایستی به تبیین حقیقت و باطن ابتال در تبیین این الگو به نظر می

شیم. در یک کالم میتر دآمده نگاهی دقیقپیش شته با توان گفت کرونا در ا
اوری، به سااااراغ اوو نخوت و اقتدار علمی مورد ادعای انسااااان بر طبیعت و فنّ 

تقابل با این موجود کورک به وی نشاااااان  وی آمده تا عجز و ضاااااعف او را در
دهد. طبیعی است که اگر در این مرحله انسان در کلّیت خویش متنبه نشده 

تر در همین در پیش نگیرد، احتمال مواجهه با شاااااارایط سااااااخت و راه توبه را
رارروآ، که به طور کّلی مواجهه با آن در مخّیله تمّدن موجود نگنجد، احتمال 

شااک فراتر از اصااالو اعتقاد، به تصااحیح نماید. این توبه بیدور از یهنی نمی
تارهای اج به تنظیم رف تارهای فردی  باَلتر از اصااااااالو رف تارها، و  ماعی، رف ت

ح ومتی و نهایتًا تمّدنی نیازمند اساااااات. این همان آزمون و فرصاااااات بزرگی 
 است که خداوند در ابتدای گام دوم در پیش روی ما گشوده است.

شانه بزرگ همراهی خداوند با ما در این راه، شهید بزرگی است که پیش  ن
به این مرحله اعجاآ عا کردهاز ورود  قدیم کرده و همه اّد با اانگیز ت که  یم 

خواهیم اّمتی باشاایم که بر مبنای آیه اقتدای به شااهید قاساام ساالیمانی می
قین اماماً »شااااریفه  ه اعین و اجعلنا للمت  اتنا قر  نا هب لنا من ازواجنا و ذری   «رب 

در آخرالّزمان تبدیل به امام شااده و پیشااگام توسااعه تمّدن نوین اسااالمی در 
که در پی یگردد. ویژگ میان دیگر اقوام و امم می های این شااااااهید بزرگوار 

شااهادت مبارکش بیشااتر به رشاام آمده، در این مساایر پرافتخار راهگشااای ما 
خواهد بود، همان طور که دست توانای او نیز با ورود به عالم برزخ برای کمک 

 به ما بازتر خواهد بود.
سااااز، آنچه پیشاااتر از هر عاملی دیگری به در این صاااحنه پربهجت و تمّدن

آمدن طبقه مدافعان سااااالمت با ش تاخته و جلوه کرده اساااات، به رشاااامپی



  ۲37ها خدا در آوردگاه تمدّن یهمراه

سردمداری گروه بهداشت و درمان کشور و همراهی مدافعان همیشگی آبروی 
روحانیان و نظامیان و در رأس آن بساایج مردمی و اّمت پرافتخار  یژهو بکشااور، 

انقالآ اسااااااالمی اساااااات. این بروز و ظهور، و این همراهی و وحدت، و این 
یابی در خصاااوص امری به ظاهر های ایثار و جهاد، و نهایتًا این تّقدسصاااحنه

شانه روشنی از کم ترین دستاورد ما در این مصاف خواهد بود کاماًل دنیوی، ن
 که الگوی نوینی را به جهانیان عرضه خواهد کرد، ان شاء اهلل.

 کههمچنانگذاری و تعامالت ح ومتی و دولتی، در عرصااااااه ساااااایاساااااات
های گام نخست نیز نشان داد که همواره در پ  بصیرت و رفتار انقالبی هفتن

بیشااااتر باشاااایم. محورّیت  توّجهرسااااد نیازمند گیرد، به نظر میمردم قرار می
شاااااک امری گذاری این امر که بییافتن نگاه پزشااااا ی مدرن در سااااایاسااااات

های ساااااانگین و تواند خسااااااارتجانبه و تمّدنی و فرهنگی اساااااات، میهمه
ساااازی تحمیل نماید. کنار ساااازی و اّمتناپذیری را بر ادامه مسااایر تمّدنانجبر 

کردن  توّجههای نخسااات، مگذاشاااتن یاری طّب ساااّنتی و م ّمل در همان گام
های دینی و مناساا ی از همان ابتدای کار، در عین اصاارار امر تعطیلی بر بنیان

ها اهپی بزرگر دراو پیبر عدم تعطیلی و قرنطینه در دیگر ساحات، همراه با افتت
تواند نشاااااان از های قابل تأّمل دیگر، همه میها برای سااااافر و نمونهو آزادراه

 ضعف یا ناکارآمدی این رفتار سیاستی باشد.
تا حدودی به نظر می یادآوری خاطرات آن،  رسااااااد تجربه دفاع مّقدس و 

عّیت از تواند ما را امیدوار کند که در صااااورت حف  وحدت و انسااااجام و تبمی
توانیم اندک اندک به خود آمده و انحصاااار سااایاسااات را در قانون و وَلیت می
مردم را به ش لی  توّجههای فهم دنیوی ش سته و اندک اندک امور و رارروآ

شرفت در جمهوری جمعی به قوانین ماوراء هم جلب کنیم. بی شک الگوی پی



۲38  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ت. جمع میان دنیا و از دنیا و تمرکز مطلق بر آخرت نیسااا توّجهاساااالمی قطع 

آخرت که حقیقتی اساات جاودانه و حاکم بر همه نظام خلقت، الگوی منحصاار 
سازی ظهور است. به فرد انقالآ اسالمی برای رسیدن به تمّدن نوین و زمینه
گیرد، اگر اینچنین در این نگاه، زیارت هیچگاه با سااااااالمت در تقابل قرار نمی

مان از ساااااالمت. ال دارد و یا تعریفشاااااد بدانیم یا نگاهمان به زیارت اشااااا 
 گذاریم.هشیار باشیم، داریم با ولّی خود، دریا را پشت سر می
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 1همایون یمحّمدهاد

ّمل تأ گاهی ی از  ید ندم، برانگیزترین د نایی خوا که در این دوره کرو هایی را 
یت که از سااااااوی حضاااااارت آ گاهی بود  ید مال د باره دو احت باقری در اهلل میر

در امتداد »: کهایننگرانه شیوع کرونا مطرو شده است. احتمال نخست آینده
ی مدرن به نظم معنوی و   تأریرنظم ت ت این واقعه، فض   ای عبور از نظم ماد 

ه به وجود بیایدهدایت احتمال دوم  .«های الهی و در جهت غلبه والیت حق 

دس   تگاه ابلی  و ش   یاطین ان  از این فرص   ت اس   تفاده کنند و با »: کهآن
احی کارهای طر  های بزرگ و پنهان در پشت ص نه، به دنبال تغییر مفهوم و ساز 

ت  ترحکمرانی بر جهان و ایجاد یک نظم پیچیده ی؛ یعنی عبور از حاکمی  ماد 
ت مجازی و حکمرانی مجازی کنونی قدرت ی بر جهان به سمت حاکمی  های ماد 

این  .«تر استتر و سختپذیرتر، خشکو سایبری باشند که فضایی مدیریت
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۲60  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
یادداشاااات ت مله و تبیینی اساااات بر این دیدگاه بر اساااااس فهم و باورهای 

 نگارنده.
نهیم، از قبیل عالم دنیا و برزخ و آنچه را ما در ادبیات دینی، عاَلم نام می

ها به آن منتقل شده و در آن شک به معنای م انی جدا که انسانقیامت، بی
گیرند نیسااات. عالم، فضاااایی اسااات که از نحوه حضاااور ما و بر ظرف قرار می

ن  دنیوی گیرد. نحوه حضاااااور و جاسااااااس اعمال و رفتارهایمان شااااا ل می
رفتارهای ما، عالم دنیا، و اعمال و مناساابات برزخی و مل وتی ما، عالم مل وت 

نحوه حضاااور هنرمندانه در همین عالم دنیا، عالم  کهآنچناندهد، را شااا ل می
 دهد.هنرمندان، و فضای حاکم بر رفتار کودکان، عالم کودکان را ش ل می

تا کنون گفته شده، از یات  بندی و تقریب به آنچهاین عوالم در یک جمع
تر، ای پاییناقدس الهی، به نام هاهوت ساااررشااامه گرفته و ساااپ  در رتبه

آنجا که این یات در قالب اسااااااماء و صاااااافات الهی تجّلی کرده و به رشاااااام 
رسند. این عالم، نتیجه تجّلی تام صفات الهی در آیند، به عالم َلهوت میمی

، در همین عالم دنیا و طول زندگی ماّدی المالسااّ همیعلرفتار معصااومان و اهل بیت 
های مؤمن ساارریز تر به فضااای انسااانای پایینایشااان اساات. َلهوت، در رتبه

شده و عالم قیامت یا جبروت را در رتبه نخست، و سپ  در تنّزلی دیگر، عالم 
ها و کارکردهای خاّص خود دهد که هر کدام ویژگیبرزخ یا مل وت را ش ل می

ترین َلیه و در تنّزل آخر، به عالم دنیا یا ناسااااااوت و نهایتًا در پایین را دارد.
لک می رسیم که از ماّده و قوانین آن سرشار شده است. این سیر در لسان م 

 گذاری شده است.اهل عرفان به قوس نزول و در اصطالو قرآنی به هبوط نام
روو و قوس صااااااعود، در نگاهی دیگر و این بار از پایین به باَل، در فرآیند ع

اگرره، به هر میزان به عوالم باَلتر ساااااایر کنیم، بر شاااااارف آن عالم افزوده 



   ۲6۲یمجاز یفضا نام به گرید یعالم و کرونا

شاود، َاعمالی اسات که در اما آنچه سابب این شارف و این سایر می شاود؛می
الیوم عمل و »ترین َلیه، یعنی عالم دنیا انجام شااده اساات، که فرمودند: نازل

معنای جایگاه و اهمّیت عالم دنیا و و این . «ال حسات و غدًا حسات و ال عمل
شااک این، بدان معنی نیساات که در عالم دنیا، تنها باید َاعمال آن اساات. بی

دنیوی عمل کرد و پ  از انتقال به عالم مل وت، در رتبه باَلتر، اعمال مل وتی 
را انجام داد. رفتارهای مل وتی در فضااااااای دنیا اساااااات که عالم مل وت را بر 

دهد. به تعبیری دیگر، در اید و آساامان را به زمین پیوند میگشااها میانسااان
شود، اّما از سوی کسانی ساز در عالم دنیا واقع میتاری ، اّتفاقات سرنوشت

که ضاااامن حضااااور فّعال در آن، ارتباط خود را با مل وت قطع ن رده و از آن جا 
ها را به انسااان دائمًا تاذیه شااده و رزق مدام دارند، تا بتوانند راه خود و دیگر

 سمت آسمان هموار کنند.
توان گفت، این اینک آنچه در مورد وضااعّیت کرونایی جهان معاصاار ما می

مااان ای کااه آخرالزّ رساااااااد در پااایااان جهااان و در دورهاسااااااات کااه بااه نظر می
با می بل  قا به آخرین تالش خود در ت دانیمش، شاااااایطان و حزآ شاااااایطان 
اند، تالشاای نه تنها برای نگاه داشااتن زدهسااازان ظهور دساات اهلل و زمینهحزآ

تر که در اندیشااه و خیال ای پایینانسااان در دنیا، که برای کشاااندن او به رتبه
شااااان را شااااان، خود را در آن فضااااا نیرومندتر و ساااااختارها و مناسااااباتباطل

عالم »توان آن را دانند. این رتبه و فضااا، عالمی اساات که میتر میمسااتح م
هاد، عالمی که وهم و خیال در رتبه« فضااااااای مجازی»یا « مجازی ای نام ن
 تر از دنیا و با مجازی اندر مجاز دنیا، آن را برپا ساخته است.پایین

گونه که در مورد عالم دنیا و لزوم هبوط به آن و سااپ  آ از ساایر از همان
پایین بهاین   ترین رتبه گفتیم، در این جا نیز گفتگو از مطلوآ نبودن ورود 



۲6۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
گونه که در عالم مل وت، اثری از این عالم و ادامه تقابل در آن نیسااات. همان

های دنیوی نیسااات، و در عین حال در سااافر به دنیا مأمور افزار و ساااالوجنگ
وا لهم ما استطعتم من قوهو »ایم تا شده در این عالم نیز، بدون تردید  ،«اعد 

قوی کنیم. تنها با پیروزی  رو، به شدتباید وارد شده و خود را در جنگ پیش
توانیم در عالم دنیا نیز، آن را فهم کرده و در این جنگ مجازی اساااااات که می

 راه خود را به سمت عوالم باَلتر و بهشت موعود بگشاییم.
در عین حاال نباایاد از یااد برد کاه در عاالم دنیاا قرارماان این نبوده کاه از 

م. در دنیا همواره باید با حف  کاروانسااااارا بودن آن  افل شاااااده و در آن بمانی
پیوند به مل وت و مراحل باَلتر، بر اساااااس قوانینی آساااامانی عمل کرد که در 

دار و دارای اثر اساات. بر همین اساااس نیز همواره عین حال در دنیا هم معنی
داشاااته باشااایم که در نبرد جدید از ساااویی باید به جّد در فضاااای  توّجهباید 

کم، هر از رندی، سری به شد، و از سوی دیگر دست مجازی وارد و در آن قوی
عالم دنیا و باَلتر از آن با همه مناسااباتش زده و از آن توشااه برداریم. در این 
ید وضااااااعّیتی  با یایی را همواره  طات دن با جبهه گسااااااترده و عمیق، قطع ارت

 اضطراری و نه مطلوآ و محتوم بدانیم که برای رفع آن در حال نبردیم.
این رالش و م ر شاااایطان و حزآ او همانند  کهآن، ن ته آخر و ساااارانجام

نان خزی و یّلت ابدی در پی  دیگر اقداماتشااااااان در طول تاری ، اگرره برای آ
تر طّراحی و اجراء، به شااا لی حقیقی خواهد داشااات، اما نهایتًا در همان لحظه

در حال  در رارروآ برنامه الهی و ساایر دادن انسااان و تاری  به سااوی دارالقرار
 .«و مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر الماکرین»وقوع و پیشرفت است، که فرمود: 
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بازاریابی اجتماعی ستمت، مبتنی بر بازاریابی . 8
 مدارایمان

 (51 کوویدبه عّلت شیوع بیماری سیاست تعطیلی اماکن مذهبی  ی از)تحلیل 
 1نادر جعفری هفتخوانی

 رکیده
ماعی یابی اجت جاری در طیف وساااااایعی از 2بازار یابی ت بازار فاهیم  کاربرد م  ،

کاهش یا رفع فقر تا ای از مسااااائل و مشاااا الت اجتماعی اساااات که گسااااتره
دنبال دسااتیابی به گیرد و بهمسااائلی همچون بهداشاات و سااالمت را دربر می

ی ی از رهار هدف زیر در مخاطبان اساااااات: ترک رفتار نامطلوآ، تعدیل رفتار 
نیز  3مدارو پذیرش رفتار جدید. بازاریابی ایمان فعلی، رّد رفتار بالقوه نامطلوآ

 کنندگانمصرف تأثیرهای مذهبی، ؤمنان و گروهبه نیازهای م توّجهبه ضرورت 
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۲66  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 دارد. تأکیدمحصااااااوَلت و خدمات اماکن مذهبی )مساااااااجد و بقاع متبّرکه( 

پرسش اصلی این پژوهش آن است که: آیا سیاست بستن اماکن مذهبی و 
 درجهت -آن با توجیه پیشااااگیری از شاااایوع کرونا و قطع زنجیره-بقاع متبّرکه 
یابی  یک برنامه های آن، و ابزارهای اجرای اجتماعی سااااااالمت، آمیختهبازار

سیاست انجام شده است؟ پاس  به این پرسش در رارروآ مدل مفهومی 
پژوهش در سااااه سااااطح و البته متناسااااب با موضااااوع مورد نظر؛ یعنی بقاع 

( هدف بازاریابی اجتماعی 5متبّرکه و اماکن مذهبی بررسااااای شاااااده اسااااات: 
( ابزارهااای اجرای 9جتماااعی سااااااالماات، ( آمیختااه بااازاریااابی ا1سااااااالماات، 
اصاالی آن بود که این تصاامیم ساایاسااتی سااتاد  های سااالمت. یافتهساایاساات

نظر مفاهیم کلیدی دانش بازاریابی اجتماعی و دانش  مّلی مبارزه با کرونا از
سیاست و تحلیل اجرای سیاست گذاری عمومی، صحیح نبوده و تطبیق این 

ضر، در هر سه سطح موردنظر، نشان از آن براساِس مدل مفهومی پژوهش حا
 و ناکارایی آن بوده است. عدم اثربخشی

، بقاع 51کووید مدار، بازاریابی اجتماعی ساااااالمت، بازاریابی ایمان ها:کلیدواژه
 متبّرکه.

 مقدمه. 1
 / )حاف (« نی گرت زخمی رسد آیی رو رنگ اندر خروش با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام»

، 5918کرونایی در اساااافندماه  در روزهای مشااااحون از اضااااطراآ، ترس و دلهره
تصاامیِم ساایاسااتی سااتاد مّلی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی اماکن مذهبی 

بر  افزون ،51کووید دلیل پیشااااااگیری از شاااااایوع )مساااااااجد و بقاع متبّرکه( به
عه جام جار در  نابهن مات  قدا بب بروز برخی ا قدهای علمی، ساااااا بی و مذه ن

ای از نخبگان خوش نیامد و متدّینان شاااااد که به مذاق مسااااائوَلن و نیز عده
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شدند که های اجتماعی، نقدهایی دیده میمّلی و رسانه م ّررًا در فضای رسانه
از مردم بااه تعطیلی اجباااری اماااکن مااذهبی،  بخشاااااای در آن بااه مقاااوماات

یارت ند و اینگاهز قاع متبّرکه خرده گرفت نه ها و ب تارها را گو تصااااااویری »رف
انگاشاااتند و برخی نیز آن را « موجب وهن دین»و « رانه و خرافی از دینمتحجّ 
گونه رفتارها نواختند. حقیقِت این« تقّدم فروع دین بر اصاااااول دین»با روآ 

در - هاآنایمانی و ملجأ آرامش کردند پناهگاه ره بود؟ آیا مردمی که ف ر می
ها آنبه روی  -شاااهری باز اسااات های عمومی وشااارایطی که تقریبًا اکثر فضاااا

ز هایی بود که ابسته است، حق داشتند برآشفته شوند؟ یا حق به جانب آن
ها و تجّمعات گونه گردهماییخطرات بهداشاااتی تجّمعات مردمی از جمله این

«  یافتهجاهلیت سازمان»ل، مستحّق اتهاِم مذهبی نگرانی داشتند؟ آیا گروه اوّ 
درستی ی ایمانی خود را بههای جامعهبودند؟ یا گروه دوم، واقعیت «خوارو»و 
 شناختند؟نمی

مشاای و ساایاسااتی اساات که در این پژوهش در پی بازخوانی و تحلیل خط
ضطراآ عمومی شرایط بحرانی و در این ا مذهبی ایران  حاکم بر جامعه ،رنین 

بهداشااات »خود را صااارفًا به راه ار تقویت  توّجهدر شاااهرهای بزرگ و کورک، 
تنها از این فرصااااات برای محورّیت دادن به مراکز  محدود کرد و نه« جسااااامی

مذهبی )مساااااااجد و بقاع متبّرکه ...( بهره نگرفت؛ بل ه با توقف فّعالّیت و 
هااای را کااه کمااک بااه آموزش هاااآنتعطیاال کردِن این مراکز، کمترین کااارکرد 

جامعه بود نادیده « بهداشاات اجتماعی و روحی»تقویت  عمومی پیشااگیرانه و
ی اجتماااعی را در گرفاات و این منااابع مهِم تقویاات انسااااااجااام و ساااااارمااایااه

ترین ماه سااال از جامعه و مردم دریغ کرد. پرسااش اصاالی پژوهش پرفضاایلت
وجیه با ت-حاضر آن است که آیا سیاست بستن اماکن مذهبی و بقاع متبرکه 
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بازاریابی  درجهت یک برنامه -ی آننا و قطع زنجیرهپیشاااااگیری از شااااایوع کرو 
های آن، و ابزارهای اجرای سااایاسااات انجام شاااده اجتماعی ساااالمت، آمیخته

نظری و تجربی مرتبط با موضاااوع  اسااات؟ برای پاسااا  نیازمند مرور پیشاااینه
 هستیم.

 ی نظری. پیشینه2

 . بازاریابی اجتماعی2-1
د مفاهیم بازاریابی تجاری در طیف وساایعی منظور از بازاریابی اجتماعی، کاربر 

ست.  شه از مسائل و مش الت اجتماعی ا  هایلیه این بود که بازاریاآاوّ اندی
از طریق طراحی، اجرا و « اجتماعیاندیشااااااه پذیرش یک »اجتماعی قادرند بر 

 امروزه بازاریابی اجتماعی. بگذارند تأثیرهای بازاریابی اجتماعی کنترل برنامه
 یا یشااااااهاند یک یتمقبول افزایش برای هاییاجرا و کنترل برنامه، یطراح را 

گسااااااتره کاااربردهااای  .دانناادمیهاادف  هااایهگرو یااادر گروه  یاجتماااع  رفتااار
شااااااود و تا مسااااااائل زیادی بازاریابی اجتماعی از کاهش یا رفع فقر آ از می

همچون بهداشت و تاذیه، رفتار شهروندی و حتی مسائلی همچون کارآفرینی 
های مختلفی که از (. تعریف94-11: 5916گیرد )محسااانی، اجتماعی را در برمی

روی  تأکید( 5اصلی مشترک هستند:  بازاریابی اجتماعی طرو شده در دو ن ته
 دتأکیبنابراین، ؛ شاااااا ل کّلی اثرگذاری رفتار داوطلبانه اساااااات و نه رفتار به

های اجباری و یا کنترل «فشااار»اساات و نه « نفوی»بازاریابی اجتماعی در مورد 
های بزرگ اجتماعی ( مخاطب هدف، هر فرد اسااااات و نه ساااااازمان1اجتماعی 

(Stewart, 2015: 2.)  بازاریابی اجتماعی به دنبال دساااتیابی به ی ی از رهار هدف

زیر در مخاطبان اسااات: ترک رفتار نامطلوآ، تعدیل رفتار فعلی، رّد رفتار بالقوه 
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 (.94، 5910پور و هم اران، حسنقلیدید )نامطلوآ و پذیرش رفتار ج

 بازاریابی اجتماعی . آمیخته2-2
مل تحت آمیخته یابی اجتماعی عوا بازار با یا ترکیب  که  ند  کنترلی هساااااات

فاده از  هدف را تحت می هاآناساااااات تار مخاطبان  قرار داده،  تأثیرتوان رف
 و کند یجترو  مخاطبان میانمدنظر خود را در  یو رفتار مطلوآ اجتماع  اندیشه

نان را به سااااااوی رفتار مطلوآ هدایت نمایند. این آمیخته، افزون بر رهار آ
پی معروف هستند و در بازاریابی اجتماعی  0موردی که در بازاریابی تجاری به 

یابی اجتماعی بازار کاربرد دارند، رهارعامل دیگر نیز دارد که مختم  ند: نیز  ا
 .۲ها، و منابع مالیمشیها و خطمردم، مشارکت، سیاست عموم

مخاااطبااان برنااامااه بااازاریااابی اجتماااعی و  منظور از عموم مردم، گسااااااتره
و مخاطب « درونی»های متعدد مردم اساااات که به دو دسااااته مخاطب طیف
شااوند. مخاطبان بیرونی آنهایی هسااتند که قرار اساات تقساایم می« بیرونی»

برنامه بازاریابی  تأثیرتحت  صاااااورت مساااااتقیمها بهآنها و رفتارهایگرایش
مسااااااتقیم بر  تأثیراجتماعی قرار گیرد و تاییر کند. همچنین کسااااااانی که 

کنند، در بازی می هاآنهای دسته اّول دارند و نقش اساسی در زندگی تصمیم
های مرجع گروه یژهو بتوان از دوسااتان، اعضااای خانواده، و دوم می این دسااته

های مشاااهور نام برد. گروه دیگری از مخاطبان اجتماعی نظیر پزشااا ان و رهره
از این لحاظ اساات که  هاآن گذاران هسااتند و اهمّیتعام بیرونی، ساایاساات

شود؛ ایجاد می هاآن از سویدر آن واقع شود  تأثیرمحیطی که قرار است این 
باشااااااند. در کنار طیف مختلف  پ  باید به صااااااورت کامل با برنامه هماهنگ

                                                                                                                   
1. Publics, Partnership, Policy & Purse Strings 
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بتوان برنامه بازاریابی اجتماعی موّفقی داشااات  کهاینمخاطبان بیرونی، برای 

یابی اجتماعی( را )باید از همان ابتدا مخاطبان درونی  افراد داخل برنامه بازار
 هم بخوبی توجیه و همراه کرد.

ه ک گونهمسائل اجتماعی است؛ به به پیچیدگی  توّجهمنظور از مشارکت، 
تواند به تنهایی کاری کند که نمی گاهیک سازمان مانند وزارت بهداشت، هیچ

مطلوبی در جامعه داشاااااته باشاااااد. به همین سااااابب، برای انجام کاری  تأثیر
های ها، حتمًا نیاز به آن اساااااات که با همیاری گروهدر این زمینه توّجهقابل 

پااذیرد. این کااار باااعااث  ساااااااازی و کاااِر گروهی صااااااورتدیگر اجتماااعی، گروه
)= کمپین( و دساااترسااای به مخاطبان بیشاااتری  شااادن منابع پویشگساااترده

بهبود کیفّیت رانندگی، نیروی انتظامی حتمًا  شیپو شااااااود. برای مثال، در می
نیاز به این داشاااات که با وزارت آموزش و پرورش هماهنگی داشااااته باشااااد، 

 طرو همیاران پلی  ،در مدارس بود؛ بنابراین شیپو رون بساااااتر اصااااالی این 
سیاست سیاست و  شد. منظور از  تاییر رفتار و  گذاری، آن است کهآفریده 

نگرش در مخاطبان مداومت و بقا داشااته باشااد، وگرنه همانند برخی تبلیاات 
تجاری پرت رار، صاااااارفًا برای مدتی کوتاه، اثربخش خواهد بود و ب . در این 

شود. سیاستزمینه باید از  شرایط محیط  گذاری کمک گرفت تا باعث تاییر 
در موضااااااوع بسااااااتن کمربند ایمنی، تبلیاات فراوان در زمینه  ،عنوان مثالبه

 اهمیت این رفتار )با مشاااارکت صاااداوسااایما( در ترکیب با سااایاسااات جریمه
قانونی برای نبسااااااتن کمربند، باعث مداومت این رفتار فرهنگی تاییریافته 

 شد.

 بزارهای اجرای سیاست. ا2-3
اهداف سیاست محّقق  هاآنطریق  ابزارهای سیاست، وسایلی هستند که از
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 «ترکیب مناسااااااب ابزارها»شااااااوند. انتخاآ ابزار یا بهتر بگوییم انتخاآ می
معنی انتخاااآ ابزارهااایی اسااااااات کااه احتمااال دسااااااتیااابی بااه اهااداف  بااه

یاساااااات با هزینهساااااا  دهند. دامنهیقبولی افزایش می قابلهای عمومی را 
جازه میگسااااااترده لت ا به دو که  دهند نوع و میزان ای از ابزارها وجود دارد 

کارگیری ابزارهای تعیین کند. در مطالعه و به هاآن وساااااایلهدخالت خود را به
به ویژگی ابزارها باید نوعی دّقت علمی و وسواس ارزشی به  توّجهسیاست با 

ابزارها باید »انتخاآ ابزارها آن اسااات که  ترین ن ات درخرو داد. ی ی از مهم
کار گرفته شوند انتخاآ شوند و با متناسب با محیطی که قرار است در آن به

کار روند، مقتضااااایات م اتب ف ری و بومی در جایی که قرار اسااااات در آن به
 (.058- 051: 5911فرد و صمصامی، )دانایی «هماهنگ شوند
سیاست، در گونه سی ابزارهای  های مختلفی وجود دارد که بندیطبقهشنا

 شود:شناسی بسنده میمطابق با موضوع این مقاله، به معّرفی دو گونه
شامل ابزارهای دارای اثر مستقیم ، های بازارشناسی برمبنای ویژگیگونه( 5

آور؛ ابزارهای الزام -در مقابل ابزارهای دارای اثر  یرمستقیم؛ ابزارهای داوطلبانه 
مبهم و  -تشااااویقی؛ ابزارهای شااااّفاف و صااااریح  جنبه -ی تنبیهی بهدارای جن

سرکوآ -گر  یرصریح؛ ابزارهای ارشادی و هدایت  - گر؛ توانمندسازهاقهری و 
ش  ناس  ی ( گونه2فراگیر.  -کننده؛ و ابزارهای اقتضااایی محدودکننده و تضااعیف

بر ساااااار اجرای که موانع موجود بر این تأکیدبا ، های رفتاریبر مبنای ویژگی
ا، کردن راهنمها ازسوی افراد را رفع کند. بنابراین، این ابزارها با فراهمسیاست

ها و ادراکات و ارتقای گذاری بر ارزشتأثیر ها، توانمندسااااازها، اختیار، مشااااّوق
شاااااناسااااای کنند این موانع را رفع کنند. اجزای این گونهیادگیری، ساااااعی می

اقتدار؛ ابزارهای تشاااااویقی؛ ابزارهای توانمندسااااااز؛ عبارت اسااااات از: ابزارهای 
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-014: 5911فرد و صااااامصاااااامی، )دانایی ابزارهای نمادین؛ و ابزارهای یادگیری

018.) 
برای  معموَلً ی مهّم درخصوص ابزارهای اجرای سیاست آن است که ن ته

شااود؛ اما حتی کسااری از این زمان ها زمان زیادی صاارف میتدوین ساایاساات
واساااط میان  عنوان حلقهها بهداختن به ابزارهای اجرای سااایاساااتهم برای پر 

رنین روی ردی نیز البته ضااااااعف در  یابد. نتیجهنظر و عمل تخصاااااایم نمی
(. نهایتًا با 011-010: 5911 ی،و صاامصااام فردیی)دانا هاسااتتحقق ساایاساات

شاره به ماهّیت فلسفه سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسالمی و  ن آ تأثیرا
در نظام اسااالمی افزون »های عمومی، معتقدند:  ل و محتوای ساایاسااتبر شاا

ت، باااایاااد باااه منبع عقااال و اجمااااع مّلی )میاااان  بر دو منبع قرآن و سااااااناااّ
به  هاآندیگر  هداشااات. توصااایّ  توّجهنخبگان و مردم( هم گذاران، سااایاسااات

با متعادل» حاکم توّجهکردن ابزارها  پارادایم( اسااااااالمی   برای« به الگوی )= 
 گذاران است.سیاست

 مدار. بازاریابی ایمان2-4
یابی محصااااااوَلت )کاَلها و خدمات( مذهبی یا بازارگزینی گروه های به بازار

شود و بازاریابی گفته می عنوان مخاطبان هدف و خاّص یک برنامهمذهبی به
ها و راهبردهای های مذهبی، روشضاااامن آن مباحثی رون شااااناسااااایی گروه

یابِی گروهخاّص  تار مصاااااارفبازار مذهبی، و رف مذهبی مطرو های  ندگان  کن
(. هدف از کاربرد این مفهوم در این 1441، ۲شااااود )هارینز و اسااااتایلسااااترامی

های به نیازهای مؤمنان و گروه توّجهدادن مخاطبان به ضااارورت  توّجه مقاله،

                                                                                                                   
1. Hutchins and Stielstra 
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کنندگان خدمات اماکن مذهبی )مساااااااجد و بقاع عنوان مصاااااارفمذهبی به
 متبّرکه( است.

 نظری بندی پیشینه. جمع2-5
ی مهّم زیر و مدل مفهومی هاتوان به گزارهنظری، می بندی از پیشینهدر جمع

 ( اشاره نمود:5حاصل از آن )ش ل شماره 
 درباره اثرگذاری رفتار داوطلبانه و  تأکیدتماعِی سااااالمت، در بازاریابی اج

 ؛های اجباری اجتماعیو یا کنترل« فشار»است؛ نه « نفوی»
  بازاریابی باید گفت خود  از آمیخته« عموم مردم» درباره مؤلفه تأکیدبا

اند؛ زیرا محیطی که از مخاطبان عام بیرونی بخشاای «گذارانساایاساات»
شود؛ ایجاد می هاآن از سویها در آن واقع شود، امپی تأثیرقرار است 

یابی اجتماعی موفق، در کنار این طیف، باید از همان  یک برنامه بازار
بان درونی  خاط تدا م ماعی( را هم )اب یابی اجت بازار مه  نا خل بر افراد دا

 ؛خوبی توجیه و همراه کندبه
 به پیچیدگی و  توّجهبازاریابی،  از آمیخته« مشااااارکت» منظور از مؤلفه

عدی بودن مسائل اجتماعی است؛ حتی در مسائل نظام سالمت و  رند ب 
بهداشاااات، یک سااااازمان مانند وزارت بهداشاااات حتمًا نیاز به همیاری 

ساااااازی و کاِر گروهی دارد. این  )= تیم( های دیگر اجتماعی، گروهگروه
شدن منابع پویش و دسترسی به مخاطبان بیشتری کار باعث گسترده

 ؛شودمی
 بازاریابی آن اساااات که تاییر  از آمیخته« ساااایاساااات» منظور از مؤلفه

 رفتار و نگرش در مخاطبان مداومت و بقا داشته باشد وگرنه اثربخشی
 مدت خواهدآن همانند برخی تبلیاات تجاری پرت رار، صااارفًا برای کوتاه



۲7۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ها کمک گرفت تا بتوانند باعث بود. در این زمینه باید از ساااااایاساااااات

 ؛اییر پایدار شرایط محیط شوندت
  باید  هاآنکارگیری به ویژگی ابزارهای اجرای ساااایاساااات، در به توّجهبا

ترین به خرو داد. ی ی از مهم« دّقت علمی و وسااااواس ارزشاااای»نوعی 
ساااات که قرار اساااات در آن ن ات، انتخاآ ابزارها متناسااااب با محیطی

م اتب ف ری و با مقتضاااااایات  هاآنکار گرفته شااااااوند و هماهنگی به
 ؛ستبومی همان محیط ا

 متناسااااب با موضااااوع این مقاله-های سااااالمتبرای اجرای ساااایاساااات- 
 ابزارهای زیر مؤثرتر هسااااااتند: ابزارهای داوطلبانه، ابزارهای دارای جنبه
گر، تشااااویقی، ابزارهای شااااّفاف و صااااریح، ابزارهای ارشااااادی و هدایت

 ؛ی نمادینتوانمندسازها، ابزارهای اقتضایی، و ابزارها
 گذاران در نظام اسااالمی افزون بر دو منبع قرآن و سااّنت، باید ساایاساات

ست سیا نخبگان و مردم( هم گذاران، به منبع عقل و اجماع مّلی )میان 
به الگوی اساااالمی حاکم برای  توّجهکردن ابزارها بانمایند. متعادل توّجه

 ؛ه استگذاران کشور کاماًل قابل توصیّ سیاست
 یابی مان بازار ّجهمدار بر ضاااااارورت ای یازهای افراد و گروه تو های به ن

کنندگان خدمات مراکز مذهبی )مساجد و بقاع عنوان مصرفمذهبی به
مشاااای و ساااایاساااات دارد و معتقد اساااات موفقّیت خط تأکیدمتبّرکه( 

 مدار است.مرتبط با این افراد، وابسته به بازاریابی ایمان



  ۲73 مدارمانیا یابیبر بازار یسالمت، مبتن یاجتماع یابیبازار

 

 )بازاریابی اجتماعی مؤرر در نظام ستمت(: مدل مفهومی پژوهش 1نمودار 

 ی تجربی. پیشینه3
کاربرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سالمت؛ »( در مقاله 5919رضایی و کشاورز )

های مرتبط با کاربرد بازاریابی اجتماعی با مقاَلت و گزارش« ای مروریمطالعه
ن یافته رسیدند که ، به ایهاآنبندی در حوزه سالمت در ایران و جهان و طبقه

یابی اجتماعی نه  تنها بر رفتار یک محصااااااول خاّص؛ بل ه بر متاّیرهای بازار
ت سالمت نیز اثر داشته و از جمله میزان دیگری رون آگاهی، باورها و وضعیّ 

شده در تاییر رفتار بهداشتی افراد مورد مطالعه، طیف نسبتًا موفقّیت گزارش
درصااادی در مصااارف آن بوده  94افزایش  درصااادی تا 54ای از کاهش گساااترده
 است.

 بر نقش رهبران مذهبی در عرصاااااه تأکیداش با در مقاله ۲خانم جوآن َلِین
در هنگام بروز یک بیماری واگیر و بحران »نویسااااااد: ها میمبارزه علیه بیماری

سالمت، رهبران مذهبی نخستین افرادی نیستند که مورد مشورت دولتمردان 
با  به مثابهاز نظر من -اگرره اینان گیرند؛ قرار می له  ناس مقاب یک کارشاااااا
ترین افرادی هستند که از توان و قابلیت اثرگذاری بر اصلی -های واگیربیماری

                                                                                                                   
1. Jo Anne Lyon 

:  هدف بازاریابی اجتماعی سالمت

ق اثرگذاری بر رفتار داوطلبانه ازطری

(نه فشار و اجبار)نفوذ 

:  متآمیخته بازاریابی اجتماعی سال

( + توجیه و همراهی)عموم مردم 

سیاست های ( + همه  نهادها)مشارکت 

(پایدارساز)

ابزارهای اجرای سیاست های 

با هدف اجماع ملّی و : سالمت

؛ متعادل سازی با فرهنگ اسالمی جامعه

انتخاب با وسواس ارزشی



۲76  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
آفرینی را (. وی این نقش15: 1456)َلین، « رفتااار مردم در کشااااااور برخوردارنااد

از  بهداشااااااتی و حمایتی از نوع مشااااااارکت در جریان خدمات خیریه معموَلً 
داند و ضاااامن اشاااااره به تجربیات های پیشااااگیری میبیماران و آموزش روش

هایی مانند رهبران مذهبی در خصااوص بیماری توّجهآفرینی قابل مؤثر و نقش
های ایدز و ابوَل در کشااااااورهای مختلف، راه ارهایی را برای ایفای نقش گروه

اساااااات و منظور از  ۲«رفتار تاییریابنده»آن  دهد که ازجملهمذهبی ارائه می
منظور پیشاااااگیری از شااااایوع آن، تعیین کدهای عملیاتی برای تاییر رفتار به

ست. َلین نتیجه می ست که »گیرد: بیماری ا سًا  توّجهمهّم ا سا کنیم، دین ا
شاااااان گوش فرا عامل تعیین رفتار اسااااات. رهبران مذهبی قادرند که به مردم

رفتارهای مراقبتی و پیشااگیرانه،  را قانع و تر یب کنند تا ضاامن هاآندهند و 
بلحتی در صااااااورت ابتال و فوت افراد هم روش قا قبول از نظر هایی ایمن، و 

ازسوی رهبران  را اختیار کنند. این میزان مشارکت و مداخله فرهنگی و مذهبی
ها گیری بیماریی کلیدی در کاهش شاایوع و همهتواند یک نقطهمذهبی، می

 (15: 1456)َلین، « باشد.
کتاآ به « هانکرونا و معیار مرگ تمدّ »( در یادداشاااااات خود 5918بابایی )

مرگ مدرن در عصاار  مقایسااهدر و نظر وی از نوربرت الیاس « تنهایی دم مرگ»
سنّ  شاره میتی جدید و مرگ  سیار آزاردهنده  «تنهایی هنگام مرگ» کند وا را ب

های مدرن در بیمارساااااتان و در تنهایی و در بیشاااااتِر مرگ :گویدبیند و میمی
 ،در قدیم افراد در کنار خانواده در حالی کهدهد، حالتی ناخوشااااااایند رخ می

بخش به فرد محتضر  یهای تسلّ گفتند، اعضای خانواده حرفجهان را ترک می
 کرد.وصیت می هاآنزدند، فرد محتضر هم اطرافیان خود را نصیحت و به می

                                                                                                                   
1. Changing Behaviour 



  ۲77 مدارمانیا یابیبر بازار یسالمت، مبتن یاجتماع یابیبازار

ت سااارکوآ شااادّ ن شااادن، مسااائله مرگ را بهتمدّ میند آما در فر ، از نظر الیاس
فل ایم، کرده ندهاز آن  ا جازه بروز در زندگیو  ایمما در ایم، نداده به مرگ ا

که یدا می حالی  نا پ با مرگ مع مه میزندگی  با مرگ ادا ند و  بد. مرگ و ک یا
افرادی که در قید  یت اند. در جهان ساااانّ زندگی همیشااااه با هم و در هم تنیده

ها رانده ها از زندهحیات بودند، ناظر و شاااااهد مرگ اطرافیان هم بودند و مرده
ها رانده از زنده ،شااااادند، اما در دنیای جدید افرادی که دم مرگ هساااااتندنمی
، مرگ مضااااعفی را برای افراد در حال مرگ موجب شااادنرانده شاااوند و اینمی
این تر شده، ولی ، مردن هرره بهداشتی«نتمدّ یند آفر »شود. در واقع، طی می

تر و تنهاتر تر کرده و محتضاااران را  ریبا  یرانساااانیر  مرگ، بهداشاااتی شااادن
 ساخته است.

آیا نباید  :پرساادمی ی ماو همه پرسااتاران، الیاس در این کتاآ از پزشاا ان
«  خود»به ف ر مراقبت از جساااااام و اندام بیماران باشاااااایم از  کهآنبیش از 

بیماران مراقبت کنیم؟ در واقع مردن در جوامع صاااااانعتِی ما همراه با انزوای 
اگر ...  میردشاااان میها بمیرد، رووجسااام آدم کهاینعاطفی اسااات و قبل از 

 نی خود ساااااارکوآیند تمدّ آکردیم و آن را در فر واقعیت مرگ را بهتر درک می
 کردیم.تر عمل میها، انسااانیکردیم امروز در سااخن گفتن از مرگ انساااننمی

معنایی و بی» پردازی الیاس از مرگ در تمّدن مدرن، ازمدد مفهومبابایی به
 کند و معتقد استمینگرانی اعالم  «ح  تنهایی در عموم مبتالیان به کرونا

 اینآن، نباید نسااابت به  یان ف ر و فرهنگ و معنا درجامعه اساااالمی و متولّ »
های مراقبت؛ بل ه باید تمهیداتی بیاندیشاااااند تا اعتنا باشاااااندبی وضاااااعّیت

 راه .«انجام شااااااودهای دم مرگ معنای مدرن و تنهاییهای بیمعنوی از مرگ
ها و طلبه اساااااات که آن را کارکرد« امداد فرهنگی»حل پیشاااااانهادی وی نیز 



۲78  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ها در بیمارساااااتان هاآنهای تیّ ساااااازی ظرففعالدیده و آموزش بسااااایجیاِن 

ند که می ند کم ی باشااااااد به آساااااایبمیدا ناتوا ؛ زیرا دیدگان روحی از کرو
هااای جهااادی و اماادادگر بااایااد جااای خود را در امور روانی و روحااانِی طلبااه
 ۲تبسیار هم خالی است، پر نمایند که نابیمار 

برنامه بازاریابی ت از ررایی عدم موفقیّ که تحلیلی ( در 5918پور )مسعودی
دهد، ضاااااامن تطبیق یک مدل بازاریابی ارائه می اجتماعی برای مقابله با کرونا

 ساااااتاد ملی»های تبلیااتی اجتماعی بر شااااارایط کرونایی امروز، به نقد برنامه
بر اهمّیت عنصر ترس در برانگیختگِی  تأکیدپردازد. وی با می ۱«مبارزه با کرونا

 یهاسااااااازِی موفقیت برنامهرهای مطلوآ و زمینهمخاطبان برای پیگیرِی رفتا
تزریق ترس »تبلیاااااتی مرتبط باااا کروناااا، روی رد فعلی مساااااائوَلن؛ یعنی 

که ناشاای از تصاامیم کالن دولت مبنی -را « شااده به جامعهشااده و رقیقکنترل
انگارد و آن را با نادرساات می -اساات عدم ایجاد اضااطراآ و نگرانی در مردمبر 

  دان اروپااایی در کشااااااورهااایی ماااننااد آلمااان و انگلی  کااهروی رد دولتمر 
گیرد مقایسه کرده و نتیجه می« ترس و اضطراآ در مردم خود حداکثررسانی»

ید شاااااادّ  با پایین آورده ان )عموم مردم( ت ترس در مخاطبکه ن حد  به این 
برای در خانه ماندن مسئوَلن های بعدی ها و التماسهشد که دیگر توصیّ می
بر  ، عالوهت کامل تبلیاات اجتماعیعدم موفقیّ وی در تحلیل  .باشاادفایده بی

مردم ، عدم آمادگی علمی بازاریابی اجتماعیضاااااعف در اساااااتفاده از الگوهای 

                                                                                                                   
جای معنابخشاااای و رفع تنهایی از مردم مضااااطرآ را از طریق مناسااااک مذهبی جالب این که ایشااااان به .1

 کندتها دعوت میها و بسیجیان را به بیمارستان)مناجات و زیارت( در اماکن مذهبی پی بگیرد، طلبه
جای نام کامل ستاد ملی مبارزه با کرونا ی ستاد بهاز این پ  در این مقاله با هدف اختصار، تنها از واژه .2

 شود.استفاده می



  ۲71 مدارمانیا یابیبر بازار یسالمت، مبتن یاجتماع یابیبازار

 داند.را نیز مؤثر می ۲«پذیری شهروندیفرمان»برای مان کشور 
های تعطیلی مساااجد و بقاع متبّرکه و ضااربه»در تحلیلی از ( 5918لطیفی )
اماکن در این ایام، طبق که این با تعّجب از این« روانی ناشااااای از آن روحی و

 ، در پرسشبسیار هماهنگ بودندبا دستورات بهداشتی ایعان مسئوَلن امر، 
قدّ از  ماکن م کارکردهای متعدد این را  گیرانتصاااااامیم، ستعطیلی این ا به 

 و ندهر، فضاااهای معنوی هسااتهای مّط مساااجد و حرم»دهد: می توّجهفضاااها 
کارکردهای دیگری  ؛ بل هکارکردشااااان فقط برگزاری نماز و زیارت زبانی نیساااات

تر دیده شااااااوند و در الامروز این اماکن باید فّع  و به همین دلیل هم دارند
وی به کارکردهایی .« تر داشاااااته باشاااااندمنظومه مبارزه با کرونا، نقش مهمی

شااااااعه رهنمودهای آموزشااااای و ا ، توانبسااااایج نیروهای داوطلبمانند توان 
ی بخش جدّ  کاهش آَلم اقتصاااادی، بهداشاااتی و اجتماعی فرهنگی متناساااب

و  کنداشاره میدر فضای آرام مساجد و بقاع متبّرکه کارکرد نیایشی ، و جامعه
که در این روزها برای بسیاری از مردم از نان شب داند مینیازی کارکرد اخیر را 

اند دیده در این ایام، نتوانسااااتهبتهای مصاااایهمه خانواده: »تر اسااااتواجب
های روحی و برای عزیزان خود سوگواری کنند و مراسمی عمومی بگیرند. ضربه

س را ره حضااور ایشااان در مساااجد و اماکن مقدّ منع  تصاامیِم روانی ناشاای از 
کرونا و  دو ارزش زنجیره . وی در پایان با مقایسااااااه«کند؟کساااااای جبران می

صمیم به تعطیلی »گیرد که: ی نتیجه میسرمایه اجتماع  زنجیره سانی که ت ک
کنند زنجیره گسااترش ویروس کرونا اند ف ر میمساااجد و اماکن زیارتی گرفته

                                                                                                                   
دلیل لزام و اجبار قانونی وجود ندارد و مردم تنها بهپذیری شاااااهروندی، جایی اسااااات که امنظور از فرمان .1

دهند. ها را خواسته، رفتار مطلوآ را انجام میهم اری آن یید دولت،أکه مرجع دارای صالحیت و مورد تاین
توان تنها در قالب زور و اقدامات پلیسااای رفتارهای گاه نمیاسااات که هیچ این موضاااوع از آن جهت مهمّ 

 .وجود داردهم اری سریع مردم  به نیازکه شرایط بحران  دربویژه  ؛عه رواو داددر جامرا مطلوآ 
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که زنجیره حف  و گسااااترش ساااارمایه اجتماعی مردم  درحالی؛ اندرا قطع کرده

 توّجهگذار کشور ممشیکاش مسئوَلن خطای.. . اندن کشور را قطع کردهمتدیّ 
پاکیزه،  کهشاااوند که زنجیره گساااترش ویروس کرونا در مسااااجد و اماکن متبرّ 

ناپذیر آثار جبران ،مدتدر میان هاآناثرگذار و رندکارکرده نیسااااات و تعطیلی 
 «.دارد

ترین کارکرد فراگیری مهم بینی روندها، متخصاام پیش۲دل ورتلی اِ خانم 
شااااگرف  تأثیرداند که با می« مصاااارف قرنطینه»را در ایجاد یک کرونا  جهانی

در  دهدها میزندگی انساااااان و تاییراتی که در شااااایوهفرهنگی و اقتصاااااادی 
. وی هااای خود را از نو بچیناادت اجااازه خواهااد داد ارزشنهااایاات بااه بشااااااریااّ 

کرونایی  اختالل اقتصااادیمحیطی متعدد ناشاای از همچنین به مزایای زیساات
ویروس کرونا رندَلیه  تأثیر»ند: کازجمله آسمان صاف و هوای پاک شاره می

ی از قلب اجتماعی گرفته تا درکی مترقّ  تو پیچیده اساااااات، از ناباوری و قوّ 
ناریوهای احتمالی، و از تحقق  های ما، دلهرهش بر جانتأثیر  ترسااااااناک ساااااا

های خلوت... راه ارهای نهایی برای تف یک خودخواساااته در جامعه گرفته تا 
قربانیان این بیماری  همدردی با خانوادهوی ضاااامن « ... مسااااتقل شااااخصاااای

بیهوده نباشااد و جهان ب وشااد کرامت و بقای  هاآنامیدوارم مرگ »گوید: می
شاایوع این ویروس وادارمان خواهد کرد شااتاآ را  تأثیر...  انسااان را احیا کند

خانه کار کنیم، صااااارفًا میان دوساااااتان صااااامیمی و خانواده پی در کم کنیم، 
ات یر تأثِادل ورت «. یاد بگیریم خودبسنده و مراقب باشیم سرگرمی باشیم، و

روان بشااااار انگار مقاومت  و روو»کند: را هم مهّم تلّقی می 51کووید فرهنگی 

                                                                                                                   
1 .Lidewij Edelkoort نده لد آی مانی و متو ندپژوه آل که عمده 5114پژوه و رو ّیت خود را بر اساااااات  ی فّعال

 روندهای طراحی مد متمرکز کرده است.
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 .پاشند یا نهمی خود ازهمخواهد بیازماید و ببیند ریزها خودبهکند و میمی
فه یک وق نابراین،  به ب مام این ریزها  قدرت ، خاطر ویروسناگهانی در ت

ما دیگر عادت نداریم کارها را بدون تعجیل  ؛ زیراگیردسازی را از ما میتصمیم
هاااا بگردیم یاااا در حااالهاااا بماااانیم و پی راهانجاااام بااادهیم، منتظر جواآ

فرهنگی خواهد بود و برای ایجاد ، ویروس تأثیرمان تولید کنیم. خلوتحیاط
«  رعصااار آماتو »ام از بینیپیشانگار ...  و بسااایار متفاوت حیاتی دیگردنیایی 

های وی از بینیپیش «.شاااودکردم محقق میخیلی زودتر از ریزی که ف ر می
جهان پ  از کرونا زمینه و فرصاااات بساااایار خوبی برای بازتعریف نقش  آینده

 آورد.مذهب در زندگی اجتماعی مردم و ترویج سبک زندگی مؤمنانه فراهم می
بر اهمیت  تأکیدبا « دنیای پ  از کرونا» ( در یادداشت5918شناس )هوده

 «آنقبل از کرونا و بعد از » به تاری  معاصاااااار مااین واقعه، معتقد اساااااات 
، بعد از ایرانی در جامعهریز  هیچ زند کهو گمانه می تقساااااایم خواهد شااااااد

حتی ایدئولوژی و اعتقادات : »فروکش کردن تب کرونا، مثل قبل نخواهد شااد
 رنگ همگی – روندمی شااامار به تعصااابات نوعترین سااانگین از که –مذهبی 

 اشین خرافات یژهو ب. کنند عوض مقتضیات، رنگ به بنا هم شاید بازند؛ یامی
ت وضاااعیّ  .دارد رواو وفور به جامعه از قشااارهایی در همچنان که جهالت از

که پ  از این ایام، عوض شااااده و ره بسااااا اجتماعات مذهبی و اماکن متبرّ 
این  از نظر وی دامنه«ت کارکردشااااااان به تدریج تاییر خواهد کردت و ماهیّ 

روابط اجتماعی و ارتباطات شخصی بین مردم و حتی ، هاوکار کسبتاییرات، 
تحوَلت گیرد و درواقع را هم دربر میساااااطح و نحوه ابراز محبت در بین افراد 

صاااد، های مختلف آن مثل اقتلفهؤت جامعه و مای در کلیّ زیرساااختی و ریشااه
ت، فرهنگ، مذهب، ایدئولوژی، ورزش، پزش ی، بازرگانی، علم ااجتماع، اخالقیّ 
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 .شدوری ایجاد خواهد او فنّ 

 اصلیاندیشه . ب ث و 4
با توجیه پیشااااگیری از -آیا ساااایاساااات بسااااتِن اماکن مذهبی و بقاع متبّرکه 

بازاریابی اجتماعی  در راسااااااتای یک برنامه -ی آنشاااااایوع کرونا و قطع زنجیره
های آن، و ابزارهای اجرای سیاست انجام شده است؟ درواقع المت، آمیختهس

و متاّیرهای مدل  -که اعالم و اجرا شاااااد-ره نسااااابتی میان این سااااایاسااااات 
مفهومی این مقاله برقرار اساااات؟ پاساااا  به پرسااااش اصاااالی این پژوهش در 
رارروآ مدل مفهومی تحقیق در سااه سااطح و البته متناسااب با موضااوع آن 

( هدف 5شااااااود: کن مذهبی )مساااااااجد و بقاع متبّرکه( بررساااااای مییعنی اما
یابی اجتماعی سااااااالمت،  یابی اجتماعی سااااااالمت، 1بازار بازار ( 9( آمیخته 

 های سالمت.ابزارهای اجرای سیاست

اررگذاری بر رفتار داوطلبانه هدف بازاریابی اجتماعی س  تمت:  -ل. س  طا او  4-1
 ازطریق نفوذ )نه فشار و اجبار(

های اماکن مذهبی و بقاع مبنی بر توّقف فّعالّیت ستادبا تصمیم  جههدر موا
های متبّرکه، تاکنون صاااااارف نظر از رند تجّمع اعتراضاااااای در مقابل آسااااااتان

های رسااانه یژهو بای و ها و اظهارنظرهایی نیز در فضااای رسااانهمقّدس، نوشااته
د. اشاره ش هاآنتجربی به برخی از  بخش پیشینه اجتماعی ارائه گردید که در

توان ها و اظهار نظرهای م توآ و شااافاهی را میصاااورت کلی این واکنش به
سه دسته ضمن تقسیم نمود؛ دسته به  ای که از این اقدام حمایت کردند و 

ای های شاادید رسااانهدلیل فشااار رسااانهتأیید کارکرد پیشااگیرانه )و شاااید به
رای حف  منزلت قدساااااای این معاند خارجی( آن را اقدامی مفید و مناسااااااب ب
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شناس، ی مذهبی دانستند )ازجمله هودههای متعّصبانهها و دفع دیدگاهم ان
دوم ظاهرًا اصل این تصمیم و اقدام را پذیرفتند و برای تح یم  (. دسته5918

)ازجمله اظهارات مساااائوَلن محترم  و تقویت آن پیشاااانهادهایی ارائه نمودند
سااوم نیز تالش  ( و دسااته5918پور، ؛ مسااعودی5918سااازمان اوقاف؛ بابایی، 

)ازجمله لطیفی،  کردند اصاااااال این تصاااااامیم را به دَلیل علمی نقد و رد کنند
5918.) 

برای تعطیلی بقاع متبّرکه و اماکن  ستادرسد تصمیم نظر میدر مجموع به
ها و هاز توصاااایّ مردم »که دسااااتور کالن رهبری مبنی بر این مذهبی در سااااایه

رعایت مقّرراتی را که ...  های مسااائول تخّطی ن نندهای مجموعهعملدساااتورال 
کنند، کاماًل برای خودمان فریضه بدانیم و َلزم مسئولین برای ما مشّخم می

اَلتباع تلّقی گردید و درواقع، ( َلزم59/51/5918)بیانات، « بدانیم و عمل کنیم
اع مردم از طریق اقن طلبانهتنها هیچ تالشی برای اثرگذاری بر رفتار دانه  ستاد

نمود. اگررااه رنین  تااأکیاادو نفوی انجااام نااداد، بل ااه بر فشاااااااار و اجبااار نیز 
اجرایی که بافت اعضاااایش عمومًا متخصاااصاااان  س   تادیدساااتوراتی ازساااوی 

های پزش ی هستند،  یر قابل نقد نیست و نقدها نیز قطعًا برای تقوّیت جنبه
سی تصمیم -ا هتی و تبدیل تهدیدها به فرصتدر مواقع آ  ستادهای کارشنا
گذرا  مسااااائله یک مسااااائله»ضااااارورت دارد:  -نمودند تأکیدرنانچه رهبری نیز 
 ...آید العاده نیسااات؛ از این حوادث در کشاااور پیش میاسااات، یک ریز فوق

نند، کتی که مردم میآوریم و فّعالیّ تجربیاتی که ما در این زمینه به دست می
واقع یاک رزماایش عمومی در این زمیناه انجاام  کنناد و درهاا میدسااااااتگااه

تواند یک دسااااتاورد باشااااد. اگر این دسااااتاوردها را داشااااته گیرد، این میمی
«  رصتشود به فشود به نعمت، تهدید تبدیل میباشیم، بال برای ما تبدیل می
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 (.59/51/5918)بیانات، 

)توجیه و عموم مردم آمیخته بازاریابی اجتماعی س    تمت:  -. س    طا دوم4-2
 های پایدارسازسیاست نهادها(؛ مشارکت )همه همراهی(؛
و منظور از آن انجام اقداماتی برای « عموم مردم»نخست در این سطح  مؤلفه

توجیه متناسااااب موضااااوع برای مخاطبان و جلب همراهی آنان اساااات. نباید 
 میقفراموش کرد که اهل مساااجد و زائران بقاع متبّرکه، مؤمنانی با باورهای ع

مدارند؛ ولی این گروه هم منافاتی شناس و وَلیتحال وَلیتمذهبی و در عین
 هایهای بهداشتی و پیشگیریمیان پیروی از امر رهبری، مراعات دستورالعمل

دیدند ها نمیهای مقّدس و امامزادهمرسوم با حضور در فضای معنوی آستان
های روانی عی و تنشدادند در شااااارایط اضاااااطراآ اجتمابساااااا ترجیح میو ای

یااابی خود را بااا حضااااااور در گزینی و آرامشحاااکم بر جااامعااه، نیاااز بااه خلوت
که های روحانی این مراکز و بقاع متبّرکه برآورده سااااااازند. ضاااااامن اینمحوطه

آلودگی فضاااااهای عمومی در مراکز مذهبی، قطعًا بساااایار کمتر از مراکز خرید، 
هایی بود که کماکان به فّعالّیت نهای بزرگ و پمپ بنزیپاساااااژها، فروشااااگاه

دلیل به –ها هم گاهدادند و زائران و مراجعان مساااااااجد و زیارتخود ادامه می
بسااااایار بیشاااااتر از پاسااااااژگردها و  -همان باورها و اعتقادات مذهبی خویش
شتی و نظافت  هاآنمراجعان مراکز خرید و بازارها و امثال  صول بهدا مراعات ا

حّدی بود که ن عدم اقناع و عدم توجیه باورمندان مذهبی بهکردند. میزارا می
شااده تعدادی آزار و کنترلضااور بیشااد که: یعنی حم ّررًا این سااؤال مطرو می

تحمل  قابل محدود زائر در این شاارایط اضااطراآ عمومی و اجتماعی اینقدر  یر
 تبود

تا آنجا ی به ضاااااارورت اقناع و توجیه عموم مردم توّجهکه بیتر اینجالب
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رشمار درون رسیده بود که همه شهری، کشور با تهدیدهایی مانند سفرهای پ 
ید، ساااااافرهای بی بزرگ یهافروشااااااگاهحضااااااور در بازارها،  پایاِن و مراکز خر

ت تلویزیونی با حضااور های پرجمعیّ شااهری و نوروزی، و حتی ضاابط برنامهبرون
جب شاااااایوع کرونا تماشاااااااگران ... مواجه شااااااد و گویی تنها اماکنی که مو

 کنندگاِن شاادند، همین اماکن مذهبی و بقاع متبّرکه بودندت و تنها مصاارفمی
هایی شاااادندت لذا به نظر این دسااااته از اماکن، مظلومانه تابع رنین تصاااامیم

ر د« مشارکت عموم»بازاریابی اجتماعی سالمت،  اّول از آمیخته رسد مؤلفهمی
متبّرکه متأساااافانه رندان مورد خصااااوص مؤمنان اهل مسااااجد و زائران بقاع 

 قرار نداشته است. ستادگیراِن گذاران و تصمیمسیاست توّجه
بازاریابی؛ یعنی جلب مشارکت سایر نهادها و  دوم از آمیخته مؤلفه درباره
یا کمترین مشااااورت و هماهنگی را با  س    تادرسااااد نظر میها نیز، بهسااااازمان

هایی رون آسااتان بی )در سااازمانمدیران و کارشااناسااان فرهنگی اماکن مذه
ها( قدس رضااوی، مرکز رساایدگی به امور مساااجد، سااازمان اوقاف و مانند این

های مذهبی نیز در ضااعف شااناخت از مدیران این سااازمان کهاینداشااته و یا 
های مقّدس در شااااارایط های مؤمنان و محوریت این آساااااتاننیازها و د د ه

یک  اند. در هر دو حال، َلزمههمنوا بوده س    تادهای اجتماعی، با فشااااار بحران
های مرتبط با بازاریابی اجتماعی موفق، جلب مشاااارکت ساااایر ساااازمان برنامه

های بیشتری از مخاطبان است منظور تقویت ارتباط پویش با گروهموضوع به
 واقع نشااده اساات. درباره س  تاد توّجهنیز مورد  که متأساافانه گویا این مؤلفه

هایی که موجب مداومت، ثبات و بقای رفتار م؛ یعنی ساااایاسااااتسااااو مؤلفه
 بر توضاایحات تأکیدمطلوآ در مخاطبان بوده و اصااطالحًا پایدارساااز باشااند با 

در این مؤلفه نیز درار ضااعف جّدی بوده و عدم  س  تادتوان گفت پیشااین، می
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یادی از مردم و پذیرش گروه که از قضااااااا در  -مخاطبان مذهبی یژهو بهای ز

 ت بوده است.مؤّید این وضعیّ  -پذیرتر هم هستندگونه موضوعات، فرماناین

ی و های ستمتابزارهای اجرای سیاست -. سطا سوم4-3 : با هدف اجماع مل 
 .سازی با فرهنگ استمی جامعه؛ انتخات با وسواس ارزشیمتعادل
مهّم درخصوص ابزارهای اجرای سیاست  گونه که پیشتر گفته شد ن تههمان

آن  -بازاریابی اجتماعی سااالمت ها در برنامهترین بخشی ی از مهم به مثابه–
شود؛ اما حتی ها، زمان زیادی صرف میبرای تدوین سیاست معموَلً است که 

 به مثابهها کسااری از این زمان هم برای پرداختن به ابزارهای اجرای ساایاساات
رنین روی ردی نیز  یابد و نتیجهواسااط میان نظر و عمل تخصاایم نمی حلقه

گذاری، این بدیهی هاست. در دانش سیاستالبته ضعف در تحّقق سیاست
ساات که انتخاآ ابزارها باید متناسااب با محیطی باشااد که قرار اساات در آن ا
با مقتضاااااایات م اتب ف ری و بومی  هاآنکار گرفته شااااااوند و هماهنگی به

رسااید آیا ساایاساات همان محیط، ضااروری اساات. اینجاساات که مجددًا باید پ
های مقّدس واقعًا متناسااب با توّقف فّعالّیت مساااجد، بقاع متبّرکه و آسااتان

 اسالمی ایران اتخای شده بود؟ محیط جامعه
ت مسااجد و مراکز مذهبی، توان از ظرفیّ اساالمی نباید و نمی آیا در جامعه

تر اسااتفاده های مذهبیکم برای آموزش و توانمندسااازی زائران و گروهدساات
که َلین ) نه  ید: ( می1456کرد؟ آن گو که »گو کنیم دین  توّجهمهّم اساااااات 

شارکت و مداخله ست ... م سًا عامل تعیین رفتار ا سا سوی رهبران  ا مثبت از 
ها ریگیری بیماکلیدی در کاهش شاااااایوع و همه تواند یک نقطهمذهبی، می

ت مساااااجد و مراکز ظرفیّ توان از نباید و نمیاسااااالمی  در جامعهآیا «. باشااااد
کم برای کاهش انزوای عاطفی و تنهایی دم مرگ بهره گرفت؟ مذهبی، دساات
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در دنیاای جادیاد افرادی کاه دم مرگ »گویاد: ( می5918گوناه کاه بااباایی )آن
مضاعفی را برای افراد  ، مرگشدنرانده شوند و اینها رانده میهستند از زنده

شان شان بمیرد، رووها جسمآدم کهاینقبل از ...  شوددر حال مرگ موجب می
ت مسااااجد و مراکز ظرفیّ توان از نباید و نمیاساااالمی  در جامعهآیا «. میردمی

های سااااااوگوار و دا دار کم برای کاهش آَلم روحی خانوادهمذهبی، دساااااات
گوید: ( می5918گونه که لطیفی )کرد؟ آنقربانیان همین بیماری اسااااااتفاده 

اند برای عزیزان خود دیده در این ایام، نتوانساااااتههای مصااااایبتهمه خانواده
های روحی و روانی ناشاای از سااوگواری کنند و مراساامی عمومی بگیرند. ضااربه

س را ره کسااای جبران حضاااور ایشاااان در مسااااجد و اماکن مقدّ منع  تصااامیِم 
ایرانی را با  اجتماعی جامعه انساااااجام مّلی و سااااارمایهشاااااد . آیا نمیکند؟می

هزار  8هزار مسجد و  64مؤمنانی در بیش از  گزیدهپذیرش حضور آرام و خلوت
بقعه متبّرکه ارتقاء بخشااااااید، اگر تنها در مدت دو هفته تعطیلی این مراکز 

؟ قطعًا ۲شااااادندمند مینفر از فرصااااات مناجات و زیارت بهره 04روزانه صااااارفًا 
رشمار دیگری را هم میفرصت شد از این فضاهای معنوی و ها و کارکردهای پ 

روحانی سااراغ گرفت که متأساافانه با دسااتور توّقف فّعالّیت این مراکز از بین 
 رفتند.

همچنین با توضاایحاتی که ارائه گردید باید پرسااید آیا ابزارهای ساایاسااتی 
ذهبی از سااااوی کم درخصااااوص توقف فّعالّیت مساااااجد و مراکز مکه دساااات
کار گرفته شاااادند ابزارهای داوطلبانه بودند یا به س    تادگیران محترم تصاااامیم

                                                                                                                   
این فضاهای معنوی که بسیار محدودتر از مراجعان نفر در هریک از  04صورت با حضور روزانه فقط در این .1

شااااد که میلیون نفر زیارت و مناجات انجام می 04بساااایاری از مراکز عمومی اساااات، ظرف دو هفته حدود 
نظیری در تقویت انساااااجام مّلی و تقویت روحی مردم کشاااااورمان در مبارزه با این ویروس قطعًا نقش بی

 داشت.
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آور؟ ابزارهای تشااویقی بودند یا تنبیهی؟ ابزارهای شااّفاف و صااریح بودند الزام

گر بودنااد یااا قهری و یااا مبهم و  یرصااااااریح؟ ابزارهااای ارشاااااااادی و هاادایاات
گونه؟ گر؟ ابزارها، اقتضایی بودند یا ی نواخت و فراگیر و حتی تبعیضسرکوآ

ذاران گتوان انتخابی نمادین از نوع تفّ ر ساایاسااتآیا این ابزار منتخب را نمی
ای زدهزده و پزشکهای پزش یدانست؟ سیاست ستادگیران ارشد و تصمیم

شت جسمی مردم و جامعه  صرفًا محدود به بهدا شت را  انگارند و میکه بهدا
ها و امامزادگان این گاههای خدا، زیارتبا این تصمیم نابجا و نسنجیده، خانه

 ترین ماه سال به روی مردم بستند.مردم را در پرفضیلت

ر4-4  . پاسخ به برخی شبهات مقد 
اد های ستاگرره هدف این مقاله صرفًا نقد کارشناسی و علمی ی ی از تصمیم

از دیاادگاااه بااازاریااابی اجتماااعی سااااااالماات و دانش  مّلی مبااارزه بااا کرونااا
گذاری عمومی بود و آنچه گفته شد، تنها به قصد تحلیل یک تجربه سیاست

گذاران کشاااور به نعمت، و و دساااتاوردی بود که بالی کرونا را برای سااایاسااات
ها و مباحثات تهدید را به فرصااااات تبدیل کند، با این وجود در میان نوشاااااته

شبهاتی مواجه می علمی مرتبط بعضاً  سًا مربوط به پیش با  سا شویم که یا ا
اند و یا نیازمند توضیح اصطالو، تخصصًا از آن خارواز محّل نزاع هستند و به

 شود.اند که مختصرًا به برخی از این موارد اشاره میو تخصیم
این تصاااااامیم، یک ح م ح ومتی و تصاااااامیم حاکمّیت »گفته شااااااده که 
ترین ابعاد احكام حكومتی، اتفاقًا در تعطیلی مهمیكی از اساااااالمی اسااااات و 

تمام شعائر مستحب و حتی  تواندمی آید و حكومتاحكام دینی به وجود می
 توّجههر رند این گزاره، صحیح است، ولی موضوع مورد.« واجب را تعطیل كند

این مقاله، تصمیم و سیاست اتخای شده ازسوی یک ستاد اجرایی است نه 
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ّی ح م ح ومتِی  تًا توصاااااا چه رهبری نیز صااااااراح نان عه. ر جام یه  ه و ولّی فق
های بهداشتی و پزش ی داشتند و مواردی از درخواست به رعایت دستورالعمل

ای هی از اطالق بر تمامی تصمیمارا نیز در پیام خود برشمردند که نشانه هاآن
و نابجای  بنابراین، تصمیم ناسنجیده؛ (59/51/18نیز ندارد )بیانات،  ستادآتی 

 شمار آورد.ی یک ح م ح ومتی بهمنزلهاجرایی را در نباید به یک مجموعه
المعلیهمپذیرش تعطیلی حرم اهل بیت»گفته شاااااده که  و مسااااااجد، بنا به  الساااااّ

كند كه دین ما یک دین عقالنی ضاارورت جلوگیری از شاایوع بیماری، ثابت می
)اعم از روشااانفكران و این دقیقًا همان ریزی اسااات که دشااامنان ما  و اسااات
شته ران( از آن خیلی ترس دارند و با کارهای مختلف رسانهمتحجّ  ای سعی دا

ند بت کن ثا تا ع   آن را  ند  یک تعریف عقل و و دار ئه از دین،  سااااااتیز ارا
اساااالم از هر دینی »دین اساااالم، یک دین عقالنی اسااات و  کهایندر .« دهند
اندازه بههیچ کتابی در عالم،  و اسااااااتت هم در قرآن تر و اوو عقالنیّ عقالنی

به عقل قسم خورده هم در احادیث نبوی و اصول کافی ت و قرآن عقالنی نیس
که یک تصااااامیم (، شاااااّ ی نیسااااات ولی این5916)ابراهیمی دینانی،  «شاااااده

های مختلف ضاااعف آن با دَلیل متقن علمی در ناسااانجیده و نابجا را که جنبه
ه رسااد جفای بنظر میالنّیت دینی بدانیم، بههمین مقاله اثبات شااد، نماد عق

کردن جماعتی از دین و روی ردهای دینی اساات. واقعّیت آن اساات که محروم
های مقّدساای مؤمنان از مناجات و زیارت حضااوری در اماکن مذهبی و آسااتان

که به گواه مشاااهدات میدانی متعدد در روزهای پیش از تعطیلی نیز پذیرای 
بازارها،  تعداد محدودی زائر بودند و در مقابل، رهاکردن اماکن عمومی نظیر 
ها را اگر ها و مانند اینهای مسااااافربری، پمپ بنزینها، پایانهپاساااااژها، پارک

مدار نامید تا ره را دین هاآنتوان های ضّد دین ندانیم، اساسًا نمیسیاست
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 های مؤّید عقالنّیت دینیترسد به سیاست

پذیرش تصاااااامیم تعطیلی اماکن مذهبی، محک عیار »گفته شااااااده که: 
های اساات که عیار در رنین شاارایط و دشااواریپذیری مؤمنان اساات و وَلیت
این شبهه نیز پیشتر پاس  داده شد که نباید «. خوردپذیری محک میوَلیت

 یک تصمیم نابجا، نابهنگام و ضعیف و شایسته نیست ولّی فقیه را پشتوانه
یک از مؤمنان نیز آن تصاااامیم را سااااتاد اجرایی دانساااات و طبیعتًا هیچ  یک
نانی که موجب بیاین نابهنجار آ حرمتی به برخی گونه ندیدند. اگرره رفتار 

پذیری های مقّدس شااااد هم قطعًا پذیرفته نیساااات؛ ولی عیار وَلیتآسااااتان
ند توامیهای  یرکارشاناسای پایین آوردن نیز نمؤمنان را تا حّد رنین تصامیم

ستاد را توجیه نماید. اتفاقًا و یک زدههای پزش یمش ل جّدی تصمیم عدی  ب 
هایی با رجوع و کسااب مشااورت کارشااناساای از بهتر اساات در رنین دشااواری
شناسی، های مختلف علوم انسانی )ازجمله جامعهخبرگان و اهل علم در حوزه

شااناساای و مانند و رسااانهروانشااناساای اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، ارتباطات 
 مساااااائلهاجرایی یک سااااااتاد مّلی مرتبط با یک  -ها( ابعاد مختلف علمیاین

علم پزشاا ی به سااطح یک  ی سااویه اجتماعی را  نا بخشااید و آن را از ساایطره
 ستاد علوم اجتماعی ارتقا داد.

 گیری و پیشنهاد. نتیجه5
ن بود که تصاااامیم اش، آاصاااالی این مقاله در پاساااا  به سااااؤال کلیدی یافته

توّقف فّعالّیت مسااااجد، مراکز »سااایاساااتی ساااتاد مّلی مبارزه با کرونا مبنی بر 
ازنظر مفاهیم « پیشااااااگیری از شاااااایوع کرونا مذهبی و بقاع متبّرکه به بهانه

گذاری عمومی، صااااحیح کلیدی دانش بازاریابی اجتماعی و دانش ساااایاساااات
سااااااِس مدل مفهومی نبوده و تطبیق این سااااایاسااااات و تحلیل اجرای آن برا
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و ناکارایی  پژوهش حاضاار در هر سااه سااطح موردنظر، نشااان از عدم اثربخشاای
آن بوده اسااات. بازخوانی و تحلیل این سااایاسااات که در شااارایط بحرانی و در 

مذهبی ایران در شااااهرهای بزرگ و کورک،  اضااااطراآ عمومی حاکم بر جامعه
محدود نمود، نشااان  «بهداشاات جساامی»خود را صاارفًا به راه ار تقویت  توّجه

تنها از این فرصت نه  ستادی زدهو پزش ی زدهگذاری پزشکداد که سیاست
پوشاای برای محورّیت دادن به مراکز مذهبی )مساااجد و بقاع متبّرکه ...( رشاام

های  ت و تعطیال کردن این مراکز، کمترین کاارکرد الیاّ کرد؛ بل اه باا توّقف فعاّ
بهداشاااااات »ومی پیشااااااگیرانه و تقوّیت های عمرا که کمک به آموزش هاآن

نادیده انگاشاااااات و این منابع مهّم تقوّیت « اجتماعی و روحی جامعه بود 
سرمایه سجام و  ضیلتان سال از جامعه و مردم ی اجتماعی را در پرف ترین ماه 

 دریغ کرد.
های گفته در ساااااطح عموم مردم و بازتاآتحلیل نتایج سااااایاسااااات پیش

های دولتی و پیوند ساااااااختکه ر م اینلیدهد عای آن نشااااااان میرسااااااانه
 کاهشبرای مناساااب راهكاری توانسااات می در سااایاسااات موردنظر اجتماعی
تنها از این فرصاات اسااتفاده نشااد که باشااد؛ ولی نه  در جامعه دینداری بحران

دقیقًا رنین سیاستی از معدود مصادیق محدودسازی برخی مناسک دینی در 
گویی مسااائوَلن  ساااابقه در دوران انقالآ اساااالمی گردید.میان مؤمنان، و بی

ا هبر گروه تأکیدرا با نهاد های مردمتعامل مردم، دولت و سازمان تأثیر، ستاد
نادیده انگاشااااته و یا آن را  بحران اجتماعیاین بر كاهش هادهای مذهبی و ن

اقشار مؤمن و مذهبی جامعه، در برابر این  یژهو بجّدی نگرفتند. اگرره مردم و 
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صاابر پیشااه  ۲«عساای ان ت رهوا...» مصااداقی از آیه به مثابه س  تادساایاساات 

اع مردم، نفوی حسااااااآ اقننموده و عمومًا سااااا وت کردند، ولی نباید این را به
هایی از همین مردم به که بخشو پذیرش آنان گذاشاااات؛ رنان س    تاداوامر 
 شّدتنشینی و سفرن ردن، بهدرخصوص خانه ستادهای م ّرر و مؤّکد هتوصیّ 
ه ی ستاد بتوّجهی نشان دادند. شاید این رفتار مردم پاسخی به بیتوّجه کم

های تگیری از ظرفی  و بهره اساالمی ضارورت جلب مشاارکت عمومی در جامعه
دستورهایی  اسالم در»بود:  هاکشور برای حل مشکل مردم در حوادث و ب ران

  مش الت رفع های اجتماعی، اقتصادی وکمکاحسان، داریم که کارهای خوآ، 
که  انجام دهیم. آن ریزی مردم مردم را باید با هم اری و همیاری عمومی
های خیر و احسان عمومی، بّر و ایثار زمینه اسالمی جمهوری تواند در نظاممی

 و تقوای اجتماعی را فراهم کند، کمک مردم و وارد شاااااادن مردم در صااااااحنه
 (.5919نقل از جعفری، کنی به)مهدوی «است تقواو  نی وکاری

های این پژوهش برای مسااائوَلن ساااتاد مّلی پیشااانهادهای مرتبط با یافته
نا عب با بیماری کرو مه5که: ارت اساااااات از اینمبارزه  یابی ( در برنا بازار ریزی 
درباره اثرگذاری رفتار داوطلبانه و نفوی قرار داد،  تأکیداجتماعی ساااالمت، باید 
از « عموم مردم»درباره  تأکید( با 1های اجباری اجتماعی؛ نه فشاااار و یا کنترل

یابی اجتما آمیخته یابی اجتماعی، باید گفت یک برنامه بازار ق، عی موفّ بازار
یابی اجتماعی( را )باید از همان ابتدا مخاطبان درونی  افراد داخل برنامه بازار

های ستاد در این زمینه بخوبی با خود توجیه و همراه کند. نقاط قّوت فّعالّیت
به  توّجهبا ( 9گرفت. بساااااایار کمتر از آن ریزی اساااااات که باید انجام می
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 (156)البقره: 



  ۲1۴ مدارمانیا یابیبر بازار یسالمت، مبتن یاجتماع یابیبازار

عدی بودن مسااائل اجتماپیچیدگی  مشااارکت در  عی، بر ضاارورت مؤلفهو رندب 
شااااود. حتی در مسااااائل نظام سااااالمت و  تأکیدبازاریابی اجتماعی سااااالمت 

تنهایی تواند بهنمی گاه بهداشااات، یک ساااازمان مانند وزارت بهداشااات هیچ
 هایمطلوبی در جامعه داشااااته باشااااد؛ بل ه حتمًا نیاز به همیاری گروه تأثیر

شاااادن گروهی دارد. این کار باعث گسااااترده سااااازی و کارِ دیگر اجتماعی، تیم
 بر مؤلفه تأکید( با 0شود. منابع پویش و دسترسی به مخاطبان بیشتری می

ید تاییر رفتار و نگرش در مخاطبان  با یابی اجتماعی،  بازار یاساااااات در  ساااااا
آن، همانند برخی تبلیاات  مداومت و بقا داشاااااته باشاااااد، وگرنه اثربخشااااای

های درسااااات مدت خواهد بود. سااااایاساااااتی کوتاهتجاری پرت رار، صااااارفًا برا
کارگیری ( باید در به1توانند باعث تاییر پایدار شاااارایط در محیط شااااوند. می

به خرو داد. به « دّقت علمی و وساااواس ارزشااای»ابزارهای اجرای سااایاسااات 
عبارتی انتخاآ ابزارها باید متناساااب با محیطی باشاااند که قرار اسااات در آن 

با مقتضااایات م اتب ف ری و بومی آن  هاآنهماهنگی  کار گرفته شاااوند وبه
شد.  سیاست6محیط برقرار با سالمت( برای اجرای  سب با موضوع  -های  متنا

ابزارهای زیر مؤثرتر هسااااااتند: ابزارهای داوطلبانه، ابزارهای دارای  -این مقاله
گر، تشااااویقی، ابزارهای شااااّفاف و صااااریح، ابزارهای ارشااااادی و هدایت جنبه
گذاری ( در سااایاسااات9دساااازها، ابزارهای اقتضاااایی و ابزارهای نمادین. توانمن

مسااااااائل عمومی در نظام اسااااااالمی باید به منبع عقل و اجماع مّلی )میان 
کردن ابزارها داشاااات و متعادل توّجهنخبگان و مردم( هم گذاران، ساااایاساااات

 هگذاران کشور کاماًل قابل توصیّ به الگوی اسالمی حاکم برای سیاست توّجهبا
جّدی باشااااااد؛ زیرا  توّجهمدار باید مورد ( بازاریابی ایمان8اساااااات، و باَلخره 

 های مذهبی در جامعههای مرتبط با گروهها و سااایاساااتمشااایموفقّیت خّط 



۲1۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 اسالمی، وابسته به آن است.

 فارسی . منابع6
  هایگروه در هم ارانم با مباحثه و مالحظات ها،نوشااااته از پژوهش این در

  اری،افتخ اصار دکتر آقایان از یژهو ب و امبرده بسیار یبهره دانشگاهی مختلف
 دکتر پناه،نصاااارت صااااادق دکتر لطیفی، میثم دکتر گودرزی،  المرضااااا دکتر

 .سپاسگزارم امامی سیدمجید دکتر و پور،مسعودی سعید دکتر خانی، ابراهیم
 ،«است ترعقالنی دینی هر از اسالم( »5916)  المحسین دینانی، ابراهیمی

 .5916 اسفند 14 مهر، خبرگزاری پایگاه
  خبری پایگاه ،«هانتمدّ  در مرگ معیار و کرونا( »5918) اهللحبیب بابایی،
 .18 اسفند 51 آنالین،قدس

  59/51/5918 درخت اری، روز اسااتانه در نهال کاشاات از پ  رهبری بیانات
 .رهبری رسانیاطالع پایگاه در دسترس قابل

 ساااایاساااای؛ اخالق و اخالقی ساااایاساااات( 5919) نادر هفتخوانی، جعفری
 نماز هایخطبه در کنی مهدوی اهللآیت هایسااااخنرانی و هاخطبه مجموعه
 .السالمصادق علیه امام دانشگاه انتشارات: تهران .تهران جمعه

  هایمشااایخط ابزارهای» ،(5911) فردی  صااامصاااامی، حسااان؛ فرد،دانایی
 حساااان اهتمامبه عمومی، گذاریمشاااایخط در جدید گفتارهای در ،«عمومی
  م،السالصادقعلیه امام دانشگاه انتشارات: تهران .(مقاَلت مجموعه) فرددانایی
 .064 -051 صم

  روی رد کاربرد( »5919) نساااترن کشااااورزمحمدی، حسااان؛ پندری، رضاااایی
  آموزش فصاااالنامه ،«مروری ایمطالعه سااااالمت؛ حوزه در اجتماعی بازاریابی
 .554-541 ص ،19 تابستان ،1 شماره ،1 سال سالمت، ارتقای و بهداشت



  ۲13 مدارمانیا یابیبر بازار یسالمت، مبتن یاجتماع یابیبازار

  تعطیلی تصمیم از ناشی روانی و روحی هایضربه»( 5918) میثم لطیفی،
 .بله رسااانیاطالع پایگاه مسااجد، ساانگر کانال ،«کند؟می جبران کساای ره را

 همین مجّلد( 14)یادداشت 
 از تحلیلی مانند؟؛نمی خانه در مردم ررا( »5918) سااااعید پور،مسااااعودی

  الکان. «کرونا با مقابله برای اجتماعی بازاریابی برنامه موفقیت عدم ررایی
 . )جلد دوم همین مجموعه(بله رسانیاطالع پایگاه نوشت،گهگاه

 و نقابی؛ موساااوی سااایدمجتبی انوشاااه؛ مرتضااای طهمورث؛ پور،حسااانقلی
  هانگرش تاییر جهت رهیافتی اجتماعی، بازاریابی( »1363) حسینی سیدعلی
 ص ،51 شماره فرهنگی، اجتماعی راهبرد ،«عمومی وظیفه نظام دوره به نسبت
66-66. 

مصرف رفتار تاییر بر اثرگذار عوامل شناسایی( »5916) حسنعلی محسنی،
 قتصادا راستای در اجتماعی بازاریابی روی رد با ملی کاَلی به نسبت کنندگان
  کارشناسی نامهپایان ،«(ایران مردانه پوشاک صنعت: مطالعه مورد) مقاومتی
 و اسااالمی معارف دانشاا ده هفتخوانی، جعفری نادر دکتر راهنمایی به ارشااد

 السالمصادق علیه امام دانشگاه مدیریت
 آنالین، خبر پایگاه ،«کرونا از پ  دنیای( »5918) ایمان شااااااناس،هوده

 .18/51/18 تاری به 
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سیاست كلینیكال، شوك نئولیبرال و ژنوم افكار . 1
 : سه كردار با یك پدیدارعمومی

 1سید مجید امامی

 مقدمه. 1
تاااری  این  یااافتااه و هنوز )تااا)=پاااناادمی( ویروس جهش گیری جهااانیهمااه

، برخی تخّیالت 1414های نخسااات ساااال نگاشاااته( كنترل ناشاااده كرونا در ماه
سااااز بودن و سااااختارشاااكن بودن این ساااال را به واقعّیت راجع به سااارنوشااات
تر كرده است. در این بحران، ظاهرًا جایی برای گفتن و نوشتن نزدیك و نزدیك

 رد و تصمیمی را پشتیبانیدانشگاهی نمانده و فقط باید عملی را سازماندهی ك
ماندن شاااااود؛ اّما اتفاقًا از یك عمل مهّم و حیاتی نباید نمود كه منجر به زنده

شر وضع» کتاآ در آرنت  فلت كرد و آن هم نوشتن و گفتن است. هانا ، «ب
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۲18  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 كه گوییممی رفتاری آن به «عمل. »گذاردمی تمایز عمل و زحمت، کار میان
  كنیم مشااركت و مداخله جامعه جمعی ساازمان در توانیممی آن طریق از ما
 اگر نوشااتن. سااازیم مهّیا یا تسااهیل را جمعی وگویگفت و تعامل ام ان و

ترین شاااااود، از کامل گروهی اجتماعی تعامل و جمعی وگویگفت به منجر
های از آنچه با سااارعت و تراكم؛ در بازه بنایراین، باید .اسااات «عمل» َاشاااكال
شته میتری از زمان كورك شود و مانند نیرویی یكسویه و متراكم بر فنر انبا

آید سخن گفت و قفل قرنطینه یهن را شكست. این فنر دیر یا زمانه وارد می
ظام  جامعه انسااااااانی و ن باز خواهد شااااااد و امواو متالطم دیگری را بر  زود 

 ،گفتن این آثار و كردارها الملل تحمیل خواهد نمود. شأن روشنفكر، دقیقاً بین
سخن گفتن از تر و بیشپیش ست كه دیگر  شد و  هاآنتر از آنی ا بیهوده با
 شأنی برای تاّمل نمانده باشدت اساساً 
 مااان ناااه و یدانااا تاااو ناااه را َاَزل اساااااااارار
 تو و من یگو و گفت پرده پ  از هسااااات

 

 من نه و یخوان تو نه معّما حرِف  نیو  
 1من نه و یمان تو نه برافتد، پرده رون

 

ها و یادداشاااااات سااااااه كردار مرتبط با این بحران از سااااااوی دولتدر این 
ساااختارها را در رارروآ برداشااتی آزاد از نظریات معاصاار فرهنگ و ارتباطات، 

 بازخوانی خواهیم كرد.
اش ناظر به تبارشااااناسااای بر اساااااس برنامه پژوهشاااای میشاااال فوكویكم. 
، معاینه و مشاااااااااااااااهدهدرخصااااوص  های دانش، در كتاآ توّلد كلینیكرژیم
آرای سااازد(، ها، خصااوصااًا انسااان )كه انسااان را ابژه خویش میابژه كردننگاه

شناختی، و شناختی، جامعهای دارد. او، بدون انكار اثر عوامل روانبرجساااااااته
در  ،این نوع مشاااهده، بر اثر عوامل ساایاساایگیری شااناختی بر شااكلمعرفت
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  ۲11 یو ژنوم افکار عموم برالیشوک نئول کال،ینیکل استیس

 به منزله بااااااادن انسان ظهور ،كتاآ این مسئله كند.تأكید می، عمل مشاهده
باااااااه  نگاه به معنای مشاهده حاكمّیت به علت كه است پزشكی دانش ابژه

  ظامن مبتنی بر سّنتی، كه پزشكی در كه منحصر به فردی وجاااااااود آمد، ویژگی
درن، م به سّنتی پزشكی از تاییر نماد. نداشت ها بااااود، وجودبندی بیماریرده
  بااه نااام مكااانی داد، پیاادایش نوزدهم رخ و هااای هجاادهمقرن در طول كااه
 «مشاهده و ارصاد یكسویه بدن» حاكمّیت نمایانگر كلینیك، .است «كلینیك»
  بود، خود جامعه در قدرت روابط از جدیدی نظام زاییده كه عین حال در و بود
.  كرد برقرار بیماران و پزشاااكان میان را رواباااااااااط قدرت از ناااااااااوینی نظام نیز
 حكوماااات امكااااان كااااه اساااات های اعمال قاااادرتتكنیك از یكی «مشاهده»

ارانمشااهده اوم متخّصصاان) گ ار مشاهده را( پزشاكی عل   (بیماران) شوندگانب
كناد. فوكو باه زیباایی، تفااوت میاان نظاام طاّب سااااااّنتی و مادرن می فراهم

 جامد محمل اندام بدن»در نظم سّنتی  دهد.)تجربی( را پایه استدَلل قرار می
  به واسطه بیماری كه نقاطی نظام. آن ضروری و َلزم شرط هستند، نه بیماری
 بدن و بیماری. ضااروری نه و اساات نااااااااه دائمی شااودمی مرتبط بدن با هاآن

نگرشی،  رنین (. بنابر15: 5981)فوكو،  «ندارند معّینی ازپیش مشترك فضای
  تنها .نداشااااات وجود هابیماری انواع در «های جدیدیافته» عنوان با ریزی
  پزشااااك كه بود ایهای درمانیشیوه شود شمرده جدید توانستمی كه ریزی

  بیماری خود به بیماری های گوناگوننشااانه از توانسااتمی، هاآنازطریااااااااق 
هایی منطقی از امراض و بندییابد. نظم سااّنتی بر اساااس حكمت، رده دساات

و اندام درگیر،  كه در پزشاااااكی قرن نوزده، درد درمان متناظر داشااااات، حال آن
شاااااد تا در دام نگاه درمانگر قرار گیرد و با پذیر تعقیب میگرایانه و رؤیتجزء

ای ویژه اهمّیت از نه فقط بدن در بیماری عالئم آن مبارزه شااااود. مشاااااهده



۱00  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 كیپزش آموزش. شد بیماری درمان و شیوه تشخیم یگانه شد، بلكه برخوردار

ها بود، بیماری تعلیم منظومه مبتنااای بااار سّنتی، كه پزشكی و منقلب شد نیز
 در ار  های بیمارینشانه بتواند با شّدت و دّقت كه شد تبدیل فّن و مهارتی به
دهد نه تنها حاكمّیت نگاه دَللتی سیاسی كند. فوكو نشان می مشاهده بدن

های واگیر و بالیای زمانه، بیماری ر از بافت خاّص ثّ أ داشاااااات، بلكه خود، مت
  رفت.اعون و وبا و...در اروپا بود كه تهدیدی امنّیتی به شااامار میخصاااوصاااًا ط

های اروپایی اولوّیت نبود و رژیم« سرایت»كه برای نظم سّنتی متاّیر حال آن
نند. كنترل ك« فرد بیمار»به نظمی نیاز داشاااتند كه بتواند سااارایت را مقدم بر 

ه مداخل با بتواند هك بود َلزم اجرایی ضاااامانتی درمان بیماری، و كنترل برای
  های واگیربیماری درمانگری از این رو، وجود .باشااااد همراه آورالزام و مداوم
  نیروی وظایف از شاااااود. برخی كامااااال پلااااای  به دسااااات توانستمی صرفاً 
 هاآن خاكسااپاری به جای شاادن اجسااادسااوزانده بر مراقبت و نظارت، نامبرده

ها و...بود كه نظافات كشتارگاه و گوشات و ناان ها، خریاد و فروشدرگورستان
گر در ایران داد. تجربه دولت مداخلهعماًل حریم مداخله دولت را افزایش می

اواخر دوره قاجار هم همزمان با همین ورود، البته نارسااااااا در بحران اپیدمی 
ها قرین است و در بحران كنونی كرونا، ممانعت از سفر و ورود و خروو خودرو

ّیت دولت را نمایندگی به شااااااهرها ، به وساااااایله پلی  كه عینًا نوعی جّبار
رو با مالحظه و تردید، اعمال شده است. این پزشكی رتر نماید و از همینمی

ها و انداخت، رون باید مرتبًا شواهد و بررسیای بر میدان جامعه میگسترده
بت میمداخله فتها ث یا ال ها و پژوهش كلینیكها در آموزششااااااد، این 
آمد و به عرصاااه مداخله بهداشاااتی می یافت، مجدداً مند و تعمیم میشااابكه
  ساااااه زد. فوكاااااوها را رقم میبینی و كنترل و...در یك بیان نگاه به بدنپیش
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 قراراست كلینك توّلد با كه كندمی بیان مدرن پزشكی در «نگاه» موضااااااع برای
 دریافت كه به رایگان درمانی خدمات ی )مریض درقبالاساااااایس نگاه: یابدمی
  به نگاهگیرد(؛  قرار كلینیك در پزشااااااكان مشاااااااهده ابژه بایدمیكرد، می

  را درمان شاااااد كه استوار سالمتی كاركرد از ایانگاره برپایه پزشكی) هنجارساز
  رگمحاسااابه نگاه؛ (دانساااتمی هنجار یك به بیمار فرد بازگرداندن با مترادف

شاااااود، یا تعرفه بدن تو میدان آزمایش میدرمان یك معامله اسااااات كه یا )
 پردازی(.می تحلیل هزینه، درمان را بر اساس نرخ منطقی،

سو، پزشكان. بود كرده ایجاد را قدرت روابط از كلینیك، نظامی   رقرا دریك 
پرداختند و سوی دیگر فرودستانی كه آنچه طلب می به مشاهده كه داشتند
شااد، البته مرّفهین خود پزشااك و محل شااان منجر میكردند به ابژه شاادنمی

شااااااد، ولی باز هم در یك تثبیت می هاآنكردند، تفّوق درمان را انتخاآ می
 را به وساایله آن كه دهد شااكل را ساایاسااتی قدرت، پزشااك باید روابط نظام
اه رشامی كند؛ نگاه اعمال «نگاه» ادمای» ك ارد، رشامیمای تصامیم و دان  گی

پیچد. از حیث هنجارساز ( و نسخه می501: همان) «كندمی كاه تعیین تكلیف
 .كندهم پزشكی، استاندارد شهروند بهنجار و انحراف اجتماعی را تبیین می

جدایی مّدندوم. بحران جزئی  ندگی و ت پذیر از ز تاری  بوده نا ها در طول 
اسات؛ اما طرفه آن كه انساان آتالنتیسای، سارمسات و مارور، فریاد ریرگی و 

سااطح مهّمی از  اوری ساارداد.ای را در پرتو قدرت علم و فنّ هر پدیده مهار كامل
شناسی فنّ جامعه اوری همین بحث از بازتولید فاوستی انسان شناسی و روان

سااااقوط مهلك از  همدر پناه تكنیك و طرو اسااااتیالء اساااات، نقطه مقابل آن 
 شد رهاست. در واقع انسان مدرن ره فاوست با« رانسانبَ اَ »ستیِغ متوّهمانه 

ن كیشااوت، در فرار از بحران اساات. ارنساات یونگر، هفت عبور »دهه پیش در د 



۱0۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
سخن گفت كه البته می« از خط تواند مرز گذری با زبان بحران، از نهیلیسمی 

شد به یقین، یقینی كه تنها راه نجات عالم و آدم است.   خود روو فاوست با
  را عالم ماده در تصااّرف قدرت و رسااید جادوگری به تا فروخت شاایطان به را

. اساااااات پذیرنیساااااات؛ زوال حقیقی اقتدار «جادویی قدرت» کرد، اما پیدا
ست، روحی روو در حقیقی اقتدار سررشمه صل اقتدار به که ا  و... گشته وا

 .دارد فیضان وجود روشنایی به عدم تاری ی َلیزال، از که است سررشمه این
  دوران بر دَللت برای یونگر که اساااتهایی اساااتعاره «تبعیدگاه» و «گردباد»

  گردی روی ترس،»كه:  است این یونگر جملهشاه برگزیده؛ اما نیهیلیسم  لبه
 دیگران از نماید، بیشمی قدرتمند را خود کهآن و اساااااات قدرت سااااااّ ه
ست و طرفه اینن. این قدرت منحصرًا مبتنی بر تك«ترسدمی   طهكه نقولوژی ا

پ  ما با یك  .اساات همراه درونی ضااعف نقطه یک با همواره بیرونی، اّت ای
شود و البته ما از گیر میناپذیر مواجهیم كه دیر یا زود همهترس جهانی انكار

آثارش )پیامدهای شیوع كرونا در زندگی و مصرف و روابط و اقتصاد و سرمایه 
 كه وجودش متوّقف بر این آثار باشد.بریم نه آناجتماعی( به آن پی می

ست، اما نیهیلیسم تاری   رآ تاری  ، «نهفت» بهتر عبارت به بال، یا این ا
 از که را آنان است، مگر نداده امان را کسی که فراگیر و است عظیم قدر آن

عد، سیطره از بهتر، عبارت به یا – م ان و زمان سیطره  نرنی. باشند رهیده ب 
بگیرید،  «دیمانسااایون» معنای به را، هم «بعد» لف  این کجایند؟ و کساااانی
 .دوری یعنی، «قرآ» مقابل در «بعد» معنای به هم و زمان و م ان یعنی

  پیشاااامد یک ای ازمرحله» رون را نیهیلیسااام آ از، همان از یونگر ارنسااات
 همان یعنی ؛«اسااات کردهاش احاطه نیهیلیسااام» خود که بیندمی «معنوی
  راسااات این و. مارآ از ظلمانی، طلوع برهوت دل در حیات رشااامه اساااطوره
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داشت )آوینی، مقاله  بعثت امید باید که است جاهلی اعصار در است؛ تنها

 نساابت نیچه به پیشااگویی یک همچون را سااخن این (. او1آخرین دوران رنج

  نیهیلیساام جایگزین آینده در که نیهیلیساام خالف» حرکتی بشااارت: دهدمی
 از گذشاات کهنارن مناسااب بینیپیش این: نویساادمی .«شااد خواهد کامل
  به کّلی، فقط مشاا ل به شاادننزدیک. اساات نشااده ییدأت بعدی ناظران طرف
 بر عالوه. ثاورش و حدود شدن روشن به نه کندمی کمک آن جزئیات وضوو
 – ترس جهان از تا شاااود داده سااانجشااای ام ان ما به کهآن از پیش این،

 متن در، برویم بیرون لحظه یک برای حتی -شهوات و وحشت، حریق همچون
 ار  خود قراول پیش به مثابه که اسااات فّعال، انحطاط نیهیلیسااام شااا فتگی

 آگاهی و روشاااانی به تواندنمی بال، جان تبعیدگاه درون در البته،. نمایدمی
زبان بیداری است « زبان بحران» .نیست نیز تسالیی آگاهی، این در و. برسد

هم بر این  ااایاات روشاااااانگر بحران بااه معنااای بال ایعااان دارد، لكن   2و قرآن

نمایشااااای بسااااایار ساااااطحی و ساااااوء تعبیری كنازانه از بحران هم وجود دارد. 
های انباشاااته كه ما را مدهوش و افسااارده و های زندگی ماّدی و ناكامیبحران

دن مها و برآشدن ساختارهای قدرت زیر آوار تلخیشرایط را برای بیشتر پنهان
كند. اینجا بحران به معنای ها، فراهم میها و قهرمانمشاااااایها و خطحلراه

                                                                                                                   
( یا )نشاار 5985. این مقاله، جداگانه در كتاآ فردایی دیگر مرتضاای آوینی هم منتشاار شااده اساات )ساااقی:1

 (5911واحه:
مْ  وَ  .2 َونَّ   ی َلَنْبل  وعِ  وَ  اْلَخْوِف  ِمنَ  ءٍ ِبشااَ ْموالِ  ِمنَ  َنْقٍم  وَ  اْلج  ِ   وَ  اأْلَ ْنف  َمراِت  وَ  اأْلَ رِ  وَ  الثَّ اِبر  َبشااِّ  511 نَ یالصااَّ
ذ مْ  ِإیا نَ یالَّ صاایَبة   َأصاااَبْته  وا م  ا قال  ِ  ِإنَّ ا وَ  هلِلَّ وَن  ِإَلیهِ  ِإنَّ ولِئکَ  516راِجع  َلوات   َعَلیِهمْ  أ  ِهمْ  ِمنْ  صااَ  وَ  َرْحَمة   وَ  َربِّ

ولِئکَ  م   أ  وَن  ه  ْهَتد  ابتال حقیقتی تكوینی اساات، اما بشااارت باد بر صااابران بر بال كه بواسااطه بقره ) 519اْلم 
اند، مگر ارسال رسل و این برخورد، تحّول توحیدی می یابند و خداوند بر آنان درود فرستاده و هدایت یافته

 خلقت آدم؛  ایتی جز این هدایت داشت؟(.



۱0۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ها از نظم تراپی؛ درمانی برای واماندهشود و شوكفهمیده می ت انه )=شوك(

به « دكترین شااااوك»نوآمی كالین در  جهانی نئولیبرال خوانده شااااده اساااات.
نمایانده اسااات. بحران نیكی كاربرد این روش را برای بساااط نظام حاكم دیده و 

، مواجهه نخست ؛در تقریر نخست، نهیلیستی است و در تقریر دوم نئولیبرال
فّعال و مواجهه دوم منفعل اساااااات. نئولیبرالیزم مواجهه منفعل با بحران را 

طلبد و اگر رنین باشااااااید، هیچ محدودیتی برای نمایش و گزارش و البته می
ندارد. نه و ا ماء بحران هرره بزرگ آفرینش آن )در وهم و واقعّیت(  تر، ت ا

تر، خصااوصااًا به ساارخوشاای روزهای وعده داده شااده پ  از آنت و این عمیق
ی هاارزش ان ار به تنها فّعال، ماجرای نشئگی در اوو بحران است. نیهیلیسم

 زند؛ امادساااات می «تازههای ارزش وضااااع» به که کندنمی کفایت گذشااااته

در واقع، بحران اگر رپاول  .زندمی پا و دساات ان ار در 1فّعال،  یر نیهیلیساام

درون »شااااود، اما اگر را یادآور می« فردا»دهد و پایان می« عادت»به نشااااود، 
نكای « نیتمدّ  شد، با خ  شته  شود و در ظاهر، عالو می«  فلت»و فناورانه پندا

 شود.تكرار می« اكنون»روز از نو، روزی از نوت 
  فرهنگی، و همكارانش مطالعات مكتببخش یهال، تعال  سااوم: اسااتوارت

گیری شاا ل ای دررسااانه فرهنگ و ایدئولوژی نقش از «بحران مهار» کتاآ در
ریجیب پدیده یعنی مساخره امر یك  رد عام عرفبندی مفصال و بریتانیا در ب 

 سااخن بحران، زمانه و زمینه در یژهو ب آن؛ از ناشاای اخالقیهای هراس پذیرش
های سررشمه و مهار را واقعیهای بحران توان،می رگونه كهاین و بود گفته
یا بهتر است به زبان « سازی هژمونیكپلیسی»جا با نمود. آن كتمان را بحران

                                                                                                                   
توان آن را با رنج وجودی و رنج عدمی كه در فّعال برای نهیلیسااااام از یونگر اسااااات. میو  یر . تعبیر فّعال 1

 ادیان بسیار مورد توّجه بوده است، همساز دانست.
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شااااااد. ها زاده و نابود میبحران« تدبیر مّتكی بر تكنولوژی بدن»فوكو بگوییم 
حّرف ازبحث صااارفًا تقلیل و تجزیه بحران بحران  ها نیسااات، بحث خوانشااای م 

به مدد افكار عمومی برای حاكمان جهان مهّیا « تكنولوژی یهن»اساااااات كه 
ترین حوادث و مشااكالت طبیعی و  یرطبیعی و به مدد واقعی نام   كند. بهمی

 كامتوان های شاااناختی و هوشااامند به مخاطب و عملیات روانی، میرهیافت
و  ما از یازده سپتامبرناپذیر ساَلران را شیرین نمود. این تجربه كتمانسرمایه

ها را های رنگی و جنگ ساااوریه اسااات كه رگونه بحراناشااااال عراق و انقالآ
توان مصادره به مطلوآ كرد. كرونا یك بحران جهانی تمام عیار و بزرگترین می
)=پاندومی( صاااااد ساااااال اخیر اسااااات. طبیعی اسااااات كه  گیری جهانیهمه

ه، ولی آنان به زودی اعتماد به های مسّلط هم، به هم ریختقراردادهای رسانه
نف  خود را باز خواهند یافت و برای مصااااااادره بحران به كار خواهند افتاد، 

ای در سااار داشاااته های اجتماعی )بدون این كه فرضااایهطور كه رساااانههمان
و از راه  در مورد ایرانیان روا داشااااااتند 18های اساااااافند باشاااااایم( در هفته

امعه، دلوی برگرفتند، لكن پ  از آن كه همه اعتمادی و ناامیدی در این جبی
اما آیا این نبرد را  ای هم تاییر یافت؛جهان درگیر كرونا شااد، معادَلت رسااانه

 پایانی است؟
 ، هراساات زنده موجود هر ژنتی یهای دسااتورالعمل ی کاملمجموعه ژنوم
  دموجو یافتنگسترش و شدن، رشدساخته برای َلزم اطالعات تمام حاوی ژنوم
  خود حیات به تواندمی که است حیاتی واحد ترینسلول، کورک .است زنده
 از پرسالولی، موجودات همه مانند انساان بدن. دهد ادامه مساتقل صاورت به

از  لولیس تصمیمات اکثر تقریباً . است شده تش یل سلول زیادی بسیار تعداد
  این. اسااات سااالول راهبردیبخش که  شاااودمی گرفته سااالول هساااته ساااوی



۱06  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 اند، عملگرفته قرار هسته درون در کهها کروموزوم طریق از سامانه راهبردی،

صیهای بخش. کندمی ستورات شوند،می نامیده ژن کهها کروموزوم از خا   د
 یک از کور ی ها، واحدهایژن پ ،. فرساااتندمی سااالول کل به را مختلف
 لحظه از. نمایندمی تنظیم و تعیین را ساااالول عمل رد که هسااااتند مجموعه
 سلولی فرآیندهای آن، کلیه مرگ لحظه تا و آن رشد تا سلول یک حیات شروع
  که نیساااات بیهوده پ . پیونددمی وقوع به هاژن کنترل تحت و کمک به
 تعیین را انسااان رفتاری و فیزی ی خصااوصاایات از بساایاری هاژن شااود ادعا
  زمینه در بسااایاریهای ساااؤال رمزگشاااای تواندمی هاآن شاااناخت و کنندمی

در حالی از سوی دیگر،  .1باشد هاانسان میان متفاوت و مشترک خصوصیات

  منابعی 3ملل سااازمان و 2جهانی بهداشاات سااازمان همچون هاییسااازمان که
  هایاند، نگاهداده اختصااااص 51 یدو کو  بیماری درباره پژوهش تساااهیل برای

  بحران شدت از بتواند مگر تا است شده دوخته مصنوعی هوش به بسیاری

له .4ب اهد فاصاااااا نهگذاریانواع  های تحمیلی، نشااااااینیهای اجتماعی و خا

شهروندان و خانواده ستگی  ست و این ها را به اینترنتواب ها دورندان كرده ا
تنهایی و  ،تحّركیدر حالی اساااااات كه نه تنها سااااااالمت جساااااام از رهاورد كم

افساااردگی در خطر اسااات، بلكه ساااالمت یهن و فاهمه بشاااری در حال تاییر 
  مشهورش کتاآ در آمری ایی نویسنده و کار، پژوهشگر جّدی است. نی الس

  اینترنت، نشاااااار تأثیر «کند؟می ره ما ماز با اینترنت: هاعمقکم» نام به

                                                                                                                   
 https://seebmagazine.com ژنتیک. انقالآ :انسان ژنوم مقاله پروژه . برگرفته از مجله پزشكی سیب.1

2. WHO 

3. UN 

4. http://csri.majazi.ir/ 



  ۱07 یو ژنوم افکار عموم برالیشوک نئول کال،ینیکل استیس

 .اسااات کرده بررسااای مختلف زوایای از را دیجیتال خوانیکتاآ و ال ترونیک
، اطالعات اصاالی منبع عنوانبه اینترنت توسااعه روند با که اساات معتقد وی

  کرده پیدا شاادیدی کاهش او هوش یافته، اما افزایش انسااان دانش اگرره
شااااده این روزهای جهان، بهترین فرصاااات برای اساااات. حال و هوای پزشااااكی

های ولوژیبازنمایاندن این فرضاااااایه اساااااات كه نظام قدرت به وساااااایله تكن
ها و رفتارها و شااود و خصاالتشااناختی، روانی و زیسااتی بر ایهان ما ریره می

«  خود»كاود تا بتواند به های هموند را میبافتار شااااااخصاااااایتی جوامع و گروه
 جنگ و انتخابات اطالعات، هک جعلی، نشاااات اخبار جهان در ادامه دهد. ما

  کاراکتر 184 آن در که کنیممی زندگی جهانی در ما». کنیممی زندگی سایبری
 با ما آنالوگ گذشااته امروزه. دهد تاییر را هاهمعادل همه تواندمی یترئتو در

 مجّدد ریزیبرنامه حال در جهان و است شده جایگزین دیجیتال هایواقعّیت

اوری ناپایدار مدرن مصاااااادره ، ررا نتوان بحران را برای بقاء علم و فنّ 1.«اسااااات

 كرد؟

                                                                                                                   
 یایجاراف و سایبری فضای: جهان مجدد ریزیبرنامه»در كتاآ  لوکزامبورگ دانشگاه محّقق بلونت، جی.. پی1

شاراتی مؤسسه سوی كه از «جهانی نظم شرو  منتشر ال ترونیک المللبین روابط انت شد، این موضوع را 
 دهد.می



۱08  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

   
 های اشاره شده در متن: تصاویری از کتات2 نمودار

 فارسی منابع. 2
: مترجم ،یادراک پزش   یشناسنهیر ید ک؛ینیکل شیدای(. پ5981فوکو، م. )

 ونگار.تهران: انتشارات نقش ،یامام ییحی
ها تهران: مرگ سوژه در عصر رسانه یتراژد .انیدیو اکرم حم یمحمد سردار

 ی.انتشارات ساق 
 ،ینگاه پزشاااااااك  یشناس: باستانینیبال ی( تولد پزشك 5911) شلیم فوكو،
 .یماه  نشرتهاران:  ،یاانیفاطماه ول ه:ترجما

احمد به آلجالل ریتحر ، ترجمه محمود هومن ،عبور از خط ونگری ارنساااااات
 تهران، نشر برگ ،«نىیآو  یدوران رنج مرتض  نیآخر »همراه 

بر کتاآ مهار  یاسااااتوارت هال و مهار بحران )خوانشاااا ن؛یحساااا ساااارفراز،
 -صفحه  14) 5شماره  - 5988و زمستان  زییبحران(؛ نامه فرهنگ و ارتباطات پا

 (564تا  505از 



  ۱01 یو ژنوم افکار عموم برالیشوک نئول کال،ینیکل استیس

 رنج در تیخاساااتگاه و  ا یقیتطب یبررسااا ی؛. ندا خوشاااقانیزروان یمجتب
 85- 546 رازیدانشااااگاه شاااا ینید شااااهیفصاااالنامه اند ؛نیبودا و عهد یهاآموزه

 ی.اپیپ 05زمستان،  5914صفحات، 
و از تولد ن ی: خوانشینیبال یبر پزش   یعلوم انسان یابتنا .یمنجم رضایعل
شماره 1، دوره 9فلسفه علم مقاله  یپژوهش-یدو فصلنامه علم .کینیکل  ،59 ،

 .561-591، صفحه 5918بهار و تابستان 
 ی.اسااایسااا یعمل  به مثابه ی  ینیمشااااهده کل ی،دریمقدم ح نی المحسااا

، بهار و 59، شاااماره 9، دوره 1فلسااافه علم مقاله  یپژوهشااا-یدوفصااالنامه علم
 540-89، صفحه 5916تابستان 

ما ره م نترنتیها: ا( کم عمق5919کار )  السین مترجم:  کند؟یبا ماز 
 .اریسپهرام انتشارات ماز  ریام
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ت اجتماعی . کرونا و اعاده11 ت از واقعی   حیثی 

 1محسن صبوریان
( 51کووید بیماری همان ) 1451 کرونا وقتی اّولین مورد رسااااامی ویروس جدید

کرد این موجود در ووهان رین ثبت شاااد، کسااای گمان نمی 1451در دساااامبر 
عالم نوین را مختل کند، طوری که هیچ جنگ  ماه، نظم  نانومتری طی رند 

البته  2ای پیشااتر نتوانسااته بود رنین کند.محیطیفرامّلیتی، یا بحران زیساات
هایی نظیر آنفوَلنزای اسپانیایی، آنفوَلنزای در حدود ی صد سال اخیر بیماری

ت. باا این حاال هاا تن را گرفتاه اسااااااوی، هریاک جاان میلیونآیخوکی و اچ
َلاقل با ابزارهای پایش پزشااااا ی و - هایک از این بیماریسااااارعت رشاااااد هیچ

                                                                                                                   
الم/ گروه الساااّ دانشاااگاه امام صاااادق علیه. هم ار علمی دانشااا ده معارف اساااالمی و فرهنگ و ارتباطات/ 1

  :انامهیرای/ اسالم یگروه علوم اجتماع / دانشگاه تهرانی دانش ده علوم اجتماع  اریاستادفرهنگ و تمدن/ 
saboorian@ut.ac.ir/ 5911ماه تاری  نگارش: هشتم فروردین 

مورد  19915مورد ابتالء به این بیمار و  116446، در جهان 5911فروردین  8در  تا زمان نوشااتن این مقاله .2
که روزانه آمار جهانی  آمارها به نقل از پایگاه زیر اساات مرگ ناشاای از این بیماری ثبت شااده اساات. همه

 https://www.worldometers.info/coronavirus کند:را رصد می 51-کووید

mailto:saboorian@ut.ac.ir/


۱۲۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
قابل مقایساااااه نیسااااات. به عالوه  51کووید با  –اطالعاتی که امروزه وجود دارد

ها و یک از جنگهراساااااای که از این بیماری در عالم فراگیر شااااااده را در هیچ
 ای سراغ نداریم.های فرامنطقهها و بحرانها، حتی جنگبحران

گیر در عالم پزش ی دارد، ره ریزی گذشته از اهمّیتی که این بیماری همه
یان علوم اجتماعی ایران دارد؟ همه ما دانشااااااجو گیری این بیماری ره برای 

های علوم اجتماعی دارد؟ این بیماری ره ش لی تواند در پژوهشاتی میتأثیر 
آورد؟ اشاااا ال تر، ساااابک زندگی را پدید میاز فرهنگ، یا به معنای انضاااامامی

در  تااأثیریهااا و مناااساااااااک مجااازی رااه داری، نظیر برگزاری آیینجاادیااد دین
جامعه و ارزشدین  طبقهای میان های آن دارد؟ ره رابطهها و نگرشداری 

در ایران و کشااااورهای دیگر وجود  هاآناجتماعی مبتال و شااااان  زنده ماندن 
های نوظهور در شاارایط بحران کرونا ساار وکار کساابدارد؟ ره اشاا ال جدیدی از 

 نشااانند؟ آیندهرا به خاک مّذلت می وکارکسااببر خواهند آورد و ره انواعی از 
ره شاااااا لی خواهد بود؟ های عمومی به تعلیم و تربیت و آموزش و آزمون

در  تأثیری، ره هاآنرفتن اختیار یا اجباری شاااااادن افراد و به قرنطینهایزوله
 04هایی که به ماندن زووهای اجتماعی خواهد گذاشااات؟ در خانههنجاریبی

 هاآناند، ره تبعاتی برای زندگی مشااااااترک ساااااااعت کار در هفته عادت کرده
 خواهد داشت؟
های علوم آن موضااااااوعات جّذابی برای پژوهشها، و نظائر این پرسااااااش

یدگاه یژهو باجتماعی و  ندهد با نگر در علوم اجتماعی فراهم میهای آی ند.  ک
ت دارد، مقولاه ی ای خااص در حوزهاین حاال، آنچاه برای این نوشااااااتاه اهمیاّ

های نیرومندی علوم اجتماعی، دوگانه علوم اجتماعی است. در فلسفه فلسفه
این الگوهای های پژوهشاااااای و به یک بیان قلمروهای حوزهوجود دارند که 



  ۱۲۴ یاجتماع تیّاز واقع تیّثیح کرونا و اعاده

 کنند. مقوله ساااختار در مقابل عاملّیت. مقولهها را از ی دیگر جدا میپژوهش
 ساخت در مقابل برساخت. جبرگرایی در قبال اختیارگرایی اجتماعی. مقوله

با ابتالی به این بیماری  رسااااااد، آنچه مواجههبه نظر می جوامع مختلف 
هااا در علوم ظهور از خود نشاااااااان داد، یااک پیروزی مهّم را برای دورکیمینو

از  شااناساایقواعد روش جامعهزده باشااد. هنگامی که دورکیم در اجتماعی رقم
ها د=واقعّیت این پدیده»شااایء یاد کرد، نوشااات:  به مثابهواقعیت اجتماعی 

های عمل و ف ر و احساااااس که در بیرون از فرد از شاااایوه اندعبارتاجتماعیخ 
آن خود را بر فرد  وجود دارند و از قدرت و قوت اجباری برخوردارند و به وساایله

 ر م خواسااااااتهتوانند خود را به افراد، علیها میاین پدیده 1«.کنندتحمیل می
های اجتماعی تحمیل کنند و از این نظر، گویی انسااان در مقابل واقعّیت هاآن

های اجتماعی، نظام پولی اَلراده است. برای مثال، ی ی از این واقعّیتمسلوآ
 تواند در مقابل پول رایج بایستد و از معاملهحاکم است. قطعًا یک انسان می

پایاپای یا فلزات قیمتی برای معامله اساااااتفاده کند، اما به شااااارطی که طرف 
. واقعّیت اجتماعی به این معنی مقابل او هم رنین ر بتی داشااااااته باشااااااد

نیسااات که ی ی دو مورد اساااتثناء در عالم وجود ندارند که توانساااته باشاااند 
ی پایاپای کنند، بل ه به معنی این اسااااات که همان کساااااانی هم که معامله

اند، سااانگینی و دشاااواری این عمل را احسااااس پایاپای زده دسااات به معامله
اند. با این حال اکثریت قریب به اتفاق رفته آن اند و عامدانه به مبارزهکرده

ظام پولی جامعه از همان الگوی رایج واقعّیت اجتماعی تبعیت می کند و ن
 گزیند.رسمی را برای معامالت خود برمی

ریزی اجتماعی، سااارپیچی گذاری و برنامهها، سااایاساااتدر سااااحت تحلیل

                                                                                                                   
 .11محمد کاردان، دانشگاه تهران، ص شناسی، ترجمه علیوش جامعهامیل دورکیم، قواعد ر .1



۱۲۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ندا رد، و مخّل قانون تعداد کمی از کنشااااااگران از واقعیت اجتماعی اهمّیتی 

اجتماعی هم نیست. آنچه مهّم است، وجود همبستگی میان َلاقل دو متاّیر 
اجتماعی اساااات که در سااااطحی از دقت واجد معناداری آماری باشااااد. اگر در 
تشخیم همبستگی درار خطا نشده باشیم )که در برخی موارد تشخیم آن 

نین عام اجتماعی توان از وجود قواهم رندان آساااان نیسااات(، به ساااادگی به
 دفاع کرد.

اند، نظیر شاااااامول اجتماعی تردید کردهکسااااااانی که در وجود قوانین جهان
ها، یا پدیدارشااااناسااااان اجتماعی، به حق بر ساااااحت یهنی و فردّیت نوکانتی

ت از حیثیّ  صاارفًا برای اعاده تأکیداند. منتها این کرده تأکیدکنشااگر اجتماعی 
 های روشآن طور که در کتاآ –الظاهر علیانساااانی اوسااات و  ساااوژه و اراده
هااای خرد و فقط بااه کااار تحلیاال -خوانیم ویژه از نوع کیفی( میتحقیق )ب

آید. نگاری میهای پدیدارشاااناسااای و قومپژوهی، یا پژوهششاااخصااای، روایت
ها را ندارم و مانند هر اهمّیت جلوه دادن این پژوهشوجه قصااااد بی هیچبه 

های کّمی و کیفی در عی از اهمّیت هر دو بعد روشدانشااااااجوی علوم اجتما
های بر پژوهش تأکیدداشت که  توّجهعلوم اجتماعی آگاهم. با این حال باید 

 وجود قوانین عام اجتماعی درار توّهم کند. محور نباید ما را دربارهسوژه
تر نسااابت میان واقعّیت اجتماعی دورکیمی و اوضااااع اگر بخواهم صاااریح

سه  کنونی جهان سرخط خبرهای  ست نگاهی به  ضیح دهم، فقط کافی ا را تو
میالدی داشاااته باشااایم. در تمامی نقاط جهان، اقالم  1414ماه ابتدایی ساااال 

کننده و ال ل طّبی و دساااات ش های ضاااادعفونیبهداشااااتی نظیر ماسااااک، ژل
نایاآ شااد. قیمت برخی از این اقالم حتی در کشااورهایی که یک مورد رساامی 

های نداشااااااتند هم رندبرابر شااااااد. هجوم به فروشااااااگاه 51وید کو ابتالی به 



  ۱۲3 یاجتماع تیّاز واقع تیّثیح کرونا و اعاده

ای در کشااااورهای اروپایی و امری ای شاااامالی و جاروکردن اقالمی نظیر زنجیره
سروها، ماکارونی و دستمال توالت  که ویدئوهای آن دست به دست در  –کن

ها کشااور بدل به قاعده ای بود که در دهتجربه –گردد های اجتماعی میشااب ه
تلفاتی بگیرد برخی از کشورها را به طول  کهاینهراس این بیماری بدون  شد.

مورد تأیید شااااده بیماری و بدون  189کشاااااند. نیوزیلند با  1کامل به قرنطینه
 5.9( به طول کامل تعطیل شااااااد. هند 11فروردین  9مارس ) 16تلفات، از روز 
مورد مرگ از این بیماری  14مورد تأیید شده و  919 در حالی کهمیلیارد نفری، 
 کامل کشور کرد. مارس اقدام به قرنطینه 16داشته هم از 

واقعیت اجتماعی بر  گر فشار فزایندههای خبری جهان، نشانتمامی سرخط
ترین، ساااو و دولتمردان از ساااوی دیگر اسااات. شاااادترین، اخالقیجامعه از یک

ترین کشااااااورهااای  ربی هم کااه در همااه یااا اکثر مناادترین، قااانونتخلفکم
ی انساااااانی برترند، در آزمون واقعّیت اجتماعی مردود های توساااااعهشااااااخم

ی ظهورات این بالی جدید شاااااادند. البته این به معنای آن نیساااااات که همه
های امیدآفرین های اخالقی و پویشجهانی، منفی و منحط بوده است. حرکت

ام رخ داد. بسیاری از پرستاران، پزش ان و به طور و حمایتی بسیاری در این ای
کّلی کادر درمانی و بیمارستانی در نقاط مختلف جهان، و از جمله ایران، در این 

این موارد، واقعّیت  آفرینی کردند. اما گذشته از همهابتال درخشیدند و ارزش
ت و قهرآمیزی خود، بااه بهترین شاااااا لی در اک ت، جبریااّ ثر اجتماااعی، در کلیااّ

 جوامع لم  شد.
این اتفاقات تأییدی بود بر قانونمندی بساااایاری از وقایع اجتماعی )اعم از 

شناسی اجتماعی(. در سویه  بار، قوانینی نظیرمنفی و تأسف اقتصادی و روان

                                                                                                                   
1. lockdown 



۱۲6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ترس اجتمااعی )از کمبود و در نتیجاه هجوم برای خریاد و انباار کردن(؛ حاّب 

یه ثبت و امیدآفرین، قوانینی نظیر م نف ؛ ترس از مرگ )هابزی(. در سااااااو
افزایش انسااااااجام، همبسااااااتگی و همیاری اجتماعی در مواجهه با تهدیدات، 

 تاییرات سبک زندگی، بازآفرینی مناسک دینی و نظائر آن.
از منظر الهی، ساااارشاااات انسااااانی دو بعد عالی و دانی دارد. یک بعد رو به 

به تعالی  عد رو  یک ب به زمین.  عد دیگر رو  مان و ب به آساااااا عد دیگر رو  و ب
رفت و رسااااابیدن به زمین. متناظر با هر دو بعد وجود انساااااانی، قوانین پ 

جدیدی را در عالم سااایاسااات  شاااوند. اگر ماکیاولی جزیرهاجتماعی معنادار می
کشاااف کرد که ناظر به بعد دانی و حیوانی انساااان اسااات، پیش از او ح مای 

رده ک تأکیدو به آسمان انسان یونان و عالم اسالم و مسیحی بر بعد عالی و ر
ست که  1بودند. سان ا ساحات قوانین خاص خود را دارد و این ان هر دوی این 

تا  2شود.دو کشیده میبه انتخاآ خود به ی ی از این دو ساحت و قوانین آن
ا شااود. منتهاینجا انتخاآ و اختیار کنشااگر اجتماعی به رساامّیت شااناخته می

های اخالقی افراد است که در یک سطح انتخاآ شها و گرایها، ارزشاندیشه
کننده اسااات، اما کند. به این معنا هررند کنشاااگر، انتخاآرا تعیین می هاآن

ها راهنمای عمل و هایی بسااااته اساااات که آن ارزشپیشاااااپیش دل به ارزش
 انتخاآ او هستند.

کرده  تارگیری که به نام کرونا عالم بشری را گرفرسد که بحران عالمبه نظر می
است، هر دو بعد عالی و دانی او را به واکنش واداشته است. بعد دانی او در 

های ملموس اجتماعی، نظیر احت ار مایحتاو مردم، هجوم برای قالب واقعیت
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وَرَها َفَأْلَهَمَها 2. ج   اش را به آن الهام کرد.(، سپ  پلیدکاری و پرهیزکاری8َوَتْقَواَها )شم ،  ف 



  ۱۲7 یاجتماع تیّاز واقع تیّثیح کرونا و اعاده

خرید و رواو بازارهای ثانویه و سااااایاه برای فروش لوازم ضاااااروری بهداشاااااتی 
هآن، مورد بااایااد بیش از بعااد دانی  کااهآناسااااااات. امااا بعااد عااالی  مااا  توجااّ

پردازی، تبلیغ و تقویت قرار دانشااجویان علوم اجتماعی و در دسااتور کار نظریه
دیده، المنفعه )نظیر کمک به مشااااااا ل آساااااایبهای عامگیرد، اهمّیت کنش
های صااااحرایی و اندازی بیمارسااااتانبضاااااعت، کمک به راهکمک به اقشااااار کم
هدای کمک ّقت، ا ظائر آن(مو هداشااااااتی و ن نه، حرکتهای ب یا ثارگرا  های ای

جهادی )نظیر حرکت طاّلآ قم و شااهرهای دیگر برای کمک به امور بهداشااتی 
ها و مراکز درمانی، ضاااااادعفونی کردن اماکن عمومی، تجهیز در بیمارسااااااتان
ید محتوای اموات( و پویش مانیم و تول نه ب خا های مجازی )نظیر پویش در 

های مجازی به منظور ترک عادتگساااترده در این حوزه توساااط فّعاَلن فضاااای 
هایی نظیر آن است. اگر ی ی از اهداف علوم اجتماعی موجد بیماری( و حرکت

خودشاااناسااای  –یک علم هنجاری و نه صااارفًا توصااایفی  به مثابه –اجتماعی 
تر شااادن جامعه باشاااد، اینجا همان انساااان و بازتعریف انساااان برای انساااانی

های اجتماعی عالی اعاده از واقعیتای اساااااات که علوم اجتماعی باید نقطه
 حیثیت کند.

 





 

 یاریاخت نهیقرنط یناکام و تی  هو  مسئله. 11

 1یمانید سلمحمّ 
  انر یا در که اعتقادم نیا بر مصراَ  که کنم اشاره ن ته نیا به زیر هر از شیپ

 توسعه یره کشورها ،ایدن نقاط ریسا با سهیمقا در) مردم از یشتریب درصد
. اما کنندیم تیّ تبع دولت یرسم یهاهیّ توص ازو ره در حال توسعه(  افتهی

 نَلمسئو  هیّ توصال هستم که ررا ؤس نیبه دنبال پاس  به ا ادداشتی نیدر ا
 عدم و هاابانیخ در مردم حضااور مانع رندانها خانه در مردم حضااور بر یمبن

  یاریاخت نهیقرنط مسئله که است آن متن نیا یعا. و مدّ شودینم مسافرت
(  هافتی توسعه یکشورها خصوصب و) کشورها از یاریبس در بل ه ،رانیا در نه

 ساائوال به پاساا . بود نخواهد قموفّ  یادیز  حدود تا دولت اجبار و قهر بدون
  یفضااااا در کنندهسااااتیز  انسااااان یزندگ  ساااابک مقوله به منظر کی از فوق
 .گرددیبرم مدارهیسرما
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۱۱0  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 در را فرد تیّ نأ ش ما، جامعه یادیز  حدود تا و مدرن جامعه بر حاکم یفضا
در  ،ترساده انی. به بکندیم میبودن ترس کنندهمصرف و یکنندگ مصرف قالب
  انسااااان تیّ هو  از نفکیَل یجزئ  یکنندگ مصاااارف ،نیکنو  مدارهیساااارما یایدن

  روزمره اقالم هیّ ته در ره و باشد لوک  و برند یکاَلها در مصرف ره) .است
  محصااور و سااازدیم را ما تیّ هو  ،یکنندگ مصاارف نأشاا که یآنجائ  از(. یزندگ 
  یاریاخت نهیقرنط عمالً  دهد؛ینم را تیّ هو  نیا بروز اجازه عمالً  خانه در شاادن
شد محصور خانه در فرد یوقت . ستین مم ن   لاوّ  اتفاق افتدیم اتفاق دو ،با
ا  تواندینم کهاین   اندتوینم کهاین دوم و باشاادکننده تقاضااا و کاَل یمتقاضا

  به را( خود کنونی یره تقاضااا و ینیشاایپ یتقاضااا ره) را خود کردن تقاضااا
  بمناساا ینینشااخانه یبرا یزندگ  یفضااا ،بافت نیا. در اندیبنما جامعه افراد
 لذا و رمیبگ فاصااله تیّ هو  نیا از که اساات قرار ،من ینینشااخانه با. سااتین

  منزلت کی به مثابه ایمصااارف  نی. در جامعه امروز اسااات آزاردهنده اریبسااا
: 5981 یمهر) شودیم لیتبد متظاهرانه رفتار کی به ای کندیم بروز یاجتماع 
 سطح در تظاهر از ممانعت ای و یاجتماع  منزلت نیا از نظرکردنصرف و( 596

 .دشوار است یامر اجتماع
 بارتع به و حیتفر  یتقاضا به یکنون انسان یکنندگ مصرف تیّ هو  از یجزئ 

 در .گرددیم بر حاتیتفر  صااانعت از اساااتفاده با فرا ت اوقات پرکردن ،گرید
  استفاده ،یح یتفر  یسفرها زانیم یترازو و اسیمق با فرد هر یمصرف  جامعه

و از  شاااودیم یابیارز  ...و  یح یدر مراکز تفر  حضاااور ال،یو  داشاااتن ها،هتل از
 از اساااتفاده و حیتفر  مدرن، یفضاااا نیا در ما ییهنرو اسااااساااًا سااااختار نیا

 . اساااساااً کندیم هیتوج شاامرده، دارتیاولو  و مطلوآ را صاانعت نیا یکاَلها
  کنندیم تالش افراد و اسااتهر فرد  یو ثابت در زندگ  یجزء جدانشاادن تیّ هو 



  ۱۱۲ یاریاخت نهیقرنط یو ناکام تیّمسئله هو

 یزندگ  جوهره از یجزئ  حیتفر  ی. وقت رندینگ فاصااااله خود یت یّ هو  مقوَلت از
 زا گرفتن فاصله ماست؛ یکنندگ فمصر  بارز ینمودها از ی  ی و یامروز انسان

  نهیقرنط هم باز منظر نیا از لذا و دشااااوار اساااات یامر حاتیتفر  صاااانعت
 .بود نخواهد موفق یاریاخت
 در تیّ هو  مساااااائله تیّ اهم که گرید ن ته کی به توّجه انیم نیا در
  انیپا روز دو. در سااتین لطف از یخال  دهدیم نشااان را کرونا بحران تیر یمد
. میبود تهران از یادیز  نسبت به تیّ جمع خروو شاهد( اسفند 11 و 18) سال
 قابل طیشاارا نیا در مسااافرت ییررا الؤساا به پاساا  در یمتعدد یهاپاساا 
 یزندگ  و تیّ هو  مقوله هات،یتوج نیا یاصاال  یهارگه از ی  ی که اساات طرو
 ،اساات کمرنگ یگ یهمسااا مقوله تهران در. اساات تهران در شااده ییزداتیّ هو 
 که یفرهنگ ( کانت  = ) بافت و دارد یمتفاوت  یفرهنگ  خاساتگاه افراد هعمد
ه . بکندیم فرق تهران بافت با هسااتند آن به قمتعلّ  ای اندشااده بزرگ آن در

  یافراد شااااااهد تهران،گذشاااااته به  یهاگساااااترده در دهه یهاتبع مهاجرت
 از و کنندینم احساس خود در تهران به یدارشهیر  و قیعم قتعلّ  که میهست
.  دارند دشانتولّ  محلّ  شهرستان در یت یّ هو  یهاجذبه از یامجموعه گرید طرف
  و خطرپذیری حاضاااارند افراد ،دارد وجود یت یّ هو  جذبه نیا یوقت  من نظر به

  را یت یّ هو  مقوله نیا یول  ،رندیبپذ خود یبرا را شاادنءمبتال و یماریب احتمال
رندان  یت یّ هو  یهامقاومت در مقابل مقوله اساااساااً . باشااند داشااته کماکان

 جزء کهنیا مگر، ساااااتیمعنا ندارد و در صاااااورت معناداربودن رندان مم ن ن
. دهااد رییتا عماال یبرا را فرد یهاااتیاااولو  ،یت یّ هو  یهااامقولااه از یگرید
تعارض با  ایبودن در تضاااااااد یرانیاگر کنش ما در پاساااااا  به ا ،مثال عنوانبه

  بودنیرانیا) کی کدام رد،یکنش ما در پاساا  به اهل فالن شااهر بودن قرار بگ



۱۱۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 یال ؤسااا ،ؤالسااا نیا) م؟یدهیم قرار کنش یمبنا را( نبودفالن شاااهراهل  ای

 (.میاکرده مشاهده را آن به یمتفاوت  یهاپاس  اتکرّ  به که است
س گروه به دیبا جا نیا در شاره زین کشور مردم از یبزرگ  اریب  هب که میکن ا
 در و داده رییتا را خود حاتیترج و هاتیّ اولو  ران،یا به قتعلّ  احساااس لیدل

 ما، کشااااور مردم عمده بخش یبودن برایرانیا تیّ . در واقع هو اندمانده خانه
 و خانه از خروو عدم آن و داشاااات یپ در را بحران به یعیطب واکنش کی

  د،یدوبازدید ،یرانیکه از منظر فرهنگ ا می. دقت دار بود مساااافرت از انصاااراف
  تیّ هو  که یوقت  یول ، دارد ییواَل گاهینوروز جا امیقوا در ا دیو تجد مسااافرت

  یل یخ یراحت  به کرد، طلب را هافهلّ ؤم نیاز ا تموقّ  یپوشاارشاام بودنیرانیا
 .کردند اجابت را درخواست نیا مردم از یمیعظ

 اگر که تساا ن ته نیا به اشااره متن نیا یاصال  هدف که کنمیم تأکید
  بحران کنترل در یآت  مشاااابه یهاتیّ وضاااع و تیّ وضاااع نیا در که میبخواه
 دی. بامیباشااا داشاااته تیّ هو  مقوله به یتریجدّ  توّجه دیبا میکن لمع موفق

  مردم خروو عدم مثل ییهاطرو تیّ موفق یبرا تیّ هو  و ترس مقوله دو نیب
 .میکن برقرار مشخم وندیپ و توازن کی خانه از

 صااانمتخصااّ  از یبخشاا و مردم نیب در عیشااا یل یخ لیتحل کی ساافانهأمت
  مردم است، نترسانده یکاف  اندازه به را مردم گذاراستیس رون که دارد وجود
.  رندآویمروی  رضروری  مسافرت ای دیخر  به مثالً  و دنشو یم خارو هاخانه از
  تهاسسال ما دیباش داشته تدقّ است.  نادرستی لیتحل قاً یعم لیتحل نیا

 که میکنیم مشاهده هم هرسال و میترسانیم یسور رهارشنبه از را مردم
 از شیب و( نفر 54 از شیب هاساااال از یبعضااا  در) کشاااته نفر نیرند حداقل
س درار نفر صدها س و ونیز یتلو . شوندیم یجسم بیآ  درها رسانه از یاریب



  ۱۱۴ یاریاخت نهیقرنط یو ناکام تیّمسئله هو

 و یدگ یدبیآساااا از کنندهمنقلب و خشاااان ریتصاااااو  یسااااوررهارشاااانبه روز
  نیا میکنیم مشاااهده آنچه اما ،کنندیم پخش دگانیدحادثه یهایسااوختگ 
  کشااورمان به و شااودیم ت رار سااال هر یسااوررهارشاانبه اتفاقات که اساات
  که یافراد از یاریبس دارم نانیاطم ،یبه تجربه شخص  ء ا. با اتّ زندیم بیآس
 با درونشااان در شااوندیم یسااوررهارشاانبه مراساامات زیآممخاطره یفضااا وارد
شا یجدّ  ترس کی به  دیبا یسوررهارشنبه که گفت بتوان دیروبرو هستند. 

 ولو را مردم از یبزرگ  یهاگروه تیّ هو  از یبخش که یهنجار و نییآ کی مثابه
 عدم لیتحل یکه برا یپاساااخ . هر شاااود لیتحل ،ساااازدیم نادرسااات و کایآ
  یساااوررهارشااانبه مراسااامات یبرا مردم خروو از ممانعت بودنزیآمتیّ موفق
 تدقّ . اساااات اثرگذار و درساااات هم کرونا یبرا لیتحل همان م،یکنیم ارائه

 و ترسااانده را افراد از یادیز  تعداد آن به ابتال از ترس و کرونا دیباشاا داشااته
  یهاکمحرّ  کهنیا لیدل به اما ،اندشااده توّجهم را خطرپذیری وجود افراد، نیا
  رهی  و اجتماعات و عاتتجمّ  در حضاور د،یخر  به رفتن مساافرت، یبرا یگرید

 .شودیم دشوار اریبس ینینشخانه دارد، وجود
 کنندیم اعالم مدام ما یرساام ینهادها و مایصااداوساا میکنیم مشاااهده 
  یینمااهیساا با معاند یهاشااب ه هم طرف آن از و دینشااو  خارو خانه از که

 و یگذاراساااتیسااا نظام توان عدم و رانیا در کرونا مورد در که یزیآما راق
  نیا. کنندیم عمل ترس یالقا جهت همان در دهندیم انجام کشور بهداشت

ن مم  حدّ  تیاثرگذار خواهد بود که ترساندن را به نها یتنها زمان ،ترس یالقا
  یروان سااالمت یبرا حداقل) سااتیبه صااالو ن یکار نیرن و اساااساااً  دیبرسااان
  که نبود کشور اشاال مثالً  ای صدام از ترس نه جنگ دوران در(. جامعه عموم
  توانساااات یت یّ هو  یهابل ه مقوله ،کرد جنگ دانیم روانه را مختلف اقشااااار



۱۱۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 طی. در شاااراب شااااند جنگ نیادیم به و کرده  پاررهی را مردم از عمده بخش
 همه یجد عزم سازنهیزم تواندیم یت یّ هو  یهامقوله درباره تمرکز ز،ین یکنون

در  یاز افراد کادر درمان یاری. بسااااااشااااااود کرونا با مبارزه در مردم اقشااااااار
 همه ،یت یّ هو  مقوله بودنالفعّ  لیساااااراسااااار کشاااااور به دل یهامارساااااتانیب

 یعنی ،خود هیسااارما نیتر مهم از و کردند روبرو رالش با را یمادّ  یهالیتحل
 گذشتند. رانینام ا یاعتال یجانشان برا

 



 

گذاری . دروازه هفتم: مطلبی در بات سیاست12
 فرهنگی حوزه بهداشت

 1دهادی همایونمحمّ 
بودیم گاهی رنان به یک قصااااااه دل آید کودک که شااااااک خاطرتان میبی
بسااتیم که دوساات داشااتیم بارها و بارها آن را بشاانویم و در این مساایر می

که بودم، تر از اینشاااااادیم. من هم کودککردیم و خسااااااته نمیخسااااااته می
ام خدابیامرز برایم تعریف ای دل بساااته بودم که عمهاینچنین بودم. به قصاااه

خواسااتم که از نو آ از ید مصااّرانه از او میرسااکرد و هرگاه که به انتها میمی
کرد تا برای کند. او هم صاااابورانه و مهربانانه آنقدر آن قصااااه را برایم ت رار می

ای به نام نم ی، دختری که در یک قصاار امروز بر جانم نشااسااته باشااد؛ قصااه
 کرد.بزرگ با هفت در و دروازه خدمت می

ی مأمور بود هر شب هر هفت در این میان  ولی وارد شهر شده بود و نم  
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۱۱6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
در را مح م ببندد تا  ول وارد نشااود. از قضااا یک شااب فراموش کرد و یک در 
قصااار را باز گذاشااات و  ول وارد شاااده و طلب  ذا و جای خواآ کرد، و شااااید 

توانساااااات  یرت گفتند، و البته میها نمیریزهای دیگری که برای ما بچه
زد دید، مدام فریاد مینم ی را مّقصر می ترها را برانگیزد. صاحب قصر کهبزرگ
گفت: نم یت آی نم یت گیسااتو ببّرن نم یت شااش در رو بسااتی نم ی، یه و می

 در رو نبستی نم ی؟
ست سیا اوری را علم و فنّ  ،دفاع ،هنر ،اقتصاد ،نم ی امروز ما اگر شش در 

پیشاااینی به نام اعتقادات و  بر  ول اسااات بار بساااته باشاااد، در مح م بساااته
هایی که همیشااااااه با پسااااااوند مّطهر باورهای دینی را بر  ول گشااااااود. حرم

ترین تصاااویری که از این بقاع مقّدس به یهنمان شاااان، و مهمشاااناختیممی
کرد شفای بیماران بود، حتی پ  از ضدعفونی شدن، باز هم احتیاطًا تبادر می

های یحبر مؤمنان و زائران بساااااته شااااادند تا مبادا کسااااای را بیمار کنند. ضااااار 
شااان، به ی باره در دامن دانسااتیممقّدساای که بساایار فراتر از روآ و فلز می

گذاری فرهنگی حوزه بهداشاات فرو ریختندت اعتقادی را که سااالیان ساایاساات
ساااال بر سااار آن با وهابّیت جنگیده و شاااهید داده بودیم، در عرصاااه آزمونی 

 اجتماعی، به ی باره از دست دادیم.
ماه رجب به زیارت حضاارت عبدالعظیم رفتم، دیدم بر امروز صاابح وقتی در 

در آن نوشته شده: ادخلوها بسالم آمنین. مؤمنانه اعتماد کردم و وارد شدم، 
ماه رجب  به تعبیر دعای همین  ماتی که  یات و مقا با تلخی دیدم آ ما  َل »ا

، تعطیل شده و بر سر مسیر ورود به روضه مقّدسه «تعطیل لها فی کل م ان
اند. حتی اگر معتقد نباشااااایم که طبیعت و ازجمله مانع گذاشاااااته محترمانه

ویروس منحوس کرونایش سایه و آراسته خود ما است، که اینچنین است و 



  ۱۱7حوزه بهداشت  یفرهنگ یگذاراستیدر باب س یدروازه هفتم: مطلب

سایه ما است» سایه اوییم و جهان  سّخر بودن طبیعت برای «ما  ، َلاقل به م
اعتقاد داریم. طبیعت و منافع و مضاااااااّرش را ما و اعتقاداتمان و  کهناانساااااا
مرکز شفا ببینیم، همین  به مثابهمقّدس را سازیم. اگر ضریح مل ردمان میع
منشااأ انتقال ویروس، همان. آیا فرصااتی بهتر از این  به مثابهشااود، و اگر می
خواساااتیم که این درس را یاد بگیریم و یک قدم جلوتر برویم؟ ره کردیم می

ر ها ددی که قرنگذاری فرهنگی و ره ن ردیم با اعتقابا این فرصاات ساایاساات
 جان مردم رسوخ داده بودیم؟

گذاری پیشااارفت را در جمهوری اساااالمی از بقیه الگوهای آنچه سااایاسااات
کند، جمع میان دنیا و آخرت، و میان بهداشاااات و زیارت توسااااعه متمایز می

اساااااات. اگر دیدیم ناراریم برای ی ی دیگری را کنار بگذاریم، بدانیم که خطا 
گذاری حوزه ایم. این جا اساات که ساایاسااتن دور شاادهو از بهشاات تمدّ  رفته

کم پیوساااات در بحران باید امری فرهنگی دید و یا دساااات یژهو ببهداشاااات را؛ 
فرهنگی آن را نیز مّد نظر قرار داد. هیچ به دوران پ  از کرونا و تبیین دوباره 

های واقعًا مقّدس و ایم؟ رگونه دوباره نام این م انمفهوم زیارت اندیشاایده
ایم، حرم در سااراساار جهان اسااالم شااهید داده هاآنآساامانی را که برای حف  

رندی پیش تجربه هرساااااااله زیارت  مّطهر بگذاریم؟ به مردمی که تا همین
 اند، ره بگوییم؟موّفق اربعین را در فضایی به ظاهر  یربهداشتی داشته

دار فقه ح ومتی ما فریاد برآرند و عمامه بر زمین آیا جا ندارد بزرگان داعیه
زنند؟ امام جمعه بزرگوار و عزیزی که بساایار برای ما محترم اساات و خود را در 

ّلد پ نه مق ید مزشاااااا ان میاین زمی با ند،  ّجهدا قه  تو قه فردی و ف فاوت ف ت
شما  شد. موضوع فقه فردی اعمال شخصی من و  ح ومتی در این خصوص با

های ح ومت و م ّلف اسااااات و موضاااااوع فقه ح ومتی سااااایاسااااات به مثابه



۱۱8  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
شود. مگر ما نماز شک متوّقف در تشخیم اهل فن نمیداری، که بیح ومت

و حتی هنگامی که صاااااادام تهدید جّدی به  جمعه را در دوران دفاع مقّدس
بمباران آن کرده بود تعطیل کردیم؟ نه به این معنی که به خیر گذاشااات، نه، 

به اش را ن، که خداوند امام جمعهشهید هم دادیم، در همین نماز جمعه تهرا
 مان حف  کند. بحث ترجیح و مرجحات است.تنها سرمایه واقعی مثابه
های مجاهدانه جامعه نای ناسااپاساای از تالششااک این هشاادار به معبی

شااامار مردم، پ  از پزشااا ی عزیزمان نیسااات، که امروز در ضااامن ساااپاه بی
شان رسیده و الحق که نشانان و ... نوبت جانبازی و سرافرازینظامیان و آتش

اند. گفتگو از امری  یرپزشاا ی اساات که از بوته آزمایش سااربلند بیرون آمده
ن چه دساااااات  یرشااااااده اساااااات. متّولی این امر در این هراس و فت بازی ه، 

ها است اعتقاداتمان را گذاران فرهنگی و علمای دین هستند که سالسیاست
 ایم.از آنان گرفته

سمان متصل به دنیا هم بیگانه سند اگر با زبان آ ای مبارزه با کرونایم، به 
آساااامان  ده ازقبله آمال برخی بنگریم که با زبان دنیایی بری به مثابهانگلی  
رساااد محدود شاااود، ررا اجتماعات عمومی نیز بعید به نظر می»گوید: ره می

رشااااامگیر اجتماعات بزرگ بر انتقال ویروس  تأثیرکه شاااااواهد اندکی دال بر 
شلوغ شاخصی مهّم هستند برای نرمالآنفلوانزا وجود دارد. م ان بودن و های 

ها . این م ان«کمک کنند توانند به حف  روحیه عمومی در مدت فراگیریمی
برای مردم شاایعه و مساالمان، عالوه بر این، میراثی بزرگ از واقعّیت را آن هم 

 در اّیام رجب به همراه دارند.



 

تها به حرم یل یتعط استی. نقد س13 کرونا و  عل 
 اصتح آن یبرا یشنهادیپ

 1یخان میابراه
 مینک یریگمیکرونا تصم یماریدر قبال ب یو نه احساس یعقالن دیما با کهاین
اگر عقل ح م کند که  مساالماً اساات و  یم اساات. عقل از حجج الهمساالّ  یامر
 دیبا، نمود یریجلوگ یاز بروز هرگونه ازدحام دیجامعه با یحف  سااااااالمت  یبرا

 نیاسااااات که ا یقت یحق نیو ا ساااااتینگر  یح م اله به مثابه ،به ح م عقل
 یهاهیّ در قبال توصاا یانقالب لیاصاا انیها در برخورد عاقالنه عالمان و حوزو روز

 نیدر قبااال رن یحااال برخورد عقالن نیدر ع .میکنیمشااااااااهااده م یپزشاااااا  
در  یرگذااستیس یو برا ستین یپزش   تیّ تنها منحصر به عقالن ی،ت یّ وضع
 نیصعقال و متخّص  به وسیلهمسئله  یتمام وجوه عقالن دیمسئله با نیقبال ا
مسااائله  نیا یعقالن تیر یو مد تیّ شاااود و مرجع یمختلف بررسااا یهارشاااته
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۱۴0  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .ستین یمنحصر در تخصم پزش  

مبارک اهل  یهاحرم یل یبر تعط یمبن ریاخ میدر مورد تصااااام به طور خاّص 
 مالحظه یمساائله به درساات  یوجوه عقالن یتمام دیشااا رانیدر ا المسااّ العلیهم تیب

 عرض کنم. یاعا َلزم است تا مقدمهمدّ  نیا حیتوض ینشده باشد. برا
 یعنی ،هساااتند ینیها و اعمال جزء شاااعائر داز م ان یاساااالم برخ  نیدر د
 کی تیّ . درسااااات مثل پررم که نماد ملّ ندیآیبه حسااااااآ م نید اتینماد ح

برنامه اجتماع  ،کرونا یماریکه به خاطر ب میجامعه اساااااات. حاَل اگر فرض کن
حف   یراتوان بیم یول  ،شاااود لیاهتزاز پررم تعط یساااربازان برا یصااابحگاه 
 یمور کرد تا با حف  ن ات بهداشاااات أرند نفر ساااارباز را م ینماد ملّ  نیاحترام ا

برنامه به نمادبودن  نیا تیّ اهم رایز  ،همچنان برنامه اهتزاز پررم را اجرا کنند
 نماد است. نیآن و حف  ا

کعباه  ،وجود دارد. باه طور مثاال زین ینیدر مورد شااااااعاائر د قاتیحق نیا
مطلب  نیبه ا اتیخاطر در روا نیاساااات و به هم ینماد اسااااالم نیتر یاصاااال 
باشااد و  یکننده خال از طواف چگاهیخانه خدا ه دیشااده اساات که نبا حیتصاار 

است  یسالمح ومت ا فینباشد از وظا یاکنندهطواف یو زمان طیاگر در شرا
حاکم بر مضااااامون  یکند. منطق عقالن ریطواف خانه خدا اج یرا برا یاکه عده

 است. یاسالم یهاهمان حف  احترام شعائر و نماد تیروا نیا
ست که حرم اهل ب ّس علیهم تیحال روشن ا شعائر اله المال ست و  یاز اعظم  ا

ه که گفت سااتین یشااخصاا  یعبادت مسااتحبّ  کیتنها ناظر به  ،ارتیمساائله ز 
در نزد هر  المالسااّ لیهعاساات. بله، حضاارت امام رضااا  ریام ان پذ زیشااود از راه دور ن
  یشاوند و برایحاضار م دینما توّجه شاانیکه به وجود مبارک ا یادل شا ساته

تنها ارتباط  ارتیاما کارکرد ز  ؛معنا ندارد ی  یو نزد یدور شااااااانیا یاله وجود



  ۱۴۲اصالح آن  یبرا یشنهادیها به علّت کرونا و پحرم یلیتعط استینقد س

شان ن نیمنؤم یشخص  صل ، ستیبا امام  ،یحضور ارتیکارکرد ز  نیتر یبل ه ا
از  ،یامر مساااتحبّ  کیفراتر از  اریاسااات که بسااا یحف  احترام شاااعائر اساااالم

 یپزش   عقلکرونا،  یماریحساآ اگر به خاطر ب نیواجبات است. با ا نیتر مهم
شلو   دیکند که نبایح م م د وجو زین یگرید تیّ شود عقالن جادیا یازدحام و 

کند و روش یجامعه را ح م م کی نیادیشعائر بن یدارد که لزوم احترام دائم
عمل نمود و تنها  یسااات که در صاااورت ام ان به هر دو ح م عقل ا آن یعقالن

 را به ی  ی ،قرار گرفت گری دیهر دو ح م در تعارض با  تیکه رعا یدر شااارائط 
 کرد. لیتعط تر استکه مهم یگریخاطر د

راه  یهر دو ح م عقل  تیرعا یبرا یفعل  طیرسااااااد در شاااااارایحال به نظر م
 یریگمیتصاام نیدر ا یپزشاا   تیّ  لبه عقالن دیوجود داشاات که شااا یاانهیم

ام ان وجود داشااات که با  نیا ،شاااده اسااات. مثالً  انهیراه م نیمانع انتخاآ ا
ر ، دهاآن انیم یکشااا و قرعه ارتیز  یبرا یبوم انیمتقاضااا ینترنت ینام اثبت

 تمام تینفر با رعاسااااااتیتنها ب مثالً  ی،محدود عده کامالً  یبرا یهر بازه زمان
که با قدرت  یفه را فراهم نمود. کارمشاهد مشرّ  ارتیام ان ز  ی،ن ات بهداشت 

 گفته دیاست. شا تیر یو قابل مد یشدن کامالً  ،هاحرم نیا نیخادم یسازمان
 هنیآن هز  یبرا دیدارد و ررا با یت یّ ئر ره اهمنفر زا ستیب یحضور ارتیشود ز 

عبادت  کیمساااائله انجام  ،ارائه شااااد نیاز ا شیمساااائله پ نیکرد. پاساااا  ا
که  است یبل ه مسئله حف  احترام شعائر اسالم ،ستین یمستحبّ  یشخص 

 مشاهد مشرفه در تعارض است. یل یرسد با تعطیبه نظر م
 اما تفاوت ،دارد یفاصاااله اندک فه مشااااهد مشااارّ  یل ینفر زائر با تعطساااتیب
 تیحرم اهل ب میَلزم نبود اعالم کن گریبود که د نیآن ا مهمّ  اریو بس نینماد
را  المالسااّ علیهم تیبه اهل ب نیشااده اساات و احساااسااات عاشااق لیتعط المالسااّ معلیه



۱۴۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .میر کنم دّ 
ه است ک یشناسنظر منوط به نظر مجتهد زمانه نیت و سقم اصحّ  نییتع

نظر شارع در مورد  یبا روش اجتهاد یعالوه بر درک اقتضائات ح م عقل پزش  
  نیو لذا  رض از نوشتن ا دینما یت بررسبه دقّ  زیرا ن ینیلوازم حف  شعائر د

 آن یآن بود و پاساا  قطع یو پاساا  احتمال  همساائل نیتنها ارائه ا ادداشااتی
 هاست.ادداشتی نیخارو از وسع امثال ا

رفتار  دییأوجه درصدد ت چیمتن به ه نیا میَلزم است تذکر ده نیهمچن
 ارتیانجام ز  یفه برامشااارّ  یهاع و شااا ساااتن درآ حرمدر تجمّ  یاهعدّ  یافراط 
و دادن بهانه به دساااات دشاااامنان  ینیآفر کارها خود فتنه گونه نی. اسااااتین

 .است اسالمی رانیاسالم و ا
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 1ونیهما یدهادمحمّ 
 ،داندیم فموّظ  را خود عالم که اسات نیا در امام با عاِلم یهاتفاوت از ی  ی

نظر از توان صاارف معموَلً  ،افتهیبدان دساات  یرا که از لحاظ علم یزیهر آن ر
 جامعه یساااو از رشیپذ عدم صاااورت در تاً ینها و کرده عرضاااه جامعه لتحمّ 
  درک ام ان که یزمان و ندگانیآ یبرا یعلم تالش نیا دوره، آن مردم ای یعلم
دانشاامندان بزرگ در  شااماریب یهایبماند. گرفتار یباق  ،باشااد آمده فراهم آن

  که امام مقابل، در. است بوده آنان توّجهم هیناح نیعمدتًا از هم ، یطول تار 
 زا فراتر اریبس یعلم از شکیب و داشته را مردم یریگدست و تیهدا فهیوظ

 و ن رده عرضه  بارهی به را خود علم همه ،برخوردار است ،متعارف دانشمندان
  میتنظ مخاطبان درک توان و جامعه طیشرا با متناسب را آن تا کندیم تالش
 قولع قدر به تا اندبوده فم لّ  زین نیاجمع همیاهلل علعظام سااالم اءی. انبکند
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۱۴۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
نه تنها به  ،امام امامت که اساات کارسااازِ  نی. با اندیگو  سااخن آنان با مردم
دسااااات  ،آرام ندیفرآ کیدر  که زند،یجامعه مؤمنان دامن نم انیدر م یبحران

 .بردیم زیآنان را گرفته و قدم به قدم باَلتر ن
 سر پشت در را خود مسائل، طرو در امام که ستین یمعن بدان نیا البته

را  یدیبار موضااااااوع جد نینخساااااات یقرار داده و منتظر بماند تا آنان برا تامّ 
ا رو ر  ِش یهدف بلند پ ،سو کیاز  ،. امامکند یریگیپو سپ  او  ندیمطرو نما

 در را دو نیا ساااپ  و را مخاطب جامعه تیّ ظرف ،گرید ییو از ساااو  ندیبیم
  جلوبردن به یبرا را یدیجد موضاااوع تاً ینها و داده قرار دیجد طیشااارا معرض
نوع از امامت را در  نی. اکندیم مطرو متناساااب ییهاگام در تامّ  و جامعه
  ینیره در دوره حضرت امام خم ،دو امام بزرگوار رهیو س یانقالآ اسالم  یتار 
از  ی. طرو مباحث بلند عرفانمیاشاهد بوده ،وضوو به حاضر دوره در ره و( ره)

 پ  نیآ از  یهاسال در مردم یبرا و یعموم منبر در( رهحضرت امام ) یسو
 .است گرفته صورت کارسازِ  نیو پ  از آن با هم ی،اسالم انقالآ یروزیپ از

 نیبارها شاهد طرو رن زین ،العالیمّد ظّلهی اخامنه امام حضرت یرهبر دوران در
  م،یابوده شاااااانیا یاز ساااااو یابرندهشیراهگشاااااا و پ میموضاااااوعات و مفاه

  یرانیا یاسااالم یالگو ،یفرهنگ  یمهندساا ،یفرهنگ  تهاجم لیقب از یمیمفاه
 زیسال ن ی. طرو شعارهایمقاومت  اقتصاد و ،یاسالم یانسان علوم شرفت،یپ

  تیّ وضااااع به توّجهبا  شااااانیاساااات که ا نییقابل تب  ردیرو  نیعمدتًا با هم
 شیپ قیطر  نیرا از ا یافق بلندتر ،مخاطبان تیّ ظرف نیهمچن و یملّ  و یجهان
 تیکه بنا دارند جهت و سااارعت حرکت خود را با وَل ندیگشاااایم یکساااان یرو
 کنند. میتنظ
 مجموعه با مواجهه از پ  و یاسااااااالم انقالآ دوم گام در که نکیا



  ۱۴3 طانیکرونا و حزب ش روسیو

 دیبه نام کرونا وارد سال جد یبا موضوع  ،گذشته سال در ابتالئات از یافشرده
  به مبعث بزرگ دیع روز در شیخو  سااال آ از یسااخنران در شااانیا م،یاشااده
ضوع  شاره یمو شتند ا  زا یبخش در شانی. ادینمایم توّجه قابل نظر به که دا

در  گری دیآنان با  یان  و جن و هم ار نیاطیبه موضاااوع شااا ،ساااخنان نیا
 تیّ مختصاااار پرداخته و با کشاااااندن آن به وضااااع یبه شاااا ل  اءیمقابله با انب

شاره  ،کشورها از یاریبس یاطالعات  هایسازمان یو دشمن یاسالم یجمهور ا
 .داشتند یاسالم انقالآ انیجر  و یجهان جامعه یکنون تیّ وضع به یدارامعن

کردن موضااوع منحرف یکه دشاامنان برا یپ  از جنجال  یژهو ب ی،برخ  اگرره
  یاهیحاش موضوع کی را آن که دادند حیترج ،پ  از طرو آن به راه انداختند

  ودخ هاستسال که یکسان یبرا اما کنند، یف معرّ  شانیا کالم در یاستطراد و
  حرکت به آن با و کرده تیترب مختلف مراحل در شااانیا روشاانگرانه کالم با را

 بارها زمینه، نی. در ادینمایم بیو قابل تعق مهمّ  موضااااااوع اند،داده ادامه
 آن با رسااد ره م،یانموده تجربه را شااانیا ساااده ظاهر به شاااتیفرما تیّ جد
 توّجه نیا و شااده آماده قبل از شاااتیفرما نیا ارائه یبرا که ادداشااتی همه
  ار  یالملل نیبو بازتاآ  توّجه شااکیب سااخنان نیا پخش که داشاات وجود زین
 .داشت خواهد همراه به
 به جامعه، یّ ول  یسااو از موضااوع هیلاوّ  و گذرا اریبساا طرو از پ  و نکیا
  نیا بر و دارند شااانیا که یمطالبات  شااناخت ضاارورت به توّجه با رساادیم نظر

 در را مساائلهباشااد که  خواّص  فهیوظ نیا اند،کرده تأکید زین شااتریپ ضاارورت
 جامعه به ارائه یبرا و پرورانده یعلم و قیدق یهایبررس و مطالعات رارروآ
 انیخود را م کیراه بار  یساات یبا ،عرصااه نیا ی. دانشاامندان جهادندینما آماده
  رمنضبطی  انیجر  و ،ییسو  از علم یع ان ار و تمسخر روشنف ران مدّ  انیدو جر 



۱۴6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
از سااااارزنش  ،پروا بدون و باصاااااالبت و پرقدرت و افتهی انه،یگراعوام یعلم

 یدهاییتأ یتا در پ دهیزمان آن رساااااا نکی. اندینما یط  ،کنندگانساااااارزنش
عماًل به آن  یداشااااته ول  بر وجود جنّ  یکه در حوزه معارف اسااااالم یشااااگ یهم
 ومسااائله شااادن  یواقع با م،یهم داده بود رینشاااده و بل ه از آن تحذ کینزد

 کمر ،یاساااالم نقالآا راه سااار بر یهافتنه و موانع از ی  ی به مثابهطرو آن 
 .میساز  آن مصروف را یاجتهاد و یعلم قیدق نگاه و بسته تهمّ 

 حوزه نیا به یعلم ورود یبرا دوره نیا در ما علماء و دانشااااامندان اگر
 با خصااوص نیا در که یاریبساا مؤمنان انحراف گناه شااکیب کنند، یکوتاه 

 نیدر ا ی،اساااالم انقالآ گذاشاااتن تنها بزرگ گناه کنار در مواجهند، پرساااش
فتنه  نیکه َلاقل در ا میبمان دواریبر گردن آنان خواهد بود. ام ،دیمواجهه جد

از مردم عقب نمانند و  بار هم که شااااااده خواّص  کی یبرا ،بیو عج دیجد
  تنهف نیآخر  نیا دیشا دهند، حرکت خود سر پشت را آنان رت،یبتوانند با بص

 زا نیا ،امام فیباشد که عالوه بر وظا ادمانی. باشد گروه نیا فرصت نیآخر  و
 علم خود را آش ار کند. ،هافتنه در که است عاِلم فیوظا
  نام به یافتنه به یاساااالم انقالآ نیشااایپ یهافتنه ادامه در که نکیا
و  انطیحزآ ش مسئله موضوع، نیا با ارتباط در توانیم م،یاشده مبتال کرونا
  نیاطیشاااا یهم ار از ات،یّ از فرضاااا یفیرا در ط یجنّ  نیاطیمداخله شاااا یژهو ب

 به آن یرعادی  وعیشاا نحوه و روسیو  جن  تا موضااوع نیا در جنّ  و ان 
  نیا که میباشااا داشاااته توّجه دی. البته بانشاااسااات عالمانه و قیدق یبررسااا
 به هاتن نه که باشد یاگونه به دیبا حتماً  آن جینتا یاحتمال  اعالم و هایبررس
ص و یآگاه  بر مقابل در که نزند، دامن یاجتماع  هراس   افزوده زین تامّ  رتیب

 .دینما ترحمسلّ  و ترمصمم راه نیا ادامه در را آنان و



  ۱۴7 طانیکرونا و حزب ش روسیو

 اهلل حزآ با اشیدشااامن و طانیشااا حزآ باآ در مختصااار نیا در آنچه
  برنامه و انساااان با طانیشااا یدشااامن که اسااات قتیحق نیا گفت توانیم

  حضااارت دوران در و شاااده آ از هبوط یابتدا از او یلهالّ فهیخل یبرا خداوند
  یریگشاااا ل با ،یخ یتار  ییهابینشاااا و فراز از پ  و السااااالملیهع یموساااا
سان از یاجتماع   ات  یتار  در و شده حزآ کی به لیتبد کافر نیاطیش و هاان
 رفتشاایو پ  ی. تار اساات گرفته قرار یزبون با البته اهللحزآ برابر در امروز به

 حزآ و اساااات اهللروز موعود در قبضااااه برنامه و اقدامات حزآ یآن به سااااو
هراس نسبت  جادیجنجال و ا قیتنها از طر  ،آآ یبر رو یهمچون کف ،طانیش

 بروز و ظهور دارد. یرند صباح  شیخو  یبه قدرت پوشال 
 عمدتاً  ییدساااااتورالعملها از اسااااات پر زین ما یمعارف  نهیگنج بحمداهلل
شت  شت  یهاهیّ توص با مطابق و یبهدا   مبارزه نیا در را ما که روزها نیا یبهدا
شاهدکندیم ییراهنما و یهمراه  نظر از صرف می. در خصوص دعا هم که باز 

  مبارک یهاماه در و یمانیا و یانقالب جامعه امروز یفضاااا در ات،یفرضااا نیا
د ورو رسدی. به نظر نمدارد انیجر  وفور به عاتتضرّ  و التتوّس  شعبان، و رجب
آموزش و پروراندن ما در ادامه  یکه به لطف خداوند برا دیجد یفضاااااا نیبه ا
 دو بال داشته باشد. نیاز ا شیبه ب یازین ،فراهم شده ریمس
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 (کرونا با مقابله در سالمت کالن استیس با انطباق در)
 1یل یاردب زادهمیعظ فائزه

 رکیده
 و روحی جسااامی، معنوی، ساااالمت هایگونه همه شاااامل ،ساااالمت انساااان

ست. اگر ساس اجتماعی ا سان، برا سان  رضایت عمل رد ان شد، ان  هرا بالهی با
 هر از بهتر سااالمتی این .دهدمی سااوقمندی سااعادتو  مندیمرحله رضااایت

  ای،سااالمتی رنین در شااود.می توّکل و خشاایت حقیقی، ای، باعث علممؤّلفه
، به سااااالمت مندنظامهای دینی، از یک نگاه در آموزه کرد. حذف را دل نباید

به بعد معنوّیت و روان،  توّجهانسااان نگریسااته شااده اساات. بر این اساااس، 
ارزشمند  هایاآضامن سالمت جسم خواهد بود. قرآن کریم و بسیاری از کت

البال ه و صااحیفه سااّجادیه مرجع تبیین این نگرش هسااتند. دینی مانند نهج
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۱۳۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
تحلیلی، به  –ی ای و نوع آن توصاااایفکتابخانه –روش این پژوهش اساااانادی 

کیفی اساات. پرسااش اصاالی پژوهش این اساات که: انطباق  -روش اسااتقرایی
های کالن سااالمت، ابال ی مقام معّظم رهبری، ره میزان قوانین با ساایاساات
 با مقابله در تأثیری ره دینی، رفتارهای به توّجه و معنوی اسااات؟ ساااالمت

  بهزیساااتی و معنوی ساااالمت میان ایرابطه ره دارد؟ کرونا یژهو ب ها،بیماری
عد از اندک دارد؟ اطالعات وجود معنوی  جامع، تعریف نبود انساااان، معنوی ب 
عد جن  و ماهّیت بودن نامشااااخم معنوی، سااااالمت قبول مورد و واحد  ب 
عد نبودن لم  قابل و انساان، معنوی  ها،زمان همه در همگان، برای معنوی ب 

از  اخالقی، و مذهبی ساااالمت با معنوی ساااالمت میان دقیق افتراق نبود و
 مجموعه بر مشااااتمل) نفسااااانی سااااالمت بعد بحث در ورپیش هایرالش
جسااااامانی و معنوی اسااااات از میان این ابعاد و  بعد های انساااااانی(،ظرفّیت

عد انساااان؛ وجودی بعد رهار به مثابهاجتماعی،  بعد و روانی همچنین بعد  ب 
  انسان برای الهی دیدگاه از ابعاد این و گرفته قرار هاآن همه از فراتر معنوی،
 زا باَلتر و است فردی مسئولّیت فقط سالمت، از حفاظت. است تعریف قابل
شد زندگی هایموقّعیت در سالمت، خالق تواندمی فرد آن،  سالمت، نظام. با

، و منصفانه مالی تأمین و گوییپاس  هدف براساس اجتماعی، نظام به مثابه
  براساس نه و نیاز، براساس سالمت، خدمات از مردم مندیبهره برای همچنین،

 کند.می نقش ایفای مالی، توان
 ،یاجتماع  تیحما سااالمت، کالن اسااتیساا ،یمعنو سااالمت واژگان کلیدی:

 .کرونا ،یمعنو هوش

 مقدمه. 1
ی ی از اصاااااول راهبردی حاکم بر نظام جمهوری اساااااالمی، مبتنی بر نصاااااوص 
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ّجهدینی،  ته از تعالیم دینی در جمیع  تو قاء سااااااالمت معنوی، برگرف به ارت
قانون  554تعامالت اجتماعی اساااات، به همین منظور، در اجرای بند یک اصاااال 

را مقام معّظم رهبری، در فروردین سال « سالمت»های کّلی اساسی، سیاست
گانه و رئی  مجمع تشخیم مصلحت نظام، ابالغ ، به رؤسای قوای سه5919
نمایی از وضع موجود، برای رسیدن به وضع مطلوآ، برای تا آیینه تمام کردند

ای موجود، با نگری و نگاه توسااعهگذاران حوزه سااالمت باشااد. جامعساایاساات
اوری بومی، ارتقاء سااااااطح کیفی آموزش، ارتقاء هدف حمایت از دانش و فنّ 

دگی زن سالمت معنوی و روانی، بر مبنای داشتن خانواده سالم با ترویج سبک
 های ابال ی رهبر معّظم انقالآ است.اسالمی_ایرانی و ... از جمله راهبرد

 بیان مسئله. 2
نگر بر مبنای پیوسااتگی طّب ایرانی با سااابقه هزاران ساااله، دارای روی ردی کل

ها محدود نبوده، جساام و روو و یهن انسااان اساات که تنها به درمان بیماری
رود )فرخ نیا، کیفّیت زندگی بشااااامار می بل ه ساااااب ی برای ارتقاء ساااااالمت و

نویسااد خود می« الّطب الروحانی»(. رازی، پزشااک ایرانی، در مقدمه کتاآ 1454
صوری»که: این کتاآ م ّمل و به موازات کتاآ  «  طّب جسمانی»اش که «المن

(. حدود ربع 59-1 مصاا ،5981 )محقق و طرفداری، اساات، نوشااته شااده اساات
شاااات جهانی با این بحث مواجه اساااات که در قرن اساااات که سااااازمان بهدا

تعریف سااالمت، عالوه بر ابعاد جساامی و روانی، بعد معنوی نیز باید گنجانده 
شاااااود یا نه؟ البته پ  از مدتی در بیانیه کپنهاک، در مورد رشاااااد اجتماعی، 

ها به نیازهای معنوی مردمشااان بپردازند؛ همچنین در متعّهد شاادند که دولت
 ،5989)امیدواری،  شااده اساات تأکیدبعد معنوی سااالمت  منشااور بان وک، بر

ارتقاء سالمت معنوی و حمایت  تأثیر(. در این پژوهش، برآنیم تا به 59-1ص 
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اجتماعی در مقابله با تهدیدات سالمت، ازجمله بیماری کنونی شایع در جهان؛ 

 6تاااا  5مواد یعنی ویروس کروناااا بپردازیم. بر این اساااااااااس، مبتنی بر 
سااانجی و انطباق این ی کالن ابال ی مقام معّظم رهبری، ظرفّیتهاسااایاسااات

همچنین، این  قوانین، در ارتقاء این بعد از ساااالمت، بررسااای گردیده اسااات.
  رفتارهای به توّجه و معنوی سالمت مسائل مورد بررسی قرار گرفت که اساساً 

  میان ایرابطه ره دارد؟ کرونا یژهو بها؛ بیماری با مقابله در تأثیری ره دینی،
دارد؟ ره میزان سااایاسااات کالن  وجود معنوی بهزیساااتی و معنوی ساااالمت

 بهداشت و سالمت در قالب قوانین عملیاتی کارکردی است؟

 شناسیروش. 3
نادی  ای تهیه شااااااده و نوع پژوهش کتابخانه –این پژوهش به روش اساااااا

حقوقی،  هایآاتحلیلی اساااااات و جامعه تحقیق، مجموعه کت –توصاااااایفی 
اجتماعی و دینی مبتنی بر شاااخم سااالمت معنوی و ساایاساات کالن ابال ی 

مقابله با ویروس کرونا در این دامنه مطالعاتی  ی برتأکیدساااالمت اسااات که 
 دارد.

 هات لیل داده. 4

 تعاریف مفاهیم و. 4-1

 معنوی ستمت .4-1-1
  وردم کارکرد ترینعالی به رسیدن و مم ن کمال برترین مسیر در حرکت یعنی
 و امید ،نشاااط زندگی، از رضااایت و اخروی سااعادت موجب که اساات انتظار
آوری، رابطه مثبت معناداری دارد. معنوی با تاآ سااالمتدنیاساات.  در آرامش
به نقش مذهب و احاطه آن بر همه شااائون زندگی  توّجهرساااد، با می به نظر
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 نقش داشته باشد.انسان، در بازداری فرد در گرایش به اعمال مجرمانه 

 بهزیستی معنوی .4-1-2
بودن که از نگرش و عزم معنوی به درجه درک افراد از معنوّیت و حّ  خوآ 

(. اهمّیت 1459و بروس،  1)ساااوربی گیرد، تعریف شاااده اساااتساااررشااامه می
جزء مهّمی از کیفّیت زندگی  به مثابهاز آن جهت است که  بهزیستی معنوی،

)جانساااااون، بریدل، سااااااسااااامن، دبی، آرنولد و  و مرتبط با ساااااالمت اسااااات
و  توّجه(. بهزیستی معنوی از منظر قرآن و روایات عبارت است از: 2،1455دیوید

های نظری و عملی دین، پیراسااااااتن نف  از اهتمام به باطن تعالیم و آموزه
ّبر و تد توّجهتعّلق به ماّدیات، آراستن آن به روحانّیت اح ام اسالمی در پرتو 

دادن آن به نورانّیت جاری در نظام آفرینش از رهگذر طهارت و ه، زینتخالصان
 (.5914)جعفری زاده،  خلوص عارفانه

 معنوی هوش .4-1-3
  کاربست که است معنوی منابع و هاظرفّیت ها،توانایی از ایمجموعه بیانگر
 ولمن،) شود فرد پذیریانطباق افزایش موجب تواندمی روزانه زندگی در هاآن
  جهت در معنوی اطالعات انطباقی کاربرد معنوی، هوش ایمونز، نظر از(. 1446
(. 1444 ایمونز،) است هدف به دستیابی فرآیند و روزانه زندگی در لهئمس حل

 تجربه توانایی را، معنوی ، هوش(1459) گاگنور و روزنبرگ ویجت، گودمن،
  را بیشااااتر فهم و دانش به دسااااتیابی ام ان افراد به که داندمی ایشااااده
 .سازد می فراهم زندگی در ترّقی و ت امل به رسیدن برای را زمینه و دهدمی

                                                                                                                   
1. Surbhi & Bruce 

2. Janson, Bredle, Salsman, Debb, Arnold & David 
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 سیاست کتن ستمت .4-1-4
  مقام را «سالمت» کّلی هایسیاست اساسی، قانون 554 اصل یک بند اجرای در 

 مجمع رئی  و گانهسه قوای رؤسای به 5919 سال فروردین در رهبری معّظم
کردند. این سااایاسااات کالن ناظر به مجموعه  ابالغ نظام، مصااالحت تشاااخیم
روان، سااالمت  پزشاا ی درمانی اساات، با روی رد سااالمت –های علمی فعالیت

 معنوی و سالمت جسم.

 های اصلی پژوهشپرسش .5

هس      تمت معنوی و . 5-1 با  تأریریبه رفتارهای دینی، ره  توج  له  در مقاب
ای میان س    تمت معنوی و بهزیس    تی کرونا دارد؟ ره رابطه یژهو ب؛ هابیماری

 معنوی وجود دارد؟
یک نگرش اصااالی و  به مثابهایمان و باورهای دینی در مطالعات انجام شاااده؛ 

محوری، به صاااورت مساااتقیم و  یرمساااتقیم، بر همه ابعاد شاااخصااایت افراد 
( گزارش 1444) (. یانگ و هم اران5981، )آیربایجانی و هم اران اثرگذار هستند

کردند، معنوّیت در نقش یک سااازه، اثر مهّمی بر سااازگاری روانشااناختی دارد. 
( نشااااان داد افرادی که اعتقادات مذهبی دارند، 1449) نگیکوئنتایج تحقیق 

های زندگی دارای موفقیت بیشاااتری هساااتند. در ساااازش یافتگی با موقعیت
به هایی ( طی پژوهش1455، 1449) رابینسااااااون و هم اران در مورد معتادان 

محور، باعث های مذهبی و معنوّیتال ل، نشااااان دادند که شاااارکت در درمان
های مذهبی و معنوی شاده و به شا ل معناداری باعث افزایش ساطح گرایش

 هاآنشااااود. می کاهش سااااطح تمایل به مصاااارف ال ل و رفتارهای  یردینی
تری در هوش ینهای ساااطح پایهمچنین نشاااان دادند که معتادان از گرایش

 معنوی برخوردار هستند.
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ت ( دریافتند که بین بهزیساااااتی معنوی، کیفیّ 1455) جانساااااون و هم اران
روانشناختی رابطه مثبت وجود دارد. تحقیق و  های بهزیستیشاخمو  زندگی

( نشااان داد که بهزیسااتی معنوی 5910هوشاایاری، صاافورایی پاریزی و نیوشااا )
شتر  شجویان بی ست. دو دو، رتی و گوونطالآ، از دان ای ( در مطالعه1451) 1ا
های مذهبی میان بازی نان، منجر به کاهش نشااااااان دادند که اجرای آیین

زاده شاااااود. تحقیق نوری امامها میاساااااترس و اضاااااطراآ و افزایش پیروزی
( نشااان داد که مردان متاّهل دارای روابط فرازناشااویی نساابت به مردان 5910)

فرازناشااویی، از میزان بهزیسااتی معنوی کمتری برخوردارند.  متاّهل فاقد رابطه
هااایی در مورد ( طی پژوهش1455، 1449)  2رابینسااااااون، گرانفورد، وآ و بروئر

هااای مااذهبی و معتااادان بااه ال اال نشاااااااان دادنااد کااه شاااااارکاات در درمااان
های مذهبی و معنوی شاااده و به محور، باعث افزایش ساااطح گرایشمعنوّیت

 هاآنشاااود. ث کاهش ساااطح تمایل به مصااارف ال ل میشااا ل معناداری باع
تری در هوش پایین های ساااطحهمچنین نشاااان دادند که معتادان از گرایش

معنوی برخوردار هساااااتند. هوش معنوی در میزان ساااااالمت روانی و رگونگی 
زای افراد، نقش مهّمی دارد )امیریان و فضااایلت های اساااترسمقابله با محّرک

آباد، ؛ مشااااایریان فراحی،  نایی رمن1450 نیک منش، ؛ خساااااروی و1451پور، 
یان،   به مثابهحمایت اجتماعی  .(5910اصاااااااری ابراهیم آباد، نجمی و  فار

ساااازد، تعریف شاااده منبعی که افراد را قادر به مقابله با فشاااارهای روانی می
؛ 1446، 3)فریدمن، کالیداس، ایلیدو، رنگ، رومرو، هاسااین و لیساا وم اساات

                                                                                                                   
1. Dodo, Chetty & Goon 

2. Robinson, Cranford, Webb & Brower 

3. Friedman, Kalidas, Elledge, Chang, Romero, Husain & Liscum 



۱۳8  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
های عاطفی، ابزاری و اطالعاتی (. حمایت اجتماعی شامل مساعدت1451براون، 

 (.1446، 1)جرارد، لندری و روی مین می شودأدیگران ت از سویاست که 
ه از بودن ک  خوآبهزیساااااتی معنوی به درجه درک افراد از معنوّیت و حّ 

و بروس،  2)سوربی گیرد، تعریف شده استنگرش و عزم معنوی سررشمه می
جزء مهّمی از  به مثابهزیستی معنوی از آن جهت است که اهمّیت به (.1459

)جانساااون، بریدل، سااااسااامن، دبی،  کیفّیت زندگی و مرتبط با ساااالمت اسااات
(. بهزیساااتی معنوی از منظر قرآن و روایات عبارت اسااات 3،1455آرنولد و دیوید

های نظری و عملی دین، پیراساااتن و اهتمام به باطن تعالیم و آموزه توّجهاز: 
نف  از تعّلق به ماّدیات، آراسااااااتن آن به روحانّیت اح ام اسااااااالمی در پرتو 

دادن آن به نورانّیت جاری در نظام آفرینش از ر خالصااااااانه، زینتو تدبّ  توّجه
نه عارفا   هم اران (. جانسااااااون و5914)جعفری زاده،  رهگذر طهارت و خلوص 

های و شااااااخم ( دریافتند که میان بهزیساااااتی معنوی، کیفّیت زندگی1455)
هوش معنوی بیااانگر  بهزیسااااااتی، روانشااااااناااختی، رابطااه مثباات وجود دارد.

 هاآنها و منابع معنوی اسااات که کاربسااات ها، ظرفّیتای از تواناییمجموعه
نه می ند موجب افزایش انطباقدر زندگی روزا ، 4)ولمن ودپذیری فرد شااااااتوا

، هوش معنوی، کاربرد انطباقی اطالعات معنوی در جهت 5(. از نظر ایمونز1446
(. 1444)ایمونز،  له در زندگی روزانه و فرآیند دستیابی به هدف استئحّل مس

( هوش معنوی را، توانااایی تجربااه 1459) 6گودمن، ویجاات، روزنبرگ و گاااگنور
                                                                                                                   
1. Gerard, Landry & Roe 

2. Surbhi & Bruce 

3. Janson, Bredle, Salsman, Debb, Arnold & David 

4. Wolman 

5. Emmons 

6. Goodman Goodman,Voigt, Rosenberg & Gogenur 
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  ی به دانش و فهم بیشاااااتر راداند که به افراد ام ان دساااااتیابای میشاااااده
ساااازد. دهد و زمینه را برای رسااایدن به ت امل و ترّقی در زندگی فراهم میمی

هااای هوش معنوی در میزان سااااااالماات روانی و رگونگی مقااابلااه بااا مّحرک
؛ خساااروی و 1451ور، پی دارد )امیریان و فضااایلتزای افراد نقش مهمّ اساااترس
آباد، آباد، اصاااااااری ابراهیمی رمن؛ مشاااااایریان فراحی،  نای1450 منش،نیک

بعد قابل طرو در تبیین  0در مطالعات به عمل آمده  (.5910نجمی و  فاریان، 
خدا، خود،  از: پذیرش زندگی در ارتباط با اندعبارتو ارتقاء سااااااالمت معنوی 
کناد و بوی احسااااااااس بودن فرد را تضاااااامین میجاامعاه و محیط کاه کاامال

(. از منظر فالساافه و ح مای 861-811 ص ،1446راس، ) دهدمندی میرضااایت
مساااالمان رابطه مسااااتقیمی میان سااااالمت نف  و کمال وجود دارد و تطهیر 
  نف ، تصاااافیه نف  مجرای رساااایدن انسااااان به سااااعادت و آرامش اساااات

(. مطااالعااات دیگری هم 510-511ص  ،5111و فااارابی،  559، ص 5998)مطهری، 
دهد هرره افراد توّکل بیشااااتری دارند اسااااترس کمتر و در نتیجه نشااااان می

 گذار بر زندگی، ساااالمتیتأثیراعتقادات معنوی مثبت نیروی تحریک کننده و 
. اعتقادات معنوی باعث سااااتهاها و ابتال به بیماریو در مواجهه با سااااختی

ه و فرد را برای ساااازگاری با اساااترس معنادهی به بیماری از ساااوی بیمار شاااد
ر بگردد و فرد نهایتًا کند و موجب تعادل فیزی ی و روحی افراد میتقویت می
(. بااا این وصااااااف، 51ص ، 5991، )بوالهری و هم اااران کنااد لبااه میبیماااری 

آن و ترویج رفتارهای مذهبی،  ءتوان دریافت که ساااااالمت معنوی و ارتقامی
های ناشاای از بیماری مؤثر باشااد و ما در این برهه تواند در کاهش آساایبمی

از زمااان در مقااابلااه بااا ویروس کرونااا، در کنااار رعااایاات و انجااام کلیااه قرارداد 
ک )پروت ل ها(ی پزشاا ی، بهداشااتی و درمانی بایسااتی با توّکل به خدا و تمسااّ
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آوری افراد را در مقابله با این ، ضاااریب تاآالساااالمعلیهمبه تعالیم اهل بیت 

های پژوهش نشان داد که نمره نوجوانان بزه ار یافته. یماری، ارتقاء بخشیمب
تر از نمره افراد عادی داری پاییندر مقیاس حمایت اجتماعی، به شااااا ل معنا

(، 1448) (، براون1446) اساااااات. این یافته، با نتایج مطالعات آلن و هم اران
(، 5911) هم اران(، کریمی و 1441) اساااااتروآ، زیپ، اساااااتروآ و آباکوم ین

(، فوکونیشاااای و 5911) (، بخشااااانی و هم اران5919) خدابخشاااای و هم اران
( همخوان است. آنان نیز در مطالعات 1441) (، ه  و گرایدون5119) هم اران

یافتند که حمایت اجتماعی نقش مؤثری در پیشااااااگیری از اختالَلت  خود در
ع باید گفت که حمایت روانی، بزه اری، خشااااااونت، اعتیاد و... دارد. در واق
توان گفت کند. بنابراین، میاجتماعی فرد را در مقابل بزه اری محافظت می

افرادی که از حمایت اجتماعی باَلیی برخوردارند در مقایسااااااه با افرادی که از 
س، )کارادیما این موقعیت برخوردار نیسااااااتند، سااااااالمت روانی بهتری دارند

 ی در پیشاااگیری از رفتارهای پرخطر داردبسااازای تأثیر(. حمایت اجتماعی 1448
منبعی که افراد  به مثابه(. همچنین حمایت اجتماعی 1441 )ه  و گرایدون،

)فریدمن و  سااازد، تعریف شااده اسااترا قادر به مقابله با فشااارهای روانی می
(، 5981) هااای بخشاااااااانی و هم اااران(. پژوهش1451؛ براون، 1446هم اااران، 

ره نشاااان دادند هر (، 1448( و )کوکرهام، 5119) ن افوکونیشااای، آئوکی ، پوز 
کنند باَلتر دریافت اشااخاص از میزان حمایتی که از سااوی دیگران دریافت می

باشد، به همان نسبت سالمت روان باَلتری خواهند داشت. همچنین حمایت 
)وان لیون و  گذار باشاااااادتأثیر تواند در رضااااااایت از زندگی افراد اجتماعی می
ره حمایت اجتماعی دیگران بیشتر باشد، رضایت هر (. بنابراین، 1454، هم اران
سااااالمت روان نیز بیشااااتر اساااات و به تبع آن گرایش به ساااامت  از زندگی و
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 است.« َلزمه سالمت زیستی و تعادل روانی» بزه اری کمتر است. آرامش
ی جدّ  شاااااا لتوانند به های عفونی میتردیدی نیساااااات که همه ویروس

ت سااااالولی، همین اسااااات که تقویت ایمنی و مصاااااونیّ زا باشاااااند. آسااااایب
امری بسااایار حیاتی  ،هاهای زیساااتی و روانی در مقابله با این ویروسآمادگی

، با آفرینهای صوتی و تصویری تنشپیام ، نشر بسیاری ازمیاناست. در این 
هدف تولید اضااااااطراآ فراگیر، ایجاد ناامنی روانی، نگرانی عمومی و کالفگی 

 عالوه ،ها، کودکان و نوجوانانخانواده یژهو ب ؛ن اقشار مختلف مردمف ری در بی
که، آرامش مردم را مختل و اعتماد به نف  و احساااس خود ارزشاامندی بر آن

کند، باعث سستی سیستم ایمنی شده و آمادگی روانی و آنان را تضعیف می
 های روانی حاصااال ازاضاااطراآ و تنیدگیرشااامگیری  شااا لنشااااط افراد را به 

زا و بعضااًا مارضااانه که عمومًا در خارو از های پر تهدید و تبلیاات تنشپیام
یجانی در مخاطبان تولید ه های حادّ کشااور برای ایجاد ناامنی روانی و واکنش

مدت، بیش از ویروس کرونا مدت و بلندیابد، به یقین در کوتاهو نشاااااار می
ر کرده و احسااااس روانی و پویایی اجتماعی انساااان را متأثّ  ،ساااالمت زیساااتی

این، تقویاات بعااد ر بناااب دهااد.مااداری را کاااهش میباااوری و انگیزه تالشخود
همدلی و همراهی مّلی، گامی ، م با حمایت اجتماعیأمعنوّیت در جامعه، تو

 ها و تهدیدات است.مستح م در تقویت باور مّلی در مبارزه با بیماری

فه .5-2 ت موجود در س   یاس   ت کتن میزان انطباق مؤل  های س   تمت و معنوی 
م رهبری در حوزه ستمت، با قوانین موجود ریست؟  ابتغی مقام معظ 

ابالغ  5919مقام معّظم رهبری در سااال از سااوی های کالن سااالمت، ساایاساات
 تأکیدمین سالمت أهای انسانی و دینی و تشد و در اّولین ماّده، برحف  ارزش
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 .1شده است

م مقام یابتغ  کتن استیس 5 بند استناد به  ،ستمت حوزه در یرهبر معظ 
های انساااانی و اساااالمی در رساااالت دولت قانونگذار مبتنی بر اصاااول و ارزش

به منظور نیل به میزان اهمّیت کلیه مفاد  ،موارد یکر شااااده، اساااات. بنابراین
های ابال ی، در ابتدا َلزم است تا به بررسی مفاد قانون اساسی در سیاست

ل و اص 113ل ، اص12ل اص 51د حوزه سالمت و بهداشت، بپردازیم. به استناد بن
قانون اساااساای، وظایف دولت در حوزه خدمات بهداشااتی و درمانی حوزه  094

های کالن حوزه گردد. در جهت تأمین این بند از ساایاسااتیسااالمت، معّین م
قانون تشاااا یل وزارت بهداشاااات، درمان و آموزش  51و  1و  5د سااااالمت، موا

                                                                                                                   
ااااااا ارائه خدمات آموزشاای، پژوهشاای، بهداشااتی، درمانی و توانبخشاای سااالمت مبتنی بر اصااول و  5ماده . 1

 .اسالمی و نهادینه سازی آن در جامعه -های انسانیارزش
شجو یساتت ایم و تربیو تعل یابیارتقاء نظام انتخاآ، ارزش -5-5  یاهطیل در محران و تحوّ یان و مدید و دان

 .یاو آداآ حرفه ی، اخالق پزشك یاسالم یهامتناسب با ارزش یو دانشگاه  یعلم
گاه -1-5 ارائه  یهاطیت محیّ خود و اساااااتفاده از ظرف یاجتماع  یهاتیلئو مردم از حقوق و مسااااا یساااااازآ

 در جامعه. یت و اخالق اسالمیرشد معنو  یسالمت برا یهامراقبت

ریزی اقتصادی صحیح و عادَلنه بر طبق ضوابط اسالمی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن پی .5
 های تاذیه و مس ن و کار و بهداشت و تعمیم بیمههر نوع محرومیت در زمینه

 ،یماندگ راهدر  ،یسرپرست یب ،یازکارافتادگ  ،یریپ ،ی اریب ،یاز نظر بازنشستگ  یاجتماع  نیاز تأم یبرخوردار .3
 است یو ...، حق مهیبه صورت ب یپزش   یهاو مراقبت یدرمان -یبه خدمات بهداشت  ازیحوادث و سوانح، ن

ست طبق قوان. دولت موّظ یهمگان شارکت مردم،  یهاو درآمد یعموم یهااز محل درآمد نیف ا صل از م حا
 .کند نیر تأمافراد کشو  کی کی یفوق را برا یمال  یهاتیخدمات و حما

انساااان در  یهاازیو برآوردن ن تیکردن فقر و محرومکنشاااهیجامعه و ر  یاساااتقالل اقتصااااد نیتأم یبرا .4
 نیتأم :شودیاستوار م ریبر اساس ضوابط ز  رانیا یاسالم یاو، اقتصاد جمهور یرشد، با حف  آزاد انیجر 
 لیتش  یَلزم برا تو پرورش و ام انا : مس ن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزشیاساس یهاازین

 .همه یخانواده برا
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دساااتورالعمل برنامه کاهش میزان  9و  1؛ مواد 10/9/5960مصاااّوآ  1پزشااا ی،
 1ه ؛ ماد51/1/5919مصااااااّوآ  2هاپرداختی بیماران بسااااااتری در بیمارسااااااتان

مصاااّوآ  3نامه حمایت از ماندگاری پزشااا ان در مناطق محرومدساااتورالعمل بر 
العمل برنامه حضور پزش ان متخصم مقیم در دستور  9و  1د ؛ موا51/1/5919

                                                                                                                   
 رکشو مانیو در شتیابهدو  پزش ی رموا کلیهرا در  سالمیا یهاشارز ستا موظّفوزارت  ینا (5 ماده .1

 نماید. تثبیتو  تح یم
 تتقویّ رمنظو به ساسیاف است در اجرای بند سوم اصل رهارم ( معاونت پژوهشی این وزارت موّظ 1 ماده
 جمیعدر  یدبررکاو  یدبنیا تتحقیقا منجاو ا پزش ی یفنّو  علمی یمینههاز در ربت او ا تتبع ،سیربرروو 
 ساختنهماهنگو  هاااای علمیپژوهش بر رتنظا و پزش ی علم سطح دنبر باَلو  پزش ی یشتههار
 .نماید تتقویّداده و  توسعهرا  دموجو پزش ی هشیوپژ یحدهاو وا تمؤسسا ،پزش ی تحقیقاتی یحدهاوا
 رکشو عالی زشموآ راتمقرو  نیناقو مطابق کهوزارت  ینا پزش ی نسانیا یهاونیراز  ستهآن د( 51 ماده 

 تهیأ شالی ییاامزاز  ،مربوطه ینوعنا ازحراز ا پ  باشند شتهدا را نشگاهیدا علمی عضویت تصالحیّ
 .شد هنداخو رداربرخو رکشو نشگاهیدا علمی
پذیر از طریق های ساااالمت با محوریت اقشاااار آسااایبشاااهروندان در برابر هزینه ( حفاظت مالی1. ماده 2

های وابسته به وزارت ساماندهی تأمین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت سهم بیماران در بیمارستان
 بهداشت، درمان و آموزش پزش ی.

کل هزینه بستری  54۱مت به شده واجد بیمه پایه سالاهش پرداخت مستقیم بیماران بستری( ک5( 9 ماده 
( جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو، تجهیزات و 1های وابساااته به وزارت بهداشااات در بیمارساااتان

 .لوازم مصرفی پزش ی و خدمات تشخیصی درمانی به خارو از بیمارستان
کشاااااور، با هدف این برنامه به منظور ارتقاء کیفّیت خدمات ساااااالمت در مناطق کمتر توساااااعه یافته . 3

های سالمت در سطح دوم و سوم، جذآ و ماندگاری پزش ان افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت
های تشاااویقی در مناطق کمتر توساااعه یافته، در این مناطق تدوین شاااده و با اجرای آن از طریق پرداخت

 ی شود.وقتی پزش ان و در نهایت کاهش پرداخت از جیب مردم، فراهم مزمینه تمام

عدالت  ءقات( ار1( جذآ و ماندگاری پزشاا ان در مناطق کمتر توسااعه یافته 5اهداف اختصاااصاای عبارتند از: 
( 0( کاهش پرداخت از جیب مردم 9مندی مردم به خدمات سااالمت در مناطق محروم در دسااترساای و بهره
( حذف 1توسعه یافته تر نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر ساماندهی مناسب

بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات ( اجرای صحیح نظام سطح6های  یر رسمی در این مناطق پرداخت
 .سرپایی و بستری
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؛ مواد 51/1/5919مصّوآ  1های وابسته به وزارت بهداشت و درمانبیمارستان

های وابسااته دسااتورالعمل ارتقاء کیفّیت خدمات ویزیت در بیمارسااتان 9و  1
ن؛ 51/1/5919مصااااااّوآ  2وزارت بهداشااااااتبه    ءتقاار نقانوماده واحده  0د ب
 1ل فصاااا 9؛ بند 11/1/5988مصااااّوآ  3سالمت منظا بالینی نکنارکا یورهبهر

  در بهمن ماده 4برنامه وزیر پیشااانهادی برای ارائه به مجل  شاااورای اساااالمی
سااه شاااخم  :از اندعبارتهای مدنظر در این ساایاساات، وجود شاااخم. 5919

گویی اصاالی ارتقاء سااواد سااالمت مردم، سااطح سااالمت معنوی جامعه، پاساا 
های انسااانی ت مرتبط با تمرکز بر اصااول و ارزشنظام سااالمت و اجرای مداخال

های اسالمی که بر دو نهاد دولت و جامعه، متمرکز شده است. اصول و ارزش

                                                                                                                   
مندی به هنگام مردم از خدمات درمانی از طریق حضااور دائم پزشاا ان ( این برنامه به منظور بهره1 ماده .1

 شود.ارت بهداشت، درمان و آموزش پزش ی اجرا میهای وابسته به وز م در بیمارستانمتخّص 
های درمانی/ آموزشی درمانی ساعته بیمارستان 10 ( پاسخگویی1( ارائه بموقع خدمات درمانی، 5( 9 ماده 
( انجام بموقع 0( تعیین ت لیف بیماران توسط متخصم مربوط در بخش اورژان  در حداقل زمان مم ن 9

 .مندی مردم( افزایش رضایت1و پروسیجرهای اورژانسی ویزیت بیماران، اعمال جراحی 
افزایش انگیزه ارائه دهندگان خدمات، ارتقاء کیفّیت ویزیت، ماندگاری پزشااااا ان در بخش دولتی در  .2

 مندی بیماران.جهت افزایش رضایت
 ،شتیابهد ستهر بالینی شا لین شامل سالمت منظا نسانیا یهاسرمایه ثربخشیو ا ییرآکا رمنظو به .3
  دمیگیر تعلّق شا لینی به نقانو ینا ییاامز :لتیدو یرو ( یلش رو  ری)کشو لتیدو هایبخشدر  مانیدر
  ییاامزو  قحقو ختداپرروش باشند.  خدمت لمشاو لتیدو یر یا لتیدوهای بخشاز  ی یدر  فقط که
 مبتنیدر روش  ختداپر یمبنا که ریطو به ،اساات عمل رد بر مبتنیو  ثابتاز دو روش  ترکیبی نیز هاآن
 تعرفههای ارزیابی خدمات است. تفهرس سساابر کیفیو  کمّی رتصو بهت خدما یهاتعرفه د،عمل ر بر

 مبتنی کیفی یهاتعرفهو  دهبو نقانو ینا مشمولین ظایفو وشرو  خدمتی بسته بر مبتنی ،کّمی تخدما
 طتباار رمنشوو  خالقیا یکدها سساابر ساعت هردر  ئهارا سیجر( قابلو)=پر رکا هایروش یهااردستاندا بر
 است. ربیما با

فراهمی خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت و تأمین امنّیت  ذا، مبتنی  .4
 سازی آن در جامعه.اسالمی و نهادینه-بر اصول و ارزش های انسانی
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 القی ساااااا وَلرنظام اخالقی اسااااااالم، بر خالف نظام اخ»بدین معناساااااات که 
دینی( که تنها مّت ی بر عقل بشااری اساات، مبتنی بر عقل و وحی اساات و ) یر 

از پشااتوانه مسااتح م ایمان و اعتقاد به خداوند برخوردار اساات که بزرگترین 
ضااااامن اجرایی اخالقیات اساااات. اخالقیات اسااااالمی سااااعی دارد تا بنیانی از 

گرایانه زندگی فضااااایلت ورد که نتیجه آن، یکاصاااااول و قوانینی را به وجود آ
دربردارنده  5-1و  5-5(. هر یک از دو بند 98ص ، 5919، عباسااای، )اکرمی« اسااات
، َلزم هاآنای از مفاهیم بنیادی هساااتند که جهت انطباق قوانین با مجموعه

مجموعه »اساات تشااریح گردد. مقصااود از ساایاساات سااالمت، عبارت اساات از: 
های عمومی و خصااااوصاااای نظام ها و نهادتصاااامیماتی که بر عمل رد سااااازمان

پیشاارفت و فرآیند حرکت » )همان(. تحّول به معنای «گذاردمی تأثیرسااالمت، 
از وضااااعّیت موجود به سااااوی وضااااعّیت مطلوآ اساااات و اخالق کاربردی، به 
اساااتفاده از هنجارهای عمومی در جریان اندیشااایدن به مساااایل، مشااا الت و 

موضااوع ، «کندختلف و دولت؛ اشاااره میهای مها و نهادها در حرفهساایاساات
متفاوت با کشااااااورهای  ربی مطرو  مفهومی به مثابهسااااااالمت معنوی که 

شود که در کلیه حاَلت و رفتار انسان در دوران نقاهت و شفا، مؤثر است. می
به این مسئله که  توّجهسیاست کالن، َلزم به یکر است با  5-5د بر اساس بن

َلینفک از ارائه مراقبت است؛ اما گاهی با منافع  آموزش پزش ی در زمره جزئی
اصاااااول تقّدم »گیرد که َلزم اسااااات در این زمینه، بیماران در تضااااااد قرار می

 ع فردی ومصااااالحت عمومی بر منافع فردی، به منظور برقراری تعادل بین مناف
قرار گیرد. همچنین، در زمینه آموزش  توّجهمورد « عمومی و وحدت و تعاون

نه تنها بر توسعه کّمی و کیفی آن، بل ه بر سالمت »است ابال ی، پزش ی سی
شااده اساات.  تأکیدبودن آن گو و عادَلنهمحوری، مبتنی بر نیاز جامعه، پاساا 
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بر اساااااس این سااااند، آموزش پزشاااا ی کشااااور ما باید منجر به تربیت نیروی 

شااود و ای و دارای مهارت َلزم انسااانی کارآمد، متعّهد به اخالق اسااالمی حرفه
این در حالی اساات که ایران از الگوی منحصاار به فرد اد ام آموزش پزشاا ی با 

 هکاینبخشی آن و کند که کارایی و اثرحوزه ارائه خدمات سالمت تبعّیت می
محور باشااااد؛ یا به ره تا ره حّد توانسااااته موجب آموزش جامعه و سااااالمت

گو و و بنابراین، پاساااااا ها را در دراز مدت ارتقاء داده میزان کیفّیت آموزش
(. 01 ص ،5919، زارعی، )جوَلیی« عادَلنه بوده اساات؛ مورد اختالف نظر اساات
های کالن، های راهبردی، ساایاسااتبنابراین، َلزم اساات در جهت تدوین برنامه

در  الب قوانین فوق  در حالی کههای آن، ارائه شاااود تحلیل گردد و شااااخم
الّذکر و سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصّوآ سال 

، هیچ راهبردی ییل ساااایاساااات اّول متن ساااایاساااات کالن ابال ی حوزه 5911
های نوین های نظاماساات. با مروری بر مبانی و ویژگی سااالمت، تعریف نشااده
 آن با وضعّیت ی و مقایسهدر حیطه علوم پزش   یژهو بارزشیابی هیئت علمی؛ 

گری یک نظام نوین و جایگزین گزینش و ارزشاااااایابی لزوم شاااااا ل»موجود، 
یاسااات کالن سااا 5-1د (. بن89ص ، 5919، )اکرمی، عباسااای« گردداحسااااس می

های موجود در نظام تمبتنی بر ارتقاء سااااالمت معنوی، با اسااااتفاده از ظرفیّ 
م سازی مردر به مفهوم آگاهسالمت با روی رد پیشگیری است، همچنین با نظ

مشااااارکت »های اجتماعی خود، َلزم به یکر اساااات که از حقوق و مساااائولیت
سازی حقوق شهروندی در کاهش آسیب اجتماعی و مردمی در فرآیند نهادینه

پیشگیری از ارت اآ جرایم نیز، منشأ اثر خواهد بود و مردم در نتیجه افزایش 
نفع و حتی مسااائول ارهای اجتماعی، ییآگاهی عمومی، خود را در رعایت هنج

سااااالمت، یک محصااااول اجتماعی اساااات که مسااااتلزم ، بنابراین«. پندارندمی
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سالم است و محیط سالم، بخشی از ساختارهای اجتماعی  های ارائه مراقبت 
های اجتماعی هساااتند که با رشاااد معنوّیت و اخالق اساااالمی در این سااااختار
، اکرمی، عباساای) سااالمت را ارتقاء دهندتوانند سااطح سااایر ابعاد جامعه می

لّذکر، عدم با بررساااااای قوانین فوق (.80-88ص ، 5919 کافی در حف   توّجها
های انسانی و اسالمی حاکم بر بهداشت و ارتقاء سطح سالمت معنوی ارزش

گردد، هررند که در برخی موارد تقنینی، به اصااااااول و جامعه، مشاااااااهده می
سازی در جامعه ه است، اما مش ل عدم نهادینههای اسالمی، اشاره شدارزش

 از جانب دولت وجود دارد.
جانبه و انساااان ساااالم گانه موضاااوع ساااالمت همه 50بندهای زیر 11در بند 
کنند که تمامی می تأکیدقرار گرفته اساااات و مقام معّظم رهبری  تأکیدمورد 

یه  پا ید بر  با مات مجل  و دولت در وضااااااع قوانین و مقررات تنظیمی  قدا ا
باید از اقدامات خالف آن  ،بنابراین .جانبه باشااادساااالمت همه مین و ارتقاءأت

مقدم، رخشانی، وزیریان، مضانخانی، محمدلو، تبریزری، وثوقر ) جلوگیری شود
بر قبول اولوّیت پیشااااگیری بر  (. ییل این ساااایاساااات،514ص ، 5919محمدی، 

سبت به  سالمت ن درمان و به رعایت و التزام عملی دولت و نهادهای مسئول 

                                                                                                                   
و مقررات  ییاجرا یهااستیس ن،یسالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوان  ردیق رو تحقّ  -1ماده . 5

 :تیبا رعا
 .بر درمان یریشگیپ تیّ اولو  5-1
 .یو درمان یبهداشت  یهاروزآمد نمودن برنامه 1-1
 .یبر شواهد معتبر علم یکننده سالمت مبتن دیتهد یهایکاهش مخاطرات و آلودگ  9-1
 .یاکالن توسعه یها طرو یسالمت برا وستیپ هیته 0-1
 .یجنوآ  رب یایل در منطقه آساوّ  گاهیبه جا یابیدست یسالمت برا یهاارتقاء شاخم 1-1
و  مارانیقانونمند از حقوق مردم و ب انتیصااااا یبرا یابینظارت و ارز  ش،یپا یهانظام لیاصاااااالو و ت م 6-1

 .یکل  یهااستیس حیصح یاجرا
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کند. عالوه بر این، مقام معّظم رهبری، در جهت اصااااالو می تأکیداین اصاااال 

های ساااالمت ها، روزآمد نمودن برنامهبه اولویت توّجههای ساااالمت با برنامه
قاء سااااااالمت، پی مل خطر و آلودگیمبتنی بر ارت کاهش عوا های شااااااگیری، 

سالمت برای طرو سالمت و تهیه پیوست  ، ایهای کالن توسعهتهدیدکننده 
ارتقاء شاخم سالمت برای دستیابی به جایگاه اّول در منظقه آسیای جنوآ 

 انتیصاااااا یبرا یابینظارت و ارز  ش،یپا یهانظام لیاصااااااالو و ت م ربی و 
 تأکیدی کلّ  یهااسااتیساا حیصااح یو اجرا مارانیمند از حقوق مردم و بقانون
اند. امروزه بر کساای پوشاایده نیساات که نیروی انسااانی خاّلق و توانمند، کرده

ای است؛ در عین حال در هر جامعه نیروی محّرکه پیشرفت و رسیدن به تعالی
آشاا ارا اساات که صاارف وجود نیروی انسااانی، برای توسااعه و پیشاارفت کافی 

افراد از توان جسمی و آمادگی یهنی َلزم برخوردار باشند، از نبوده و باید این 
مطرو گردیده اسات. تحّقق این  «محور توساعه –انساان ساالم »این رو شاعار 

به شاارایط محیطی و اقلیمی موجود و تهدیدات  توّجهشااعار در عصاار حاضاار با 
سان را تهدید سالمت ان سادهمی گوناگونی که از جوانب مختلف    ایکند، امر 

های گذاریل تدوین قوانین کشوری و سیاستنیست و َلزم است در درجه اوّ 
های مختلف با محورّیت سااالمت باشااند و در مرحله بعد، کالن جامعه در حوزه

ا، با حف  پایبندی به اصااااااول هسااااااازی قوانین و اجرای ساااااایاسااااااتپیاده
تش یل قانون  1(. در ماده 1ص ، 5919صافی زاده، ) محور انجام شوندسالمت

سااسااات و ؤبه توسااعه و تقویت م 1وزرات بهداشاات، درمان و آموزش پزشاا ی،

                                                                                                                   
ست در اجراموّظ  ،وزارت نیا یمعاونت پژوهش. 1 س 0بند  یف ا سا سوم قانون ا صل   تیبه منظور تقو  یا

 عیر جمد یو کاربرد یادیبن قاتیو انجام تحق یپزش   یو فنّ  یعلم یهانهیتتبع و ابت ار در زم ،یروو بررس
 اختنو هماهنگ ساااا یعلم یهاو نظارت بر پژوهش یو باَل بردن سااااطح علم پزشاااا   یپزشاااا   یهارشااااته
 .دینما تیموجود را توسعه داده و تقو  یپزش   یپژوهش یسسات و واحدهاؤم ،یپزش   یقایتحق یواحدها
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ست. همچنین  تأکیدواحدهای پژوهشی پزش ی   ،یروو بررس تیتقو شده ا
و  یادیبن قاتیو انجام تحق یپزشاااا   یو فنّ  یعلم یهانهیع و ابت ار در زمتتبّ 

ر و نظارت ب یو باَل بردن سطح علم پزش   یپزش   یهارشته عیدر جم یکاربرد
ی از موارد پزشاا   تی،قایتحق یو هماهنگ ساااختن واحدها یعلم یهاپژوهش
های کالن بند دوم سیاست 6و  1در این ماده است که با قسمت  تأکیدمورد 

گااذاری در توان گفاات قااانونابال ی مقااام معّظم رهبری همخوانی دارد و می
 برنامه ییاجرا یهاتاسیل سدر بند اوّ مورد این دو قسمت انجام شده است. 

ی اساااااالمی ارائه به مجل  شاااااورا ی( براینم   دکتر ی)آقا یشااااانهادیپ ریوز 
 یهابرنامه تیّ بر اولو  تأکیدل ساااالمت با اساااتمرار طرو تحوّ ( 5919ماه بهمن)

برنامه،  نیا 50د در بن ،نیهمچن. شاده اسات انیب یریشاگیساالمت و پ ءارتقا
 تیاّ نظااام سااااااالماات بااا اولو  یو کاااربرد نیادیاابن یهاااکردن پژوهشنااهینهاااد
ر ب ینمبت یت یر یمد ماتیو تصاااام یو درمان یبهداشاااات  یهاکردن برنامهروزآمد
ق برنامه، تحقّ  نیا یراهبرد فدر اهدا. شاااده اسااات انیب ینظام نوآور  ردیرو 
مان بر در  یریشگیپ تیّ اولو  تیجانبه و انسان سالم با رعاسالمت همه  ردیرو 

 نیشده است. همچن انیدر قبال سالمت مردم ب یاجتماع  یریپذتیو مسئول
ل در اوّ  گاهیبه جا یابیدسااات یبرا ،ساااالمت یها، ارتقاء شااااخمبرنامه نیدر ا

 یاساااالم یانداز ساااالمت جمهوررشااام به مثابه یجنوآ  رب یایمنطقه آسااا
توان گفت یم ،مطالب یکر شده توّجهشده است. با  انیب 5040ق در اف رانیا

 یکالن ابال   یهااسااااتیساااابند دوم  1و  1و  5 هایقساااامتبرنامه با  نیکه ا
و روو حاااکم بر این برنااامااه، بااا بنااد دوم  مطااابقاات دارد یم رهبرمقااام معّظ 
 های کالن ابال ی مقام معّظم رهبری همخوانی دارد.سیاست
اساات که در  نیانداز نظام سااالمت ارشاام جامع علمی سااالمت، نقشااهدر 
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 نیبرخوردار از باَلتر  یاست با مردم یکشور رانیا یاسالم یجمهور 5040سال 

نظام ساااالمت در  نیتر افتهیو توساااعه  نیتر عادَلنه یساااطح ساااالمت و دارا
 یهااسااتیساا 1 بندپنجم قساامت نقشااه با  نیانداز ارشاام ن،یمنطقه. بنابرا
بند نخسااااات اح ام حوزه  طبق. مطابقت دارد یم رهبرمقام معّظ  ی  کالن ابال

و مقررات و  نیقوان بیتصاااو ، برنامه توساااعه کشاااور نیساااالمت در شاااشااام
 ؛موجود یابزرگ توساااعه یهاطرو ادامه ایو  دیجد یاتوساااعهبزرگ  یهاطرو

ها و الزامات وسااتیپ ری، عالوه بر ساااهاآن یو اجرا یدولت ر یو   یاعم از دولت 
کامل آن در طول دوره  تیرعا سااااالمت و وسااااتیمنوط به دارا بودن پ یقانون
آن  نیو تدو  هیسالمت و نحوه ته وستیاست. رارروآ پ یبردارو بهره ءاجرا

وزارت  شااااانهادیها به پطرو نیا یبرا یابزرگ توساااااعه یهاطرو قیو مصااااااد
 ءاجرا یبرا رانیوز  تیأه بیو پ  از تصو  یبهداشت، درمان و آموزش پزش  

برنامه، وزارت بهداشاااااات، درمان و  نیا 0 طبق بند نیهمچن .شااااااودیابالغ م
ارائه خدمات ساااالمت، در قالب   پاررهینظام  ،ف اساااتموّظ  یآموزش پزشااا  

شاااهرها و  یرا در تمام یو توانبخشااا یو درمان یشاااب ه ارائه خدمات بهداشااات 
 نیجمله اکند که از  یساااازادهیو پ یاح طرّ  یاصاااول  یکشاااور بر مبنا یروساااتاها
 انیطبق مطلب ب اساات.سااالمت  ءو ارتقا یریشااگیخدمات پ تیّ اصااول، اولو 
 یکالن ابال   اساااتیسااا 1برنامه با بند  نیا 0و  5گفت که بند  توانیشاااده م
برنامه  نیاح ام حوزه سالمت در ششمو در  مطابقت دارد یم رهبرمقام معّظ 

زیادی  توّجهسیاست کالن ابال ی مقام معّظم رهبری  1به بند  توسعه کشور
 شد.

 ن و خانوادهستمت زنا ءارتقا یهاو راهبردها استیس. 5-2-1
متعدد  یهاها و نقشتیبه مساااااائول توّجهها، اسااااااتیساااااا نیا 9ماده  در
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جام مراقبت توّجهزنان و  یو اجتماع  یخانوادگ  ک،یولوژ یز یف  یهابه انساااااا
 یزندگ  یهادوره یها در تمامیماریاز ب یریشاااگیزنان و پ یو درمان یبهداشااات 

 1 ماده 5 بندبا  اسااااتیساااا نیتوان گفت ایم ،نینابراب .شااااده اساااات انیب
به  توّجهالبته با  .مطابقت دارد یم رهبرمقام معّظ  یکالن ابال   یهااسااتیساا
ها و راهبردهای ارتقاء ساااالمت زنان یکر شاااده که این ماده در سااایاساااتاین

نه گو های زنان اساات. همانآن به پیشااگیری از بیماری تأکیداساات، بنابراین، 
های کالن ابال ی مقام سیاست 1که گفته شد، مواد و مصّوباتی مرتبط با بند 

اجراء شااااده اساااات و برخی به اجرا  هاآنمعّظم رهبری وجود دارد که برخی از 
به طور مثال، مصااااااّوبه  درنیامده اساااااات و از نظر اجراء خألهایی وجود دارد.

در شاااورای عالی  11 های مّلی پیوسااات ساااالمت در خردادماه ساااالاساااتاندارد
ریزی کشاااااور به برنامه مت تصاااااویب و از ساااااوی ساااااازمان مدیریت وساااااال

 های اجرایی ابالغ شااااااده اساااااات، ولی هنوز اجراء نشااااااده اسااااااتدسااااااتگاه
  ،یمحمد ان،یر یوز  ،یمقدم، رخشااااااانوثوق ،یزر یمحمدلو، تبر  ،یخانرمضااااااان)

 .(519، ص 5919

 1ینید یباورها جیترو  و یمعنو یست یبهز . 5-2-2
به  توّجهبدیل زنان در جامعه و نهاد خانواده حاکی از این اسااااات که نقش بی

تواند سااااطح سااااالمت معنوی را ارتقاء بخشااااد و منتج به سااااالمت زنان، می
سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی  بهزیستی معنوی گردد. طبق تعریف 

ته، از مندی خود را شاااااناخحالتی از بهزیساااااتی که در آن فرد، توان عنوانبه»

                                                                                                                   
ایرانی، تحكیم بنیان خانواده، رفع موانع  -رتقاء ساااالمت روانی جامعه با ترویج سااابك زندگی اساااالمی . ا1

 های سااالمتهای اخالقی و معنوی و ارتقاء شاااخمتنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش
 .روانی



۱6۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
به نحو مؤثر و موّلد اساااتفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید اسااات،  هاآن

ی هاای از رفتارایرانی، مجموعه –اطالق می شاااااود. سااااابک زندگی اساااااالمی 
های منطبق با نگرش ها ویافته اساااااات که متأثر از باورها و ارزشسااااااازمان
اسالمی طرو گردیده است های دین مبین اسالم و در قالب حیات طّیبه آموزه

و تح یم بنیان خانواده، عبارت اسااااات از به کارگیری، حاکمّیت اخالق و حف  
  «های زندگی مشترکانواده در راستای مح م کردن ریشهحقوق همه اعضای خ
(. قوانینی کااه در جهاات تااأمین این بنااد از 99 ، ص5919)جوَلیی، زارعی، 

َلیحه  5ه از: ماد اندعبارتدارند،  های کالن ابال ی حوزه سالمت وجودسیاست
نامه اجرایی آیین 5ه ، بند ت ماد59/6/59111پیشاااانهادی قانون سااااالمت روان 

 8از فصاال  56د ، بن51/54/5919 2شااورای عالی سااالمت و امنّیت  ذایی مصااّوآ
ه در بهمن ما 3پیشاااانهادی برای ارائه به مجل  شااااورای اسااااالمی برنامه وزیر

گردد، بیان ه ییل این ماده، تشااااااریح و مطرو میکجمله مسااااااائلی . از 5919
میزان : »های پیشنهادی سطح اّول پیشگیری است که عبارت است ازشاخم

های مصااااوآ دولت با بهداشاااات روانی جامعه، میزان مشاااااوره تطابق برنامه

                                                                                                                   
و اجتماااعی، ترویج  یآفرین در زناادگی فردارتقاااء ساااااالماات روانی جااامعااه، رفع موانع تنش جهااتر . د1

سالمت روانی و به منظور حف  و ارتقاء حقوق استفاده  یهاو ارتقاء شاخم یاخالقی و معنو یهاآموزش
 سالمت روان، اتخدمخدمات سالمت روان و اشخاص مرتبط با آنان، گسترش و دسترسی به كنندگان از 

 ءبهداشااااتی با حداقل محدودیت، مقررات به اجرا ینظام سااااالمت و مراقبتها یبیمه یهاتوسااااعه حمایت
 د.گذارده می شو

. مقصااود از سااالمت؛ سااالمت جساامانی، روانی و اجتماعی که عالوه بر ساان، جن  و وراثت، تحت تأثیر 2
قتصادی و فرهنگی که افراد به دنیا آمده، رشد کرده ا -سایر عوامل مانند وضعّیت محیط و شرایط اجتماعی

 و بزرگ می شوند نیز است.

تاذیه، تحّرک، تناسااب اندام، پرهیز از مصاارف ). اجرای برنامه ترویج ساابک زندگی سااالم ایرانی، اسااالمی 3
 دخانیات و ال ل و رفتار های خطرناک(.
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ژنتیااک زوجین قباال از ازدواو و حاااملگی برای  ربااالگری اختالَلت رفتاااری و 
بانوان از مراقبتروانی، میزان برخورد های سااااااالمت عمومی و روانی در اری 

دوران بارداری، زایمان و پ  از آن؛ نساابت بودجه سااالمت روان به بودجه کّل 
مندی از زندگی در رابطه با ساالمت و ساالمت عمومی در کشاور، میزان رضاایت

ّیت و  بک زندگی، میزان آموزش مهارت زندگی، میزان ادراک افراد از امن ساااااا
اقتصااادی، میزان مسااائل مربوط به سااالمت روان در محیط -اجتماعی ساارمایه

زیسااااات، میزان ادراک افراد از رضاااااایت اجتماعی، میزان آگاهی و نگرش آحاد 
، )نورباَلتفتی، َلجوردی «گذاران در زمینه سااااالمت روانجامعه و ساااایاساااات

گاه قرآن به سااالمت، پیشااگیری اساات و تنها . بدیهی اساات، ن(561 ، ص5919
خااارو کنااد، نگاااه کنونی شاااااایوع کرونااا بحران  توانااد مااا را ازی کااه میریز

های آن نیز بسااایار سااااده، کم هزینه از نظر زمانی و پیشاااگیرانه اسااات. روش
 .اقتصادی است

 ن،یتأم با رابطه در یپزش  ک  آموزش و درمان بهداش  ت، وزارت فیوظا. 5-2-3
 روان ستمت ارتقاء و حفظ

اساااساای، محور عملیات وزارت بهداشاات قرار گیرد: َلزم اساات که سااه راهبرد 
بهبود وضااااعّیت کنونی خدمات سااااالمت روان، ارتقاء سااااواد سااااالمت روان »

گذاری در کاهش عوامل خطر سالمت روان های مختلف جامعه، و سرمایهگروه
(. بنابراین، َلزم است 566 ، ص5919، )نورباَلتفتی، َلجوردی« و سالمت معنوی
( 5»: نب وزارت بهداشاات، مورد پیگیری جّدی قرار گیرد از جملهتا مواردی از جا

گذار بر سااااالمت را شااااناسااااایی نماید و مطابقت یر عوامل روانی اجتماعی تأث
روانی و  -جساااامی تأثیر( 1بندی کند. با موازین بومی و فرهنگی را درجه هاآن

( تشاااا یل گروه جلب 9ساااای کند. اقتصااااادی عوامل اجتماعی را بر جامعه برر 



۱6۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
های دهنده در وزارت بهداشت برای تصویب سیاستکننده و مشورتحمایت

های عمومی سااااالم در مورد سااااالمت روان، مداخله مشااااورتی در مواقع تنش
های سااالمت و هم اری در ارتقاء سااالمت اجتماعی اجتماعی، تدوین پیوساات

هایی شااااااامل: های سااااااالمت روان در حیطهنامهطراحی بر ( باز0و معنوی. 
( برنامه توسااعه خدمات تخصااصاای سااالمت 1پروری های زندگی و فرزندتمهار 
«  ن در قالب نظام درمانی کشااااااور در رارروآ ی پاررگی بیمه پایه درمانروا

 (.566 ، ص5919، )همو
های ساااایاساااات 9د به موارد مذکور در بن توّجهبنابراین، َلزم اساااات که با 

گذاری شاااادن و عدم قانونکالن ابال ی حوزه سااااالمت، با نظر به عدم اجرایی 
های معنوی و سااابک زندگی اساااالمی و ترویج آموزش مصاااّرو در زمینه ترویج

ها و روان، بازنگری در سایاسات جایگاه معنوّیت در ساالمت معنوی و ساالمت
های زیسااااتی، روانی، ارائه خدمات سااااالمت روان، انجام گیرد که در آن، جنبه

توانند یک نقش حفاظتی وامل میاجتماعی و معنوی، درگیر هسااااتند و این ع
های روانی و تحقق سااااالمت روان، یا تداوم بخش را در پیشااااگیری از اختالل

 ایفاء نمایند.
ها و تولید فرآورده ینیاز برامورد یهاایجاد و تقویت زیرساااااااخت: 0ماده 
 یتجهیزات پزشك  و ملزومات و ی، واكسن، محصوَلت زیست یلیه دارویمواد اوّ 
 یالملل و استاندارد بینت كیفیّ  یدارا

گذار رساااالت دولت و قانون ،های کالن حضااارت آقا، سااایاساااتدر این ماده
های دارویی و های موردنیاز برای تولید فرآوردهایجاد و تقویت زیرساااااااخت

ه ملموانعی وجود دارد که ازج تجهیزات پزش ی است. برای تحّقق این رسالت،
 ،سازی این بندم جهت اجراییمشخّ  توان به عدم وجود متّولیاین موانع می



  ۱63 نیقوان یسنجتیّو ظرف یارتقاء سالمت معنو

های عدم صااااااالحّیت علمی و تشاااااا یالتی نهاد ،تعارض بین نهادهای متّولی
متّولی و سااااازمان مّلی اسااااتاندارد و سااااازمان  ذا و دارو در حوزه محصااااوَلت 
زیستی و عدم صالحّیت علمی سازمان تعزیرات ح ومتی و ضعف منابع مالی 

(. 5919، مژده، ناطقی، مصطفی، زمانیان ،یمصطف، )قانعی و بودجه اشاره کرد
 159های کالن ابال ی بخش و بندمین اهداف این ماده از سیاستأدر جهت ت

 ،پیشاااانهادی وزیر بهداشاااات به مجل  برنامه 996 و 955و  114 و 153 و 512و 
 اند.برنامه ششم توسعه بخوبی و صراحتًا اشاره نموده 9.1همچنین بند 

شد این توّجهبا  ن رسد که بیشتریگونه به نظر میبه قوانینی که بررسی 
شت و درمان تعّلق میمقدار بودجه صرف ای که به حوزه سالمت و بهدا گیرد 

بهتر است برای پیشرفت در تولید  در حالی کهشود؛ خرید و ارایه خدمات می
بخشاااااای از بودجه صاااااارف پژوهش و آزمایش در زمینه  ،های داروییفرآورده

تولید بشود که این مورد بین قوانین بسیار کمرنگ است و در حوزه تقنین و 
قرار نگرفته اساااااات. همچنین در تمامی قوانینی که در این  توّجهاجراء مورد 

ای در ارتباط با توسااعه ت لیف قانونی ،حوزه بررساای شااد، در هیچ یک از مواد

                                                                                                                   
های نو مورد نیاز نظام ساااالمت با اوریفنّ  و داروهای با زیساااتیهای تأمین داروهای اسااااسااای، فرآورده .1

 و بهبود کیفّیت با روی رد توسعه توان تولید داخلی. مشارکت بخش خصوصی
 . ارتقاء کیفّیت دارو از طریق اعمال نظارت بر ررخه تأمین مواد، تولید، واردات، توزیع و مصرف دارو.2
 سااازیهای دولتی کشااور و تدوین و جاریتان. اسااتقرار واحد داروسااازی بیمارسااتانی و بالینی در بیمارساا3

 فهرست داروهای بیمارستانی.
بنیان تولید داروااااااا واکسن و های دانشاوری و شرکتهای علم و فنّ حمایت از توسعه مراکز رشد، پارک .4

 و وسایل پزش ی. زیستیفرآورده های بیوت نولوژی و 
 های تولید داخل.المللی برای تمام واکسنهای بینتأییدیهکنندگان ایرانی برای اخذ حمایت از تولید .5
های انسانی در بخش دولتی و خصوصی، بر اساس برنامه جدید واکسیناسیون . توسعه خط تولید واکسن6

 المللی.کشوری و استانداردهای بین



۱66  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
خالء در حوزه  تولید واکساان بر عهده هیچ نهادی گذاشااته نشااده اساات و این

امروزه كه نی، ضمن اار مشهود استیگذاری و طبیعتًا در حوزه اجراء بسقانون
 ،مسااتقیم بر نظام سااالمت تأثیرعالوه بر  ،اوری تولید واکساانبرخورداری از فنّ 

به دلیل مباحث امنیت عالوه بر این، ر نمودهاسااات. اقتصااااد کشاااورها را متاثّ 
، )مرندی در مباحث دفاعی امنیتی نیز اهمیتی مضاااعف یافته اساات ،زیسااتی
(. 1366 یمرتض ، یرنوش، آپریوش، جعفری، سید حبیب اهلل، طباطباییان وحید،
هت ؛ البته ج دبیشتری صرف این مسئله شو توّجهرود که ن، انتظار مییبنابرا

این ماده از سااااایاسااااات کالن ساااااالمت در  4جلوگیری از اطاله کالم مروری بر 
 پژوهش شده است.

 ب ث جهینت بندی وجمع. 6
های فرهنگی و اجتماعی ناپذیر سالمت معنوی با عوامل و زمینهرابطه اجتناآ

توان در تعامالت اجتماعی نادیده گرفت. نتایج موضااااااوعی اساااااات که نمی
تری مطالعات نشاااان داد که افراد دارای ساااالمت معنوی، شااایوه زندگی ساااالم

ها توانایی بیشااااااتری برای مقابله با دارند و در مواجهه با تهدیدات و بیماری
کنند و امید به زندگی در ترس دارند، در مراساام مذهبی بیشااتر شاارکت میاساا
(. 69-1، ص 5915 ،نژاد و هم اراناصااالی) ساااال بیشاااتر اسااات 9ی هبذمافراد 

یعنی حرکت در مسااااایر برترین کمال مم ن و رسااااایدن به  ،ساااااالمت معنوی
ترین کارکرد مورد انتظار که موجب ساااعادت اخروی و رضاااایت از زندگی، عالی
  بنابراین، ،ترین موجود اسااتخداوند کامل. امید و آرامش در دنیاساات ،شاااطن

 .باید قرآ به خدا پیدا کند ،انساااااان اگر بخواهد به سااااامت کمال حرکت کند
انساااان باید  بر این اسااااس، .برترین کمال مم ن اسااات ،قرآ وجودی به خدا

ها تاحت بینشی، گرایشی و کنشی خود را بررسی کند که آیا در این سوضعیّ 
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ست یا خیر؟ سمت خدا حرکت کرده ا ضر به  شیوع کرونا با بحران  ،در حال حا
اند و سااااالمت کنند درار تهدید شاااادههسااااتیم که مردم احساااااس میروبرو 
سالمت روانی است همین امر باعث شده  .به خطر افتاده است هاآنجسمی 

مم ن اسااااااات افراد درااار  ،در این مرحلااه .قرار گیرد تااأثیرنیز تحاات  هاااآن
 زا اختالَلت روانی متفاوتی مانند اختالل اضاااااطراآ فراگیر، فشاااااار روانی پ 

افرادی که درار . و اختالل اضطراآ بیماری شوند آسیب، اختالل استرس حادّ 
ا لب اضطراآ و نگرانی زیادی نسبت به رویدادی که با  ،شونداین اختالل می

قراری، دلشاااااوره، کاهش توانایی اد درار بیدارند. این افر  ،آن مواجه هساااااتند
 برخی شوند.خواهند شد و زود خسته می مش ل خواآو  پذیریتمرکز، تحریک

شااوند، مدام به این افراد نیز در این شاارایط درار اختالل اضااطراآ بیماری می
ی مبتال شااده باشااند و اضااطراآ کنند که مبادا به بیماری جدّ موضااوع ف ر می

گیرد، اشتاال یهنی زیادی نسبت به بیماری دارند ت میشدّ  اهآنسالمتی در 
شااود دهند و این موارد باعث میو رفتارهای افراطی درباره سااالمتی انجام می

 .افزایش یابد هاآنپذیری آسیبکه 

مردان نیز در این زمینااه عالوه بر مراقباات و بهااداشااااااات عاااطفی و دولاات
ترس اجتماعی باشاااند و بیش از ن اساااتوانند عامل کاهنده ایاقتصاااادی، می

به ساایاساات کالن ابال ی سااالمت و به کار بسااتن آن در شاائون  توّجهپیش 
تواند ضاااااامن پیروزی در جنگ با این بیماری مختلف درمانی، بهداشاااااتی می

حوزه سااالمت در  یابال   اسااتیبند نخساات ساا ینظر به رسااالت اصاال  باباشااد. 
صول و ارزش نهیزم  به یابیآن در جامعه، دست یسازنهیو نهاد یاسالم یهاا

 یبرا یات یبرنامه عمل نی، مسااااااتلزم تدو 5د مورد اشاااااااره در بن یهاشاااااااخم
شاخم نمودن مداخالت مربوط به هرییاجرا سویها شاخم و رصد کالن   از 
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مشااارکت  ز،یها و نبخش ریسااا یمساائول با هم ار یهاها و سااازماندسااتگاه
و عدم  ییبا خأل اجرا نه،یزم نیمردم نهاد و جامعه اساات که در ا یهاسااازمان
. در ارتباط با مواد و مصوبات مرتبط با بند میمصّرو، مواجه هست یگذارقانون

 یخألها زین ،یه العال ظلّ  مدّ  یم رهبرمقام معّظ  یکالن ابال   یهااسااااااتیدوم ساااااا
صوّ  ،وجود دارد. به طور مثال ییاجرا ستانداردم سالمت  وستیپ یلّ م یهابه ا

سااازمان  از سااویو  بیسااالمت، تصااو  یعال  یدر شااورا 5911در خردادماه سااال 
 یول  ؛ابالغ شاااده اسااات ییاجرا یهاکشاااور به دساااتگاه یزیر و برنامه تیر یمد

به اجرا مدهین در ءهنوز  با  ا ّجهاساااااات.  عدم اجرا تو عدم ییبه  شاااااادن و 
 یهاآموزش جیو ترو  یاسالم یسبک زندگ  جیترو  نهیمصّرو در زم یگذارقانون
ها و ارائه استیدر س یدر سالمت روان، لزوم بازنگر تیّ معنو  گاهیو جا یمعنو

 ایو  یحفاظت  یتواند نقشااایشاااود که میخدمات ساااالمت روان، احسااااس م
 ءفایق سااالمت روان، او تحقّ  یروان یهااز اختالل یریشااگیبخش را در پتداوم
که به حوزه ساااالمت و بهداشااات و درمان  یامقدار بودجه نیتر شیب. ندینما
بهتر اسااات  در حالی کهشاااود؛ یو ارائه خدمات م دیصااارف خر  رد،یگیق متعلّ 
از بودجه صرف پژوهش و  یبخش ،ییدارو  یهافرآورده دیدر تول شرفتیپ یبرا
 توّجهو اجرا مورد  نیمورد در حوزه تقن نیشاااااود که ا دیتول نهیدر زم شیآزما

با حوزه ارائه خدمات  یاد ام آموزش پزشاا   یاز الگو رانیقرار نگرفته اساات. ا
ها را در آموزش تیّ فیآن، ک یبخشااااو اثر ییکند که کارایم تیسااااالمت تبع

ه یبه علوم پا توّجهگو و عادَلنه بوده اسااااات. دراز مدت ارتقاء داده و پاسااااا 
ه، یدانش تاذ یو گساااترش مرزها یاز علوم كاربرد یبانیپشااات یساااالمت، برا

 هاآنبه  یالملل نیب توّجهكه -سااااالمت  یها و معضااااالت بومیماریبه ب توّجه
 یازهاین یگوو درمان، پاسااا  میساااالم و تشاااخ ساااتیز  طیمح -كمتر اسااات
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 شیها و افزایماریم بر كاهش بار بیر مسااتقیهسااتند و تأث یمومسااالمت ع
 به مثابهساااااالمت همراه با عدالت دارند و آحاد جامعه در بعد  یت زندگ یفیك

 ،یپزشااا   زاتیدارو و تجه دیتول یهااند. حوزهشاااده ییشاااناسااااء عناصااار بقا
را در کنترل،  تأثیر نیشاااتر یب ی،اه یگ یو داروها یسااانتّ  طّب  ،یاورفنّ ساااتیز 
 یهایماریکشااور در مواجهه با انواع ب یپزشاا   یهابخش یسااازمنیو ا ودبهب
که در رند روسیبخصااااااوص و  ر،یفراگ نا  هه اخ کرو به  ر،یما مام جهان را  ت

 .دینمایم ءفایمخاطره انداخته است، ا
و  روییحف  آرامش و نشاااط معنوی، گشاااده، ه متفّ ران دینیبنابر توصاایّ  
ل به خالق علیم و آفرینی، نیایش و توکّ تألیف قلوآ و امید ،اندیشااااایمثبت

ّفق مقاوم و مو زا و ویروس کرونا ح یم و قدیر، ما را در مقابله با آفات آساایب
اصاااول راهبردی حاکم بر سااایاسااات کالن  ها وبه زیرسااااخت توّجهنماید. می

معرفتی در مقابله با تهدیدات  –سااااالمت، گامی مهّم در تقویت بنیه معنوی 
عاااماال، وظیفااه دولاات و پاادافنااد  یر  بااه مثااابااههااا خواهااد بود و و بیماااری
جامعه گذاران جهت ایجاد فضای سالمت جسمی، روانی و معنوی آحاد قانون

 خواهد بود.

 های ت قیقیافته. 7
  ی ی از اصول راهبردی حاکم بر نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر نصوص

به ارتقاء ساااالمت معنوی برگرفته از تعالیم دینی در جمیع  توّجهدینی 
 ؛تعامالت اجتماعی است

 های یافتگی با موقعّیتافرادی که اعتقادات مذهبی دارند، در ساااااازش
 هستند.زندگی دارای موفقّیت بیشتری 
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 رهایفشا با مقابله به قادر را افراد که منبعی به مثابه اجتماعی حمایت  

 شاااااامل: اجتماعی حمایت اسااااات، شاااااده تعریف ساااااازد،می روانی
  دیگران از ساااوی که اسااات اطالعاتی و ابزاری عاطفی، هایمسااااعدت

 ؛شودمی مینأت
 متفاوت با کشاااورهای  مفهومی به مثابهساااالمت معنوی که  موضاااوع

در کلیه حاَلت و رفتار انساااان در دوران نقاهت و  ،شاااود ربی مطرو می
یاست کالن، َلزم به یکر است، با س 5-5د شفاء مؤثر است. بر اساس بن

َلینفک از ارائه جزئی  به این مسااائله که آموزش پزشااا ی در زمره توّجه
گیرد که َلزم مراقبت است، اما گاهی با منافع بیماران در تضاد قرار می

اصااول تقّدم مصاالحت عمومی بر منافع فردی به »اساات در این زمینه، 
«  ع فردی و عمومی و وحاادت و تعاااونمنظور برقراری تعااادل بین مناااف

 ؛قرار گیرد توّجهمورد 
 در که است این سالمت نظام زاندارشم سالمت، علمی جامع نقشه در 

 از برخوردار مردمی با اسات کشاوری ایران اساالمی جمهوری 5040 ساال
  ظامن ترینیافته توسعه و ترینعادَلنه دارای و سالمت سطح باَلترین
 1 ندب پنجم قسمت با نقشه این اندازرشم بنابراین،؛ منطقه در سالمت

دارد. َلزمه  مطابقت رهبری معّظم مقام ابال ی کالن هایساااایاساااات
نمودن سااایاسااات جهت عملیاتی رسااایدن با این اصااال، تقنین قوانین،

 کالن سالمت است؛
 اجرایی عدم به نظر با سالمت، حوزه ابال ی کالن هایسیاست 9بند  در  

 و اسالمی زندگی سبک ترویج زمینه در مصّرو گذاریقانون عدم و شدن
 و معنوی ساااااالمت در معنوّیت جایگاه و معنوی هایآموزش ترویج
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  روان، ساااالمت خدمات ارائه و هاسااایاسااات در بازنگری روان، ساااالمت
 گیرد. انجام

 فارسیمنابع . 8
ق سایر حقوقگل، علیرضا، ابراهیم ، مجله 5989، حق بر غذا پیش شرط ت ق 
 .91، شماره 11المللی، دوره حقوق بین

با نگرش بر  روانش   ناس   ی اجتماعی، 5919، آیربایجانی، مساااعود و کاویانی
 .دانشگاه قم، پژوهش ده حوزه و ،استمی منابع

ابعاد حق بر غذا و  یبررس    اساااافندیاری، رنگیز و میرعباساااای، سااااید باقر، 
، 1، دوره یفصاااالنامه حقوق پزشااااك ، 5910، یالملل نیدر اس    ناد ب ییغذا تیامن

 .91شماره 
 .لرا  اوّ ، سنندو، 1364، بیمه از دیدگاه شریعت استم، سالم، افسری

 بال یها) سالمت کلی یهاسیاست بر تحلیلیاکبری، محمد اسااااااماعیل، 
 تهران.تا، ها، بی(، تعیین شرایط، وظایف و عمل ردیهبرر معظم ممقا

 ل.تا، تهران، انتشارات اسالمی، را  اوّ ، بیحقوق مدنیامامی، حسن، 
، دانشگاه تهران، 5915 ،ی )جزوه درسی(اجتماع  نیمأحقوق تحسن،  ،ینیباد
 .لرا  اوّ 

، ساااازی معنویت در مفهوم ساااالمت معنوی، نهادینه5981، جعفر بوالهری،
 .50ش ، اخالق پزش ی
نمودن آن در پرتو حقوق پاک و الزام دولت در فراهم یحق بر هوابیداری، 
کرمانشاااااه،  ،یارشااااد حقوق عموم ینامه کارشااااناسااااانی، پا5919 ،یش    هروند

 کرمانشاه. قاتیواحد علوم تحق یدانشگاه آزاد اسالم
ناهی، بهرام،  تأمین اجتماعیآفر پ ظام  یاتی ن ند عمل مه ، 5996 ،ی نا فصاااااال
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 .5شماره تأمین اجتماعی، 

 یهااستیس میبر مفاه یمرورو هم اران،  نینوش ،یحسن و زارع  ،ییجوَل
 یپژوهشاااااا یعلم هی، نشاااااار 5919 ،یمقام معظم رهبر یس      تمت ابتغ  یکل 

، 1دوره  ران،یا یتهران، فرهنگساااتان علوم پزشااا   ،یفرهنگساااتان علوم پزشااا  
 .5شماره 
نشاریه بیمه ، ش ناس ی نظام بیمه س تمت در ایرانآس یبعلی، ، زادهحسان

 .1ه دور ، 3شماره ، سالمت ایران
های ابتغی؛ س   یاس   ت 8تبیین بند ساااید رضاااا، ، مجد زاده، دهنویه، رضاااا

یه علمی ، 5919،مداختت الزم جهت ت قق آن و هافی ش      اخ معر   نشاااااار
 .پژوهشی فرهنگستان علوم پزش ی، شماره دوم

سنتی و مکمل و  گاه حقوقی طب  بررسی جای، 5911یاکر صالحی،  المرضا، 
شماره ، فصلنامه حقوق پزش یروی آن در ایرانهای پیشرالش سال دهم،   ،
 .نهمو سی

مقاله تدوین و  ،عباس زاده،ریاییکب میثم؛ سااایدی فر،؛ فاطمه، سااالیمانی
های کلی نظام س    تمت ابتغی مقام معظم های س    یاس    تارزیابی ش    اخ 

نشااااااریاااه علمی پژوهشاااااای  ،1414( در افق 5)م   اده  رهبری در بخش دارو
 .تابستان، سال دوم، شماره دوم، فرهنگستان علوم پزش ی

 توضعیّ ت موجود و ترسیم عباسی، محمود، اکرمی، فروزان، تحلیل وضعیّ 
های ساااااالمت کشاااااور بر اسااااااس اصاااااول و ارزش مطلوآ نظام ارائه خدمات

 .ل، نشریه علمی پژوهشی فرهنگستان علوم پزش ی، شماره اوّ 5919اسالمی، 
 .م تبه الهالل، بیروت، المدینه الفاضله، م 5111، نصرابو  فارابی،
 11بانی اجرای ماده ش   ناس   ی طرح دیدهروش علی، منتظری، فرانک، فرزدی،
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نشریه علمی پژوهشی فرهنگستان ، 5919، های کلی ستمت در ایرانسیاست
 .شماره سوم، علوم پزش ی
یین موانع اجرای بند تبمژده،  ناطقی، مصااطفی، زمانیان، مصااطفی، ،قانعی

، 1363،های کلی س   تمت و ارائه راهکارهایی برای رفع موانعرهارم س   یاس   ت
 .شماره دوم پزش ی،نشریه علمی پژوهشی فرهنگستان علوم 

بندی ارزش    یابی و رتبه، 5911کاظمی اصاااال، ساااایامک و یزدانی، شااااهرام، 
، مجله علمی 1314-1313س   ال های علمی گروه علوم پزش   کی کش   ور در قطب

 .9شماره ، 90سازمان نظام پزش ی جمهوری اسالمی ایران، دوره 
  ش،آیرنو پریوش، جعفری، حبیب هلل، ساااااید طباطبائیان، وحید، مرندی،
و تولید واکسن با نگاهی  وری در توسعهآراهبردهای سیاستی برای نو مرتضی،
 های جاریبه رالش
 .صدرا، تهران، یادداشتهای شهید مطهری، 1333، مرتضی مطهری،

ها و رگونگی ستمت روان، شاخ َلجوردی، سیاوش، نورباَلتفتی، احمد، 
علوم پزشاا ی، شااماره نشااریه علمی پژوهشاای فرهنگسااتان ، 5919، ارتقای آن

 .دوم
تأمّ 5989زاده، ابراهیم، موساااااای هوم، ماهیت و جایگاه حقوقی لی در مف، 
 .59ه های کلی نظام، فقه و حقوق، سال پنجم، شمار سیاست
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 اسناد و قوانین. 11
 سالمت منظا بالینی نکنارکا یورهبهر ءتقاار نقانو

 قانون اساسی
 قانون برنامه توسعه
 5956قانون بیمه مصّوآ 

درمان و آموزش پزشاااااا ی مصااااااّوآ  قانون تشاااااا یل وزارت بهداشاااااات،
10/9/5960 

 حقوق افراد دارای معلولیت قانون جامع حمایت از
 قانون سالمت روان

 19/51/5914قانون شورای سالمت مصّوآ 
 11/0/5916قانون هوای پاک مصّوآ 

 هاهدفمندی یارانهقانون 
 10/54/5919ی مصّوآ نامه اجرایی شورای عالی سالمت و امنیت  ذایآیین
 نامه فعالیت در حوزه ی تجهیزات پزش یآیین

 5910ن ی کشور: آبای توسعهی سالمت در ششمین برنامهاح ام حوزه
ه ی پیشااانهادی وزیر برای ارائه به مجل  شاااورای اساااالمی بهمن مابرنامه



  ۱77 نیقوان یسنجتیّو ظرف یارتقاء سالمت معنو

5919 
 .5981، سالمت یعلم جامع نامه توسعه منابع انسانی نقشهبر 

 برنامه ششم توسعه
دسااتورالعمل ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارسااتان های وابسااته  

 51/1/5919آ به وزارت بهداشت مصو
 دستور العمل برنامه تحول نظام سالمت 
دسااتور العمل برنامه حضااور پزشاا ان متخصاام مقیم در بیمارسااتان های  

 51/1/5919آ وابسته به وزارت بهداشت و درمان مصو
 و نیازمند خاص دستورالعمل برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العالو،

آ دسااتورالعمل برنامه حمایت از ماندگاری پزشاا ان در مناطق محروم مصااو
51/1/5919 

ها اختی بیماران بستری در بیمارستانبرنامه کاهش میزان پرددستورالعمل 
 51/1/5919آ مصو

آ های تحول ساااااالمت مصاااااونامه نظارت بر حسااااان اجرای برنامهشااااایوه
51/1/5919 

 سیاست ها و راهبرد های ارتقای سالمت زنان
 5040 انداز رشم سند

 َلیحه پیشنهادی قانون سالمت روان
 یهاهفمؤلّ  در  یبا رو جانبه ت همهمدیریت سااااااالم ینامه اسااااااتاننظام
 سالمت یاجتماع 
 





 

انگاری رفتارهای پرخطر در مبانی و ضرورت جرم .16
 های واگیرانتقال ویروس بیماری

 1منشجعفر صادق

 . مقدمه1
اقتضای اصل اباحه در حقوق اسالمی و اصل آزادی در حقوق لیبرال، ممنوعّیت 

این  با 2هر گونه مداخله و قانونگذاری در قبال رفتارهای شاااااهروندان اسااااات.

بودن انسااااااان، ره با توجیه یل ناشاااااای از زندگی اجتماعی و مدنیحال، به دَل
دیگری، اصاااااال مدنی بالطبع و ره با توجیه مدنی بالضااااااروره، یا هر توجیه 

ینااانااه تلقی شاااااااده و بااا لحاااظ بممنوعیاات این مااداخلااه، روی ردی  یرواقع
مربوط به لوازم زندگی  یژهو باموِر ناپذیری اصااال مداخله در بسااایاری از اجتناآ

                                                                                                                   
حقوق جزا و / گروه المالسااااّ هیو حقوق/ دانشااااگاه امام صااااادق عل یدانشاااا ده معارف اسااااالم اریاسااااتاد. 1

 5918ونهم اسفندماه بیست :تاری  نگارش /sadeghmanesh@isu.ac.ir: انامهی/ رایشناسجرم
صول محمودی .2   حقوق دکتری درجۀ دریافت برای انگاری، رسالهجرم های شیوه و جان ی، فیروز، مبانی، ا
 .15ص ، 5981 تهران، دانشگاه شناسی،جرم و جزا

mailto:sadeghmanesh@isu.ac.ir/
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اجتماعی، در حقوق لیبرال عرفی و با لحاظ قصور عقل انسان در تشخیم همه 

هر  سالمی، به جای آن، درمصالح و مفاسد زندگی فردی و اجتماعی در حقوق ا
مداخله کیفری  یژهو ببودن مداخله حقوقی و دو مبنای نظری، بر اصاااااال کمینه

رنگی مصاااالح اجتماعی در آن به صاااورت پر  شاااده که دفاع از تأکیدتصاااریح و 
 مورد نظر است.

با پذیرش این اصاال، پرسااش اصاالی این خواهد بود که در قلمرو رفتارهای 
کننده این مداخله حداقلی ها توجیهدیگران، کدام ضااارورتفرد در قبال خود و 

 حقوقی به ش ل عام و مداخله کیفری به صورت خاص است؟
های حقوقی لیبرال، ترین توجیه ارایه شااااده برای این مداخله در نظاممهم

اصااااال َلضااااارر اسااااات، در این باره، از توجیهات دیگری مانند توجیه اخالقی، 
مبنای این مداخله  به مثابهگرایی قانونی و ... نیز رساااااااَلری قانونی، اخالقپد

ست که البته پذیرش  شده ا ساس ارزش هاآنیاد  های لیبرالی قابل تاّمل بر ا
 جّدی است.

در نظرگاه حقوقدانان اساااالمی، که نگاه مقاصااادی به فقه دارند، برای حف  
او و نیز های مادی و معنوی انسااان، که َلزمه اصاال زندگی آن دسااته از دارایی

کیفّیت بدون عساااار و حرو زندگی هسااااتند و به ترتیب، ضااااروریات خم  و 
به جز مداخله  هاآنآنجا که راهی برای پاسااااااداری از  ،1اندحاجیات نام گرفته

 .شودکیفری وجود ندارد، این نوع مداخله، ضروری شمرده می

                                                                                                                   
شریعة، دارالمعرفة، بیروت، بی تا 1 صول ال سحاق، الموافقات فی ا شاطبی، ابوا شتر ر.ک:   0. برای آگاهی بی

  علمی شااریعت، فصاالنامه مقاصااد تطبیقی الدین، بررساایحساان، قمرالدین، قیام و نیز: زمانی، محمد مجلد
واعظی،  و نیز: 01-94 صااافحه 9 مقاله ،5919 بهار شاااشااام، شاااماره ساااوم، دوره المتین،حبل تخصاااصااای
َاهم،  تشااخیم شااریعت در مقاصااد از گیریبهره قبولی، ساایدمحمدتقی، فخلعی، محمدتقی، میرزامحمد،

 .94-9صم ، 5911، پاییز و زمستان سال 1شماره  19کاوشی نو در فقه، سال 
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بدین ترتیب برای حف  جان خود و دیگری، سالمت روحی یا جسمی خود و 
های خود و دیگری، حف  امنیت اخالقی خود و دیگری و، دیگری، حف  دارایی
ها، حاکمّیت باور اصاایل توحیدی از یک سااو و حف  نظامات حف  نساال انسااان

واعد فقهی مانند: اصاال ودیعه اجتماعی از سااوی دیگر، در رارروآ اصااول و ق
حرمت  های انسااان، قاعده وجوآ حف  جان و جساام و روو،بودن داشااتهالهی

ال وَلیت بر ضاارر، حرمت اعمؤمن، حرمت مقدمه حرام، َلعرض و خون و مال م
 1یابد.هایی انجام میها و کیفرگذاریانگاری یر و حف  نظام، جرم

خود شااااارع  از سااااویمواردی که همه ابعاد مداخله کیفری، به هر دلیلی،  
و  به معنای عام )مشاااااتمل بر قصااااااص و دیات(« حدود»شاااااود، مدیریت می

 از سااویلی کیفّیت مداخله از سااوی شااارع تعیین و مواردی که اصاال مداخله 
ابعاد مداخله  و مواردی که همه« تعزیرات شرعی»شود، ح ومت مدیریت می

 شوند.نامیده می« تعزیرات ح ومتی»شود، ح ومت مدیریت می از سوی
 پیچیدگیمرزهای دانش و  اوری و توسعهفنّ  ،با این حال، با پیشرفت علم 

های ای در حوزهروابط اجتماعی و ابزارهای زندگی، موضااااااوعات مسااااااتحدثه
شااود که به اقتضااای پویایی فقه اسااالمی و انطباق مختلف زندگی حادث می

های منطقی و فوری را آن به مقتضاااااایات زمان و م ان، بررساااااای و پاساااااا 
 طلبند.می
ه موضاااوعات توان بی اخالق زیساااتی، میجمله این موضاااوعات در حوزهاز 

های تولید، انتشااااااار و انتقال ویروس هاآنمختلفی اشاااااااره کرد که ی ی از 
 خطرناک و مرگبار است.

                                                                                                                   
، رقم 5بیروت، و  العربی، دارالكاتب الوضعی، بالقانون مقارنا اإلسالمی الجنائی التشریع. عودة، عبدالقادر، 1

 .61-69، صم 09
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 ماااه بااه تاادریج همااههااا، کااه از حاادود بهمنن این ویروسنوپاادیاادتری 

های مختلفی درگیر کرده کشاااورهای جهان و از آن جمله کشاااور ما را با رالش
ویروس کرونا یا عمدی نساااااال هفتم ال عمدی یا  یر اساااااات، انتشااااااار و انتق

 است.« 51ید کوو »ویروس تاو یا 
این نوشتار آن است که آیا از نظر فقه اسالمی عالوه  مسئلهترین محوری

های انگاریتوان دساات به جرمبر شااناسااایی مساائولّیت مدنی و ضاامان، می
یا  یاطیاحتبازدارنده یا اصاالی برای پیشااگیری یا مقابله با کسااانی زد که با بی

تقال این ساااااااز انت عمد، مبادرت به رفتارهای زمینهمباَلتی یا به صااااااور بی
احتمااال مرگ مبتالیااان بااه آن وجود دارد؟  در حااالی کااهکننااد؛ ویروس می

نظر از جواز فقهی، ضاارورتی برای این چنین آیا از نظر ضاارورت عملی، صاارفهم
 انگاری وجود دارد یا خیر؟جرم

ها انگاریار، در بند ی م، مبانی این قبیل جرمبر همین اساس، در این نوشت
 شود:بررسی، و در بند دوم ضرورت عملی آن مطالعه می

نا برای جرم یک مب عده الض      رر،  تارقا گاری رف ند انتقال ان مان های پرخطر 
 ویروس کرونا

 طریق از محدودیت اعمال و اساات انسااان آزادی بر اصاال که بپذیریم اگر
در برابر شااااااود، نظااام تقنینی، بااایااد می محسااااااوآ انگاااری، اسااااااتثناااءجرم

، در برابر وجدان خود، دَلیل هاآننظران و اف ار عمومی و پیش از صاااااااحب
 انگاری یک رفتار داشته باشند.برای جرمای کنندهروشن و قانع

فه  ( و2)ساااااازاگرایی  1گراییدر حقوق  ربی، روی ردهای کالن اخالقی وظی

                                                                                                                   
1. Deontologism 

2. Retributivism 
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انگاری )و برای توجیه اخالقی جرم 2ا پیامدگرایی(گرایی ی) ایت 1گراییفایده

کم، اند، دساااتبل با ی دیگر مطرو بودههمواره اگر نگوییم در تقا (،کیفرگذاری
ههمزمااان و در کنااار هم )روی رد تلفیقی( برای توجیااه این دو، مورد   توجااّ

 اند.های تقنینی بودهنظام
لق کانتی، و ت یه بر دو های عدالت مطاندیشااه زمینه، با پیش3مای ل مور

انگاری را در خدمت عنصاااار خودمختاری و عقالنّیت، مساااائولّیت کیفری و جرم
 کند.عدالت سزاگرایانه تعریف می

، ایجاد و حف  امنیت اجتماعی از طریق سااااارزنش اجتماعی، 4از نظر گراس

گرایی مداخله کیفری هانگاری اساااااات که البته باید با روی رد کمینهدف جرم
ک همراه برای  ، جرم انگاری و مداخله حقوق کیفری را صاااااارفاً 5باشااااااد. هوسااااااَ

، هاادف 6کنااد. از نظر دافتضاااااامین حقوق باادیهی و طبیعی افراد تجویز می

  یک ارزش اخالقی اسااات. روش به مثابهانگاری، حف  انساااجام اجتماعی، جرم
 که اسااااات انگاریارزیابی ضااااارورت جرم برای گراهای  ایتاز مدل «توازن»

مبنای  به مثابه. او در عین پذیرش اصاال ضاارر اساات کرده را ارایه آن 7فینبرگ

گاری، آن را جرم گاری موارد جرم برای توجیه همهان کافی ان ند.مینا   نقطه دا
                                                                                                                   
1. Utilitarianism 

ر، کیف توجیه در محورفایده گرایی ایت و گراییوظیفه . برای مطالعه بیشاااتر رک: رساااتمی، هادی، تقابل2
 .511-595صم  51 یاپیپه شمار  5911پاییز و زمستان  1ش  9س  پژوهشنامه حقوق کیفری،

3. Michael Moore 

4. Hyman Gross 

5. Douglas Husak 

6. Antony Duff 

7. Joel Feinberg 
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  زا بخشی که است ن ته این گرفتن مفروض انگاری،جرم سوی به او عزیمت
 1.شود محدود انگاریجرم قالب در باید هاآزادی

 و ارزیابی سااانجش بهها، گزینه اسااااس مدل پیشااانهادی او، با موازنه بر
 .پردازندمی خاصی فعل ترک یا فعل درباره انگاریجرم و موانع دَلیل

ساااایر عوامل  هی بتوّجهترین ایرادهای این مدل ساااه ریز اسااات: بیعمده
از  های ارزیابی و ناتوانی در انتخاآ ی یانگاری، ابهام در شاخممؤثر در جرم
 انگاری و عدم آن، در صورت برابری ارزش آن دو.جرم دو گزینه
تر ت میل مدل توازن، مدل رد و به تعبیر دقیق با 2شاااااانشااااااک جاناتان

 :است صافی سه از عبور انگاری ارایه کرد که مستلزمرا برای جرم« پاَلیش»
  ناظر بر توجیه و مبنای نظری در حوزه جرم انگاری : اصاااول صاااافی( الف

صافی، پیش از هر ریز، مثالً  است. باید به این پرسش  بر اساس این 
عمال وَلیت و دخالت یک شخم حقیقی اِ  پاس  داده شود که اساساً 

 یا حقوقی در رفتارهای شخم دیگر بر ره اساسی جایز است؟
 انگاری باید بر اساس این صافی، پیش از جرم: هافرض پیش صافی( آ

هیج ابزار دیگری بااه جز ابزار کیفری  بناادی برساااااایم کااهبااه این جمع
 مورد انتظار باشد. بخشی،تواند برای کنترل یک رفتار دارای اثرنمی

 بر اسااااس این صاااافی باید با سااانجش مصاااالح و : کارکردها صاااافی( و
شی از سد نا شود انگاری یک رفتار، این جمع جرم مفا صل  بندی باید حا

مفاساااد آن  الب اسااات و در انگاری بر مصاااالح جرمکه در مقام تزاحم، 

                                                                                                                   
  و کیفری حقوق دکتری نوبهار، دوره رحیم کیفری حقوق درس فلساافه . محماااااااادی، ساایداحمد، تقریرات1

 .54ص ، 5910حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  شناسی، دانش دهجرم
2. Jonathon schonsheek 
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انگاری نباید صاااورت گیرد؛ اعم از آن ه مصاااالح و  یر این صاااورت جرم
مفاسااد آن بر مصااالح آن  الب  کهاینانگاری برابر باشااد یا مفسااد جرم

 باشد.
ها، با الگوی اسالمی کم در بعضی از حوزه رسد این الگو، دستبه نظر می

ی قصااااص و گفته شاااود که در حوزهجرم انگاری منطبق باشاااد؛ زیرا حتی اگر 
  هیژ و بانگاری و نگر دارد، جرمگرا یا گذشاااتهانگاری روی ردی م افاتدیات، جرم

انگاری در اسااالم را تشاا یل  بخش اعظم جرم ر حوزه تعزیرات کهگذاری دکیفر
 گرا و مستلزم فراهم بودن سه شرط است:دهد،  ایتمی
  وَلیت در حوزه رفتارهای دیگر وجود اجازه شاااارعی برای دخالت و اعمال

 و آله و سااالم صااالی اهلل علیه اختصااااص به خداوند یا پیامبر که صااارفاً 
و هر فقیه منصوآ از سوی ایشان به نصب  السالمعلیه امام معصوم

 ؛1عام یا خاص دارد

 ؛2تخطی از یک ح م الزامی شرعی یا ح ومتی 

 3وجود مصلحت در تعزیر شخم خاطی. 

                                                                                                                   
ّسالمهیعل. این اصل جزء مسّلمات فقه فریقین است و در منابع معتبر روایی امامّیه نیز از امام صادق 1 ل نق ال

 شده که فرمودند:
کردن فقط برای امام عادل عالم به دادرسااااای در بین مسااااالمانان، مانند از ح م کردن بپرهیزید، زیرا ح م

ایا َأْبَواآ   الثالث، الجزء ،9 جلد الفقیه، یحضااره َل ت )منپیامبر یا وصاای او جایز اساا ْحَكاِم، وَ  َاْلَقضااَ  َباآ   َاأْلَ
َقاءِ  وَمِة صفحه ِاتِّ ك   (.046 ص ،9 و و نیز: ال افی، 1 َاْلح 
ای شااااناخته شااااده در متون فقهی فریقین اساااات که: هر ک  مرت ب ترک واجب یا انجام . این قاعده2

 تواند او را تعزیر کند.حرامی شود، امام می 
، 1و  الفوائد، و . بر اسااااس قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، دیدگاه فقهایی مانند شاااهید اول )در القواعد3
و ساایره متشااّرعه )حاکمان اسااالمی( تنها رفتارهایی مسااتوجب تعزیر شااناخته شااده اساات که  (509ص 



۱86  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
در رارروآ اصاااااال اباحه برای توجیه ضاااااارورت هایی هم که مصاااااالحت

تواند توان برای تعزیر مجرم در نظر گرفت، میانگاری در لسااااااان فقها میجرم
 انگاری باشد:ار طریق نیل به اهداف زیر در جرمانحص
 اصالو یا درمان او؛ 
  خاص یا عام از ت رار رفتار ممنوع؛بازدارندگی 
 شگیری ا شّفی خاطر بزه دیده )برای پی شخصی( درو ت  جرایمی ز انتقام 

 مانند اهانت.
 اساات انگاریجرم ما بحث ساااحت که اساات آن بند این در پایانی ن ته
شاود، می  یر به اضارار مرت ب که شاخصای مدنی، مسائولّیت جهت از وگرنه
مدنی،  ضااااامان به مربوط قواعد و ندارد وجود حقوقی و فقهی تردید هیچ

 .است کرده ترسیم روشنی به را مسئولیت این هایرارروآ
 انگاری درجرم کنندهترین قواعد توجیهبا این مقدمه، به بیان ی ی از مهم

پردازیم و آن عبارت است از: می میحقوق اسال خطر از منظرحوزه رفتارهای پر 
 ضرر و در ت میل آن حرمت مقدمه حرام.قاعده َل

ضرر را می شترک در نظاتوان مهمقاعده َل  سالمی ترین توجیه م م حقوق ا
 انگاری دانست.برای جرم 1و لیبرالی

                                                                                                                   
ه دلیل تخلف از الزامات شااااارعی یا ح ومتی مصااااالحت فرد مرت ب و جامعه اقتضاااااای اعمال تعزیر او را ب

 داشته باشد.
 ،ریاضاااات ،جلیل ،محبی ،محمد ابراهیم ،یاترن شاااام  برای مالحظه قاعده التعزیر ل ل عمل مفسااااد ر.ک:

سااال هفدهم، شااماره  ،اسااالمی حقوق، پژوهشاانامه جرم به شااروع یانگارجرم در تعزیر تحول قاعده، زینب
 .91-90صم  5911ن زمستا و پاییز(، 00اول، )پیاپی 

 از سوی بااااااار نخستین جامعه افراد محدودكننااااااده آزادی اصل مشهورترین مثابه . اصل ضرر یا صدمه به1
اان اتوارت ج ال ) اس  آن وجود ضرورت و آزادی به نگرشش اقتضای به میل، شد، مطرو John Stuart Mill)می
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قانون اسااااسااای ما منع   شاااده اسااات؛ به  05مفاد این قاعده در اصااال  
 موجب این اصل:

 به تجاوز یا  یر به وسیله اضرار را خویش حّق  اعمال تواندنمی ک هیچ»
 «.دهد قرار عموم منافع

اکرم صلی اهلل علیه و آله را تقریر اسالمی این قاعده، از لسان مبارک رسول 
 ترین تقریر آن دانست.ترین و در عین حال بلیغتوان فصیحمی

 اند:ی کوتاه فرمودهایشان در رند کلمه
 «َل ضرر و َل ضرار فی اَلسالم»

نه در مقام اخبار؛ بل ه در مقام  ای خبری اساااااات، ولیفرمایش، جمله این
 .انشاء ح م

  ضرر تحقق به شارع رضایت عدم که استجهت  آن خبری آوردن جمله، از
 .بیندنمی هاآن برای وجودی اصالً  که ای استاندازه به در خارو ضرار و

                                                                                                                   
 افكار آن موجب به كه داندمی بخشی مشروعیت اصل یگانه را صدمه اصل شكوفایی انسانی، خود برای

  جان میل،. )آورد در كنتااارل تحااات را آدمااای رفتاااار نظارت، یا اجبار راه از تواندمی عمومی یا قدرت عمومی
 5991. تهااااران فرهنگی، و علمی رهارم، انتشارات را  اَلسالمی، شی  جواد ترجمه آزادی، استوارت، درباره

 مبنای بررساای آبادی، محمدعلی، یوساافی، محمد،آبادی، احمد، حاجی دهاز: حاجی ده، به نقل 515-198صاام 
، 1شااماره  0پژوهشاانامه حقوق کیفری، سااال  امامیه، فقه به رویكردی با جنساای تجاوز انگاریجرم در ضاارر

 .98ص  5911پاییز و زمستان 
  یاد« صاااادمه»تر اهی با مفهوم عامو گ «Harm to others»با اصااااطالو  در تبیین لیبرالی، از قاعده َل ضاااارر

از دو جهت با تبیین اسااالمی « ضاارر به  یر»تر اساات اصاال شااود. بدیهی اساات که بیان اسااالمی دقیقمی
صرفًا روی ضرر به  یر تمرکز دارد؛ در حالی که ضرر به خود هم در تبیین اسالمی مورد  متفاوت است: اوًَل 

سلبی و بیاتوجّ  سالمی  از  رسد بیان ایجابی، قاعدهن لیبرالی ایجابی است؛ به نظر میه است، ثانیًا بیان ا
بال ت و رسایی کافی برخوردار نیست، بل ه ظاهر آن نافی عقالنّیت است؛ زیرا در هر دو م تب، پیشگیری 

 انگاری است نه خود ضرر.از ضرر یا نفی ضرر یا جبران ضرر هدف جرم



۱88  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
رسانی در نزد شارع، بودن ضرر  مباوض بیان شّدت در واقع برای جمله این
 نهی و تحریم آن به صورت انشایی است. از رساتر بسیار

آمده اساات، بهترین تفساایر،  درباره تفاوت ضاارر و ضاارار که در این روایت
کالم مرحوم امام خمینی در کتاآ رسااائل اساات که با مراجعه به اسااتعماَلت 

فرمایند که ضرر به معنای زیان جانی یا مالی، و ضرار به قرآنی این دو واژه می
معنای ساااایر انواع زیان مانند تضاااییق، ایجاد عسااار و حرو، ضاااررهای دینی و 

 1اجتماعی است.

ن صاااااادور این أشاااااا به توّجهتوان گفت که با ن فرمایش میدر ت میل ای
حدیث که مربوط به مزاحمت سااامرة بن جندآ به زن و بچه یک مرد انصااااری 
به بهانه رفتن به سااوی درخت خرمای خود از مساایر منزل مرد انصاااری اساات، 

 گیرد.این حدیث هر نوع ضرری را دربرمی توان با قاطعیت گفت کهمی
در این روایت دَللت بر نفی جن  دارد که از این « َل»همچنین حرف نفی 

 توان دایره شمول آن را بسیار گسترده در نظر گرفت.جهت نیز می
به اطالق آن؛ اعم ضاارر و ضاارار در مقام تقنین و  توّجهبا ، طبق این حدیث

های عادی روزمره و نیز؛ اعم در مقام اجرای قانون و نیز در مقام انجام فّعالّیت
  یر است. به رساندن ضرر و نف  به رر رساندناز ض

 برخی در ضاارر از پرهیز لزوم بر نیز عقل ضااروری نقلی، ح م ادّله بر افزون
 فقیهان بوده است. توّجهفروعات مورد 

 گر پیشگیریضرر، اضرار ممنوع است و ابه قاعده عقلی و شرعی َل توّجهبا 
مم ن انگاری آن  یر ز راه جرمجز اپذیر و انگاری آن ام اناز اضاااارار تنها با جرم

د، گو نباشهای اخالقی، فرهنگی و مدنی برای پیشگیری از آن پاس باشد، و راه

                                                                                                                   
 ه.ق. 5054لیان، قم ، انتشارات اسماعی99ص  5: الرسائل، و . ر.ک1
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های مختلف اضرار مادی و معنوی )اعم از ضرر جانی، مالی، انگاری صورتجرم
یابد؛ شاااارفی، حیثیتی، عاطفی، روحی و جساااامی( توجیه عقلی و شاااارعی می

ر مادی یا معنوی به قدری باشد که اصول دیگری که شدت ضر مشروط بر این
 آمااد، آزادی تجّمع ووهااای فردی از قبیاال آزادی رفااتزادیماااننااد: حقوق و آ 

ناپذیری حریم خصااااوصاااای اشااااخاص، در برابر آن اهمّیت کمتری بیابد تعّرض
 مانند اضرار به نف  یا سالمت جسمانی و روحی یا آبرو و شرف اشخاص.

های انگاری مانع و کیفرگذاریتنهایی برای توجیه جرمضاااااارر به قاعده َل
بازدارنده در آنچه مربوط به موضااااوع این نوشااااتار اساااات کافی نیساااات؛ زیرا 

انگاری رفتارهایی مانند عدم رعایت مقررات قرنطینه، موضوع این نوشتار، جرم
ام ان اضاااارار یا صاااادمه را فراهم  یا اقدام درمانی برای خود اساااات که صاااارفاً 

کند و در صورت وقوع، را ایجاد می« خطر اضرار» ند، و به تعبیر دیگر صرفاً کمی
 شود.موجب ضرر نمی لزومًا و حتماً 

توان از قاعده حرمت برای رفع این نقیصااااه، در حقوق کیفری اسااااالمی می
 2بهره جست. 1مقدمه حرام یا سد یرائع

کم دستشد، این قاعده حتی اگر برای بعضی از فقها دلیل نقلی نداشته با
  احتمال یا بداند شخصی دارای دلیل عقلی است. بر اساس این قاعده، رنانچه

                                                                                                                   
  . برای مطالعه بیشتر درباره این دو قاعده ر.ک: گوهری، داود، ناصری مقدم، حسین، صابری، حسین، گونه1

، 511، ش پیاپی 0ش ، 14دوره  اصول، و فقه امامّیه، فقیهان انگاره در یرایع سد به مستند فتوا شناسی
ستان  سیدمحمود، 556-11 صم 5919زم شگیری و یرائع سد و نیز: میرخلیِلی،    هایدر آموزه بزهكاری از پی

 .511-11صم  95 شماره 5914 زمستان هشتم سال اسالمی اسالمی، حقوق
هایی از این دساااات، به توسااااعه انگاریای برای جرم. در حقوق لیبرال به دلیل محرومّیت از رنین قاعده2

اند. البته اندیشااامندان مانند فینبرگ آن را اعم از ضااارر و خطر دانساااتهقلمرو اصااال ضااارر پرداخته و برخی 
تواند راه حلی برای این مشاا ل باشااد، هررند این روی ردها گرایی قانونی و پدرساااَلری قانونی نیز میاخالق

 با لیبرالیسم اصیل در تعارض هستند.



۱10  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
هر فعل یا ترک فعلی؛ اعم از ارتباط فیزی ی با اشخاص دیگر  که عقالیی بدهد
شرکت سه در یا  ضرار به موجب افرادی و یا فرد با مالقات ای و یاجل و  هاآن ا

این اقدامات بر او حرام خواهد  شرعاً ، انتقال یا انتشار یک بیماری خواهد شد
که ضاااااارورت و  باشااااااد  قدری خطرآفرین  به  بود و ارت اآ رنین حرامی اگر 

انگاری و تعیین کیفر را به شاااااارحی که گفتیم توجیه کند، جرم مصاااااالحت
 گذاری خواهد بود.انگاری و کیفر موجبی برای تعزیر شرعی، قابل جرم عنوانبه

ها کننده جان یا سالمت انسانهای تهدیددر حوزه انتقال ویروس ،بنابراین
بر اساس دیدگاه متخّصصان  هاآنمانند کرونا، در صورتی که احتمال خطر در 

 یابد. گفتنیانگاری در این حوزه توجیه میباشااد، جرم توّجهامر پزشاا ی قابل 
نین عام و هایی در قواانگاریاسااات که در حوزه ساااالمت با همین منطق جرم
و  1قانون مجازات اسالمی 688خاص صورت گرفته است. جرایم موضوع ماده 

                                                                                                                   
  آشامیدنی آآ کردنآلوده قبیل از دشو شناخته عمومی بهداشت علیه تهدید که اقدامی ؛ هر688 . ماده1
 مواد ریختن زاید، مواد و دامی و انساااانی فضاااوَلت  یربهداشاااتی دفع آلوده، آشاااامیدنی آآ توزیع یا

  یا خام فاضااالآ  یرمجاز اسااتفاده دام،  یرمجاز کشااتار و هاخیابان در زباله ها،رودخانه در کنندهمسااموم
  قوانین طبق رهرنان مرت بین و اساات ممنوع کشاااورزی مصااارف برای فاضااالآ هایخانهتصاافیه پساااآ
 .شد خواهند مح وم سال یک تا حب  به نباشند شدیدتری مجازات مشمول خاص
  شااناخته زیساات محیط آلودگی و عمومی بهداشاات علیه تهدید مزبور اقدام کهاین تشااخیم: 5 تبصااره
 بر مورد حسب مذکور جرم اعالم همچنین و دامی فضوَلت دفع و دام کشتار بودن  یرمجاز نیز و شودمی
  خواهد دامپزش ی سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان پزش ی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده
 .بود

  یا هوا یا آآ به خارجی مواد آمیختن یا پخش از: اساات عبارت زیساات محیط آلودگی از منظور: 1 تبصااره
 سایر ای انسان حال به که ایبه گونه را زیستیآن یا شیمیایی فیزی ی، کیفّیت که میزانی به زمین یا خاک

 .دهد تاییر باشد مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا زنده موجودات
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قانون طرز جلوگیری از   113و  56 2، 11مواد  با عنوان  قدیمی  یار  قانونی بساااااا

 از این قبیاال 5914هااای واگیر مصااااااوآ هااای آمیزشاااااای و بیماااریبیماااری
 ها هستند.انگاریجرم

ست جرم ست که با های جانگاریآنچه مورد نظر ما به تجربه  توّجهدیدی ا
 نبودن گوپدیداری ویروس کرونا در ایران به صااورت گسااترده و طوَلنی، پاساا 

تی مباَلبی مانندهایی آش ار شده است، انگاریرنین جرم قوانین فعلی و خأل
خانگی، یا اسااااااتفاده از  در عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی برای قرنطینه

احتیاطی در عدم رعایت نظامات دولتی برای بی ماسااااااک یا دساااااات ش، یا
ران، یا حضاااااور در خودداری از تماس بدنی با دیگران، یا رعایت فاصاااااله از دیگ

 ازدحام.مراکز و نقاط پر 

 ضرورت عملی جرم انگاری این رفتارها. 2
  شناخت موضوع، بر با انگاری متناسبو نیز اقدام به جرم یشرع  ح م اصدار

                                                                                                                   
  ایگونه او شخصی احوال و اوضاع که آن یا و آمیزشی است بیماری به مبتال که بداند هرک - 1 ماده. »1

 و ودش مبتال مقابل طرف او، آمیزش واسطه به و است واگیردار او بیماری که بزند حدس بایستی که باشد
 .«شودمی مح وم سالیک تا ماهسه از تأدیبی حب  به مبتالکننده کند، ش ایت قضایی مراجع به
 مطابق سالگی، 15سالگی  59 سالگی 9 در آن تجدید و وَلدت اول دوماهه در کوبیآبله - شانزدهم . ماده 2

 - نمایند اقدام خود کودکان کوبیبرای آبله که مؤظفند اطفال اولیایو  اساات اجباری مخصااوص، نامهآیین
 که نقاطی در وآموزان دانش ورود موقع در هاو دانشااا ده هاآموزشاااگاه و دبیرساااتان و دبساااتان مدیران
  ،شاگردان و کارمندان استخدام موقع در بازرگانی و دولتی و مّلی هایکلیه بنگاه نمایدمی اعالم کل بهداری
 از پ  ماهیک تا که اطفال اولیاء همچنین و ماده این از متخّلفین .نمایند مطالبه کوبیگواهی آبله باید
به  دننماین اقدامکوبی مایه تجدید به یا و است هاآن سرپرستی زیر که طفلی کوبیبه آبله بهداری آگهی
 .شد خواهند مح وم نقدی کیفر ریال 14 الی 54 و حب  روز هفت الی سه
صی - ودومبیست . ماده3 شخا شتی مقررات اجرای مانع که ا شار  فلت باعث اثر در یا شوندمی بهدا  انت

 از ی ی به یا و ریال 144 تا 15 و تأدیبی حب  ماهدو تاروز  هشاات به شااوندمی واگیر هایبیماری از ی ی
 .شوندمی مح وم کیفر دو این



۱1۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
و  فقیه بیرونِی  هایآگاهی از اسااتفاده با ولو آن موضااوع جانبه همه و کامل
 .است گذار متفّرعقانون

 ما در اینجا باید از نظر موضوعی، دو مطلب را اثبات کنیم: ،بنابراین
وجود اتفاق نظر تمام یا ا لب متخصاااصاااان درباره خطر جّدی  –ل مطلب اوّ 

شخاص و منحصر بودن راه پ سالمت ا شگیری از آن ویروس کرونا بر جان یا  ی
خانگی، عدم تماس بدنی، رعایت فاصااااله معقول از  در تدابیری مانند قرنطینه

 اشخاص، استفاده از ماسک و دست ش و امثال این تدابیر است.
باره  نا و مرگدر ماری کرو جّدی بی ناکی  ید وجود بارخطر بودن آن هیچ ترد

زارش رسااامی ندارد. برای درک این حقیقت کافی اسااات تا بدانیم بر اسااااس گ
در مدت کمتر از یک ماه از شااایوع  وزارت بهداشااات، درمان و آموش پزشااا ی،

( بیش 11/51/5918در کشاااور ما تا تاری  نگارش این مقاله ) 51ید و ویروس کو 
با  نیز هزار نفر 58از  شیو ب اندنفر قربانی این ویروس منحوس شاااده 5944از 

 .1اندشده یماریباین ها، مبتال به وجود همه مراقبت
بساایار شااگرف رعایت تدابیر پیشااگیرانه از این  تأثیردر مؤثر بودن و بل ه 

میر ناشاااااای از آن، همین ب  که واری در جلوگیری از شاااااایوع آن و مرگبیم
های جمعی، ت همه رسانهظرفیّ وزارت بهداشت، متخصصان ما، با استفاده از 

این ن ات هساااتند. نمونه  برکات رعایت بارهرساااانی درروز در حال اطالعشااابانه
تدابیر پیشاااگیرانه در کنترل انتقال و انتشاااار این ویروس،  تأثیرتجربه شاااده 

تگاه خاساا به مثابهندین برابری نساابت به کشااور ما، ت رکشااور رین با جمعیّ 
وند به ساااارعت لیه این ویروس اساااات که با اجرای این تدابیر توانسااااته راوّ 

 کرونا را کنترل کرده و تا نزدیک صفر برساند.میر ناشی از وفزاینده ابتال و مرگ

                                                                                                                   
1 http: //webda.behdasht.gov.ir/ 



  ۱1۴ ریواگ یهایماریب روسیپرخطر در انتقال و یرفتارها یانگارو ضرورت جرم یمبان

به همین میزان اکتفا کرده و برای اطالع در اینجا برای اثبات مطلب اوّ  ل 
رسااانی وزارت بهداشاات و درمان و رباره این مطالب به پایگاه اطالعتفصاایلی د

 1آموزش پزش ی مراجعه شود.

فری ی تعقیب کینبودن قوانین فعلی براگو خأل تقنینی و پاس -مطلب دوم 
متخّلفان از تدابیر یاد شااده در آنچه مربوط به موضااوع این نوشااتار اساات به 

 تقنینی وجود دارد زیرا: صورت قطع، خأل
جان، جساااااام، روو،  ًَل؛ قوانین کیفری حوزهاوّ   یه  یات یعنی جرایم عل جنا

حواس و منافع جسااامی، به شااا ل عام، ییل مباحث مباشااارت و تسااابیب در 
های ها یا بیماریعمدی ویروسمی دارند که انتقال عمدی یا  یر اجنایات، اح 

عمدی یا خطایی محض جنایات عمدی یا شاااااابههای واگیر ی ی از صااااااورت
 خواهند بود.

به عبارت دیگر، این مقررات صرفًا روی نف  انتقال ویروس و کیفر قصاص 
قل یه منت یتیا د بارت دیگر در جهت حما به ع ماری واگیردار و  نده بی از  کن

 اند.قربانیان این قبیل رفتارها بحث کرده
های ق.م.ا شاااامل رفتارهای مورد اشااااره ما؛ یعنی صاااورت 688؛ ماده ثانیاً  

مباَلتی یا حتی عمد در عدم رعایت نظامات دولتی احتیاطی یا بیمختلف بی
در خصااوص اجرای تدابیر مورد اشاااره نیساات؛ زیرا به اسااتناد تبصااره دو همان 

  مواد آمیختن یا پخش از اساات عبارت زیساات محیط آلودگی از رمنظو »ماده 
ت کاه میزانی باه زمین یاا خااک یاا هوا یاا آآ باه خاارجی فیزی ی،  کیفیاّ

  ندهز  موجودات سایر یا انسان حال به که ش لی به را آن زیستی یا شیمیایی
 «.دهد تاییر باشد مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا

                                                                                                                   
 /http://webda.behdasht.gov.ir. ر.ک: به نشانی:1



۱1۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
تواند منجر به می اً های موضاااوع بحث ما صااارفداشااات که رفتار توّجهباید 

مواد »انتقال ویروس موجود در بزاق یا ریه یا جسااام مرت ب باشاااد که عنوان 
های انگاریساات؛ همچنین، موضااوع این مقاله جرممنطبق نی هاآنبر « خارجی

 انگاری خود انتقال ویروس.بازدارنده از انتقال ویروس است نه جرم
انگاری پیشاااااانهادی ما، دنبال اجرای تدابیری برای در جرم ،ارت دیگربه عب

 انگاریهستیم نه دنبال جرم...« پخش یا آمیختن مواد خارجی »پیشگیری از 
 نف  پخش یا آمیختن مواد خارجی.

های آمیزشاای و واگیر پاسااخگوی مواد قانون طرز جلوگیری از بیماری ؛ثالثاً 
 این قانون: 1ده نیاز فعلی نیست؛ ررا که در ما

 در صورتی که عمدی باشد جرم است؛ جرم موضوع این ماده فقط 
 آمیزش جنساای را دربر این ماده تنها در صااورت انتقال ویروس از طریق 

 گیرد؛می
  ًباید انتقال ویروس  جرم موضااااااوع این ماده مقّید اساااااات؛ یعنی حتما

 الیه شود؛هی به بیماری شخم منتقلمنت 
 ابل گذشت است.این ماده ق جرم موضوع 

تواند انگاری رفتارهای پیشااانهادی ما از نظر رکن روانی میجرم در حالی که
شامل جرایم عمدی و تقصیری باشد، از نظر ماهّیت رفتار هر نوع فعل یا ترک 

بربگیرد، از نظر نتیجه قطعًا از نظامات دولتی در این خصااوص را در فعل ناقض
گذشااات ذشااات همگی جرایم  یرقابلنظر قابلیت گ جرایم مطلق هساااتند و از

 هستند.
ار کوبی کیفر بساایبه آبلهدر خصااوص ت لیف  صاارفاً این قانون نیز  56ماده  

 دارد:بینی کرده و مقرر میسب ی را پیش
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 از پ  ماه یک تا که اطفال اولیاء همچنین و ماده این از متخّلفین»
 به یا و اسااات هاآن سااارپرساااتی تحت که طفلی کوبیآبله به بهداری آگهی
  ریال 14 الی 54 و حب  روز هفت الی سه به ننمایند، اقدامکوبی مایه تجدید
 «.شد خواهند مح وم نقدی کیفر

 رین ماده مرتبط باتتوان آن را مناسباین قانون که می 11و باَلخره، ماده 
 دارد:قوانین کیفری دانست، مقرر می انگاری مورد نظر ما در همهجرم
   فلت اثر در یا شااوندمی بهداشااتی مقررات اجرای مانع که اشااخاصاای» 
 حب  ماه دو تاروز  هشت به شوندمی واگیر هایبیماری از ی ی انتشار باعث
 «.شوندمی مح وم کیفر دو این از ی ی به یا و ریال 144 تا 15 و تأدیبی

های عمدی و انگاریمجموع جرمشااااااود که طبق این ماده، از مالحظه می
ما، صاااااارفاً  یر  تار  یر  عمد مورد نظر  با عنوان یک رف انتشااااااار ی ی از »عمد 
انگاری مقید به حصااااول نتیجه، صااااورت جرم« های واگیر در اثر  فلتریبیما

 گرفته است.
با  تا زمانی که اثبات نشااااااود رفتار  توّجهبه عبارت دیگر،  ماده،  به این 

شاااااده اسااااات،  شاااااخم منتهی به انتشاااااار )و نه فقط انتقال( بیماری واگیر
های مورد نظر ما، انگاریجرم در حالی کهان او را تعقیب و مجازات کرد؛ تونمی
گونه که گفته شااد، هم شااامل حالت احتمال انتشااار و هم شااامل حالت همان

احتمال انتقال هستند و مقّید به ضرورت انتشار یا انتقال هم نیستند و هم 
که جزای نقدی مقرر در این صورت عمدی ارت اآ یابند. ضمنمم ن است به 

 آن ماده نیازمند بازنگری است.
صله وجود قبیل از واگیردارهای بیماری ویژگی ؛رابعاً   زا زیاد بعضاً  زمانی فا
 به بودن آلوده از طرفین آگاهی عدم یا نتیجه، آگاهی حدوث تا انتقال زمان
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دهنده، انتقال شخم نبودنمشخم و ای مواردپاره در طرفین ویروس، رضایت

 و احراز صااعوبت باعث دیگر، وقایع با انتقال از ناشاای آثار تداخل و وسااعت
  این رفتارها به اشااااااخاص، ضاااااارورت مادی و واقعی اسااااااتناد رابطه اثبات
 کند.های بازدارنده را در این زمینه توجیه میانگاریجرم

 با بانمرت  رفتار سببّیت رابطه اثبات دشواری به توّجه با به عبارت دیگر،
  واجهم فراوانی قضایی مش الت با قربانیان، بر شده وارد صدمات یا هابیماری

هسااتیم و به ساابب دشااواری یا حتی عدم ام ان شااناسااایی عامل انتقال این 
ویروس یا بیماری، عماًل مرت بان این رفتارهای خطرناک بدون تعقیب و کیفر 

 شود.میمانده و ام ان ت رار و توسعه رنین رفتارهایی فراهم 
به نتایج این قبیل  توّجهانگاری مطلق و بازدارنده و بدون جرم در حالی که

ها بسااااته و ام ان پیشااااگیری از ضااااررهای رفتارها، راه را تا حدود زیادی برآن
 کند.جانی و تهدید سالمت مردم را فراهم می

 گیری. نتیجه3
انگاری رفتارهای جرمکبروی  در بند ی م این نوشااااااتار، مبنای نظری و مقدمه

ضرر و حرمت در ییل قاعده َلهای خطرناک را ساز انتقال و انتشار ویروسزمینه
انگاری را از طریق در بند دوم ضاارورت عملی این جرم مقدمه حرام، اثبات شااد.

 دو بحث صاروی اثبات شد که عبارت بودند از:
رت اعمال تدابیری ضاارو  اثبات اّتفاق نظر کارشااناسااان پزشاا ی درباره ًَل؛اوّ  

و  51ید روس کوو ها و به شاااااا ل خاص ویبرای پیشااااااگیری از انتقال ویروس
 ؛خطرناکی این ویروس برای جان و سالمت انسان

های رهارگانه باَل، ؛ اثبات خالء تقنینی در این زمینه با اسااااااتدَللثانیاً  
گاریتقنینی و صااااااورت جرم تردیدی در خأل های جدید در حوزه رفتارهای ان
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 .های خطرناکها و ویروسساز انتقال می روآرفتارهای زمینه مانندخطر، پر 
شود در اّولین ثمره عملی آن، پیشنهاد می به مثابهحال در ت میل بحث و 

 فرصت مم ن َلیحه یا طرحی به شرو زیر تصویب شود:

نوی  ق  انون مج  ازات ع  دم اجرای نظ  ام  ات دولتی برای پیش. 4
 های واگیرانتشار بیماریپیشگیری از انتقال یا 

هر ک  با وجود مشاااااااهده عالیم بیماری واگیر در خود، از مراجعه  -1ماده 
و  8به پزشااااک جهت تشااااخیم و درمان خودداری کند، به جزای نقدی درجه 

 شود.مح وم می 8های حب  درجه ی ی از جایگزین
ت صور المشاعر نیز در تان و اولیای اطفال و اشخاص مختلسرپرس -تبصره

مشاااهده عالیم بیماری واگیر در افراد تحت ساارپرسااتی خود، مشاامول مقررات 
 فوق هستند.
 خود ساارپرسااتی تحت فرد یا خود ابتالی از اطالع وجود هرک  با -2ماده 

مباَلتی، از اقدام درمانی احتیاطی یا بیواگیر، در اثر بیهای بیماری از ی ی به
یا انتقال آن بیماری خودداری کند، به یا اجرای تدابیر پیشاااااگیری از انتشاااااار 

 مح وم خواهد شد. 9های حب  درجه و ی ی از جایگزین 9جزای نقدی درجه 
هرک  عمدًا با وجود اطالع از ابتالی خود یا فرد تحت ساارپرسااتی  -3ماده 

های واگیر، از اقدام درمانی یا رعایت تدابیر پیشاااگیری خود به ی ی از بیماری
و نیز مجازات  6ار آن، خودداری کند، به جزای نقدی درجه از انتقال یا انتشاااااا

 شود.جایگزین دوسال حب  مح وم می
شت، درمان  -4ماده  ساس نظر وزارت بهدا صورتی که بیماری واگیر بر ا در 

و آموزش پزشااا ی، دارای خطر مرگ برای مبتالیان باشاااد، کیفر مرت بان جرایم 
هد شااااد و جایگزین حب  موضااااوع مواد یک تا سااااه، یک درجه تشاااادید خوا



۱18  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 معادل جایگزین سه سال حب  خواهد بود. 9مذکور در ماده 

 0تا  5در صاااورتی که عدم رعایت نظامات به شااارو مذکور در مواد  -5ماده 
منتهی به مرگ یا بیماری یک تا دو نفر دیگر در اثر انتقال بیماری واگیر شااود، 

مذکور در یا دیه، در موارد  به حب  1و  5مواد  مرت ب، عالوه بر قصاااااااص   ،
مح وم  1به حب  تعزیری درجه  ،9و در مورد مذکور در ماده  6تعزیری درجه 

 شود.می
 9تا  5 مواد در مذکور شرو به نظامات رعایت عدم که صورتی در -1تبصره 
   ب،شود، مرت واگیر بیماری انتقال اثر در یک تا دو نفر دیگر بیماری به منتهی
 درجه تعزیری حب  به، 1 و 5 مواد در مذکور موارد در، دیه یا قصاص بر عالوه
 شود.می مح وم 1 درجه تعزیری حب  به ،9 ماده در مذکور مورد در و 6

 9تا  5 مواد در مذکور شرو به نظامات رعایت عدم کهصورتی در -2تبصره 
ود، شا واگیر بیماری انتقال اثر در بیماری ساه نفر یا بیشاتر یا مرگ به منتهی

 شود.یک درجه تشدید می مجازات مرت ب، حسب مورد
در موارد حدوث مرگ یا بیماری یک نفر یا بیشااااتر در اثر انتقال  -3تبص    ره 

، هاآنبیماری واگیر، در صااااااورت اعالم گذشاااااات مجنی علیهم یا اولیای دم 
 شود.مجازات مرت ب حسب مورد یک درجه تخفیف داده می

ای، تدابیر رساااااامی اعالمی برای ک  به هر نحو و با هر انگیزههر  -6ماده 
 هاآنهای واگیر را تضااااااعیف و مردم را به عدم رعایت پیشااااااگیری از بیماری

تر یب کند، به مجازات مقرر برای نشاار اکاییب برای تشااویش ایهان عمومی 
 شود.مح وم می
 فضای تبادلشده با استفاده از بستر در صورتی که اقدامات یاد -1 تبصره

 اطالعات ارت اآ یابد، مرت ب، به حداکثر کیفر قانونی مح وم خواهد شد



  ۱11 ریواگ یهایماریب روسیپرخطر در انتقال و یرفتارها یانگارو ضرورت جرم یمبان

 رسااااامی از رعایت تدابیر ای،انگیزه هر با و نحو هر به ک  هر -7ماده 
ماندن در خانه، خودداری  لیقبواگیر از  هایبیماری از پیشااگیری برای اعالمی

ها، خودداری یا فروشااگاهشااهری و تعطیلی مراکز تجاری از ساافر شااهری یا بین
 شود.مح وم می 9کند به جزای نقدی درجه 

کلیه کیفرهای مقرر در قانون، عالوه بر قصااااااص یا دیه و ساااااایر  -8ماده  
های منجر به مرگ یا هایی اساااااات که در قوانین برای انتقال بیماریمجازات

 شود.صدمات روحی یا جسمی به اشخاص دیگر می
 طی واگیر هایبیماری انتشااااااار یا انتقال از هپیشااااااگران تدابیر -1ماده 
  سوی از قانون این تصویب تاری  از ماه 6 مدت ظرف که ای استنامهآیین
  جمهور رئی  توسااااط و تدوین پزشاااا ی آموزش و بهداشاااات، درمان وزارت
 .شودمی تصویب
ها رسانه سایر تظرفیّ  از پزش ی آموزش و بهداشت، درمان وزارت -1 تبصره

 .کندمی استفاده خصوص این درسازی فرهنگ و رسانیاطالع برای
کنند، هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده میهمه رسانه -2 تبصره

 رسانی در این خصوص هستند.م ّلف به هم اری با دولت برای اطالع
های موّثق و ساااایر توانند بر اسااااس گزارشضاااابطان قضاااایی می -11ماده 

شخاص دارای عالیم بیماری های موضوع این قانون قراین و امارات معتبر، از ا
 آزمایش به عمل آورند.

یدگی و اعمال جزای نقدی درجه  -11ماده  مقرر در این قانون،  8و  9رساااااا
آموزش دیده در امور بالفاصااله پ  از احراز موضااوع، توسااط ضااابطان قضااایی 

 آید.پزش ی، به عمل می
ای خواهد نامه، به موجب آیین55و  54انجام وظایف موضوع مواد  –1تبصره 



۴00  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ماه از تصاااویب این قانون با هم اری وزارت بهداشااات و  6بود که ظرف مدت 

درمان و آموزش پزشاااااا ی و نیروی انتظامی جمهوری اسااااااالمی تدوین و به 
 رسد.می تصویب رئی  قوه قضائیه

 فارسی منابع. 5
 بررساای، یوساافی، محمد، محمدعلی، آبادیده آبادی، احمد، حاجیده حاجی
  امامیه، پژوهشنامه فقه به رویكردی با جنسی تجاوز انگاریجرم در ضرر مبنای
 5911 زمستان و پاییز، 1 شماره 0 کیفری، سال حقوق

 توجیه در محورفایده گرایی ایت و گراییوظیفه رساااااتمی، هادی، تقابل
  شااماره 5911 زمسااتان و پاییز 1 ش 9 کیفری، س حقوق کیفر، پژوهشاانامه

 .51 یاپیپ
، شریعت مقاصد تطبیقی بررسی، الدینقیام، قمرالدین، زمانی، محمدحسن

، 5919 شااشاام، بهار سااوم، شااماره دوره، المتینحبل تخصااصاای علمی فصاالنامه
 .9 مقاله

 قاعده زینب، تحول، جلیل، ریاضاااتمحبی، ، ابراهیم ناتری، محمد شااام 
هفدهم،  سال، اسالمی حقوق پژوهشنامه، جرم به شروع انگاری جرم در تعزیر
 .5911زمستان  و پاییز(، 00 پیاپی، )لاوّ  شماره

چ مفید، قم،  فروشاایالفوائد، کتاآ و م ى، القواعد بن ل، محمداوّ  شااهید
 .بیتا 1و ، 5

  فتواشااناساای صااابری، حسااین، گونهمقدم، حسااین، گوهری، داود، ناصااری
، 0ش , 14دوره  ،اصاول و فقه، امامیه فقیهان انگاره در یرایع ساد به مساتند
 .5919 ، زمستان511 پیاپی ش

نوبهار،  رحیم کیفری حقوق فلساافه درس ساایداحمد، تقریرات، محماااااااادی



  ۴0۲ ریواگ یهایماریب روسیپرخطر در انتقال و یرفتارها یانگارو ضرورت جرم یمبان

  شااهید دانشااگاه حقوق ، دانشاا دهشااناساایجرم و کیفری حقوق دکتری دوره
 .5910بهشتی، 

  برای انگاری، رساله جرمهای شیوه و مبانی، اصول، جان ی، فیروز محمودی
 .5981تهران،  ، دانشگاهشناسیجرم و جزا حقوق دکتری درجۀ دریافت
های در آموزه بزهكاری از پیشگیری و یرائع میرخلیلی، سیدمحمود، سد -50

 .95 شماره 5914 زمستان هشتم سال اسالمی اسالمی، حقوق
 اَلسااالمی، را  شاای  جواد آزادی، ترجمة درباره، اسااتوارت جانمیل،  -51
 .5991. فرهنگی، تهاران و علمی انتشارات، رهارم
  محمدتقی، بهره، فخلعی، ساااااایدمحمدتقی، واعظی، میرزامحمد، قبولی -56
 19 فقه، سااال در نو َاهم، کاوشاای تشااخیم در شااریعت مقاصااد از ییرگ

 .5911 سال زمستان و ، پاییز1 شماره

 . منابع عربی6
  یحضاااره َل الحساااین، من بن علی بن محمد جعفر القمی، أبی بابویه ابن
 .ها 5046بیروت، -األعلمی ، مؤسسة9و الفقیه، 

الشاااریعة، دارالمعرفة، بیروت،  اصاااول فی شااااطبی، ابواساااحاق، الموافقات
 .بیتا

 علی: تعلیق و تصاااحیح، 3الكافی، الجزء، یعقوآالكلینی، محمدبن الشااای 
 .ش 1363، الثالثة: طهران الطبعة، اإلسالمیة الكتب الافاری، دار أكبر

 رالوضااعی، دا بالقانون مقارنا اإلسااالمی الجنائی التشااریع، القادر عودة، عبد
 .09 رقم، 5 العربی، بیروت، و الكاتب

، اسماعیلیان ، انتشارات99ص  5و الموسوی الخمینی، روو اهلل، الرسائل، 
 .ق.ه 5054 قم





 

. ت لیلی حقوقی از مسائل اجتماعی کرونا و 17
 پیشگیری از برخوردهای جمعی

 1مهدی  مامیدسید محمّ 
 کی ادیز  احتمال به که اسااتی ماریب روس،یو  کرونا به موسااوم 512 دویکو . 1

  شروع نیر ووهان در 1451 دسامبر از آن یانسان وعیش و بوده زیستی سالو
 نیقیبه  نیقر  ییهاحدس ،وعیشاا در باَل شااتاآ لیدله ب زمان همان از. شااد
سه ماه د یماریب نیکه ا شدیزده م سر یبزودخارو و  نیاز ر گریحدود   سرا
  گونهنیا که قبالً  را کشاااااورها یبرخ  ،ینگرندهیآ نیا. ردیگیم بر در را جهان
 زود ثرؤمبه اقدامات  ،و سارس را تجربه کرده بودند 3همانند مرس ،هاروسیو 

سنگاپور و  ی،از جمله کره جنوب را، هاآن اکنون ای که؛ به گونهواداشت هنگام
 خطرناک قرار داده است. روسیو  نیدر مهار ا ،کشورها نیتر قجزء موفّ  ،وانیتا

                                                                                                                   
الم/ علیهدانشاگاه امام صاادق  دانشا ده معارف اساالمی و مدیریت/ اریاساتاد. 1 و  یگروه حقوق عمومالساّ
 5911 ماهفروردین رش: دوازدهمتاری  نگا /ghamamy@isu.ac.ir/ رایانامه: المللنیب

2. COVID-19 

3. MERS 

mailto:ghamamy@isu.ac.ir/


۴0۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
سا مارستانیبهمن در ب 11در  یماریب نیا .2 شنا شد و کمتر از  ییکام ار قم 
سا نیلروز از اوّ  14   یمتوف  0444 و مبتال هزار 14444 حدود اکنون هم ،ییشنا
شته یجا به ست گذا   کینزد شده فوت 14444 حدود به جهان در آمار نیا. ا

 زده رقم دوم یجهان جنگ از بعد را یبشر بحران کی مجموع در و است شده
 .است
 رهنگامید ،از کشااااورها ینساااابت به برخ  سااااازمان پدافند  یرعامل هررند .3

 یبرا ثرؤمو  یفور ریلزوم تدب ی،بهمن در گزارشاااااا امیساااااا ی در،ول  اقدام کرد
  مسو در سازمان نیا  ییر جمهور اعالم کرد.   ییکرونا را به ر  یماریکنترل ب
  اخبار انتشااار و نیر در کرونا روسیو  وعیشاا باما » :اعالم کرد که ماهاساافند
  شورک یست یز  پدافند قرارگاه جهان، یکشورها ریسا در آن گسترش بر یمبتن
 یبررساااا و شیپا رصااااد، ،ما اقدام نیلاوّ . میداد قرار باشآماده حالت در را

  کشااور یدرمان و یصاا یتشااخ یهاحوزه در یآمادگ  جادیا نیهمچن و گزارشااات
 و ردیگ قرار یبررساااا مورد هآمد دساااات به مشاااا وک گزارش هرگونه تا ،بود
 رزودت مذکور گزارش ررا که است نیا مسئله َلً اوّ  ،وجود نیبا ا .«شود یریگیپ
 که یررا گزارش مذکور در حدّ  ،اً یثان نشاااد؟ ارساااال ربطیی ینهادها به نیا از
بود منتشاار  ییاجرا یهادسااتگاه از سااوی یژهو ب رانهیشااگیپ اقدامات ازمندین

از  ،مساائول ینهادها یهاگزارش ریسااا و گزارش نیا ایآ کهنیا ترمهمنشااد؟ 
مد ثار مجموعه کشااااااور، وزارت و بحران تّی ر یجمله سااااااازمان    یزابحران آ

  قااالااب در را مااذکور یراه ااارهااا و ینیبشیپ را روسیو  نیا یرپزشاااااا  ی 
 ندادند؟ شنهادیپ ییاجرا یهادستورالعمل

 عمده که است شده کشور در یمتعدد یرپزش  ی  یهابحران موجب کرونا. 4
  کرونا انیمبتال کهآن از شاااتریباسااات.  یو اجتماع  یمساااائل اقتصااااد هاآن



  ۴03 یجمع یاز برخوردها یریشگیکرونا و پ یاز مسائل اجتماع یحقوق یلیتحل

 دو، نیا یبرا سفانهأمت و انددهید صدمه جامعه و اقتصاد باشند، دهید بیآس
 ی  پزشا عزم شاتریب هم، کرونا با مقابله ساتاد زین عمل در و شاده لتأمّ  کمتر
 .دارد
س و اقتصاد مسئله .5 ست یمفصل  بحث خود بازار یهابیآ سط در که ا   اوا

ش یمسائل اجتماع  یول  1،شد آن به یات توّجه)مارس(  ماهنیفرورد  نیاز ا ینا

همچنان مافول  ،و منع آمدوشااااااد نهیاز جمله قرنط ی،اتخای ریبحران و تداب
به  یرساااام یدعوت ناآگاهانه نهادها ،مسااااائل نیا نیتر از مهم ی  یاساااات. 
 و یمقطعاسااات که موجبات خشاااونت  یجمع ای یفرد ی،اجتماع  هایمقابله
 نهیمنجر به ک یکه بعدها در روابط اجتماع  شودیم یمدت یطوَلن یهاتییهن
 ندهیآ یهاو در نسل نیطرف از سوی ،هایآزاد و حقوق نقض عمل در و رو تنفّ 
 .گرددیم
بروز کرده  گردشگریو  یشمال  یهادر استان هایریدرگ نیا ،صخاّ  ه ش لب .6

شهرها را  نیاند که مردم ابه راه انداخته یشیپو  ،در عمل زیمقامات ن یو برخ 
و در  یو عمل  یلفظ  یهامزاحمت ها،ابانیدر خ یریبه برخورد با مسااافران، راهگ

 یمجموعااه رفتااارهااا نیو ا کنناادیخاادمااات و ... دعوت م هیااعاادم ارا یموارد
شاااااده  زین ییهایریباعث درگ ،شاااااهرها نیو در ادامه مردم ا یکارگزاران دولت 

سااااال و  انیبه پا یمنته یاتفاقات که در روزها نیا ،یاساااات. از نظر اجتماع 
  هب تواندیرا م یاجتماع  دیبحران جد کیاساات  شیدر حال افزا دیع التیتعط
 .است یفور ریتدب ازمندین که اوردیب وجود

                                                                                                                   
در ّاولین اظهارنظر  5911در برنامه گفتگوی ویژه خبری یازدهم فروردین  جمهوررئی  اقتصاااااادی . معاون1

 تحت را مّلی ناخالم تولید و شااا ل جامعه درصااد 51 کرونا بیماری ما برآورد اساااس بر» رساامی اعالم کرد:
 «.است داده قرار تأثیر



۴06  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
حقوق  تواندینم ی،ردولت ی  ای یاعم از مقام دولت  ی؛کساااهیچ ،قانون طبق .7

  نیا. کند قیتعل ای محدود راها وآمد آنشهروندان را از جمله حق رفت یقانون
 نیتضم ی،ودوم قانون اساسستیو اصل ب ستمیطبق اصل سوم، اصل ب، حّق 

 ،کند اقدام)توأمان(  یقانون و ییقضااا وزمجّ  بدون که یکساا هرشااده اساات. 
 یمجرم محساااااوآ و اگر مقام دولت  ،اسااااات کرده تجاوز ترون به حقوق ملّ 

باشااد  یردولت یو اگر   1یاسااالم مجازات قانون( 194) هبه مجازات مادّ  ،باشااد

 است َلزم ن ته نیا یکر. شودیمح وم م 2قانون همان( 659) همادّ  مجازاتبه 

ند اثبات کنند که از اقدامات شااااااخم آلوده یافراد ایاگر فرد  ،که  یابتوان
 یبهداشت و سالمت عموم هیعل دیموجبات تهد ،یوآمد وهمانند سفر و رفت

از مراجع  3یاسالم مجازات قانون( 688) هوفق مادّ  تواندیم ،فراهم شده است

                                                                                                                   
  قانون، برخالف کهح ومتی هایدساتگاه و نهادها به وابساته مأمورین و مقامات از یک هر – 194 . ماّده1

 ایران اسااالمی جمهوری اساااساایقانون  در مقرر حقوق از را آنان یا کند ساالب را مّلت افراد شااخصاای آزادی
 دو از حب  به ح ومتی، مشا ل از سال پنج تا یک محرومّیت و خدمت از انفصال بر عالوه نماید، محروم
 .شد خواهد مح وم سال سه تا ماه
 وسیله را آن یا کند نماییقدرت یا تظاهر دیگر، اسلحه نوع هر یا و راقو وسیله به ک  هر – 659 . ماّده2

  محارآ مصااادیق از صااورتی که در شااود گالویز کساای با یادهد،  قرار تهدید یا اّخایی یا اشااخاص مزاحمت
 .شد خواهد مح وم شاّلق ضربه( 90) تا و سال دو تا ماه شش از حب  به نباشد،

 آآ کردن آلوده قبیل از شاااود، شاااناخته عمومی بهداشااات علیه تهدید که اقدامی هر – 688 ماّده. 3
  نریخت زاید، موادّ  و دامی و انسانی فضوَلت بهداشتی یر  دفع آلوده، آشامیدنی آآ توزیع یا آشامیدنی

  خام فاضالآمجاز   یر استفاده دام، مجاز  یر کشتار و هاخیابان در زباله ها،رودخانه در کنندهمسموم مواد
 طبق رنان ره مرت بین و باشاادمی ممنوع کشاااورزی، مصااارف برای فاضااالآ هایخانهتصاافیه پسااآآ یا

 نباشند، شدیدتریمجاز  مشمول خاّص  قوانین
 .شد خواهند مح وم سال یک تا حب  به

صره شخیم – 5 تب شت علیه تهدید ،مزبور اقدام که این ت ست محیط آلودگی و عمومی بهدا   شناخته زی



  ۴07 یجمع یاز برخوردها یریشگیکرونا و پ یاز مسائل اجتماع یحقوق یلیتحل

 ی)دادرساااااا تموقّ  دسااااااتور نیهمچن و یدگ یرساااااا درخواساااااات ییقضااااااا
 گونهیچ ه حّق  شاااااهروندان صاااااورت هر در و بخواهد را( ی/اختصااااااریفور

 نیتوه همانند مجرمانه نیعناو  بر مشااتمل)که  یزبان هیّ توصاا مگر یامداخله
 نیهمچن. ندارند را( یاساس قانون هشتم)اصل  من ر از ینه قالب در( نباشد

 ندتوانیم ،اندشده آلوده یماریب به یخاّص  فرد اقدام از بتوانند اگر شهروندان
 در. کنند تیشاااا ا یمدن تیّ مساااائول عنوان تحت ییدر مراجع قضااااا یاز و

  یدادگسااااتر یاافتهی توسااااعه کشااااور چیه و رانیا یحقوق  نظام در مجموع
  که. ندارد وجود شهروندان گرید هیعل شهروندان یشخص  اقدام یبرا یخصوص 

 کنترل خشونت در جامعه است. مهمّ  یابزارها از خود نیا

  وآمدرفت و سااااافر حق کردنممنوع بودن یرقانونی  در نگهبان یشاااااورا .8
مساااافرت و  حّق »: کندیم انیب 0405 شاااماره یریتفسااا هینظر  در شاااهروندان

هر شااخم اساات  یو اجتماع  یو حقوق مساالم فرد یساافر از اعمال عاد یآزاد
 9همگان از آن برخوردارند و بر حساااب بند  یقانون اسااااسااا 14که طبق اصااال 

ا ب یعاد طیدر شرا حّق  نیشود. سلب ا نیمأت دیبا یاصل سوم قانون اساس
  العادهنظر به وضاااع فوق یول  ،دارد رتیماا یو قانون اسااااسااا یشااارع  نیمواز 
ر را ساااف حّق  بیترتنیبد .«شاااد دأییت آراء تیّ اکثر  با یل یتحم جنگ و کنونی

                                                                                                                   
  بر ،مورد حسب ر،مذکو  جرم اعالم همچنین و دامی فضوَلت دفع و دام کشتار بودن  یرمجاز نیز و شودمی
  خواهد دامپزش ی سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان پزش ی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده
 .بود

  یا هوا یا آآ به خارجی موادّ  آمیختن یا پخش از ستا عبارت ،زیست محیط آلودگی از منظور – 1 تبصره
  سایر ای انسان حال به که طوریه ب را آن زیستی یا شیمیایی فیزی ی، تکیفیّ  که میزانی به ،زمین یا خاک

 .دهد تاییر ،باشد مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا زنده موجودات



۴08  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

  توانیم 1یاساااساا قانون( 91) اصاال طبق العادهفوق تیّ وضااع جادیا با صاارفاً 

 .کرد محدود ای درآورد قیتعل به نهم اصل طبق و موقتاً 
در  ،یاسااااالم یکردن مجل  شااااورالیتعط ،رساااادیم نظره ب بیترت نیبد .1

  قانون شااشاام اصاال اعمال و یبه نشااان دادن اراده ملّ  ازیکه ن یسااخت  یروزها
و جلساااااات  یرفع بحران کرونا بوده، با وجود ام انات ارتباط  یبرا ی،اسااااااسااااا

 مجل  نهم و هفتاد اصاال طبقکه ره این 2؛نبوده اساات یامر درساات  یمجاز

  کشورها یبرخ  کهنیکما ا ،رساندیم بیتصو  به را یضرور یهاتیّ محدود دیبا

و به  3رسااااند بیتصاااو  به)پارلمان(  دوما در را یقانون نیرن هیروسااا جمله از

ساافانه در کشااور أمت کهنیا ره و کردیم اعطاء را َلزم یقانون اراتیاختدولت 

                                                                                                                   
 آن، نظیر اضااطراری شاارایط و جنگ حالت در. اساات ممنوع نظامی ح ومت نهم: برقراری و هفتاد . اصاال1

 مدت ولی د،ینما برقرار را یضرور یهاتیّ محدود موقتاً  ی،اسالم یشورا مجل  بیتصو  با دارد حّق  دولت
 موّظف دولت باشد، باقی همچنان ضرورت که صورتی در و باشد روز سی از بیش تواندنمی حال هر به آن

 .کند مجوز کسب مجل  از مجدداً  است،
های ارتباط مجازی، بسیاری از . در اوضاع سخت فراگیری کرونا و با استقرار دولت ال ترونیک و سیستم2

ها، صاادها کالس خود را با حضااور و مشااارکت دانشااجویان به صااورت مجازی برگزار کردند و به این دانشااگاه
 ترتیب اّدعای عدم ام ان برگزاری جلسه مجازی برای مجل ، قابل پذیرش نیست.

  رد گیرانهسااااخت تدابیر به مربوط قانون . پارلمان روساااایه برای مقابله نهادمند و مؤثر با کرونا ویروس،3
  صویبت به آراء اکثریت با که قانون این اساس بر .کرد تصویب را ویروس این شیوع از پیشگیری با مبارزه
  انتقال باعث که کسااانی بنابراین، .شااد خواهند مجازات سااخت کرونایی هایمحدودیت ناقضااان رسااید،
  یا دَلر 944 و هزار 51 تا مبلغ به نقدی جریمه پرداخت به مح وم شااوند،می افراد زیادی تعداد به ویروس

 نیز شوندمی نفر یک مرگ سبب ویروس این دلیل به که کسانی همچنین .شد خواهند سال 9 تا حب  به
 و. شاااد خواهند ساااال 1 تا حب  به یا دَلر 644 و هزار 10 تا مبلغ به نقدی جریمه پرداخت به مح وم
 طبق .شاد خواهند مح وم ساال 9 تا حب  به نیز شاوندمی افراد بیشاتر یا 1 مرگ باعث که هم هاییآن
  ،«تروریساام» قالب در اساات مم ن کرونا ویروس عمدی شاایوع به مربوط هایپرونده همچنین قانون، این
 .شود رسیدگی «خراب اری» و «اوباشی»



  ۴01 یجمع یاز برخوردها یریشگیکرونا و پ یاز مسائل اجتماع یحقوق یلیتحل

 دیوجود ندارد و با ریفراگ یهایماریدر مقابله با ب ریتدب یقانون یهارساختیز 
  یداخل  نامهنییآ قانون( 561) و( 516) مواد در که آنچهساااااااِزکار مجل  از 
  طیشاااارا تیّ ر یمد یبرا «یت یفور  سااااه حیلوا و هاطرو» عنوان تحت مجل 
  رمرگبا روسیو  نیا به نسبت یحتم خسارات از یریجلوگ و یات یح و یاضطرار

 .کردیم استفاده نیآفر خسارت و
قانون بر عهده  تیاز عدم رعا یناشاااا تیّ مساااائول از یبخشاااا دیترد بدون .11

  کارسااااازِ به مجل  و درخواساااات اعمال  حهیَل هیارا قیدولت اساااات که از طر 
  یبرخ  نهادمند و یاصااااول  اسااااتقرار موجبات ،یاساااااساااا قانون( 91) اصاااال
  مبارزه یملّ  ستاد جادیا واقع در. ن رد فراهم را شده دهیسنج یهاتیّ محدود

 از فارغ یاساااساا قانون 596 اصاال وفق ،یملّ  تیّ امن یعال  یشااورا لیی ،کرونا با

 ،1اراتیاخت و فیوظا قانون بیتصو  یبرا یاساس قانون 596 اصل تیرعا عدم

قانون   جادیمانع ا ندهیآ یبرا ،سااااااو کین رده اساااااات از  یرا ط  یرون روال 
 از یناشاااا یاجتماع  یهابحران موجب ،گرید یسااااو از و شااااده رساااااختیز 

  را یمختلف اقشار و اقوام که گرددیم یررسمی  و یرسم یاجتماع  یبرخوردها
.دهدیم قرار هم مقابل در

                                                                                                                   
 نحدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معیّ »...اصل ی صد و هفتاد و ششم قانون اساسی:  .1

 «... .رسدها به تصویب شورای عالی میکند و تش یالت آنمی





 

 ت كرونایی و حقوق عمومی. دولت، وضعی  18

 1هادی طحان نظیف
 

 به مثابهتی در قوانین همه كشااااااورها، معموًَل در شاااااارایطی خاص، وضااااااعیّ 
ها متناسب با سطح اضطرار، شود كه دولتبینی میت اضطراری پیشوضعیّ 

كنناااد. حتی در از آن برای اداره و مااادیریااات بهتر كشااااااور اسااااااتفااااده می
تی مجاز و ها در رنین وضعیّ ترین رویكردها نیز دولتخواهانه )=لیبرال( آزادی

بلكه موظّف هسااااااتند از این قواعد برای مردم و به خاطر مردم بهره جویند. 
طبیعی است كه قواعد حاكم در این شرایط با قواعد وضعیت عادی متفاوت 

ص خود را دارد. ت، اصااول، قواعد، اوصاااف و اقتضااائات خاّ اساات و این وضااعیّ 
های عمومی ها بیشتر و حتی برخی از آزادیطبعًا در رنین شرایطی محدودیت

 شوند.كمتر اعمال می
برقراری ، با این كه 91در قانون اسااااااسااااای ما نیز در اصاااااولی نظیر اصااااال 

                                                                                                                   
و  ی/ گروه حقوق عمومالمالسااّ هیو حقوق/ دانشااگاه امام صااادق عل یدانشاا ده معارف اسااالم اریاسااتاد. 1
 5911ماه تاری  نگارش: سیزدهم فروردین /tahan@isu.ac.ir: انامهی/ راالمللنیب
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۴۲۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
تی را با گیری از رنین وضااعیّ ه اساات؛ اما بهرهسااتنارا ممنوع دح ومت نظامی 
برای بهبودی اوضاع به رسمیت شناخته است. به این هایی اعمال محدودیت

در حالت جنگ و شاااااارایط اضااااااطراری نظیر آن، دولت حق دارد با  ترتیب كه
 ؛های ضاارور را برقرار نمایدتموقتًا محدودیّ  ،تصااویب مجل  شااورای اسااالمی
روز باشااااد و در صااااورتی که تواند بیش از ساااایولی مدت آن به هر حال نمی

ف اسااات مجددًا از مجل  کساااب دولت موّظ  ،باشاااد ضااارورت همچنان باقی
تی  فلت بینی رنین وضااااااعیّ و این یعنی نظام حقوقی ما از پیش مجوز کند

 ننموده است و در قانون اساسی به آن اهتمام داشته است.
گیری از اصل در كشور ما در شرایط كرونایی، دولت ترجیح داد به جای بهره

صااّوبات مجل  باید به تأیید شااورای قانون اساااساای كه بر اساااس آن، م 91
كننده از شااارع، نهاد صااایانت رساااید و احیانًا این شاااورا در جایگاهنگهبان می

شاااد، از قانون اسااااسااای و حقوق مّلت، مانع اجحاف احتمالی در حق مردم می
قانون اساااااساااای یعنی مقابله با انواع تهدیدهای داخلی و  596ت اصاااال ظرفیّ 

ی مبارزه با كرونا تأسااای  شاااود و این ساااتاد، خارجی بهره جوید و ساااتاد ملّ 
 ساااالمت و بهداشااات عمومی های علیههدیدهایی برای مقابله با ت محدودیت

اتخای نماید. مجل  شاااورای اساااالمی نیز عماًل بر صاااالحیت خود در خصاااوص 
 قانون اساسی پای نفشردت 91اعمال اصل 

از  توانیم ییكرونا طیمساااائله كه در شاااارا نینظر از ابه هر حال با صاااارف
خود بحث  یبهره جساات كه در جا یاز اصااول قانون اساااساا كیكدام  تیّ ظرف
 تیّ از وضااع یریگو بهره حیتوضاا یبرا یكرونا مثال خوب طیاساات، شاارا یمهمّ 

 تسااالمت و بهداشاا هیعل یدهایو مقابله با تهد طیبهبود شاارا یبرا یاضااطرار
 ردیپذیاز مردم نم كی چیه باً یتقر  ییكرونا یروزها نیاسااااات. در رن یعموم



  ۴۲۴ یو حقوق عموم ییکرونا تیّدولت، وضع

اوضاع استفاده نكند  یبهبود یخود برا یمحدودكنندگ  یهاتیدولت از صالح
 یبحث ساااااالمت  یرراكه پا شاااااود،یم یكارصاااااورت، مّتهم به كم نیكه در ا
ست و طبعًا ه انیمردم در م یو روان یروح  یو حت  یجسم از  اَلترب یزیر چیا
 یو محدودكردن از سااااو شاااادنروزها همگان مطالبه محدود نی. اسااااتیآن ن

را مراعات  یبهداشت  یهاكه دستورالعمل یدولت را دارند؛ از محدودكردن كسان
 هسااتند كه توّجهیب یحق عموم كیموّجه نساابت به  لیو بدون دَل كنندینم

اد از افر  یشاااتریب دو در خطر قرار گرفتن تعدا یماریب شاااتریب وعیثمره آن شااا
 یو روان یكه با اخبار دروغ، سالمت روح  یجامعه است، تا محدودكردن كسان

نه م عه را نشااااااا ندیجام با محتكرانرو ها، لطمات آن كه عمل ی. از برخورد 
 یازهایاقالم و ن نیتا تأم كند،یبه سااااااالمت اجتماع وارد م یریناپذجبران
از هر  شیكه جامعه ب یط یادولت در شااار  یمردم از ساااو یو اسااااسااا یضااارور
ای و درماانی بیمااران هاای بیماهمین هزیناهأ. از تادارد ازیاباه آرامش ن یزیر

هیالت ستا اعطای كمك و ت یافراد نیازمند مبتال به این بیمار كرونا و خصوصاً 
 اند.كه به خاطر این شرایط درار مشكل شده ییكارهاوجبرانی برای كسب

به نفع مردم و  یقواعد نیعمل از وضااااع رن دانیكه دولت رقدر در م نیا
صورت  تیّ وضع نیا یاست كه در انتها یمردم بهره برده است، قضاوت  یبرا

كه ساااالمت و  نیامروز هم روشااان اسااات، ا نیاما آنچه هم رفت،یخواهد پذ
شت عموم حق  كیمردم  یو روح  یجسم نیو همچن یو اجتماع  یفرد ،یبهدا

 باَلتر است. ،یایسنج و از هر مصلحت و مصلحت بوده یعموم





 

 نینو  یحکمران عصر در کرونا با مقابله نسازما. 11

 1یعطارد درضامحمّ 
  قیطر  از یجمع امورات ،یالهیقب یساااااختارها در و گذشااااته یهاسااااده در

  هک کردینم یفرق  .رفتیپذیم صااورت لهیقب  یرئ با ءاعضااا تکتک یهم ار
  بناکردن ای و اسااات یدام و یکشااااورز محصاااوَلت دیتول به مربوط موضاااوع

  یایبال ،یماریب ،جنگ لیاز قب – هامقابله با بحران ی. حت دیجد ساااااااختمان
 .شدیم انجام لهیقب  یرئ تیهدا با و ساده ساختار نیهم در زین -یعیطب
 یسنتّ  ساختار آن گرید جوامع، ِی اجتماع  بافت رییتا و تیّ مدن توسعه با
 لیو تشاا  ینی. توسااعه شااهرنشاانبود یاجتماع  یازهاین یگوپاساا  ساااده و

 یهماهنگ  یکارهاسازِ  از یدیجد نوع یریگش ل یبرا را نهیزم مدرن یهادولت
 ابعدهکه - کارسازِ  نی. اکردیم فراهم ،یمراتب سلسله کارسازِ  یعنی ت،یهدا و

  موجود نظم در شهیر  -رساند ظهور منصه به کیبوروکرات یساختارها در را خود

                                                                                                                   
ستادیار1 سالم . ا ش ده معارف ا صادق عل /تیر یو مد یدان شگاه امام  ّس هیدان / گروه مدیریت دولتی/ المال

 5911ماه تاری  نگارش: پنجم فروردین /atarodi@isu.ac.irرایانامه: 
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۴۲6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  ِی فرمانده  وحدت جمله از آن بارز یهایژگ ی. و دارد ارتش سااااازمان داخل در
  شیافزا و یتبادل  یهانهیهز  کاهش با که شد سبب یمراتب سلسله تیر یمد

 و داده قرار طرهیساا تحتتا پ  از مرگ  دتولّ  بدو از را بشاار یزندگ  ،یکارآمد

 .کند گرفتار خود «1نیآهن قف » در را جامعه

ا  صااورته ب کارها ،یمراتب ساالسااله یساااختارها در   ارکان انیم یتخصااصا
بصاااورت  یکار یندهایو فرآ شاااودیم میتقسااا هامراتب سااالساااله در موجود
 .شودیم نیتدو  شده نییتع شیپ از و استاندارد هایشیوه
 یعیطب شاود، معنادار مردمش ِی زندگ  شائون هیکل در دولت مداخله یوقت 
ست   یهانهیهز  کاهش یبرا ای و ازهاین از کیهر  به یبخشسامان یبرا که ا
ش  در و کیبورکرات یساختار جادیا ف ر به یعیطب ری  و یعیطب یایبال از ینا

  یهاساااازمان ،یرو نی. از همباشاااد خود یمراتب سااالساااله کارساااازِ  یراساااتا
 هالل) نجات و امداد سااازمان درمان، و بهداشاات وزارت همچون ی  یبوروکرات
 تا دهدیم ش ل را بحران تیر یمد سازمان و رعامل،ی  پدافند سازمان( احمر
  تیّ ظرف از بتواند کرونا روسیو  ریفراگ وعیشاا همچون ییبالها با مواجهه در

 .ببرد بهره هاآن یتخصص 
  یریرشمگ یهاتیّ موفق گذشته سده در ییساختارها نیرن وجود هررند

س یاما تحوَلت اجتماع  ،داشت همراه به را سیو    ک،یت نولوژ  یهاانقالآ ،یا
 و ییکارا ،روز به روز ،یط یمح یهایدگ یچیپ شیافزا و راتییتا یباَل سارعت
به  گریاساااات. دولت د مورد تردید قرار دادهرا  ییکارهاسااااازِ  نیرن یاثربخشاااا

. ودنب روزافزون یتقاضاها به پاس  و ازهاین یباَل حجم لقادر به تحمّ  ییتنها

                                                                                                                   
های پرداز سااااختار سااالساااله مراتبی این لقب را به ساااازمانوبر، دانشااامند علوم اجتماعی آلمانی و نظریه .1

 بوروکراتیک داده است.



  ۴۲7 نینو یسازمان مقابله با کرونا در عصر حکمران

بد. بطل یاریرا به  یدر خارو از ساختار دولت  گرانیباز  گریامر سبب شد د نیهم
  رشیپذ عطف نقطه را دولت با نهادمردم و یخصاااوصااا  یهاساااازمان یهم ار
 .اندکرده یتلقّ  یح مران ساختار در گرانید یگرمداخله
  یح مران از یدیجد وهیشاا بروز شاااهد ،یگریباز  صااحنه به گرانید ورود با
 تمام و تام گریباز  دولت وه،یشاا نی. در امیهساات نینو  یح مران عنوان تحت
 .دارد را مش الت بر آمدن فائق بر یسع گرانیباز  گرید کنار در و نبوده

 و تقوّ  بر بنا کیهر  که میهساات شاااهد را گرانیباز  از یاشااب ه ن،یبنابرا
  وهیش نیادارند. را معضل  کیدر حل  یسع ،خود یاقتصاد ای و یاجتماع  نفوی
مشااا الت را در شاااب ه  نینمونه ا ؛اسااات داشاااته همراه به را یمشااا الت  زین
. میبود شاهد 19 سال در کرمانشاه زلزله یهاخرابه یبازساز یبرا الفعّ  گرانیباز 

  مردم یهاکمک قاعدهیب یآورجمع نهاد،مردم یهاحضااور ناهماهنگ سااازمان
و  یدولت  یهاساااازمان یکاریمواز ها،یسااالبرت  و معروف یهارهره از ساااوی
 عیضاااا ای بخشنیا در یملّ  یهاتیّ از ظرف یاریبسااا دیو ... باعث گرد ینظام

 ،شاااب ه کار. هررند ساااازِ برسااااند حداقل به را خود یمدآکار  زانیم ایشاااود و 
 در که ییهاتیّ اما مز  ،داد ش ل حوادث با مقابله یبرا را یدیجد یهاتیّ ظرف
  ،یریگمیتصاام در ی پاررگ ی: جمله از) داشاات وجود یمراتب ساالسااله کارسااازِ 
 .شد کمرنگ( ماتیتصم هماهنگ یاجرا ،یفرمانده  وحدت
  نینو  یح مران به وساااایله یدیجد کارسااااازِ  مشاااا الت، نیا به پاساااا  در
ب ه ش یعنی ی،قبل  کارسازِ  دو از معنادار یبیترک کار،سازِ  نی. اشودیم شنهادیپ

 با و حف  مراتب سلسله یهاتیّ مز  د،یجد کارو سلسله مراتب است. در سازِ 

 «1هامراتب سلسله شب ه» را دیجد کارسازِ  نی. اشودیم قیتلف شب ه یایمزا

                                                                                                                   
1. Heterarchy 



۴۲8  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .مینامیم

 است یاشب ه ها،مراتب سلسله شب ه داست،یپ آن نام از که طورهمان
 نی. جن  ااساات کرده صاالمتّ  گری دی به را یمراتب ساالسااله سااازمان رند که

ه بل  ،سااتین هامراتب ساالسااله انیم ائتالف ای و حاداتّ  نوع از صاارفاً اتصااال 
 تحقق یسو به هاتیّ ظرف یراهبر یبرا  پاررهی راهبرد کی یطراح  ،عالوه بر آن
 .شودیم شامل زین را اهداف
  وزارت همچون) یدولت  یهاسااازمان از کیهر  ها،مراتب ساالسااله شااب ه در

 و نهادمردم( هایشااااااهردار همچون) یعموم ،ینظام ،(درمان و بهداشاااااات
اما  ،پردازندیم نقش ءفایابه  ،شب ه گرانیباز  به مثابه یخصوص  یهاشرکت

  یبرا هاآن در موجود تیّ ظرف از که شااااودیم یاح طرّ  یاهشااااب ه به گون نیا
 .شود استفاده مش الت رب آمدن فائق یبرا برنده شیپ یروین جادیا

مثال زیر قابل  ن،ینو  ِی ح مران در دیجد کارساااازِ  نیا شااادن ترروشااان یبرا
 است: توّجه
 درلنیس کیهمانند  ،شب ه در موجود یمراتب سلسله یساختارها از کی هر

 ی. هررنااد حرکاات رفاات و برگشاااااات شااااااوناادیدر درون موتور خودرو فرض م
اما  ،شااودیم انجام امجزّ  و مسااتقل صااورته ب ،لندریساا هر درون هاسااتونیپ

  یروین جادیا مستقل، حرکت نیا شودیلنگ سبب م لیبه م لندرهایاتصال س
 و خودرو موتور یاجزا یاح طرّ  در  فلت نیتر کورک که طور. هماندینما کهمحرّ 
ها ن ء،اجزا نیا حرکت در یناهماهنگ  نیکمتر  ای  دیتول کهمحرّ  یروینه تن
 کارساااازِ  در د،ینما وارد خودرو به یجدّ  خساااارات اسااات مم ن بل ه کند،ینم

 .بود خواهد گونهنیا هم هامراتب سلسله شب ه
  یودخ به کرونا همچون ییهابحران با مقابله یبرا قرارگاه ای ستاد لیتش 



  ۴۲1 نینو یسازمان مقابله با کرونا در عصر حکمران

 بر حاکم روو بل ه ؛باشاااااد یکارساااااازِ  نیرن جادیا یمعنا به تواندینم خود
. بود خواهد گذارتأثیر  کار جهینت در که اساات قرارگاه ای سااتاد آن ماتیتصاام
  یعنی د،یجد کارآمدن به ساااااازِ لینا یبرا یهمان شااااارط کاف « روو حاکم» نیا

 .است هامراتب سلسله شب ه
  جادیا کرونا بحران بر قتفوّ  یبرا که یملّ  ستاد اداره وهیش و کارسازِ  یبررس
 قدر تحقّ  را َلزم شاارط بل ه ،ینه تنها شاارط کاف  ،دهدینشااان م ،اساات شااده
منابع نساااابت به  اتالف و هایکاریمواز زانی. هررند مندارد یکارسااااازِ  نیرن

 در و ،بحران تیر یاما همچنان ضااعف مد ،اساات افتهیزلزله کرمانشاااه کاهش 
 .میشاهد را آن از یناش خسارات شیافزا و بحران نیا شدن یطوَلن جه،ینت

 





 

 یعموم گذاریمشیخط   زدگیپزشک. 21

 1میثم لطیفی
ست یدر حوزه پزش   یکرونا، موضوع  روسیموضوع و  اگرره و  تیر یاما مد ،ا
 .ستی، کار پزش ان نبارهاین در گذاریمشیخّط 
داوطلب مبارزه  یروهایپرسااتار و ن ،هم قدردان رزمندگان فداکار پزشااک ما
؛ میمردان هم ساااخت در عجبدولت میاما از تصااام ،میکرونا هسااات روسیبا و 
 اریگذمشااایخّط  یالفبا یعنی ،نندیبب یموضاااوع را فقط از منظر پزشااا   ن هیا

 .دانندنمیرا هم  یعموم
وجود ندارد که  یموضااوع کالن و عموم چیه تقریباً ت این اساات که واقعیّ 

شو ایرشتهتکو  بعدیتک دست است که  نیاز هم زین ریاخ موضوعد. حل 
 ،یو اجتماع  یفرهنگ  ،یت یر یمد ،یاقتصاد هایجنبه ،یپزش   هایجنبهعالوه بر 
 .دارد یت یّ امن یو حت  یانتظام ،ایرسانه ،شناختیجامعه ،شناختیروان

                                                                                                                   
الم/ گروه مدیریت دولتی/ . دانشاایار دانشاا ده معارف اسااالمی و مدیریت/ دانشااگاه امام صااادق علیه1 السااّ

 5918وهشتم اسفندماه تاری  نگارش: بیست /latifi@isu.ac.irرایانه: 
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۴۱۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ایاساات که سااتاد مبارزه با کرونا مسااتقر در وزارت بهداشاات، آ نیا سااؤال

 ع را دارد؟متنوّ  هایعرصه نیورود به ا تیّ صالح یو حت  ییتوانا
 دیدن مساااااائله نیز ریزی جز بعدیتکو  رفتن دانیبه م طرفهیک ثمره
یب و عجیبدسااااااتورات  نیهم که  ر هد بود   ،یموجب کالفگ  کمکم نخوا

 .خواهد شد یاجتماع  هیسرما یو فرسودگ  زدوخوردو  یاعتراضات مردم
و  المالسااااّ همیعل بیتاهلکه و حرم مساااااجد، اماکن متبرّ  یبرخ  یل یتعط مساااائله
 ،یکه معماران دولت  یل خشت اوّ  نیاست بر ا هایینشانه ،ایعدههتک حرمت 

 .اندنهادهکج 
تابع دساااتورات  بنده و امثال بنده،شاااهادت بدهم که  دیابتدا با در همین
گفتم که نظراتم حمل  جهت نیا را از نیا. میمبارزه با کرونا هساات یسااتاد ملّ 

. من هم معتقدم ردیاز آن صورت نگ یبرداشت  ءنشود و سو یبر مخالفت عمل 
 روسیو  نیکرد و نگذاشاااااات ا تیرعا یصااااااورت حداکثربهداشاااااات را به دیبا

نقد  یبه معنا نیا .ندازدیبه مخاطره ب یاهمان را یرّ منحوس عزم و اراده و عزتّ 
نقدم ساااازنده و  کنمی. تالش مساااتیگذاران نیمشاااعمل رد مسااائوَلن و خّط 

به  توانمیتا م باره نیا دلسااااااوزانه باشااااااد. رون شاااااارعًا و اخالقًا موظفم در
 .مسئوَلن کشورم کمک کنم

 ییجا یعنی ،اساااات یو نقد بنده عمدتًا ناظر به اتاق فرمانده  لیتحل مقام
 وهایالترنات شود،یم یکارگذار در آنجا، دستور یریگمیتصم یکه طبق الگوها

 .شوندیاتخای م ماتیو تصم شودیساخته م وهایو سنار 

 ناق  یکارگذار ل: دستوراشکال او  . 1
امر  لیانتخاآ نشااااد. تقل یخوبموضااااوع به ،یدر دسااااتور کارگذار متأساااافانه

به نظر نویساااااانده بود.  هاصااااااهینق نیاز ا ی  یکرونا  یماریکرونا به ب یعموم



  ۴۱۴ یعموم یگذاریمشخطّ  زدگیپزشک

کرونا یک بیماری با ابعادی  ،ترقیدقبه عبارت  ؛کرونا تنها یک بیماری نیسااات
 ترمهمشناختی آن  هایجنبهگفت  توانیم یر از ابعاد پزش ی است و حتی 

به موضاااوع و نگاه  یط نگاه پزشااا  تسااالّ فیزیولوژی ی آن اسااات.  هایجنبهاز 
 ،یاساااایساااا ،یاجتماع  ،یفرهنگ  ،یاقتصاااااد یهانگاه ریبر سااااا یدرمان جساااام

 یشهروندان از اش اَلت  یروح  تسالم فلت از  نیو همچن یاو رسانه یت یّ امن
  را خود -بهداشااات وزارت در – یفرمانده  یاصااال  مقرّ  لیدر تشااا  یبود که حت 
از  یسااات یو کالن بود که با قدر مهمّ  موضاااوع آن نیا در حالی که. داد نشاااان

 جمهور یشااااااخم رئ یو با فرمانده  رانیوز  ئتیدر سااااااطح ههمان ابتدا 
 .شدیم یریگیپ

 نهیساده و البته پرهز  یهانهیاشکال دوم: گز . 2
 نیها قبل از رتموضاااااوع کرونا مدّ  ن هیا ر میکه عل  کنمیاحسااااااس م من

 در حالی کهدر داخل کشور به آن نشده بود.  یاما اهتمام جدّ  ،شده بودشروع
  رید زیکشورها ن ریو سا رانیا یبرا ،دادمیگذشته نشان  یو روندها هایبررس
 ی. اتفاق میبود یراهبرد تیر یمد ازمندی. پ  ما نرفتیماحتمال  نیازود  ای

ها آن دینکرد یبررس یصورت راهبرداگر شما موضوعات را به. خوآ فتادیکه ن
بد ندیم لیبه ب ران ت به ش      و  دیبا نگرندهیآ یراهبرد تیر یمد یجاو قهرًا 

این موضااوع نشااان داد که  .دینگر را در دس  تور کار قرار دهب ران حال تیر یمد
ام هیچ اقد تقریباً مسئوَلن امر در بخش پدافند  یرعامل و حتی پدافند عامل 

اخذه شوند. ؤم شدتبهجریانات  نیا از بعدو جا دارد  اندندادهدرخوری انجام 
زرد و قرمزی نبود و انگار مساااائوَلن در لحظه  ،هیچ صااااحبتی بر پالن ساااافید

 .رندیگیمتصمیم 
 ؛شااهرها بود نهیقرنط میدیشاانیم هیلاوّ  یکه روزها اییمشااخّط  نیتر مهم
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سااال اساات  یهاروش سااال نیمحترم بهداشاات، ا ریبه ایعان وز  در حالی که

  دربارهدوره،  نی. در اسااااااتیکه منسااااااوخ شااااااده و البته عماًل هم قابل اجرا ن
که  یریتمرکز شاااااد. مسااااا ،هیعلم یهاها و حوزهمدارس و دانشاااااگاه یل یتعط
 ییبا شااعارها سااتیخواهد کرد و معلوم ن جادیا ندهیدر آ یدیشااد یهاضااربه

رقدر سازگار  یو پژوهش یدر امر آموزش و رشد علم نیمثل عدم مداخله والد
و جناآ سخنگوی وزارت  س قم کار شدشهر مقدّ  یرو هیلاوّ  یاست؟ در روزها
 نیقم ا یی. گو به قم تازید ،را کشاااااف کرده باشااااادگناه ار بهداشااااات انگار 

بود که صادقانه کشف  یشهر نیلقم اوّ  در حالی کهرا ساخته است.  روسیو 
از  قاً یدق. در آینده بایساااتی این موضاااوع بررسااای شاااود که کرد مکرونا را اعال

از مبادی کشااااور این ویروس وارد شااااد و ررا مراکز بهداشااااتی برخی  کیکدام
  گاهچیهی دیگر این موضااوع را کتمان کردند؛ موضااوعی که به نظرم هااسااتان

آن وجود نخواهد  ای اثباتمدرکی بر  عمالً م نخواهد شاااد رون مشاااخّ  تدقّ به
 .داشت

اعالم  -یاطالع یبشاید با هدف کاهش فشار روانی مردم یا  -لدر روزهای اوّ 
من قدرت ضااظاهرًا  در حالی کهاساات  H1N1از کمتر  روسیو  نیشااد که خطر ا
 ام کهآیا روا نبود در همان ایّ  شااده اساات. شااتریبنیز  رشیوممرگشاایوع باَل، 

ی پزشااا ی ایران برای هامجموعهگروهی از  ،آمد به وجوداین مشااا ل در رین 
  لیه را انجامشناخت ابعاد موضوع به کشور رین مسافرت کرده و تحقیقات اوّ 

 ؟دادندیم
 کشاااور به ساااازمان بهداشااات جهانی،نظام مدرن و البته وابساااته درمانی 

یند آوارد فر  هاآن. اجازه نداد گرفت یضااااع سااااخت امو یساااانت  نساااابت به طّب 
 طّب  در حالی کهبا جان مردم بازی کرد.  جهت نیا از قتاً یحقدرمان شااااوند و 
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حق این بود که تعدادی از  آن کشف ن رده است. یبرا یمدرن هنوز هم درمان
به بیماران داوطلب و پزشااا ان  هامارساااتانیبیی از هابخشیا  هامارساااتانیب

نیز به این موضااااوع  هاآنتا  شاااادیمساااانتی داوطلب اختصاااااص داده  طّب 
 این اقدام خالف مبانی نظری و فلسااافی طّب  ،صاااورت هر دررسااایدگی کنند. 
 ،یی دارد نبااایااد جلوی تجربااه را بگیردگراتجربااهعااای ی کااه ادّ ماادرن بود؛ طبّ 
 خطر در هاانساااانه خود راه ار معینی ندارد و جان در شااارایطی ک خصاااوصااااً 
 است.
در  .وجود داشت یبرنامگ یمش وک ب به ومبتال اموات نیدر خصوص تدف 

آیا خطر این  واقعاً م بدل از  سااال هم جلوگیری شاااد. ل حتی از تیمّ روزهای اوّ 
واگیر دیگر بود؟ یا این ه عوامل شااااااناختی  هایماریباز انواع  تریجدّ ویروس 

اَلن محترم را نیز درار تردید و ترس که همه حتی  سااااااّ  اندکرده لبه  قدرآن
 نموده است؟
  اهابانیخکه از فردا  دیگو یمح ستاد مشترک نیروهای مسلّ   یرئیک روز 
خواهند شااااد و نیروهای نظامی وارد خواهند شااااد. روز دیگر و در  ترخلوت

به روال عادی خود  زیرهمهاز شاااااانبه  دیگو یم جمهور یرئهمان اوایل 
مستقل و  صورتبهاستانداران حق ندارند  ندیگو یم. فردا روزش گرددیبرم

 اقتضایی عمل کنند و ...

داد دولتمردان طرو ینشااااان م دسااااتنیازاموارد و موارد فراوان  نیهمه ا
و خطا اعالم  یها ساخته و با سعمرور طرونداشتند و به تیر یمد یبرا یقیدق

این موضاااااوع به سااااابب آثار فراوان روانی و  میگو یم بازهم. و اعمال شاااااد
ی از طرف ریگیپ قابل ،بر روی اعتماد عمومیمخّرآ  اجتماعی و آثار شاااااادید

 نهاد قضا است.



۴۱6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

هبا طعم رماق و بدون  یمات یاشکال سوم: تصم. 3 به شعور  توج 
 یعموم
 و بدتر از آن ردیبگ میعاقالنه تصااام تواندیماه دولت نشاااان داد که نمآبان در
کند. فراموش  یسااااازادهیعاقالنه پ را خایشاااادهاتّ تصاااامیمات  تواندینم ن هیا

 5984در دهاااه ی انرژی هااااحاااامااالبنزین و  ماااتیق رییتا یکاااه برا مین ن
ا ر  ارانهیرفت، مصاااحبه کرد و  یمتعدد اسااتان یساافرها ، بهوقت جمهور یرئ

 میتصم یزیو ت یتند یدرکرد تا ق زیحساآ مردم وار  به متیق شیقبل از افزا
 یممل ت بجا جمهور یدولت رئ نیل کند؛ اما در اتحمّ  را به کام مردم قابل

 یال شانه خ ردستانشیز  ماتیبا پوزخند، از تبعات تصم هاتیّ مسئول رشیپذ
محترم جمهور و   یرئمن هم جمعه خبردار شاااااادمت آیا  دیگو یمد و کنیم

اقناع اف ار  دانندنمی ،مردم هساااااتندم بازی با روان اطرافیانش که متخصاااااّ 
 هانهیهز و  کندیم ترآساااناس، پذیرش تصاامیمات را عمومی در شاارایط حسااّ 

 ؟دهدیماجتماعی را کاهش = اینرسی() ییستایا
 وارد شااااهیهمتی و اسااااتیالی پزشاااا ی، بدتر از ر امنیّ این بار هژمونی تف ّ 

گویی در شأن خود پاس  گاهچیهمیدان شد. دو جریان پرقدرت اجتماعی که 
عًا واق . بردیم شیپبهی کار خویش را امرونهو همواره با  تابدیبرنمو توجیه را 

 هیها را توجو آن شااودیسااخن گفته م ماتیتصاام ندیآرقدر با مردم درباره فر 
 یانسان بالغ نگاه کنند؟ ره اش ال  به مثابهبه مردم  ستیبهتر ن ایآ کنند؟یم

دو روز بعد فالن اقدام  10داشاااااات که مثاًل از امروز اعالم کنند که ساااااااعت 
ستفاده ک ءسو یاهعدّ  رمی. گردیگیصورت م ش ال  نند،ا دارد؟ اتفاقًا در  یره ا

 ن هی. نه اکنندیرا ساااااارزنش م لیه قلعدّ  نیاز مردم ا یابخش عمده نجایا
 .از مردم، دولت و ح ومت را شماتت کنند یاریبس
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شهری  نیتر خطرناکمسجد و حرم . 4 ساختار  اماکن اجتماعی در 
 مدرن!

 میتصااام نیاما آخر  ،یکر کرد توانیم زین یگرید زودرشاااتیاشااا اَلت ر  البته 
 یبه دردها یکرد و مجددًا درد تیّ تبع یقبل  ماتیتصاااااام یاز همان الگو زین

 لیکه تبد ی. موضااوع بود که و مساااجدبسااتن در اماکن متبرّ  ،مردم افزود و آن
با  یریهر، درگمّط  یهااز مردم به حرم یفاق تل  شااااااد، هجوم برخ اتّ  کیبه 
 .شدن در حرمو احتماًَل ش سته یانتظام یروهاین

 یهایمشکه خّط  یکه، قطعًا آنانمتبرّ  یهاش ستن در حرم یدر واقعه من
که مساااااائله را  ییها لبه دادند، آن یعموم یهایمشااااااپزشاااااا ان را بر خط

ر که به شااااعور مردم احترام نگذاشااااتند را مقصاااّ  ییهاو آن انددهید یبعدتک
 .دانمیم

 یازده و تحت شعار رسانهپزشک یهااستیس است که جوّ  نیا تیّ واقع
منع  ،خلوت شاااااده یهادر حرم یو حضاااااور فرد یفرد ارتیمعاند، مردم را از ز 

 .کردند
 ،هااانیبنز پمااپ ،مترو ،عمومی مثاال اتوبوس ونقاالحماالسااااااروی   مگر

 روسیو  وعیانتقااال و شاااااا یهااام ااان نیتر آلوده ،یارهیزنجی هااافروشااااااگاااه
 ستند؟ین

 طیشاااااارا نیمحدود زائر در ا یشااااااده تعدادو کنترل آزاریحضااااااور ب یعنی 
ات روحی و روانی توّجهی، که بساااااایاری نیازمند و اجتماع  یاضااااااطراآ عموم

 ؟تبود لتحمّ رقابلی  قدرنیا ،هستند
هماهنگ  اریکه بسااااااطبق ایعان مساااااائوَلن امر، اماکن متبرّ  ام،یّ ا نیا در
 ؛شدندیم یعفون ضدّ  ؛شدندینظافت م نیّ در فواصل مع ؛خلوت بودند ؛بودند
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ها اقدام و ده دادندیمردم قرار م اریدر اخت بارمصااااارفکیکفش  یهاساااااهیک

 اهو مهر  شدیم عیتوز  بارمصرفکیدر مساجد دست ش  ی. حت گرید یبهداشت 
 ساماکن مقدّ  نیا یل یبه تعط میتصاام بارهکی. پ  ررا بهشاادیم یضاادعفون
 ؟گرفته شد
 نیرن خواهمیمن نم ؛ستندین نید را گرفتند ضدّ  میتصم نیکه ا یکسان
دارد.  ظاهریو  یمادّ  یجدّ  یهابزنم؛ اما قطعًا نگاهشااااااان رگه یتهمت بزرگ 

 یهسااتند. کارکردشااان فقط برگزار یمعنو یفضاااها ،هرمّط  یهامساااجد و حرم
 .ستین یزبان ارتینماز و ز 

 دیاماکن با نیهم دارند. امروز ا یگرید یکارکردها یارت یو اماکن ز  مساااجد
 :داشته باشند ترشوند و در منظومه مبارزه با کرونا، نقش مهم دهیتر دالفعّ 
 ؛داوطلب را دارند یروهاین جیقدرت بس یارت یو اماکن ز  مساجد 
 یبهداشت  یو اشاعه رهنمودها یقدرت آموزش ،یارت یو اماکن ز  مساجد 

 ؛را دارند امیّ ا نیمتناسب با ا یفرهنگ  یو اجتماع 
 یبخش جدّ  یدر کاهش آَلم اقتصاد توانندیم ،یارت یو اماکن ز  مساجد 

 ؛کنند ینیآفر نقش امیا نیجامعه در ا
 ه ک یازیآرام را دارند. ن یدر فضا یشیایکارکرد ن یارت یو اماکن ز  مساجد

تر اسااات. دعا و از مردم از نان شاااب واجب یاریبسااا یروزها برا نیدر ا
اساات که مساااجد و اماکن  یضاارور امیّ ا ریاز سااا شیب امیّ ا نییکر در ا

 ؛اندلیبدیب نهیزم نیدر ا یارت یز 
سته ام،یّ ا نیدر ا دهیدبتیمص یهاخانواده همه خود  زانیعز  یاند برانتوان
در مساجد و اماکن  شانیحضور ا ای. آرندیبگ یعموم یکنند و مراسم یسوگوار
را  میتصاام نیاز ا یناشاا یو روان یروح  یهامنع شااود؟ ضااربه دیبا زیس نمقدّ 
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 کند؟یجبران م یره کس
ر ف  ،اندگرفتهی ارت یمسااااااجد و اماکن ز  یل یبه تعط میکه تصااااام یکساااااان

 رهیزنج در حالی که ،اندکرونا را قطع کرده روسیگسااااااترش و  رهیزنج کنندیم
اند. اهل کشاااور را قطع کرده نیّ مردم متد یاجتماع  هیحف  و گساااترش سااارما

 را به یپزشااا   یهاهیّ اند و عمومًا توصااابهداشااات و نظافت تیاهل رعا مان،یا
 .کنندیم تیت رعادقّ 

با روسیگسااااااترش و  رهیزنج کنمیممن ف ر  نا را   یدر نظام درمان دیکرو
ماندن بخش بهداشاااات و سااااالمت ور کشااااور و رهابهرهپرخرو و کم ف،یضااااع

 .دیکشور دعمومی 
ها رسااااانه یگرامصاااارف ااتیدر تبل دیکرونا را با روسیگسااااترش و  رهیزنج
 .جستجو کرد دیشب ع بی ر  و بیعج یدهایخر  یبرا

ور کشاا یمساائوَلن فرهنگ  یدر ناتوان دیکرونا را با روسیگسااترش و  رهیزنج
 د.نقانع کن تواندینم ،رضروری  یکه مردم را در خصوص سفرها دید

 ید.به شمال د یمنته یهادر جاده دیکرونا را با روسیگسترش و  رهیزنج
گسترش  رهیشوند که زنج توّجهگذار کشور میمشمسئوَلن خّط  کاشیا 
 تسین هکارکردداثرگذار و رن زه،یکه پاککرونا در مساجد و اماکن متبرّ  روسیو 

 یبخش جاادّ  یبر رو یروان ریناااپااذآثااار جبران ماادتانیااهااا در مآن یل یو تعط
.جامعه خواهد گذاشت





 

نرم آموزش و  یاورفن   یکمرانح ؛روناگانه ک. سه21
 نخبگان

 1پورحمزه یمهد
نا» روسیو  دهیپد به خود گرفته  یابعاد متنّوع  رانیدر ا زیدر جهان و ن «کرو

  ،یرفتار ،یابعاد روان یناخوانده عالوه بر حوزه سااالمت، دارا دهیپد نیاساات. ا
 یو اعتقاد یت یامن ،یاسیس ،یآموزش، یارسانه ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یخانوادگ 

 تیر یمد و ی. رهبرمیآن هسااات یتجرب ساااتیکه در عمل در حال ز  اسااات زین
ه ب ریاساات که از آن تعب یعلم و هنر، زابحران دهیپد نیمطلوآ ابعاد مذکور ا

و  یساااااازمینظام تصااااام تیّ فیک هم ی. از طرف شاااااودیم «مطلوآ یح مران»
ه . بکندیم نییآن کشااور را تع یح مران تیّ فی، ککشااور هر در یریگمیتصاام
آن،  یساااامانده و  یو نحوه رهبر ییهادهیپد نیساااخن، بروز و ظهور رن گرید

. پرواضااح اسااتمختلف  یهاما در عرصااه یح مران تیّ فیساانگ محک درجه ک

                                                                                                                   
/ یصنعت  تیر یگروه مدالّسالم/ علیهادق دانشگاه امام صدانش ده معارف اسالمی و مدیریت/  . استادیار1

 5918تاری  نگارش: هفدهم اسفندماه  /m.hamzehpoor@isu.ac.irرایانامه: 

mailto:m.hamzehpoor@isu.ac.ir/
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 ،تیّ عدم شفاف هیدر سا یسوِز ح مرانو اعتماد یمیاز نسل قد ،است که جهان

سو یافراط  یکارو محافظه یکارپنهان  یح مران یعبور کرده و در حال گذار به 
اساات  یو اجتماع  یارتباط  نینو  یهایاورفنّ  هیساااز در ساااو اعتماد یاشااهیشاا
. کندیم ییخودنما شیاز پ شیمهمان ناخوانده ب نیانگاره در ورود ا نیکه ا
کرونا در کشااااور  دهیپد هیکه در سااااا ییهامسااااائل و رالش نیتر از مهم ی  ی
از  یتوّجهآموزش کشااور اساات که درصااد قابل  یح مران مساائلهشااد،  انینما
 .ردیگیبرمال کشور را در جوان و فعّ  تیّ جمع

 یهاها، حوزهمدت بوجود آمده مدارس، دانشاااگاهیطوَلن یاجبار التیتعط
ناخواسته و البته  یشیبه واقع، رزما ،یو پژوهش یمراکز آموزش ریو سا هیّ علم

 آموزش ،ینرم آموزش در قااالااب آموزش مجاااز یاورمبااارک در عرصاااااااه فنااّ 
 یهاااآموزش گریو انواع د یاجتماااع  یهااااز راه شااااااب ااه آموزش ،یونیز یتلو 
در  یفیو ک یکمّ  ءو ارتقا زیتجه یرا برا ریکم نظ یاست که فرصت  یرحضوری 
 یارشاااااتهنیعرصاااااه ب یعرصاااااه فراهم آورده اسااااات. البته اتّ ا و ابتنا نیا
 یهاهینرم آموزش به طور عمده بر عهده سرما یاورفنّ  یژهو بنرم و  یهایاورفنّ 

 نیمرتبط با ا یهاکالم سارآمدان و نخبگان حوزه کیخاّلق، نوآور و در  یانساان
 .است یاورنوع از فنّ 
و بااا وجود  یعاااد طیدر شاااااارا کااه ،یتعااامل  یآموزش مجاااز ،روزهااا نیا در
 یبه آموزش اصاال  لیل را داشاات، تبدآموزش م مّ  نقش ،یحضااور یهاآموزش

 یو پژوهش یآموزش یرسمر یو   یاز مراکز رسم یاریکشور شده است و بس
نوع از  نینفعان خود در قالب ایو ی انیبه مشااااااتر  یرساااااااندر حال خدمت

وآ مطل تیّ ن ته  افل بود که هنوز ظرف نیاز ا دی. البته نباندها هستآموزش
 ثیدر ساراسار کشاور از ح یقیعم یساازفرهنگ زیافزارانه و فناورانه و نساخت



  ۴۴۴نرم آموزش و نخبگان  یاورفنّ یگانه کرونا: حکمرانسه

ته است صورت نگرف یو مجاز یحضور یهادر عرصه آموزش یعدالت آموزش
اثرگذاِر همراه با  ینیآفر جانبه دارد که نقشو همه ریفراگ یبه تالشاااااا ازیو ن

 یروزها نیو کارشناسان را در ا نیصنخبگان، متخّص  یاجتماع  تیّ حّ  مسئول
 ءفایدر ا یو سرآمد ینخبگ  قتیو حق اصالت قت،ی. در حقکندیسخت طلب م

 .ابدییم یتبلور واقع ینقش اثرگذار، خادمانه و صادقانه اجتماع 
 یرحضاااوری  ریو فراگ یتعامل  ،وساااتهیپ یهابه آموزش «یقیحق ازیَخلق ن»
همگان به  یروزها برا نیاست که ا ییهاحداقل آموزه ژهیو و  خاّص  طیدر شرا
 .گرددیاحساس م یروشن

و اهتمام به امور  یریادگی ی،متعدِد روانشاااناسااا لیبه دَل یعاد طیدر شااارا
 یحضور یهااصل بر آموزش ،یاجتماع  یهامهارت ءو ارتقا یو پرورش یت یترب

 تیدر جهت تقو  یاز راه دور و مجاز یهارهره اسااات و انواع آموزشبهو رهره
 آموزش است. ندیفرآ لیو ت م
و ح مرانان عرصه آموزش و پرورش، آموزش  گذاراناستیس کهآن جهینت
 یامور مسااتعدان، ساارآمدان و نخبگان، شااورا ینهادها ه،یّ علم یهاحوزه ،یعال 
ارتباطات  وزارت ،یمجاز یفضاا یو مرکز مل  یعال  یشاورا ،یانقالآ فرهنگ  یعال 

از خود نشااان دهند و از  طیشاارا نیرا در ا ییافزاهم نیشااتر یب سااتیبایو... م
 ،یبخش فرهنگ ءناآ و ارتقا یهافرصاااااات ز،یآمدیبه ظاهر تهد طیشاااااارا نیا

وحدت » ریاصااااال ان ارناپذ هیکشاااااور در ساااااا یرا برا یو پژوهشااااا یآموزشااااا
 خلق کنند. ،«یفرمانده 
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 1پورحمزه یمهد
  دیکوو  یریگهمه همان ای ریاخ یکرونا روسیو  نیآفر بحران دهیپد دیتردیب
  طرهیساا تحت رنان را یامروز یباَل یهوشاامند یمّدع  و پرطمطراق جهاِن ، 51

و  یعمل رد ،یموضوع  یهاحوزه اکثرِ  عمل، در که است داده قرار شیخو  تأثیر
  ناخوانده، مهمان نیا با مواجهه بابت ینیسنگ یسردرگم و ت انهدرار  ینهاد

 .اندشده قینادق و مبهم ناشناخته،
 ابعاد در یوجه رنداَبرمس    ئله  کی با جهان که اساااات آن امر قتیحق
  ،یخانوادگ  نقل، و حمل آموزش، رسااانه،(، رفتار و روان روو، جساام،) سااالمِت 
 و استیس ت،یر یمد الملل،نیب روابط ،یاقتصاد ،یاعتقاد ،یفرهنگ  ،یاجتماع 
  انیم نیا در آنچه .سااااتین آن از یزیگر  که اساااات شااااده روبرو یح مران
  یجهان ساااابقهیبحران ب نیا تیر یمد و یرهبر نحوه ،اسااات مهمّ  العادهفوق
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۴۴6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .است

که جوهره اصاااااال بدیهی  مد یرهبر یاساااااات   و یدر هر سااااااطح  تیر یو 
 کیهر  در یریگمیتصمو  یسازمیتصمدر  یفیو ک ی، مهارت کمّ یبومستیز 
، مقوله هاآناساات و بدون  هاسااتمیساا کالن سااطح در زین و مذکور ابعاد از

  که داشاااات دور نظر از دینبا نیهمچن .ندارند معنا تیر یمد ندیو فرآ یرهبر
 قلبِ  به مثابه سااااخت، یهامیتصاااام ژهیو ب م؛یتصاااام ندیفرآ به ورود یابتنا
 میتصم علوم اتیادب در .است 1مسئله وجود ستم،یس کی تیر یمد و یرهبر

 :میهست مواجه مسئلهبا سه نوع 
 ؛کیکالس ای فیتعر خوش ای ساختارمند مسائل 
  ای فیتعر بد ای دهیچیپ ای رساااااختارمندی  ای ساااااختار بدون مسااااائل  

 ؛بدقلق
 (یبیترک مسائل) ساختارمندمهین مسائل. 
 جادیا یادیبن یروابط ( یکمّ  فرمول با یمسااااائل ) س    اختارمند مسااااائل در
  تاً ینها که یینمادها ای اعداد اساااس بر را هاآن بتوان که ینحو به شااود؛یم

 اب توانیم را یمسائل  نیرن. کرد انیب کنند،یم افتیدر  را یعدد ییهانیتخم
  یریکارگهب با هاآن لیتحل و هیتجز . کرد فیتوصاا کیکالساا یاضاا یر  یهامدل
  معمول طور به مسائل از نوع نیا .بود خواهد ریپذام ان استاندارد یهاروش
ض یر  یسازمدل با  و فرموله 2سخت اتیعمل در قیتحق دانِش  در کیکالس یا
 .برسند بخشتیرضا ای نهیبه یتا به جواب شوندیم حل

 اخهش بر یسیانگل و یی ایآمر  تفّ ر دو ربازید از که است یادآوری به َلزم

                                                                                                                   
1. Problem 

2. Hard operations Research 



  ۴۴7کرونا  رساختارمندینرم مسئله غ یسازمدل

 حاکم 2یات یعمل پژوهش ای 1اتیعمل در قیت ق نام به تیر یمد علم از یخاصاّ 
  دانش یات یعمل پژوهش و اتیعمل در قیتحق خاساااتگاه گررها. اسااات بوده
  در قیت ق جیرا اصااطالو با یالدیم 94 دهه تا اما ؛اساات آمار علم و یاضاا یر 

 از یدیتجر  عنوانبه یاض یر  یسازمدل آن اساس که شدیم شناخته اتیعمل
 ای مسئله که بود آن سخت اتیعمل در قیتحق تالش. بود مسئله ای تیّ واقع
  شاااا ل در 3نهیبه یجواب و شااااود یسااااازمدل هساااات، کهآنچنان ت،یواقع

  ،دگاهید نیا در. شود محاسبه آن یبرا 4بخشتیرضا یجواب آن کارانهمحافظه
 اب طراو مدل و است فیتعر  خوش و ساختارمند مسئله، که است آن بر فرض
  یبندصااورت یاضاا یر  مدل کی صااورت به را مساائله تواندیم آن روابط کشااف
 در .گشت معروف سخت اتیعمل در قیتحق به  رد،یرو  نیا ،رو نیهم از. کند
 جزء ییشناسا و کردن مندنظام دنبال به سخت اتیعمل در قیتحق یهاروش
  یبندقالب با. میهست شده فیتعر  یاجزا و هامدل با آن انطباق و مسئله جزء

  هاتیّ واقع از شدن دور و مختلف یهابخش از نظرصرف حال در دائما ،مسئله
 .میهست
 هب هاآن یسازهمسان و مسائل یبندقالب ،گرلیتحل فهیوظ وهیش نیا در
  یبرا یامذاکره فرصاات چیه هاروش نیا در. اساات شااده فیتعر  مدل صااورت
  فیتعر  در یتعامل  چیه قتیحق در. ندارد وجود رندگانیگ میتصم و هاسازمان
  نیا در قیحقا از یاریبساا. ردیگینم صااورت شااده فیتعر  تیّ وضااع و اهداف
 و مهم اریبساا روابط. شااد خواهند رییتا بدون و ثابت فیتعار  یقربان وهیشاا

                                                                                                                   
1. Operations Research 

2. Operational Research 

3. Optimal Solution 

4. Satisfactory Solution 



۴۴8  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
. دش خواهد گرفته دهیناد افراد یهاییتوانا و هازهیانگ از یاریبس و گذارتأثیر 
. شااودینم منع   نده،یآ در رخدادها وقوع از یآگاه  ضااعف هامدل نیا در

 کی به منجر که بخورد رقم یطور مسااائله یرو شیپ طیشااارا اسااات مم ن
. ابدی رییتا یکل  به مسئله صورت و نشود شده نییتع شیپ از یقطع جواآ
  هب دهیچیپ اریبس یاض یر  لحاظ از است مم ن شده، گرفته کار به یهاوهیش
 آن شااماریب یرهایمتا و یواقع ابعاد شاامول و محتوا لحاظ از اما ند،یآ نظر
 و مساائله یرو بر هیلاوّ  تمرکز سااخت، اتیعمل در قیتحق در .اندساااده اریبساا

 .ندهست ریدرگ مسئله با که است یافراد بر هیثانو  تمرکز و بود خواهد مش ل
 مکک به و یاض یر  روابط از استفاده با مسئله کی یبرا نهیبه حلراه افتنی
 یقالب در مساائله رایز  ؛رساادینم نظر به قبول قابل رندان یاانهیرا یافزارهانرم

 شاااده افتی نهیبه جواآ و دارد یادیز  فاصاااله تیّ واقع با که اسااات درآمده
 .باشد داشته کاربرد یواقع یایدن در تواندینم

 مانند مسااااائل، از یاریبساااا نیامروز  آشاااافته یایدن در که رفتیپذ دیبا
 و تهافینس  اخت دیشااا ای افتهیبدس  اختار  ،فیبدتعر  نوع از ،کرونا مس  ئلهاَبر 
اا یر  دانش نیتر دهیچیپ که یطور به هساااتند؛ نانیاطم عدم از مملوّ   و یاضا
 هاآن یاضاااا یر  یبندصااااورت به قادر اتیعمل در قیتحق عالمان نیتر یاحرفه
  یهازهیانگ و قیعال به ختهیآم و م،نامشااخّ  هاآن ساااختار که ررا سااتند؛ین
 هک یمسائل ) ساختار بدون. مسائل است مسئله تیّ موقع در ریدرگ نفعانیی
 منابع، نیتر مهم از یفیتوصااا شاااامل تنها( شاااوندیم انیب یفیک صاااورت به

  نیا. ستین مشخم هاآن نیب یکمّ  روابط. هستند اتمشخّص  و هاشاخم
  یهاروش یریکارگهب با و فیتوص موجود یکمّ  یهامدل با توانینم را مسائل

 در قیتحق یسیانگل نحله که بود سبب نیبد .کرد لیتحل و هیتجز  استاندارد



  ۴۴1کرونا  رساختارمندینرم مسئله غ یسازمدل

 .شد عرضه جهان به 1نرم اتیعمل در قیت ق دیجد نام با اتیعمل
  یشااناسااروش مجموعه نرم، اتیعمل در قیتحق گفت توانیم یعبارت  به 

 از یامجموعه نرم اتیعمل در قیتحق یهاروش .است 2مسئله به یساختارده 
  اَلنفعّ  از یبانیپشاات هدفشااان که هسااتند یمش  ارکت  یس  ازمدل ی ردهایرو 

  هدغدغ کی یرالش مسئله نیا. است یرالش مسئله کی یبررس یبرا متعّدد
ستفاده به سخت واژه .شودیم محسوآ یجمع ضیر  از ا   یکمّ  فنون و اتیّ ا
  هب را یفیک فنون عمده طور به که هستند نرم واژه با تقابل در که دارد اشاره
  رتف ّ  شااا ل دو هاساااتمیسااا تیر یمد و لیتحل و هیتجز  علم در. ردیگیم کار
 فرض سااخت یسااتمیساا رتف ّ . اساات مطرو سااخت و نرم زِ یمتما یسااتمیساا
 به را هاآن توانیم که است شده لیتش  ییهاستمیس از ایدن که کندیم

  توافق مورد اهداف، که اسااات نیا ینیع از منظور. کرد مدل ینیع یصاااورت 
صل  فهیوظ. اندشده فیتعر  یخوب به و هستند مسئله رِ یدرگ ِن یطرف   فّ رت یا
  اهداف تحّقق یابزارها نیکاراتر  ای نیتر ارربخش نییتع سخت یهاستمیس
 اریبساا یدگ یچیپ که ردیپذیم نرم یهاسااتمیساا تفّ ر مقابل، در. اساات ینیع
  ردیرو  نیا. کرد یسااااازنهیبه و یسااااازمدل توانینم را یواقع یایدن ادیز 
  تارساخزا مسئله یهاتیّ موقع یبرا یستمیس نگرش از استفاده با کوشدیم

  قتواف و بحث نرم، یهاستمیس تفّ ر هدف. کند یزیر یپ را یریادگی و تفّ ر
 اتیعمل در قیتحق هدف .اساات آن حل راه ارائه نه و مساائله تیّ ماه ساار بر
  مشترک فهم نیا. است رندگانیگمیتصم انیم مشترک فهم کی جادیا نرم،

  قیطر  از یتوافق اقدام نیا و اساااااات یتوافق اقدام یبرا ییمبنا به مثابه

                                                                                                                   
1. Soft Operational Research (Soft OR) 

2. Problem Structuring Methods (PSM) 



۴۳0  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 مساائله که هرجا .کندیم آماده اجرا یبرا را هاآن و دیآیم دساات به مذاکره

  نرم اتیعمل در قیتحق از توانیم باشاااند، ریدرگ متعّدد نفعانیی و دهیچیپ
 مسااائله از یملموسااا و ینیع فیتعر  یبرا تنها ،هاروش نیا. کرد اساااتفاده

 و دهسااتن مباحث در افراد یواقع مشااارکت و یریدرگ دنبال به بل ه سااتند،ین
  یبرا. شاااودیم یادیز  تأکید مسااائله از فرد هر خاّص  ادراکات یرو نیهمچن
 رد،ک ءاّت ا شخم کی یهادگاهید به فقط توانینم مسئله کی قیدق فیتعر 
  یمساااائل  با عمل در البته .ردیگ قرار نظر مد یتوافق و یجمع دِ ید دیبا بل ه
 عمل در  ردیرو  دو هر یهاتیّ مز  از که کنندیم متقاعد را ما که میهست روبرو

ستفاده  و افتهیساخت مسائل سرِ  دو انیم فیط در مسائل نگونهیا .میکن ا
  .ندر یگیم قرار سااااختارمند،مهین مساااائل اتر،یگو  یعبارت  به به سااااختار بدون
  شامل هم و یکمّ  عناصر شامل هم( یبیترک مسائل) ساختارمندمهین مسائل
 و مجهول ،یفیک ییپارامترها مسااائل، نیا یبررساا با. هسااتند یفیک عناصاار
 بدون و سااااختارمند مساااائل نیب مساااائل نیا. کنندیم دایپ ظهور یناقطع
  یهاروش از یبیترک یریب ارگ مستلزم مسائل نیا حل. رندیگیم قرار ساختار
 .است رندهیگمیتصم فّعال یهم ار و استاندارد
  یکرونا روسیو  رساااختارمندِ ی  و یرندسااطح  ده،یچیپ ،یبحران مساائله در
  گوناگون ابعاد در یاافتهیناساااخت و بزرگ اریبساامساائله  کیبا  جهان ر،یاخ
  به نادر دهیپد نیا یریگمیتص   م نرم یس   ازمدل لزومشاااده اسااات که  روبرو 

 صاااادرندان را یجهانمساااائله  نیا یاپروانه اثرات ِت یر یمد و یرهبر منظور
  ،یجهان یابتال نیا وصِف  رقابلی  ِی تلخ  و رنج همه با ل،یدل نیهم به .کندیم

 و ساااختارمندمهینمساائله  یسااازمدل یهاآموزهمحِک  یبرا رینظکم یفرصاات 
  خایات در را انر یگمیتصم و گذاراناستیس تا است شده فراهم رساختارمندی 



  ۴۳۲کرونا  رساختارمندینرم مسئله غ یسازمدل

 یسازمدل یبرا .دهند یاری طیشرا نیا در عالمانه و بهنگام درست، ماتیتصم
 رد قیتحق دانش متنّوع الگوهای در قینادق و ناشااناخته یهادهیپد گونهنیا

  در قیت ق یفن   و یعلم مکت   ب یه   ایش      ن   اس      روش ،یعنی ات؛یاااعمل
س   خت اتیعمل  ی  فلس   ف و یاش   هیاند ،یعلم مکاتب   یهایش   ناس   روش ،1ِ 

  هاروش، 2مدرن پست و رندگانه ،یانتقاد بخش،ییرها نرم، یات یعمل پژوهش
  هاکیت ن و هامدل نیا از کیهر  از که اندشده یف معرّ  یمتعّدد یهاکیت ن و
  امر در یده ساااخت و یسااازمدل منظور بهمساائله  طیبه فراخوِر شاارا توانیم

 .برد یفراوان یهابهره یت یّ ر یمد یهایریگمیتصم
 

                                                                                                                   
1. Hard Operations Research School Methodologies 
2. Soft/Liberation/Critical/Multiple/Postmodern Operational Research School Methodologies 
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 کرونا مسئله با

 1اسدیبن رضا

 . مقدمه1
 کسب ،هاآناز  دنتوانیم هاوکار کسبکنند که ها به شرایطی اشاره میفرصت
در د. نخود را افزایش دهیا ارائه خدمات اجتماعی و سااااااودآوری  کردهمزّیت 
  ؛های ایجاد ارزشتفعالیّ  یکه تمامشااود تهدید به شاارایطی گفته میمقابل، 

افتاده، مخاطره به  و مشتریان، اعم از سودآوری و ارائه خدمات به شهروندان
 است. یسازیهمواره نیازمند خنث  ای کهبه گونه

ها کامل با فرصتی را یافت که به صورت وکارکسبتوان در طول زمان نمی
ها ه شااااا ل کامل، در معرض تهدیدبمواجه بوده، یا این ه در طول حیات خود 

ها وجود وکارکسااابها و ها، همیشاااه برای ساااازمانها و تهدیدباشاااد. فرصااات

                                                                                                                   
الّسالم/ گروه مدیریت بازرگانی/ ه امام صادق علیه. استادیار دانش ده معارف اسالمی و مدیریت/ دانشگا1

 5911ماه تاری  نگارش: بیستم فروردین /baniasad@isu.ac.irرایانامه: 

mailto:baniasad@isu.ac.ir/


۴۳۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
شّدت و وسعت  شرایط محیطی،  ساس  ست. هاآندارند. بر ا ، در حال تاییر ا

تبدیل شاادن فرصاات به تهدید و تهدید به فرصاات، همواره در طول ررخه عمر 
های موّفق و خاطرات مدیران وکارکساابیخچه ها وجود دارد. اگر تار وکارکسااب

ها را مرور کنیم، عمدتًا خواهیم دید که موفقّیت و مؤسسان این گونه شرکت
صرفًا به علت بهرههاآن ست؛ بل ه ، نه  برداری از یک فرصت و یا دفع تهدید ا

اند، یا از درون به علت این است که یک تهدید جّدی را تبدیل به فرصت کرده
اند. به انواع های خود را شااااااناختهکه پر از تهدید اساااااات، فرصاااااات محیطی
 ،هاها دّقت کنید؛ این بحرانها و تهدیدات مّلی کشااور ما و سااایر کشااوربحران

ی را هایاند؛ بل ه اتفاقًا فرصتآفرین نبودهها لزومًا تهدیدوکارکسببرای همه 
ی مثال، افزایش قیمت دَلر و اند. براها قرار دادهوکارکسبپیش روی برخی از 

که بین کشااااااور یه، ایران و برخی  یژهو بها؛ جنگ ارزی  رین، آمری ا، روساااااا
ها تهدید نیساات؛ مم ن وکارکساابداده اساات، لزومًا برای همه  ها، رخکشااور
هایی را از درون همین که فرصااااتزا باشااااد، یا اینبرای برخی فرصاااات اساااات

های ظالمانه نیز خلق کند. برای تحریم هاوکارکساااااابتهدیدات برای برخی از 
ها تهدیدآفرین و وکارکساااابها، برای برخی از همین گونه اساااات؛ این تحریم

 زاست.برای برخی، فرصت
المللی اقتصاااااااد و زمانی که محیط مّلی و بین یژهو بها؛ گونه مثالیکر این
ونی شاااااود، به این معنی نیسااااات که فراما، درگیر تهدیدات می وکارکساااااب
ها بیشاااتر از تهدیدات اسااات و ام ان تبدیل تهدید به فرصااات برای فرصااات

ها کم هساااااتند و همگان وجود دارد؛ خیر، اتفاقًا در این گونه مواقع فرصااااات
های باَلساااات و گیرنده هاآنهایی که شااااهود اسااااتراتژیک وکارکساااابالبته 
اری بردهای حاصل بهرهها را ببینند و از فرصتتوانند نادیدنیدارند، می ترقوی
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 کنند.
امروزه این شااارایط را ویروس کرونا برای کشاااور ما و حتی فراگیرتر از آن در 

های کورک و وکارکساااابزده اساااات. به عبارت دیگر، کرونا سااااطح جهانی رقم
های رند مّلیتی و جهانی را تحت وکارکساااااابمحّلی، متوسااااااط، بزرگ و حتی 

 خود قرار داده است. تأثیر
های اقتصاد مقاومتی به دو صنعت دارو و مواد  ذایی، صنعت سیاستدر 

رسااد این دو صاانعت، در هیچ اسااتراتژیک لقب داده شااده اساات. به نظر می
بحرانی و هیچ شاارایطی نباید به تعطیلی کشااانده شااوند. مم ن اساات نقشاای 
کم رنگ، در یک بحران پیدا کنند و در بحران دیگر نقش پررنگی داشته باشند؛ 
اما فّعاَلن در این صنایع، همواره باید تالش خود را برای رشد و تعالی صنعت 

ها که در طب   ذا، بیشاااتر ها، رساااتورانخود به کار گیرند. برای مثال، این روز
که با  اندکنند با تهدید کاهش ساااود و مشاااتری مواجه شااادهایفای نقش می

ددًا بدسااات خواهند فروکش کردن مسااائله کرونا، حیات اقتصاااادی خود را مج
، حال اگر کشاورزان به دلیل شیوع این ویروس، اقدام به کاشت، داشت آورد

، زیرا کننده خواهد بودو برداشااات محصاااوَلت کشااااورزی ن نند، شااارایط نگران
ای در ررخه تولید این محصاااوَلت بوجود آمده و بازار مصااارف را متالطم وقفه
 کند.می
ها در حوزه مهندسااااای پزشااااا ی، این روزهای فّعال برای خیلی از شااااارکت 

 هایی فراهم شده است که شاید سابقه نداشته است.فرصت
های های داخلی باید سؤالوکارکسبآنچه مهّم است، در این شرایط، انواع 

زیر را از خود بپرسند و حتی در جلسات و مباحث خود خواه به صورت مجازی، 
 ند:خواه به صورت حضوری درباره آن ف ر کن
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ما  وکارکساااابهای نادیدنی در در مواجهه با مساااائله کرونا ره فرصاااات -5

 وجود دارد؟
 اکنون و در آینده، با ره تهدیداتی مواجه هستیم؟ -1
 توان تهدیداتی را تبدیل به فرصت کرد؟آیا می -9
راهبرد مسااائولیت اجتماعی  وآیا فرصاااتی برای رشاااد سااارمایه اجتماعی  -0

 وجود دارد؟
 وکارکسااااابهایی را برای توان از درون پدیده کرونا، فرصاااااتمیرگونه  -1

 خود خلق کنیم؟
بنابراین، در مواجهه با مساااااائله کرونا، یا باید راهی ساااااااخت یا باید راهی 

شود، تا برخی از زا و تهدیدزا اشاره مییافت. در ادامه به برخی از موارد فرصت
 های جدید روی آورند:صتها از این روزنه، بتوانند به خلق فر وکارکسب

تی در مقابل فرص   تفرص   ت. 2 های بلندمدت و های زودگذر و موق 
 پایدار

کند. بودن یک فرصااااات اشااااااره می فرصااااات زودگذر به مدت زمان در اختیار
نه فرصااااااتاین ظاهر شااااااده و پ  از آن محو ها در برههگو هایی از زمان 
 ریزیپدیدار نشوند. برنامه ها دیگروکارکسبشوند و شاید در طول حیات می

برداری ها برای بهرهوکارکسااااب( 5ها به دو صااااورت اساااات: برای این فرصاااات
( با اسااتفاده از این 1کنند. حداکثر از آن فرصاات در زمان وجود آن، تالش می

کنند که حتی بدون خود فراهم می وکارکساابفرصاات، شاارایط پایداری را برای 
 ار و کسب مزّیت رقابتی وجود داشته باشد.آن فرصت نیز ام ان رشد پاید

توان گفت وکارها، نمیهررند امروزه با تاییرات زیاد محیط خارجی کساااب
ها وکارکساااابمدت برای همه وجود دارد؛ اما اگر برخی از های بلندکه فرصاااات
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های بلندمدت بپردازند، دوام و بقای خود را بتوانند برای خود به خلق فرصاااااات
ها در شااارایط کرونا، وکار کسااابگونه کنند. اینیط تضااامین میشاااتر در محبی

های ساارمایه و پول با مدت زیادی را در بازارهای بلندکرونا فرصاات کههمچنان
مدت ی خود را به فرصاااااات بلندجدّ  توّجهرالش مواجه کرده اساااااات، باید 

 شده از سوی این بحران مبذول دارند.تخریب
کرونا نیز دیر یا زود، همچون سااایر مسااائلی که بشاار با آن دساات و پنجه 
نرم کرده اساااات، جای خود را به دوره پساااااکرونا خواهد داد. بنابراین، برخی از 

، زودگذر و موقتی هسااتند. برای مثال، وکارکساابهای این دوران برای فرصاات
کنونی وجود  نیاز جامعه برای همیشااااه به مواد شااااوینده و ماسااااک به اندازه

ها که در تأمین سرمایه خود نخواهد داشت؛ اما مم ن است برخی از شرکت
با مشااا التی مواجه بودند، از این فرصااات اساااتفاده کرده و به ترمیم شااارایط 

 های استراتژیکهای خود بپردازند و در شرایط پساکرونا برنامهوکارکسبمالی 
 خود را دنبال کنند.

هاای کالن یاد فراموش کنیم کاه پ  از کروناا نظااماین ن تاه مهّم را نباا
 ،سیاسی و اجتماعی به صورت جدی بازطراحی خواهند شد؛ بنابراین ،اقتصادی

جّدی  توّجهشااااااده از این بازآفرینی نیز ها و تهدیدات خلقباید به فرصاااااات
داشته باشیم. رصد دائمی تحوَلت هررند مدیران را با فزونی اطالعات مواجه 

 اما در این شرایط ضرورتی است که نباید از آن  افل شد.کند، می

ی، منطقهفرصت. 3 ی، مل   ای و جهانیهای م ل 
 ای، منطقههای محّلی، مّلیها، فرصااتوکارکساابها برای نوع دیگری از فرصاات

و جهانی اسااااات. امروزه هر کشاااااوری که توان تولید تجهیزات مورد نیاز برای 
های پزشاااااا ی و اعم از کیت و ماسااااااک و انواع لباس درمان بیماری کرونا را؛
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تواند پرساااتاری داشاااته باشاااد، قطعًا بازاری جهانی خواهد داشااات و حتی می

 محصوَلت خود را به سرعت و با قیمت باَلتر عرضه کند.
های کورک در وکارکساابهایی هسااتند که برای های محّلی فرصااتفرصاات

کم ها را نباید دساااتن گونه فرصاااتشاااوند. اییک منطقه یا شاااهر پدیدار می
های کورک محدود به منطقه خودشان هستند. وکارکسبگرفت. عمدتًا بازار 
 بیفزاید. هاآنتواند بر اعتبار این شرایط می
های وکارکساابهایی هسااتند که شاارایط را برای های مّلی، فرصااتفرصاات

ال روی هااای پیشفرصاااااااتمثااال،  یبرا کننااد.و نساااااابتااًا بزرگ فراهم می فعااّ
هاای آموزش آنالین، تولیاد تجهیزات پزشاااااا ی در این برهاه از وکاارکساااااااب

 روند.های مّلی به شمار میرصتف

تموردها و بررسی برخی از . 4  زا در شرایط تهدیدهای فرصتظرفی 

 های دیجیتال در شرایط ت ریمکردن و خرید م توا: نقد1. مورد 4-1
هایی وجود داشتند و البته هنوز هم وجود دارند وکارکسبها، در زمان تحریم

ها، برای ایرانیاِن داخل کشاااااور افزاردام به خرید انواع محصاااااوَلت و نرمکه اق
های ها یا محتواافزارهای افرادی که به صورت مجازی، نرمکردند و حتی دَلرمی

ای هدیجیتالی را به بازارهای خارجی به فروش می رساااااندند از طریق حساااااآ
ند. در دکر تحریم شااااااده اساااااات، نقد می مقیم که کاماًل برای ایرانیاِن  1پالپی

مااا تهاادیااد بود این  یهاااوکااارکسااااااابشاااااارایطی کااه تحریم برای خیلی از 
اند که در زمان  یرتحریم این فرصت، به ها به فرصتی دست یافتهوکارکسب

 این صورت، وجود نداشت.

                                                                                                                   
1. Paypall 
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ابلّیت و نقطه قّوتی َلزم اسااات؛ شااادن هر تهدید به فرصااات، قبرای تبدیل
ها، این بود که توانایی تعامل با برخی از افراد و نقطه قّوت این گونه شاااارکت

های اعتباری و حتی ایجاد حساااآ های خارو از کشااور و تهّیه انواع کارتبانک
 پال را داشت.کاربری پی

ند، ها مم ن است سریعًا ظاهر شو ن ته مهّم این است که هررند فرصت
ها حاصاال شاابه مم ن نیساات. قّوتآوردن قّوت، بساارعت و یکاما به دساات

ها ساابدی از آن را برای وکارکساابها تالش و پشاات ار اساات که برخی از سااال
هایی شاااا فته ها ظاهر شااااد و گلاند. وقتی که بهار فرصااااتخود ایجاد کرده

تا محصااااوَلتی  م ندها را میبا یک یا رند قّوت خود، شااااهد این گل ،دشاااادن
 عسل را به مشتریان خود عرضه کنند.همچون 

ها در مواری مم ن است سریعًا اتفاق بیفتد، اما شدن ضعفهررند عارض
ها هم حاصاال انباشاات راهبردهای نادرساات در واقعّیت این اساات که ضااعف

ها وکارکسااابها هساااتند. اگر در شااارایط بحران کرونا، ساااودآوری وکارکساااب
ست، بر مدیران َلزم است تا درباره گذشته خود اندیشه کنند ا مخدوش شده

 کنید: توّجهها را بیابند. به مثال زیر های این انباشت ضعفو ریشه
کورک شااما  وکارکسااباوری اطالعات به ماازه شاااید روزی یک شاارکت فنّ 

 کهاینزده باشااد و درخواساات کند که در حال طّراحی سااایتی اساات برای زنگ
صورت مجازی در آن برای خود، ماازشما هم ب شید و هتوانید به  شته با ای دا

اجناس خود را معّرفی و به فروش برسااانید، اّما شااما در آن روز که اوو فروش 
در اّیام عید و ماه اسااافند بر شاااما ریره شاااده بود، گوشااای را با  یژهو بسااانّتی، 

دوساات داشااتید خیلی زودتر  کهاینمیلی ساارجایش گذاشااته باشااید و یا بی
خواهید شد که در این  توّجهکرد که به کارتان برسید، حال متلفن را قطع می
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د توانسااتیشاارایط اگر فروشااگاهی برخط )=آنالین( داشااتید بهتر از دیگران می

در سااودآوری،  وکارکساابهای خود را به فروش برسااانید. ضااعف امروز این کاَل
ط در کنار فروش حضوری و سنّتی خود است. ی به فروش برختوّجهحاصل بی

اندازی فروشاااااگاه برخط کنید، ام ان دارد ال اگر هم با سااااارعت اقدام به راهح
های بیشااااتر برای تبلیغ باشااااد، یا مم ن اساااات در بازار نیازمند صاااارف هزینه

 رقابتی با تأخیر تثبیت شود.

 برخطهای آموزش وکارکسبسابقه رشد برای : فرصت بی2مورد . 4-2
های برخط و مجازی؛ اعم از تدری  دانشاااااگاهی، در کشاااااور ما عمدتًا آموزش

نه آموزش دیگر، در شاااااارایط معمولی و حوزوی، مهارت ها و مدارس و هر گو
رود. در مواردی هم که آموزش م ّمل به شاامار می به مثابه یربحرانی کشااور، 

یز این روی رد وجود افراد به دور از تشریفات دانشگاهی قصد آموختن دارند ن
های فّعال در زمینه آموزش، در شرایط معمولی و مرسوم رشد وکارکسبدارد. 

کرونا دیگر نگاه صاارفًا م ّمل  پدیدهکنند، اما در شاارایط طبیعی خود را طی می
ها، مدارس، که دانشاااااگاهها وجود ندارد، بل ه به دلیل اینوکارکساااااببه این 
های حضااااوری خود را سااااسااااات آموزشاااای، آموزشهای علمّیه و کلیه مؤحوزه

های مختلف آموزش برخط اند، اسااتفاده از سااامانهتعطیل کردهتعطیل یا نیمه
و برخط و  3های مجازیکالس 2، نظام مدیریت یادگیری1همچون یادگیری باز

 ی افزایش یافت.توّجهبه طرز قابل ها همایش/ سخنرانی مجازی )=وبینار(
که یک سامانه یادگیری باز  (http://vdars.com)نه ویدرس برای مثال، ساما

                                                                                                                   
1. Open Learning 

2. Learning Management Systems 

3. Virtual Class 
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هزار فایل را در ماه میالدی مارس تجربه کرد. رشااد  614اساات، دانلود بیش از 
های بود. ساااااازمان توّجههای فّعال در این زمینه نیز قابل وکار کسااااابساااااایر 
، و هابردار از خدمات کالس برخط و همایش/ ساااااخنرانی مجازی )=وبینار(بهره

ی با هجوم کاربران حقیقی و حقوقی مواجه توّجهموارد مشااااااابه به طرز قابل 
هایی که به ارائه خدمات ساارور اختصاااصاای مشاااول اند. برخی از شاارکتشااده

شده توّجههستند نیز با افزایش قابل  ضا مواجه  سامانهتقا ای هاند. برخی از 
LMS  ها، و اکثر دانشااااگاهکه تا کنون رندان اهمّیت نداشااااتند، فّعال شاااادند

اند. کرونا برای آموزش برخط کشااور های علمیه به ت اپو افتادهمدارس و حوزه
در  کهنانظیر اسااات؛ زیرا تعداد زیادی از اساااتادو حتی جهان یک فرصااات بی

ها نداشتند، آموختند که رگونه شرایط معمولی تمایلی به کار با این سیستم
م ّمل ره  به مثابهآموختند که در شاااااارایط معمولی،  کار کنند. برخی دیگر

های زیاد دیگر که در شرایط بعد از ها دارند و فرصتهایی این سامانهفرصت
ها و حتی خود صااانعت باقی خواهد ماند. وکارکسااابکرونا، همچنان برای این 
بارت دیگر، فرصاااااات نا، فرصااااااتبه ع حاصاااااال از کرو های در سااااااطح های 

هایی برای صاانایع بوجود اند؛ بل ه فرصااتآموزش برخط نبوده هایوکارکسااب
 سابقه است.آمدند که بی

طبیعی اسااات که ساااطح اساااتفاده از آموزش برخط و همایش/ ساااخنرانی 
مجازی پ  از فروکش کردن مساائله کرونا بیشااتر از زمان پیش از آن خواهد 

فروکش اوو هسااااااتیم، بود. نباید فراموش کرد که نساااااابت به اکنون که در 
ها، در این شااارایط، با تخصااایم منابع صاااحیح گونه شااارکتخواهد کرد. این

برداری کنند. برای مثال، ضرورتی ایجاد شده به خوبی بهره توانند از فرصتمی
نگفتی را صاااااارف خرید یا اجاره ها به ی باره هزینه هندارد که این شاااااارکت
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ها وکارکساااااابمان ثبات مدت تا ز ها کنند، بل ه اجاره کوتاهساااااارور مدتبلند

 ضرورت دارد.
ها ارزش و ها این اسااات که دانشاااگاهوکارکسااابگونه خبر خوآ برای این
 هاآناند. نام ها را بیشاااتر از گذشاااته درک کردهوکارکساااباهمّیت این گونه 
ها در شاارایط برداری از این سااامانهها افتاده اساات و قطعًا بهرهبیشااتر بر زبان
ها َلزم است که وکارگونه کسبیز بیشتر خواهد شد. برای اینان نپ  از بحر 
ریزی های م ّمل را بیشااااااتر مد نظر قرار داده و برای آینده خود برنامهفعالّیت

 داشته باشند.
نظیر بود برای صاانعت آموزش مجازی و آنچه که گفته شااد یک فرصاات بی
بودت مثاًل فضاااای مجازی  مشااا ل، مشااا لبرخط کشاااور. حال تصاااّور کنید این 

خدای ناکرده از بین ی دنیات قطعی فراگیر اینترنتت و هانابودی کلیه ساااااارور
شناسد، گونه که ویروس کرونا مرز نمیهای داخلی و ...ت همانزیرساخت رفتن

های فّعال درار ها و شرکتدر بحران فضای مجازی هم مرزی نبود و همه سرور
اصاال از های حی که در فرصااتهایشاادند. آن وقت همین شاارکتآساایب می

رفتن بایساااات برای ورشاااا سااااتگی و از بینمی کرونا،  رق در نعمت هسااااتند
خود زانوی  م به بال گیرند. این ن ته حاوی پیامی اساااااات که  وکارکسااااااب
ها و تهدیدات آماده باشند. شاید روزی ها همواره باید برای فرصتوکارکسب
شاااوند. مهّم این اسااات که باید بساااته ها نیز درار تهدیداتی وکارکساااباین 
ها کشاف شاوند تا هر زمان ها همواره در حال بروزرساانی باشاند و ضاعفقّوت

 ها و دفع تهدیدات، به کار آیند.برداری از فرصتَلزم شد، برای بهره

اجی و تولید پوشاکوکارکسبهایی برای : فرصت3مورد . 4-3  های صنعت نس 
 رویه وهاست که درباره صنعت پوشاک کشور به دَلیل قاراق، واردات بیسال
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رساااااد؛ یا حداقل انتظار حاشااااایه های خوبی به گوش نمیموارد مشاااااابه، خبر
سااودی باَلتر از وضااعّیت کنونی وجود دارد. ورود پوشاااک ترک و رینی، عمدتًا 

با ورش ستگی  را هاآنها تهدید محسوآ شده و برخی از وکارکسببرای این 
 مواجه کرده بود.

ها پیش آمده اساات تا محصااوَلتی وکارکساابگونه حال فرصااتی برای این
مرتبط با محصوَلت گذشته خود، همچون ماسک و انواع البسه برای بیماران، 

ن های َلزم ایها ابزاروکارکساابگونه ان و پزشاا ان تولید کنند. اگر اینپرسااتار 
شاااته خود برای تولید این محصاااوَلت اساااتفاده کار را داشاااته و از دانش گذ

ای هداشاااته و حتی تا حد زیادی کاساااتی توّجهتوانند فرصاااتی قابل کنند، می
های فوق حاصل نشود، راهبرد مسئولّیت خود را جبران کنند. در واقع اگر مزّیت

 اجتماعی آنان کاماًل در شرایط بحران برای کمک به کشور برجسته خواهد شد.
ت که در شاارایط کنونی معادله برع   شااده اساات؛ زیرا بیماری جالب اساا

؛ ها به اقالم فوق نیاز دارندفراگیر و جهانی شده است و همه کشور 51ید و کو 
ا ها بَلزم اساات این شاارکت بوده وبنابراین، شاارایط قاراق در این زمینه اندک 

تماعی سااارعت وجهه اجتماعی خود را تقوّیت کنند و با عمل به مسااائولیت اج
 در پساکرونا را داشته باشند. وربهره تالیّ خویش زمینه فعّ 

 بنیانهای دانشبرای شرکت ییها: فرصت4مورد . 4-4
های دنیا به انواع تجهیزات بیمارسااااااتانی و در شاااااارایط کنونی همه کشااااااور

 ی ی« کیت تشااخیم»آزمایشااگاهی جهت مبارزه با ویروس کرونا نیاز دارند. 
که ایناین ترین از مهم جا  یازها اساااااات. از آن  نه محصااااااوَلت عمدتًا ن گو
توانند بر اسااااااس دانش بنیان میهای دانشبنیان هساااااتند، شااااارکتدانش

تًا که عمدبه این توّجهن محصوَلت کنند. با تخصصی خود، اقدام به تولید ای
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بر اساات، گونه محصااوَلت نیز زمانهای َلزم اینسااازی و دریافت مجوزتجاری
ها اقدام به تولید و عرضه محصوَلت ، فرصت خوبی است که شرکتبنابراین

های ساااااازنده ماساااااک در اصااااافهان، تولید کنند. برای مثال، تولید دساااااتگاه
یل آن میکیت گاهی و انواع وسااااااا ند های آزمایشاااااا های کاَل عنوانبهتوا
 بنیان محسوآ شده تا بتوان در شرایط مناسب از آن استفاده کرد.دانش

ها در از این ن ته هم نباید  افل شااااااد که تأمین مالی برخی از شاااااارکت
 وّجهتابل برای خرید محصوَلت، بسیار ق یژهو بشرایط مواجهه با مسئله کرونا؛ 

 باشد. توّجهتواند مورد یک فرصت می به مثابهاست و این مهّم نیز 
به  تیاز این ن ته هم نباید  افل شااد که در شاارایط عادی باید مبلغ هنگف

ها در اخبار و  یره به صاادا و ساایما پرداخته شااود تا حتی نامی از این شاارکت
مدت از سوی صدا و سیما را میان آید، اما کرونا حتی فرصت مصاحبه طوَلنی

فی و شاااناخت بنیان فراهم کرده اسااات که در معرّ وکارهای دانشبرای کساااب
 تواند نقش به سزایی داشته باشد.ها میاین شرکت

هنگام مبارزه با یک تهدید از مبارزه با تهدیدات جانبی غافل . 5
 نشویم

ی در شرایط روزمره خود با تهدیداتی مواجه است. مسئله کرونا وکارکسبهر  
بر. در هر صورت نباید از سایر تهدیدات کورک یک َاَبر تهدید است و سرمایه
به امنّیت مّلی،  توّجهرا رصااااد کرد. همچون  هاآننیز  افل شااااد. همواره باید 
ها، بازار سااااااّ ه و طال، بازار بورس، تورم و ... در رصااااااد نرخ ارز، افزایش قیمت

 شرایط کنونی در کنار مسئله کرونا ضرورت دارد.
های کرونا زیادند؛ ضاارورت دارد که های حاصاال از تهدیدات و فرصااتدرس
خود پرداخته و دانش خود را  وکارکسبها در این ایام به بازتعریف وکارکسب
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ها افزایش دهند. پیشنهاد این است که نسبت به فروش و عرضه و انواع کاَل
در این زمان، مقدمات ایجاد فروشاااگاه برخط را نیز برای خود فراهم کنند تا در 

های مشااااااتریان خود باشااااااند. برای گوی نیاززمان مناسااااااب بتوانند پاساااااا 
 تواند مفید باشد:ر میهای زیهای خرد راهوکارکسب
های اجرایی باشید که های معمولی رنان درگیر فروش و کارشاید در روز -5

های مهّم پیش نیامده باشاااد. اگر شاااما مشاااتریانی فرصاااتی برای برخی از کار
اندازی یک گروه را ت میل کنید و از راه هاآندارید سااااااعی کنید که اطالعات 

که یک سااااامانه پیام ی برای کار را شااااروع کنید تا این هاآن رسااااانی باپیام
 ویژه بعد از بحران کرونا استفاده کنید.ب هاآنارتباط با 
تر از آن ریزی است که در یهن شماست. اندازی سایت بسیار ارزانراه -1

های آماده ندارید، مشاااورت بگیرید و اگر خود عالقه به یادگیری و خرید قالب
های آینده شااما اجناس امروزتان اندازی کنید. داراییده راهسااایتی هررند سااا

دامنه و پایگاه اطالعاتی از مشتریانی است که  ها،دادهدر ماازه نیست؛ بل ه 
اند. اگر هم قرار های شااما را خریداری کردهنام کرده و کاَلدر سااایت شااما ثبت

ارث مجازی هم  ،ساااال ارثی به جای بگذارید برای این نسااال 514اسااات بعد از 
 ارزشمند استت

ها، دانش خود را نساااااابت به بازاریابی و فروش تقویت کنید. از کتاآ -9
ها و  یره استفاده کنید تا بتوانید در این رسانهای پیامها و حتی کانالفیلم

ایام، دانش تعامل و فروش را کسااااب کنید. فراموش ن نید از فرصاااات دوران 
 های فروش سنتی خود تجدید نظر کنید.روشکرونا استفاده کرده و در 

های های صااااااوتی، گزارشهای آموزشاااااای ویدئویی، فایلاز انواع دوره -0
سایتشرکت شی  شما، مقاَلت و منابع دان شابه  ها که مرتبط های رقیب و م
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 هانآهای جدید برداری کافی برده و مرتبًا نسخهتان هستند، بهرهوکارکسببا 

خود با کساااب دانش  وکارکسااابنشاااینی را برای و فرصااات خانه را رصاااد کنید
 بیشتر فراهم آورید.

در تعامل بودید را بررسی کنید.  هاآنهمه افراد حقیقی و حقوقی که با  -1
زدید، پیامک می هاآنکردید به زمانی که اجناس فروشااااگاهتان را ت میل می

ها وکارکساااابین برای پیامک ارسااااال کنید. ا هاآنپرساااای از حال برای احوال
؛ کنند توّجه هاآنخوآ نیست که هنگامی که به خرید مشتری نیاز دارند، به 

نفع و شریک خود ی است که مشتری را ییوکارکسبواقعی  وکارکسببل ه 
 داند و همواره جویای سالمتی مشتری خود باشد.می
 یشما تعطیل است مشتریان جدید وکارکسبکه طبیعی است زمانی -6

هم نخواهید داشت. برای جذآ مشتریان جدید از طریق فضای مجازی شاید 
شما می شد؛ اما  سب با شما در تعطیلی  وکارکسبتوانید زمانی که راهی منا

اساااات به ف ر حف  و وفاداری مشااااتریان کنونی خود باشااااید. هررند مم ن 
کرونا به ساااااامت و سااااااوی  حوادث و پ  از در دوران هاآناساااااات برخی از 

هایی از سااوی شااما که مشااتری را شااما بیایند؛ اما انجام فّعالّیت وکارکسااب
 وفادار و خرسند نگه دارد، ضرورت دارد.

 بندیجمع. 6
ها وجود دارند. اگر با وکارکساااااب، همواره برای ها و تهدیدهادر هر صاااااورت فرصااااات

ها را برای تهدیدی مواجه شااادید ساااعی کنید که بتوانید از درون آن بهترین فرصااات
مدت، خواه بلندمدت، خواه محّلی، خواه مّلی و خود خلق کنید؛ خواه کوتاه وکارکساااب
ی هاها و توانمندیها، به انباشت قّوتبرداری به موقع از فرصتالمللی. توان بهرهبین

هایی که ها، ره آنشاااااما در طول زمان فّعالّیت بساااااتگی دارد برنامه کاهش ضاااااعف



  ۴37له کرونا ها در مواجهه با مسئوکارکسب یهادیها و تهدفرصت
مستقیم و حتی در هایی که  یر گذارند و ره آنمی تأثیرشما  وکارکسبمستقیم بر 

 کنند، ضرورت دارد.های بعد، حاشیه سود شما را کم میاولوّیت
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 1صدیقه مهدوی کنی
شاااااادن ویروس کرونا، همه جا سااااااخن از تعطیلی ین روزها که در پی فراگیر ا

مراکز آموزشااااای و تجاری، ممنوعیت مساااااافرت و محدودّیت در خروو از خانه 
آیا روا اساات که »نماید که: بنیادین بیش از پیش رخ میاین پرسااش  ،اساات

آزادی را از آنان ستاند یا تنها  و ها وادار کردمردم را به پذیرش این محدودّیت
ها تا خود به این محدودّیت توان با پند و اندرز آنان را تشااویق کردو تنها می
 «تن دهند؟

زندگی، مختار اساات و روشاان اساات که انسااان عاقل و سااالم تا دم پایانی 
قدرت خود، هرره می« ام ان»این  که در محدوده  ما را دارد  هد ب ند، ا خوا

است  «مجاز»گیرترین م اتب ف ری نیز بر این باور نیستند که او حتی آسان
قاانوناًا محادود باه  کم، آزادی انساااااااان راخواهاد ب ناد و دساااااااتهر راه می

                                                                                                                   
حدیث/ 1 یار علوم قرآن و  تاد مام صااااااادق   یپرد. اسااااا گاه ا یهخواهران دانشااااا مه: عل نا یا الم/ را الساااااّ
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۴60  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
از همین رو، حتی در رنین  کننااد.ن ردن حقوق دیگران قلمااداد میپااایمااال

ا رواندازی به حقوق  یر وگیری از دستم اتبی نیز، اعمال قّوه قاهره را برای جل
سان نیست، می سلب اختیار یاتی ان سخن، این اجبار دلیل بر  دارند. به دیگر 

ها، کیفری را برای او در پی خواهد بل ه بدان معنا است که تخّطی از رارروآ
 داشت.

عده ع قا ّیت خود در میان انساااااااناین  به کّل ما قالیی  ندارد، ا ها من ری 
شااا افی عمیق، میدان نظر را از سااااحت عمل دور انداخته اسااات. ره بسااایار 

زایی رفتارشان، زمینه صدمه به خود و جامعه را ها که با علم به آسیبانسان
 خواهند طبق خوشایند خود عمل کنندتآورند، ررا که میفراهم می

رسااااد امروز کساااای به بهانه حف  آزادی، بر این باور باشااااد که یبه نظر نم
وآمد افراد مبتال و مشاااااا وک به ابتالی ویروس منحوس کرونا نباید مانع رفت

گیری در ساافر را سااالب آزادی بشاار به در سااطح جامعه شااد، یا اعمال سااخت
 شمار آورد. گویی این ویروِس نادیده، شاهدی است رسیده از  یبت

زننااد. زدنااد و میصااااااادا همین را فریاااد میالهی هم یااکخااب، ادیااان 
برای  هاآنهای دینی بعضًا همان خوشایندهایی است که ارت اآ تمحدودیّ 
آسیبی برای انسان و  عنوانبهرا  هاآناست، اما خالِق انسان « مم ن»انسان 

ندانسااته اساات. حال در رنین شاارایطی، از « مجاز»برای جامعه معّرفی کرده و 
 انه فوق، کدام را باید برگزید: اجبار یا اندرز؟دوگ

بیایید یک بار دیگر شااااهد  یبی را مرور کنیم: در این اّیام بارها و بارها از 
به سااارعت  توّجهکه با « التماس شاااد»یا بهتر بگویم « خواساااته شاااد»مردم 

انتقال و شاایوع این بیماری در حّد ضاارورت از خانه خارو شااوند، به مسااافرت 
ند و با وجود  نرو ما برخی  در تجّمعات حتی جمع خانوادگی شاااااارکت ن نند، ا



  ۴6۲ !دیرس بیشاهد از غ

ها، به فعالیت به این التماس توّجهلم  و مشاااااااهده عینی عواقب امر، بی
 وگذار رفتند.روزمره خود ادامه دادند و بل ه به گشت

ی که نیاز به اسااتدَلل عقالیی و فلساافی نداشاات، اما توّجهعواقب این بی
هااا را تعطیاال ن رد و تااا بااا زور مردم را ماااازه ،ا نبساااااااتهااا ر تااا پلی  جاااده

نشاااااین ن رد، آن گروه را گوش شااااانوایی نبود که نبود. حال رگونه قابل خانه
تصااااّور اساااات در اموری که عواقب آن آنی، فوری، ملموس و قابل مشاااااهده 

ها را با صرف پند و اندرز، تشویق نیست، بتوان بدون هیچ الزامی همه انسان
 پیروی از قوانین و دستور الهی یا بشری کرد؟به 

آفرینی و ایجاااد تعااارض در اجرای قوانین و البتااه این بااه معنااای تنش
ها ها نیست. شایسته است که هر محدودّیتی برای اکثریت انسانمحدودّیت

یین و تشاااریح شاااود. باز هم همان شااااهد  یبی: درسااات بآور تبا زبانی اقناع
ت هاااایی شااااااااده، ضااااااررهاااا و راااالشاعماااالهاااای اساااااااات کاااه ممنوعیاااّ

اما رون پیش از اجرا، اکثرّیت  ،کندروانی و ... ایجاد می ،فرهنگی ،اقتصااااادی
ای تواند ساااوء اساااتفاده گساااتردهآفرین نمیاند، اقلّیت تنشمردم قانع شاااده

کرده و رونان برخی از وقایع گذشااااته، مثل افزایش قیمت بنزین، دساااات به 
 تحریک عاّمه مردم بزند.

دَللت این تمایز رفتاری مردم روشن است: اقناع پیشینی مردم در مسائل 
حتی با اعمال اجبار و ممنوعّیت  -ره دینی باشد، ره  یر آن-فردی و اجتماعی 

 طلبان خواهد شد.با فرصت هاآنشدید هم مانع همراهی 
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 1حسن بشیر
 رکیده

عدی اساااااات که پدیده بحران، پدیده یک جنگ تمام عیار  به مثابهای رندب 
که به اساااات؛ اما این جنگ، یک جنگ صااااامت اساااات. این جنگ بیش از آن

افزاری آن، یا به عبارتی افزارهای جامعه ضربه وارد کند، به سیستم نرمسخت
گیری، اعتماد و آرامش جامعه در سااااااطوو مختلف، دیگر، به قدرت تصاااااامیم

 سازد.کند و آن را مختل میضربه وارد می
 تواند ابعاد و تنوع گوناگونی داشااته باشااد.می های مختلفاز جنبهبحران 

با مرحله آشاااااوآ آ از و به مراحل  معموَلً اسااااااس فرآیند بحران، این فرآیند بر 
قدرت تصاااااامیم عدم  باَلخره  خت، نقطه خطر و  گیری منتهی موقعّیت ساااااا

 شاااود. رنانچه بحران به نقطه خطر نزدیک شاااود یا از نقطه خطر عبور کند،می
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۴66  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
سی رخ می سا شامل عدم قدرت تصمیمفاجعه ا گیری، عدم دهد. این فاجعه 

شاااااود و بحران از هیچ آ از نمی ،بنابراین؛ کارائی و اختالل در مدیریت اسااااات
های مختلف دارد. های جامعه از جنبهریشه در نوعی از عدم تعادل در سیستم

 تأثیرد تحت توانت سالمت جامعه است که میها، وضعیّ ی ی از همین جنبه
 عوامل داخلی یا خارجی به یک بحران تبدیل شود.

المللی را ایجاد گسااترش کروناویروس در سااطح جهان یک بحران جدی بین
آن در جوامع جهانی در حال حاضر قابل تشخیم یا ارزیابی  تأثیرکرده است. 

نیست. این بحران، نیازمند گذشت زمان است تا از آن تصویر روشنی داشته 
 باشیم.

در ایران نیز کروناویروس نوعی از بحران را ایجاد کرده اسااات که آثار آن در 
ران نظاحبهای استادان و صآینده قابل ارزیابی بیشتر است؛ اما تحلیل نگاه

با این بحران می طات در رابطه  با به ارت به این بحران را از جن گاه  ند نوع ن توا
 ارتباطی روشن کند.-خبری

از  بخشاای که نانظر مصاااحبه از اسااتادان و صاااحب 94بر همین اساااس، 
 یرمساااتقیم انجام شاااده  به صاااورتبه صاااورت مساااتقیم و برخی نیز  هاآن

 ورد تحلیل قرار گرفتند.بودند، با روش تحلیل مضمون، م
های ارتباطی در این زمینه برخی از نتایج نشان دهنده تنوع و تعدد دیدگاه

-تعامل دولتهای بیگانه، رساااانی، مدیریت اخبار، رساااانهاسااات. شااایوه اطالع
مردم، سالمت اجتماعی و روانی، شایعه و اخبار جعلی، اعتمادسازی، -هارسانه

ای، ، همبسااتگی اجتماعی و هم اری رسااانهایکروناهراساای، مساائولیت رسااانه
 اند.بوده توّجهاز مفاهیمی است که از نظر ارتباطی مورد  بخشی تنها

کروناااویروس، بحران، تحلیاال ارتباااطی، اعتمااادساااااااازی، : واژگ  ان کلی  دی



  ۴67بحران کرونا  یارتباط-یخبر لیتحل

 کروناهراسی، شایعه.

 مقدمه. 1
1بحران نوعی جنگ صااااامت»

های دیگر اساااات. جنگی اساااات که همانند جنگ 
ما مینیساااااات؛  ند همچون جنگا ند. این توا یب ایجاد ک ظامی، تخر های ن

یب، بیش از آن نابود کند، مازکه تنتخر ها را مورد هجوم ها و روحیهها را 
های زندگی ظهور ات مخّرآ آن متعاقبًا در دیگر صااااااحنهتأثیر دهد و قرار می
رهای افزاافزارهای جامعه به نرمتی بیش از ساااااختیابد. در رنین وضاااااعیّ می
«  عدم قطعّیت»و جهش از مرحله « گیریقدرت تصاااامیم»بیش از همه  کهآن

تواند فرسایش فراوانی بر ساختارها شود. این ضربه میاست، ضربه وارد می
)بشاایر، « و محتوای ساایاساای، اجتماعی، فرهنگی و اقتصااادی جامعه وارد کند.

5986 :551.) 
نظران در مورد صاااااحبهای اسااااتادان و هدف این مقاله، بررساااای دیدگاه

اصاالی ییل  سااؤال 6ارتباطی اساات. در این رابطه -بحران کرونا، از دیدگاه خبری
 از: اندعبارتاند که ها مطرو شدهای از مصاحبهبخش عمده برای
 مؤثر یمحتوا دیدر ورود به هنگام و تول یاصااال  انیجر  یهانقش رساااانه -5

خارو از کشور  یهارسانه یسازانیو جر  یو اخبار جعل  عاتیسازی شایدر خنث 
 .دییفرما حیرا تشر 
 طیکشااور در شاارا یارسااانه تیر یجهت مد یعال جناآ یشاانهادیراه ار پ -1
 قیدر توفی اسواد رسانه یو ارتقا ستیکرونا( ر وعیبه ش تیبا عنای )بحران
 نقش خواهد داشت؟ زانیره م تیر یمد نیا

                                                                                                                   
1. Silent War 



۴68  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ضمن رعا دیای رگونه بارسانه یگذاراستیس -9 شد که   ،تیّ شفاف تیبا
 رخ ندهد؟ زین یاف ار عموم شیتشو ، یرساناطالع در

وَلن و ئمردم، مس انیم یاسواد رسانه یبه ارتقا توّجهنقش و ضرورت  -0
 ست؟یها در مواجهه با اخبار کرونا ررسانه
مهارت مواجهه  به مثابه یاهای سواد رسانهلفهؤبه م یتوّجهلطمات بی -1

 تواند باشد؟ره می یارسانه یهوشمندانه با محتواها
دولت،  توّجهاجتماعی در شرایط بحرانی باید مورد -ره محورهای ارتباطی -6
 ها و جامعه قرار گیرند؟رسانه
های فوق الذکر، مفروضات و اهداف این مقاله به شرو به پرسش توّجهبا 

 ییل است:
تواند ما را به کشااف بهتر و های مزبور میمصاااحبهارتباطی -تحلیل خبری -5
 تر بحران کرونا رهنمون شود.دقیق
تواناااد نحوه نگااااه باااه بحران را از منظر ارتبااااطی تحلیااال مزبور می -1

 کند.مشخم 
تواند ابعاد مختلف بحران و رابطه آن با ساااالمت روانی تحلیل مزبور می -9

 تر کند.جامعه را روشن
تواند ارزیابی مدیریت کشور را در ارتباط با کروناویروس میتحلیل مزبور  -0

 منع   کند.
ره تحقیق انجام گرفته در این مقاله از خصااوصاایت اکتشااافی برخوردار گر 
 هایبا پرسش ارتباطهایی در ها، به ارائه فرضیهو در این گونه بررسی است

با ازینتحقیق،  ما  ز موارد در بینی برخی اشبه ام ان پی توّجهی نیساااااات؛ ا
لذکر، میفوق هایجهت تبیین پرسااااااش نها قدرت رسااااااا ای در توان گفت 
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سواد رسانهاطالع سازی،  شفاف  سواد اطالعاتی، رسانی، آموزش عمومی،  ای، 
ای، مسئولیت اجتماعی، تبیین و تفسیر حوادث و نیز کنترل همبستگی رسانه

تواند نقش بسااایار اسااااسااای در در جامعه می هاآنشاااایعات و یا گساااترش 
 مدیریت آن داشته باشد.

 ت لیل معنایی ب ران. 2
دهد. فرهنگ تحلیل معنایی مفهوم بحران، گساااتردگی معنای آن را نشاااان می

را به معنای: بحران، شااور، ساارگشااتگی، نقطه ( Crisisپیشاارفته آریان پور، واژه )
 .(Aryanpur Progressive Dictionary) استحالی، معنا کرده شانعطف، سختی و پری

فرهنگ پیشاااااارفته کمبریج معانی مختلف ییل را برای این واژه تعیین کرده 
 است:
  ّتی که به شاادیدترین مرحله سااختی و یا نقطه خطر نزدیک شااده وضااعی

 ؛است، عدم توافق بسیار باَل، عدم قطعّیت یا رنج کشیدن
 شاااااادن ا بدتر شاااااادن یبهتر  یزمان بیماری جدی که در آن ام ان ناگهان

 ؛وجود دارد
  بحران اطمینااان )بحران اعتماااد بااه نف (، کاااهش ناااگهااانی اطمینااان

 ؛)اعتماد به نف (
 ؛موقعّیت سخت، تجربه ناخوشایند، تجربه ناگوار 
 ؛عدم قطعّیت 
  آشااافتگی، ساااردرگمی یا اضاااطراآ به علت عدم توانایی انتخاآ ی ی از

و ندانسااااتن این ه ره کاری  ، برداشاااات یا اعتقادمساااائلهمیان رندین 
 Cambridge Advanced Learner'sباااایاااد انجاااام داد یاااا معتقاااد بود )

Dictionary). 
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بندی ییل را از معانی واژه توان جمعدر یک تحلیل گفتمانی و معنایی می

 :بحران به دست آورد
 ؛سرگشتگی، ناگهان بهتر یا بدتر شدن، آشفتگی، سردرگمی یا اضطراآ 
  ،؛نزدیک شدن به نقطه خطرنقطه عطف 
 حالی، شاااادیدترین مرحله سااااختی، رنج کشاااایدن، سااااختی و پریشااااان

 ؛موقعّیت سخت، تجربه ناخوشایند، تجربه ناگوار
 ؛عدم توافق بسیار باَل 
  عدم قطعّیت، بحران اطمینان )بحران اعتماد به نف (، کاهش ناگهانی

 نجام داد یااطمینان )اعتماد به نف (، ندانساااتن این ه ره کاری باید ا
 معتقد بود.

دهد. در گیری بحران را نشااااان می، ررخه مربوط به فرآیند شاااا ل9نمودار  
لین مرحله بحران و عدم ام ان نشان داده شده است که آشوآ، اوّ ررخه این 

ای گیری و نهایتًا اختالل در مدیریت، آخرین مرحله اساااات که مرحلهتصاااامیم
 شود.خطرناک در بحران تلقی می

 



  ۴7۲بحران کرونا  یارتباط-یخبر لیتحل

 

 

 گیری ب ران: ررخه فرآیند شکل3نمودار 

 (56: 5986منبع: )بشیر، 

 نقش ارتباطات در ب ران. 3
که در شااارایط  شاااناخت مراحل بحران در ترسااایم رابطه این پدیده با ارتباطات

گذار اسااااات. ارتباطات تأثیر ، تری یافتهها، معنای گساااااتردهکنونی در رساااااانه
ش ال گوناگون خودرسانه صل بحران  ای، در ا که خبر و گزارش خبری در مورد ا

زیادی در گسااااترش، تعمیق، کاهش،  تأثیردر این باره اهمّیت بساااازائی دارد، 
 و تبیین بحران دارند. تاییر

کرد. ارتباطات  توّجهدر این زمینه باید همیشه به سه مرحله مهم از بحران 
 از: اندعبارتنه گاتواند متفاوت باشد. مراحله سهای در هر مرحله میرسانه

آشوآ 
(Chaos)

موقعّيت سخت

(Difficult 
situation)

نقطه خطر

(Dangerous 
point)

عدم ام ان 
گيریتصميم

(Confused or 
anxious)
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 ؛گردد: شرایطی است که به بحران منجر می1قبل از بحران 
 ؛: وقوع حادثه. )زمان حال بحران(2بحران 
 زمان بازیابی و پایان بحران.3بعد از بحران : 

ها در کنترل یا بررساااااای اجمالی مراحل بحران و نقش ارتباطات و رسااااااانه
شااااناخت هر ره بیشااااتر تواند نقش اساااااساااای در مدیریت فرآیند بحران، می

ها هباره رسانکه در این رگونگی ام ان کنترل آن به وسیله ارتباطات گوناگون
 نقش اساسی دارند، ارائه دهد.

رادیو )خجسااااته،  یژهو بها؛ مطالعات صااااورت گرفته در زمینه نقش رسااااانه
بحران،  رسااااااانی آن در سااااااطح جامعه، در(، به لحاظ گسااااااتردگی پیام5980
الذکر، از منظر کارکردهای دهنده این اساااااات که هر سااااااه مرحله فوقنشااااااان

ی اسااات که هر کدام میای، دارای ویژگیارتباطات رساااانه تواند در های خاصاااّ
 گذار باشد.تأثیر مدیریت بحران 

: این مرحله عمدتًا مختم پیش از وقوع بحران در جامعه مرحله آموزش -1
لین ت فراوان )از جمله اوّ اساااااات. نقش آموزشاااااای رسااااااانه از طریق تحقیقا

( اشاااااااره نمود( 5118توان به پژوهش دانیل لرنر )تحقیقات در این زمینه می
ها در این مرحله، دارای قدرت دوگانه قرار گرفته اساااااات. رسااااااانه تأکیدمورد 
های َلزم برای جلوگیری از رساایدن به مرحله آشااوآ، یا گذشااتن فوری آموزش

ت سخت و حتی مرحله خطر و یا گسترش و و بدون ضایعات از مرحله موقعیّ 
 ورود و نهایتاً  تعمیق اثرات بحران با ارائه اطالعات نادرسااات، پخش شاااایعات

 به مرحله عملیات منفی روانی علیه جامعه هستند.
                                                                                                                   
1. Pre-Crisis 

2. Crisis 

3. Post-Crisis 
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: این مرحله مختم دوران ظهور عملی بحران در جامعه مرحله مواجهه -2
های یاتی خود، در نحوه ها به لحاظ قدرتاساااااات. در این مرحله نیز رسااااااانه

ترین اقدام در این مرحله، شاااااایوه فراوانی دارند. مهم تأثیرمواجهه با بحران 
رساااااانی به جامعه، تعامل با برخورد و مواجهه با اصااااال بحران، رگونگی اطالع

و باَلخره ترسااایم نقشاااه  های دولتی و مردمی در نحوه کنترل بحرانساااازمان
های روحی و یهنی به بحران و کاهش تخریبجامع ارتباطی برای پایان دادن 

 آن، در جامعه است.
پ  از پایان بحران آ از  : این مرحله عمالً مرحله پش     تیبانی و اص     تح -3
های مختلف تقویت روحی و اجتماعی مردم، شاااااود. در این مرحله، شااااایوهمی

های َلزم برای رگونگی عدم  لطیدن های مناسب همراه با آموزشارائه تحلیل
های برداری از تجربیات به دست آمده در قالبهای بعدی، بهرهمجدد در بحران

 گیریو باَلخره حضااور فّعال در صااحنه شاا لمختلف خبری، گزارشاای و تحلیلی 
راه اری مفید برای مدیریت  به مثابهتوانند اف ار عمومی به نفع مردم، می

 یکر شوند. ،سالم و طبیعی بحران در این زمینه
بحران پایان یافته  «بعد از بحران»رسد در مرحله که به نظر میر م اینعلی

ده این اساات که در مرحله مزبور نیز دهنتر نشااانهای دقیقاساات؛ اما بررساای
و یا انتقال به بحران دیگر وجود  ام ان دگردیسااای یا تاییر شااا ل نوع بحران

 ها منجر گردد.ای از بحرانتواند به سلسلهداشته که خود می

 رارروت روشی. 4
 رارروآ روشی این تحقیق بر پایه زیر است:

 باطات.نظران ارتعمیق از استادان و صاحباحبه نیمهمص 
 های انجام شده.تحلیل مضمون مصاحبه 
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کاربرد در علوم اجتماعی و بخصااوص پر های روش تحلیل مضاامون ی ی از روش

 پذیری آن اساااااات ی از مزایای مهم این روش انعطافدر ارتباطات اساااااات. ی
(Braun & Clarke, 2006.) 

سی و  سا ضامین ا ضامین، انتخاآ م شناخت م در تحلیل مضمون، مراحل 
مفهوم مضاااااامون در  ای برخوردار هسااااااتند.مضااااااامین از اهمّیت ویژهتحلیل 
باره از اهمّیت زیادی برخوردار اسااااات که بر پایه آن، تحلیل مزبور شااااا ل این
  مضااااااامین، خصااااااوصاااااایات ت رارشااااااونده و متمایزکننده واحدها»گیرد. می

شده و یا مجرّبی که پژوهشگر فرد درکربهاند؛ خصوصیات منحصشدهشمرده 
 (.King, 2010: 150) «کندمسئله تحقیق مشاهده می درباره

 سازی روش ت لیل مضمونمراحل پیاده. 4-1
سه دسته تقسیم می-مضامین مختلف از منظر آتراید ستیرلینگ به  وند. شا

 از: اندعبارتاین سه دسته 
 هاآن: که مبّین ن ته مهّمی در متن اساااات و با ترکیب مض    مون پایه ،

 ؛شودایجاد میدهنده مضمون سازمان
 ؛: که واسط مضامین فراگیر و پایه شب ه استدهندهمضمون سازمان 
 گیرد ): که در کانون شااااب ه مضااااامین قرار میمض    مون فراگیرAttride-

stirling, 2001: 338-339.) 
 دهد:با همدیگر نشان می راگانه نسبت مضامین سه 0نمودار 
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مضمون فراگیر

مضمون 
سازمان دهنده

مضمون 
سازمان دهنده

مضمون 
سازمان دهنده

مضمون 
سازمان دهنده

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

 
 ساختار شبکه مضامین: 4نمودار 

 (Attride-Stirling, 2001)source: 

نظران حوزه ارتباطات نفر از اسااااااتادان و صاااااااحب 94با  در این پژوهش،
 های مزبور، بهعمیق صااورت گرفته که نتایج مضااامین مصاااحبهمصاااحبه نیمه
 :شرو زیر است

 ب ث و ت لیل. 5
 19گزاره مهّم با  564های انجام گرفته، به تحلیل مضاااامون مصاااااحبه توّجهبا 

سی و  سا شان  1محور تفصیلی به دست آمدند که در جدول  591مضمون ا ن
 است: داده شده
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 : مضامین اساسی و م ورهای تفصیلی ب ران کرونا2جدول 

 
مض        ام   ی   ن  ردیف

 اساسی
 م ورهای تفصیلی

باشاااد تا به اقدامات مؤثر  انیدر جر  یابیو اطالع یرسااااناطالع حیررخه صاااح دیبا .۲ اطالع رسانی 5
 منجر شود.

 به ن ات روانی مردم. توّجهضروت ارایه اطالعات شفاف با  .۱
 .نشود طیها افراط و تفر رسانه قیدر انتقال و انتشار اخبار کرونا از طر  .۴
ساده، ام جامع وع، یسر ح، یصح یرساناطالع  .۳ ، ینیدآفر یصادقانه، آموزش به زبان 

سیس یبرداراز بهره زیپره، یهم ار هیروح تیّ تقو   فیاز جمله وظا یی،نماو واقع یا
 .حساس است طیشرا نیها در ارسانه یو ملّ  یاحرفه

از به  زیپره، یو قانون یخبر از مراجع علم مردم به ساااااواد ساااااالمت، گرفتن توّجه  .3
شتن  شتراک گذا شد ازو حف  آرامش،  قرموثّ ینادرست و   یافت یدر  هایپیاما  دیت

 .کرد خواهد جلوگیریبحران کرونا 
سازی در اخبار، انتشار ها، شفافهای مسئوَلنه رسانهاقدام، یفعل  یبحران طیدر شرا .6

از سااااواد  یبرخوردار علتبه  نادرسااااتاخبار درساااات از  میبه موقع اخبار، تشااااخ
و آگاه  رانهیشاااگیای پبه جامعه لیتوان جامعه ملتهب را تبدای مطلوآ، میرساااانه
 .کرد

 یبحران طیشاااارا نیدر رن دیمرتبط با مردم هسااااتند و با یزبان سااااخنگو ،هارسااااانه .7
 یمردم قرار دهند و مردم هم ساااااع اریبتوانند اطالعات درسااااات و به موقع در اخت

 کنند. یریگیپ یکنند اخبار را از منابع رسم

وم عم یبرا رانهیشگیپ یو علم قیدق بخشییآگاه  کمپین(پویش )= جادیاضرورت  .8
 .جامعه

 .استفاده کرد یرسانهای اطالعوهیها و شاز همه قالب دیدر بحران کرونا با .1
 دایرا پ روسیهای پنهان کروناو هیاطالعات، زوا دیمهارت تول شیها با افزارسااااااانه .۲0

 .کنند
اطالعات،  یاز قالب اطالعات خارو و قالب اصااال  دیاحسااااساااات با ،بحران طیدر شااارا .۲۲

 شود. اتیواقع

؛ اطالعات است دیتولروس، یبخصوص کرونا و  ی؛ها در هر موضوع رسانهل اوّ  فهیوظ .۲۱
اطالعات  دیتول محلّ  دیبا ،ها باشااااانددگاهیانتقال د محلّ  ن هیاز ا شاااااتریب یعنی

 باشند.

باشد و  ینییکارکردش تب دیبل ه با ؛داشته باشد یایکارکرد تبل دیاساسًا رسانه نبا .۲۴
 کند. هیاطالعات ته ان خود،مخاطب ازیمتناسب با ن

اسااات که بعضاااًا فاقد  یها و اطالعات شااافاه ها، برداشاااتگمانه ،مشااا ل ما امروز .۲۳
 کند.اطالعات منتشر می عنوانبهرا  هاآنت َلزم هستند و رسانه دقّ 
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 و هاامیپ دینساااابت به تول دیبا ،رجوع مردم اساااات محلّ  نیو ز یکه تلو  یت یّ در موقع .۲3

 .بپردازد امیپ دیبه تول یشتریط ببا تسلّ  ،خود  ردینوع رو 
 ساز است.رسانی ی ی از عوامل بحرانأخیر در اطالعت .۲6

 رسانی است.یک ضرورت در شیوه اطالع گذاری خبر بر اف ار عمومی،تأثیر سنجش  .۲7

 ها.از سوی رسانهضرورت اطمینان از صحت خبر در انتشار آن  .۲8

 در شرایط بحران دّقت بر سرعت انتشار خبر ارجحّیت دارد. .۲1

 در تشخیم اخبار درست و واقعی.سردرگمی مخاطبان  .۱0

 ضرورت تفّ ر  ربالی به جای اسنفجی در خواندن اخبار. .۱۲

 کند.آورد و فلج خبری ایجاد میمی توّجهرویه اطالعات، فقر  نا و افزایش بی .۱۱

 ه معتادانها، قدرت آفرینشگری را تضعیف و ما را بصرف وقت بیش از حد با رسانه .۱۴
 کند.ها بدل میآلود رسانهخواآ

 های جریان اصلی، ارائه اطالعات واقعی به صورت شفاف و مشخم.وظیفه رسانه .۱۳

 بانی مردم در مورد بازنشر اخبار.ضرورت دروازه .۱3

 در بازنشر اخبار مربوط به کرونا.« سواد اخالقی»ضرورت  .۱6

 رسانی.عدم کارایی راهبردهای سنّتی نفی خبر، ت ذیب و تأخیر در اطالع .۱7

 کند. توّجههای خبری باید به مصالح ح ومت و مصالح و خیر عموم مردم سیاست .۱8

 گستردگی اطالعات، همیشه عامل هشیاری و آگاهی نیست. .۱1

 ای.در زمان اشباع رسانهای ضرورت مهارت زیست در فضاهای رسانه .۴0

 ها باید زمینه دسترسی آزاد مردم به اطالعات را فراهم کنند.رسانه .۴۲

 است. دولت شیاز پاَل تر( مردم مهمنگیلتر یفدر شرایط بحران، پاَلیش )=  .۴۱

ناپذیر و تحمیل لطمات جسمی و های جبرانعامل خسارت انتقال اطالعات نادرست، .۴۴
 روانی  یرقابل جبران.

 شویم.با خواندن زیاد اخبار درار نوعی فلج خبری می .۴۳

بازگرداندن  یبرا ییاسااتثنا در مورد کرونا، فرصاات ها و مساائوَلنرسااانه نحوه اقدام .5 اعتمادسازی 1
 اعتماد از دست رفته مردم است.

 ویژه صدا و سیما.های رسمی بعدم اعتماد به کانال .1
 افزایش سوء تفاهم در پذیرش اخبار رسمی. .9
 سازی صدا و سیما با نشر اخبار واقعی.ضرورت اعتماد .0
سازی شایعات و اخبار در خنثیثر ؤترین عامل مهای اصلی مهمسازی رسانهاعتماد .1

 های خارو از کشور.سازی رسانهجعلی و جریان
شااااااده برای کنترل بحران بینیکارهای پیشاعتمادی، عامل کاهش کارآمدی راهبی .6

 کرونا.

تان تأکید .5 مقابله قانونی 9 قانونیبر  یمبن یدادسااااا له  مارها یبا افراد مقاب و  یررسااااامی  یکه آ
 است. یاتفاق مثبت  کنند،منتشر می یرواقعی 

 .باختگان کروناجان یبرا میخطرناک خالء مراسم ترح دهیپد .5برگزاری مراساام  0



۴78  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .میدردناک نجات ده« ارتباط با خود»کرونا را از  مارانیخانواده ب .1 ترحیم

 .فرو بروند ختهیافسارگس یو انزوا ییدر تنها یف متوّ   انیاجازه داد نزد دینبا .9
 ،باختگانجان یهارا به خانواده میترح یمجال  مجازخوآ اساااااات الگوی برگزاری  .0

 .ارائه داد

برنااامااه جااامع  1
 مدیریت بحران

 .بحران کرونا تیر یبرنامه جامع مد تدوین ضرورت .5
 هاییاساااترس، روش تیر یمد یبرا ییکر ن ات ، یماریب مرتبط باهای در کنار آموزش .1

 دارد.ت ضرور  ،سازیمنیکسب آرامش در کنار انجام امور ا یبرا
 یبحران تا حدود طیاند مخاطبان را در شراهای ما نتوانستهکه رسانه یل یاز دَل ی  ی .9

 فیاخبار و اطالعات ضع تیر یاست که متأسفانه ما در مد لیدل نیبه ا ،جذآ کنند
 .ایمعمل کرده

 .میبرخوردار  تیر یمد نیو باور ا اتیو نه از ادب میرسانه را دار  تیر یما نه مد .0
 «.سواد مدیریت بحران»یا « سواد بهداشتی» عنوانبهتش یل کارگروهی  .1
 رسانی در زمان بحران.ضرورت ایجاد اتاق مدیریت اطالع .6
 مقام عالی مدیریت بحران. عنوانبهتعیین دو وزیر یا وزارتخانه  .9
گذاری عمومی ای در راسااتای ساایاسااتگذاری رسااانهریزی ساایاسااتضاارورت برنامه .8

 جامعه.
 ای برای کنترل و افزایش آگاهی.انداز رسانهوین رشمضرورت تد .1
 بخش.ضرورت تدوین برنامه جامع برای انتشار اطالعات موّثق، قابل اعتماد و امید .54
 های مختلف برایای با حضور متخصصان زبده از رشتهضرورت تش یل ستاد رسانه .55

 ای و اطالعاتی جامعه.ارتقای سواد رسانه
 ای در شرایط بحران.های رسانه ر و قرارگاههای فضرورت تش یل اتاق .51
 بر مرجعّیت علمی و پزش ی درباره کرونا. تأکید .59

پاااایااااوسااااااااات  6
فااارهاااناااگااای و 

 ایرسانه

 وساااتیخاص پ شااا لو به  یفرهنگ  وساااتیپ دیکرونا در جامعه ما هم با روسیو   .5
 .ای داشته باشدرسانه

 درباره کرونا.ای مبتنی بر مباحث علوم شناختی ضرورت تدوین پیوست رسانه .1

تحقیرساااااااازی  9
 ایرانیان

 تالش برای تحقیرسازی ایرانیان در انتشار کرونا در جهان. .5

تشااااا یل اتاق  8
 ف ر

ساتاق ف ر متش ل از پزش ان مجرّ  لیتش ضرورت   .5 و  یاَلن ارتباط و فعّ  تادانآ، ا
 .بحران تیر یتجربه در حوزه مد یهای هم ار داراسازمان ندگانینما ای،رسانه

تاَلر  جادیبه ا نسااااابت ،ایرساااااانه یهای رسااااامتیّ الدر کنار فعّ وزارت بهداشااااات  .1
 اقدام نماید. ت مردمسؤاَلبه  ییگو پاس  یبرا ییوگو گفت

 رسانی.اطالع گروههای ( رصد و پایش در کنار فّعالّیتمیتضرورت تش یل گروه )=  .9
 .هاو ضرورت ازهایمتناسب با ن ،هادستورالعمل هی، گروه تهمهمّ  هایاز گروه ی  ی .0
ش یل .1 شت  یگروه فرهنگ  ضرورت ت ، یماریب دربارهسازی فرهنگ برایدر وزارت بهدا

 مورد نیاز و روش مبارزه با کرونا. یهامارستانیانتخاآ ب



  ۴71بحران کرونا  یارتباط-یخبر لیتحل
شت نیگروه ب جادیاضرورت  .6 ی الملل نیب هاییجلب هم ار برایالملل در وزارت بهدا

المللی برای حف  وجهه های بینبا رساااانهی و تعامل الملل نیگیری از تجارآ ببهره و
 ایران.

های الّیتبهداشاات برای نظارت بر فعّ  از سااویویژه بازرساای گروه ضاارورت تشاا یل  .9
 ها و مراکز تاذیه.مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه

-تعاااماال دولاات 1
 مردم-هارسانه

 در شرایط بحران. ها و مردمدولت، رسانه انیلزوم تعامل م .5
ها و عمل رد مؤثر دولت )وزارت بهداشااااات(، مردم، رساااااانه ازمندیاز کرونا، ن ییرها  .1

 .مسئوَلن است
گویی به ابهامات، از بین برنده و پاسااا  های اصااالی و مردمارتباط دوساااویه رساااانه .9

 سوء استفاده و انتشار اخبار جعلی و  لط سالمت اجتماعی.

ساااااااااااالماااااات  54
اجااتاامااااعاای و 

 روانی

 .دارد یبه آموزش همگان ازیبرخوردار است و ن ییباَل تیاز اهم یسالمت اجتماع  .5
 جدّی قرار گیرد. توّجهآرامش جامعه در شرایط بحرانی بسیار مهّم و باید مورد  .1
 نمایی و ا راق درباره یک موضوع عامل بر هم خوردن امنیت روانی مخاطبان.بزرگ .9
قوم خاّص،  جوک( در شااااارایط بحران با رعایت اخالق و عدم توهین به)= هالطیفه .0

 مفید و سبب تقوّیت روحیه است.
 .شودمخاطب می یبرا یروان تیامن جادیسبب ا یمجاز یلبخند در فضا رالش .1
کند و مم ن عادت می« های خودکاررویه»ای، یهن به در زمان وجود امواو رسااااانه .6

 ن ند. توّجههای مفید و سودمند است به پیام
 ها در دوران قرنطینه در منازل.خانوادهضرورت خود مراقبتی، صبوری و حوصله  .9
 ، خواندن، شاانیدنکردنتماشااا ای مفید برایتبدیل زمان قرنطینه در منازل به تجربه .8

 مطالب مفید و ارزشمند.
در مواقع بحران، برای حف   هاآناهمّیت امنّیت روانی مردم در كنار ایمنی جسااااام   .1

 های ساختگی.آرامش جمعی و جلوگیری از اضطراآ
 شویم.خواندن زیاد اخبار درار نوعی فلج خبری می با  .54
 های روانشناختی برای مردم در شرایط بحرانی.ضرورت مشاوره .55
 مین نیازهای آموزشی و روانی مردم.أبه ت توّجهرسانی ضرورت عالوه بر خبر  .51
حمیل لطمات جساامی ناپذیر و تهای جبرانعامل خسااارت انتقال اطالعات نادرساات،  .59

 جبران. یرقابلو روانی 
 آفرینی باَلئی دارند.زدایی و در عین حال بحرانها توانایی بحرانرسانه .50
شااااااده برای کنترل بحران بینیعامل کاهش کارآمدی راه ارهای پیشاعتمادی بی .51

 کرونا.
 .دارد یبه آموزش همگان ازیبرخوردار است و ن ییباَل تیّ از اهم یسالمت اجتماع  .56
 جدّی قرار گیرد. توّجهرانی، به شدت مهّم و باید مورد آرامش جامعه در شرایط بح .59
 نمایی و ا راق درباره یک موضوع عامل بر هم خوردن امنیت روانی مخاطبان.بزرگ .58
 بخش در شرایط بحران ضروری است.انتشار اخبار مسرت .51



۴80  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ها در شرایط بحران.رسانه بخشیضرورت امید .14
 ضرورت تاییر سبک زندگی در شرایط بحران. .15
 .آور خواهد بودأسیکه به عمل منجر نشود،  ینیدآفر یام .11

 .ابدی شیافزا زین هاآنای که سواد رسانه میدادن به مردم ب وشدیام نیدر ع  .5 ایسواد رسانه 55
)کرونا(  وحشاااااتناک دیتهد نیقدرت را داد که از ا نیای به مردم اساااااواد رساااااانه  .1

 .را بسازند یهای خوبفرصت
 .ضرورت است کیای مردم و رسانه یبصر، یسواد خبر یارتقا  .9
 .قتیحق افتنی یبرا یراه  یاسواد رسانه  .0
 یاریاخبار سااره از ناسااره  میکاربران را در تشااخ یبه نوع  تواندیم یاسااواد رسااانه  .1

 دهد.
در  کند، قطعاً  ریساااا یمجاز یای در فضاااااکه بدون سااااواد رسااااانه یشااااهروند مدرن  .6

 .منجالآ آن فروخواهد رفت
ای که افرادش بدون جامعه ایاسااات و  نییای آن پاای که ساااواد رساااانهدر جامعه  .9

 .دیخواهند د بیها آسدر بحران ،گریاز جوامع د شیب ای هستند، قطعاً سواد رسانه
سازی در اخبار، انتشار ها، شفافهای مسئوَلنه رسانهاقدام، یفعل  یبحران طیدر شرا  .8

از سااااواد  یبرخوردار علتبه  نادرسااااتاخبار درساااات از  میبه موقع اخبار، تشااااخ
  و آگاه رانهیشااگیای پبه جامعه لیتواند جامعه ملتهب را تبدای مطلوآ، میرسااانه
 سازد.

 یکنون طیهای نجات مردم در شاارااز راه ی  ی ،ایسااازی و داشااتن سااواد رسااانهآگاه .1
 است.

 .است های معاندرسانه یهراسَلزمه مقابله با کرونا ای،توسعه سواد رسانه  .54
 تأثیرای و اطالعاتی، توانمندی مردم در شااناسااائی اخبار جعلی و تحت سااواد رسااانه .55

 دهد.را افزایش می قرار نگرفتن آنان
 ای عمومی در جامعه.ضرورت جدّی افزایش سواد رسانه .51
 ای است.ای، دوری از انفعال رسانهماهّیت اصلی سواد رسانه  .59
برای شاااناساااایی اخبار جعلی و تجزیه و ای به مردم، ضااارورت آموزش ساااواد رساااانه .50

 ای.تحلیل محتوای رسانه
 ای در مقاطع بحران خبری.اهمّیت ارتقای سواد رسانه .51
 ای است.های سواد رسانهها، مواجهه مبتنی بر مهارتبهترین مواجهه با رسانه .56
به  توّجهای و ای، رعایت دوره )= رژیم( مصاارف رسااانهضاارورت ارتقای سااواد رسااانه .59

 های متخصصان برای گذر از بحران.هتوصیّ 
 ای برای مردم و مسئوَلن.اهمّیت ی سان سواد رسانه .58
 ای.ای همراه سواد رسانهرسانهضرورت داشتن راهبرد درست اطالع .51
اعتمادی عمومی، انحراف اف ار عمومی از حقیقت و ای، عامل بیساااوادی رساااانهبی .14

 سردرگمی مخاطبان.



  ۴8۲بحران کرونا  یارتباط-یخبر لیتحل
 ی مردم در فضای مت ثر اطالعاتی.ای، کلید راهگشاسواد رسانه .15
ای و های مخّرآ رسااانهای، واکساان مورد نیاز برای از بین بردن ویروسسااواد رسااانه .11

 کننده امنّیت روانی اف ار عمومی.مینأت
 ای عامل سردرگمی مخاطبان در شرایط سرریز اطالعاتی.سوادی رسانهبی .19
تر قیبهتر و دق ییزگشااااااادر رم ،ایساااااواد رسااااااانههای مهارت یارتقاگذاری تأثیر  .10

 ای.های رسانهامیپ
ای، در خودمراقبتی مخاطبان در مواجهه با انواع محتواهای نقش مهّم سااواد رسااانه .11

 ای.رسانه
 .ای استسواد رسانه های مهمّ بخش از ی  یخبر  ی،باندروازه .16
 .ای استسواد رسانه ازمندین پاَلیش )= فیلترینگ(، .19

سی کردن  51 سیا
 بحران

 یاساایساا لیدل نیاساات به هم یو پزشاا   یعلم، یبحث تخصااصاا  کی روسیکروناو  .5
 نینشخاروهای است که در رسانهای رحرفهی  ،ایآن مسئله کیکردن آمار و تش 

 .هستیمشاهد آن 
 شدن کرونا.جلوگیری از سیاسی .1

شااایعه و اخبار  59
 جعلی

 .کرونا است یماریب وعیاز ش شیب عهیسرعت شا .5
 ایهان و اف ار عمومی و تخریب امنّیت مّلی هدفی ندارد.اخبار جعلی جز تشویق  .1
 .موضوع تیّ و اهم یخبرشود، بیمی عهیشا وعیدو عامل سبب ش .9
 نشر ی سان اخبار جعلی از سوی افراد عامی و خواّص.باز  .0

 نشر اخبار نادرست و جعلی.جلوگیری از باز .1
در  مؤثر یمحتوا دیو تول بموقعدر ورود  یاصااال  انیجر  یهارساااانه اسااااسااای نقش .6

 .خارو از کشور یهارسانه یسازانیو جر  یو اخبار جعل  عاتیسازی شایخنث 
 آور هستند.بل ه زیان کنند؛شایعات نه تنها نگرانی ایجاد می .9
و مم ن  کندعادت می« های خودکاررویه»ای، یهن به در زمان وجود امواو رسااااانه .8

 ن ند. توّجههای مفید و سودمند است به پیام
 آفرینی باَلیی دارند.زدایی و در عین حال بحرانها، توانایی بحرانرسانه .1

 .میشیاندیاز هم اکنون ب ،به عصر پساکرونا .5 عصر پساکرونا 50
را  جهینت نیتا بهتر  میآماده کن شااا ل واقعه نیمقابله با بدتر  یام انات خود را برا .1

 .میدست آور ه ب

  سازی وفرهنگ 51
آمااااااااااااااااوزش 

 عمومی

 .است یسازبحران، فرهنگ طیدر شرا مهماز موضوعات  ی  ی  .5
 آموزش اجتماعی، در شرایط بحران، ضرورت دارد. .1
 های عمومی مردم در مقابله با بحران.ضرورت آموزش .9
نوانما درباره کرونا را در قالب  رانهیشاااااگیپ یهاتواند آموزشمی مایصاااااادا و سااااا .0

 .طنز به مخاطب ارائه دهد ی( هاپیکل=)
 مین نیازهای آموزشی و روانی مردم.أبه ت توّجهرسانی، ضرورت عالوه بر خبر  .1

 ه است.شد یمجاز یدر فضا یکرونا منجر به همبستگ  .6 فواید کرونا 56



۴8۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
اما  ؛کرده جادیها اخانواده یرا برا یهای متعددیگرفتار یمجاز یاگر توساااعه فضاااا .9

 شده است. یمجاز یدر فضا یابجذّ  یکرونا موجب همبستگ  روسیهم اکنون و 
 ه است.موجب انسجام دوباره مردم شد ،دیتهد کی به مثابهکرونا  وعیش .8
 کرونا باعث کشف خانه و روابط مبتنی بر خانه و خانواده شده است. .1
 های جمعی را دوباره احیاء کرد.کرونا فرصت سنّت  .54
دن شاانی، خواندن، کردنتماشاااای مفید برای تبدیل زمان قرنطینه در منازل به تجربه .55

 مطالب مفید و ارزشمند.

م دیترد جادیا، یهای معاند از کروناهراسهدف رسانه .5 هراسیکرونا 59  .در جامعه است یدیو ناا 
 .کرونا در کشور است وعیاز ش ترعیتر و سر خطرناک، یعموم وحشت وعیش .1
 اند.مردم را نشانه گرفته «یروان تیّ امن»با کرونا  گانهیهای برسانه .9
کند، تنها در می جادیا یهای اجتماع بیدر آسااا یروان تیّ امن فیکه تضاااع یاتفاقات  .0

قرار خواهد  تأثیررا تحت  یو فرهنگ  یهای اقتصاااادحوزه و قطعاً  ساااتین یبعد فرد
 .داد

 های عمومی جامعه هستند.دهنده نگرانیافزایش برخی از اخبار فضای مجازی، .1
 ترس بیش از حّد از کرونا عامل گسترش کرونا است. .6
 نیتجه ناتوانی در تشخیم اخبار درست از اخبار نادرست.« هراس اجتماعی» .9
 است.« ش نجه خاموش»کننده، نوعی از انتشار اخبار نگران .8
 یاجتماع  تیولئای و مسااابه بهانه نشااار اخبار، نقض اخالق رساااانه «یآزارمخاطب» .1

 است.
 کنندگان آن است.به ضرر ترویج هراسی در فضای مجازی،بیماری .54

مساااتندساااازی  58
 هاالّیتعّ ف 

از سااوی وزارت بهداشاات برای های مربوط به کرونا ضاارورت مسااتندسااازی فّعالّیت .5
 برداری در آینده.بهره

لیااات  51 ئو مساااااا
 ایرسانه

 زین تیمسااائول یآزاد هساااتند، دارا یمجاز یها در فضاااابه همان اندازه که رساااانه .5
 هستند.

که برخی اخالقی درباره اینیعنی اتخای موضاااااع « پذیرش مسااااائولیت اجتماعی» .1
 های دیگر، برای جامعه مفید و سازنده هستند.ها بیش از پیامپیام

نااااهاامااگاارایاای  14
 ایرسانه

 اریدر اخت یباز نیزم وجود دارد، قطعاً  ییناهمگرا ،کشاااور یهاکه در رساااانهیتا زمان .5
 به مردم وارد خواهد شد. یهای جدبیمخالف خواهد بود و آس انیجر 

نه  نقش 15 رسااااااا
 مّلی

 دهد.وجود راهبرد مشخم خبری رسانه مّلی، اخبار جعلی را کاهش می .5
دهنده اخبار افزایش های اجتماعی،ها در شااب هعدم حضااور رسااانه مّلی و خبرگزاری .1

 جعلی است.
رسمی و بیگانه  یر های های رسمی، فّعالّیت رسانهدر شرایط  یر فّعال بودن رسانه .9

 یابد.افزایش می
های قرآن کریم و سااایره اهل ای، آموزهمشااای رساااانهمرجع برای تعیین خّط بهترین  .0

 بیت پیامبر )ص( است.



  ۴8۴بحران کرونا  یارتباط-یخبر لیتحل
 درباره کرونا در صدا و سیما.« خبر و سالمت»ایجاد شب ه  .1
 کننده و آموزنده.ها با تولید محتواهای سرگرمدادن به خانوادهو انگیزه امیدبخشی  .6
 ر شرایط بحران.ای جریان اصلی دضرورت حضور فّعال رسانه .9
های هنرپیشاااه با اساااتفاده از حضاااور یدر حوزه نشااااط و شاااادباید در این شااارایط  .8

 ، مردم را سرگرم و نشاط را تزریق کرد.ها(نیکمد)= پردازطنز 

تگای  11 همبساااااا
 اجتماعی

 تیّ تقو  ،تک افراد انتظار دارداز تک طیشرا نیمسئوَلنه در ا یآنچه فرهنگ شهروند .5
 همدَلنه است. ریهای  اجتناآ از کنشو  یاجتماع  یهمبستگ 

 جلوگیری کند. یو منف یانتشار اخبار جعل  از دیبا ی،مجاز یدر فضا یمردم جیبس  .1
 است.های کرونا امیاز پ ی  ی یو همبستگ  یهمدل  .9

هااااامااااا ااااااری  19
 ایرسانه

 های همگانی با صدا و سیما در نشر اخبار واقعی.ضرورت هم اری رسانه .5
 مرجع هنری، ورزشی و علمی کشور در این زمینه.های لزوم هم اری گروه .1

 بندی. جمع6
بحران کرونا از زوایای  ،ینظران ارتباط استادان و صاحب هایبر اساس دیدگاه

یابی قرار گرفت. تنوّ  های مزبور، از یک دیدگاه توّجهع قابلمختلف، مورد ارز
 توّجهانگر بی ،و از سااوی دیگر نشااان دهنده ابعاد گوناگون بحران اساات ،سااو

های مختلف نظران ارتباطی به این پدیده، از جنبهو صااااااحبدقیق اساااااتادان 
 است.

های تجّمعی مضاااااامین بحران کرونا همراه با دهنده حوزه، نشاااااان9جدول 
فراوانی مضامین اساسی است. در این جدول شش حوزه تجّمعی مضمونی بر 

اند. باَلترین حوزه تجّمعی مربوط به ساااه ، تنظیم شااادههاآناسااااس فراوانی 
«  ای، سااالمت اجتماعی و روانیرسااانی، سااواد رسااانهاطالع»مضاامون اساااساای: 

ترین مضااامین مربوط به پیشااگیری و اساات. این سااه مضاامون اتفاقًا از مهم
شّفاف، بموقع و جامع، از مهمکنترل بحران است. اطالع ترین رسانی صحیح، 

ای نیز اهمّیت بسزائی در مربوط به این مضمون است. سواد رسانه هایمؤلفه
 ها،ای، بسیاری از شایعهاین زمینه دارد. با فهم و افزایش مهارت سواد رسانه

قرار  تأثیررا تحت  جامعه یکه اف ار عموم هراساااااای و  یرهکرونااخبار منفی، 



۴8۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
از مضااامین قابل شااناخت اساات. سااالمت اجتماعی و روانی نیز ی ی  دهد،می

اساسی در دوره بحران است. مردم باید احساس امنیت کنند. امنیت روحی و 
گذار اساااااات. به همین دلیل تأثیر روانی در کاهش خطرات بحران به شاااااادت 

لیه شناسایی های اوّ های بیگانه و معاند از همان لحظهاست که تالش رسانه
انی در جامعه ایران کنند که بحران روحی و روکروناویروس تالش کردند و می

 افزایش و ادامه یابد.

 های تجمعی مضامین ب ران کرونا: حوزه3جدول 
هاااااااای حاااااااوزه
 مضامین

فاااراوانااای ماااحاااورهاااای  مضامین اساسی
 تفصیلی

 درصد فراوانی

 %19.10 90 رسانیاطالع لمضامین اوّ 

 %15.73 18 ایسواد رسانه

 %14.60 16 سالمت اجتماعی و روانی

برنااامااه جااامع ماادیریااات  مضامین دوم
 بحران

59 7.30% 

 %6.18 55 هراسیکرونا

 %5.62 54 شایعه و اخبار جعلی

 %4.50 8 نقش رسانه مّلی مضامین سوم

 %3.93 9 تش یل اتاق ف ر

 %3.37 6 اعتمادسازی

 %3.37 6 فواید کرونا

مضااااااااامااایااان 
 رهارم

سااااااازی و آموزش فرهنگ
 عمومی

1 2.80% 

 %2.25 0 ترحیمبرگزاری مراسم 

 %1.69 9 -هارسااااااانه -تعامل دولت



  ۴83بحران کرونا  یارتباط-یخبر لیتحل
 مردم

 %1.69 9 همبستگی اجتماعی

 %1.12 1 ایمسئولیت رسانه مضامین پنجم

پاایااوساااااااات فاارهاانااگاای و 
 ایرسانه

1 1.12% 

 %1.12 1 ایهم اری رسانه

 %1.12 1 کردن بحرانسیاسی

 %1.12 1 عصر پساکرونا

مضااااااااامااایااان 
 ششم

 %0.56 5 ایناهمگرایی رسانه

 %0.56 5 مقابله قانونی

 %0.56 5 تحقیرسازی ایرانیان

 %0.56 5 هامستندسازی فّعالّیت

 %100 598 مجموع فراوانی مضامین اساسی

نیز بیانگر توزیع فراوانی مضااامین اساااساای بحران کرونا اساات. در  1نمودار 
این نمودار بخوبی توزیع مضااامین اساااساای نشااان داده شااده اساات. ی ی از 

 کهاینر م در این زمینه، طرو فواید کرونا است. کرونا، علی توّجهموارد جالب 
ی به سااازی کرده اساات؛ اما دارای فوایدی اساات که در محورهای تفصاایل بحران
ست.  هاآن شده ا شاره  ها نیز از موارد مهّمی به مستندسازی فّعالّیت توّجها

گذاری در این زمینه مؤثر تواند برای آینده مفید و در سااایاساااتاسااات که می
 باشد.

اند. محورهای مزبور قابل تحلیلهای همه مضااامین مطرو شااده در مصاااحبه
شااوندگان در این زمینه هدقیق مصاااحب توّجهتفصاایلی هر مضاامون نیز بیانگر 

ارتباطی مطرو کرده اسااات که -اسااات. بحران کرونا، ابعاد جدیدی از نظر خبری
گذاری مواجهه با این بحران را ترسااایم و ، سااایاساااتهاآنتوان بر اسااااس می



۴86  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
بیانگر توزیع فراوانی مضامین اساسی بحران کرونا  1سازی کرد. نمودار پیاده
 است.

 
 ی مضامین اساسی ب ران کرونا: توزیع فراوان5نمودار 
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. مواجهه گفتمانی مطبوعات جمهوری استمی 26
 ب ران یا بیماری؟«: کرونا»پدیده ایران در بازنمایی 

 1احمد توانایی

پ  از تأیید رساااامی وزارت بهداشاااات جمهوری اسااااالمی ایران و همراهی 
در ایران، « کرونا»دیگر مقامات مساائول در دولت، خبر شاایوع ویروس/ بیماری 

ضوعی مهّم و  شور قرار گرفته و به مو در رأس اخبار عموم مطبوعات جهان و ک
الملل و جامعه ایران تبدیل شاااااده اسااااات. نوع مواجهه ینفراگیر در ساااااطح ب
ای اساات ها در ایران و خارو از ایران با این پدیده، به گونهمطبوعات و رسااانه

اجتماعی خاّص این پدیده  -که شاااااهد ظهور و بروز نوعی ادبیات ساااایاساااای
-موضااااوع، بار دیگر تقابل گفتمانی موجود در بافت ساااایاساااایهسااااتیم. این 

 تماعی ایران را هویدا ساخته است.اج
هایی که تا پیش از تاری  دوم اسفندماه درباره صرف نظر از اخبار و تحلیل

                                                                                                                   
 /ahmad.tavanaei2007@gmail.com: انامهیا/ ر الّسالمهیمرکز آموزش زبان/ دانشگاه امام صادق عل. استادیار 1

 5918تاری  نگارش: رهاردهم اسفندماه 

mailto:ahmad.tavanaei2007@gmail.com/


۴10  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
های کشاااور ارایه شاااده در مطبوعات و رساااانه« پدیده شااایوع ویروس کرونا»

های موجود، از فردای های تقابل معنایی گفتماناسااااات، نخساااااتین نشاااااانه
المی، آشااا ار شاااده اسااات. بر اسااااس برگزاری انتخابات مجل  شاااورای اسااا

گرایی و اطالعات به دسااات آمده از مطبوعات منتساااب به دو گفتمان اصاااول
ها از این پدیده، نه تنها ی سان اصالحات، نحوه و کیفّیت روایت این گفتمان

های بنیادین معنایی است. در این یادداشت ی ی از نیست که مملو از تقابل
فهمهم بازنترین مؤّل به این های  پدیده در مطبوعات منتسااااااب  مایی این 

 مورد بررسی قرار گرفته است:« گذارینام»ها؛ یعنی گفتمان

 گذاری. نام1
حث  مان، در ب نایی این دو گفت بل مع قا پدیده « گذارینام»اّولین ت این 

در آ از ظهور و  یژهو بها؛ گذاری پدیدهاساااااات. بدون تردید نوع و کیفّیت نام
های گوناگون اجتماعی، سااااایاسااااای، اقتصاااااادی، تواند پیامد، میهاآنبروز 

شد. این نام شته با ها، ، توصیف و تعریف پدیدهگذاریفرهنگی و ... در پی دا
محصول نوع نگرش برآمده از نظام معنایی هر گفتمان است که فراخور شرایط 

شاااااود. در شااااارایط ها، ارایه میگذاری بر یهن ساااااوژهتأثیر گوناگون، با هدف 
شود که ی ی از کنونی ایران، بازنمایی وضعّیت موجود، از الگوهایی پیروی می

«  گذارینام»یفّیت اساااااات. در ادامه، نحوه و ک« گذارینام»، هاآنترین مهم
ه گیرد کهای یاد شده، مورد بررسی قرار می، به وسیله گفتمان«کرونا»پدیده 

 به شرو زیر است:

 «کرونا»بیماری/ ویروس  -1-1
نامدر اّولین واکنش« کیهان»روزنامه  بل معّرفی و  گذاری این ها در مقا



  ۴1۲کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان

کنااد. در ویروس کرونااا اسااااااتفاااده میهااای بیماااری/از تعااابیر و نااامپاادیااده، 
شریه، با رعایت تمرکز خبری مرتبط با حال و  9و  5های شماره سفندماه این ن ا

در قالب گزارش روز، ییل  1بات مجل  شورای اسالمی، در صفحه هوای انتخا
با هراس بیماری»عنوان  له  ّیه با واگیردار هایمقاب یت و سااااااالم تاذ  رعا

رعایت ن ردن بهداشااات و تاذیه ناساااالم، بخش نخسااات؛ عمومی/ بهداشااات
ها در  فلت از بهداشاات و تر از کرونا و بخش پایانی؛ رنجور از بیماریخطرناک
، به بازنمایی این پدیده پرداخته اساااااات. در این بازنمایی، با «ه سااااااالمتاذیّ 

هدف پرهیز از تعریف و تفساایر بحرانی پدیده، تالش شااده اساات تا عالوه بر 
، تمرکز «بحران»تقریبااًا خنثی و عاااری از القاااء هر گونااه مفهوم « گااذارینااام»

«  زاآنفوَلن»یماری باشد، از ب« کرونا»درباره ویروس/بیماری  کهآنبحث بیش از 
 یاد شود.
بهگزارش تحلیلی  1در این  ثا یده، پ  از  به م پد با این  اّولین مواجهه 

مورد(  11های درمان آن )کاربرد و راه« آنفوَلنزا»برجسااته شاادن عنوان بیماری 
مورد(، این پیام به  50)کاربرد « کرونا»در مقایسااااااه با عنوان ویروس/بیماری 

به مراتب بیشاااتر از « آنفوَلنزا»مخاطبان مخابره شاااده اسااات که خطر بیماری 
ضاااااامن پرهیز از هراس بیهوده، نباید نگران  هاآناساااااات و « کرونا»ویروس 

 باشند. «کرونا»ویروس/بیماری 

 : (5 ص ،1318 اسفند 1 هان،یک/ ) 1 شماره متن

ش      یوع از وقتی که »گوید: آموز برایمان میعلی محمد بیگی یک دانش»
  که کندمی تأکید دائما بهداشااتمان مساائول مدرسااه داده، در رخ آنفلوانزا
  استفاده فیلتردار ماسک از حتماً  عمومی نقلیه وسایل با آمد و رفت حین
آمده، رند تا ماسک بگیریم  آنفلوانزا»: گفتم بابام به وقتی من اما. کنیم

خودی هساااااات. آدم بخواهااد اش خرو بیهاا هماهاین»گفات: « و بزنیم.



۴1۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 «تتگیردویروس بگیرد، آخرش می

گوید: داخلی برایمان میهای دکتر محمدرضااااااا حیدری متخصاااااام بیماری
همین امروز یک مرد میانساااال با هراس کرونا به من مراجعه کرد. پ  از »

شااده  خوردگی س  ادهیک س  رماشاادم که درار  توّجهت او مبررساای وضااعیّ 
هراس اساااات، اما بیش از این ه ساااارماخوردگی حالش را بد کرده باشااااد، 

 «.دگرگون و متشنجش کرده بود مورد از کرونابی

در داخل کشور به « کرونا»پزشک متخصم درباره خطر شیوع بیماری این  
 دهد:ما اطمینان خاطر می

این ویروس از طریق حیواناتی که به هیچ وجه جزو منوی  ذایی ما  اوَلً » 
این گونه نیست که هر ک  درار  شود. دوماً ها نیستند، منتقل میایرانی
  یکسااا رنانچه ساااوماً . اش   دب گرفته ش   د، کرونا بینی گرفتگی و آنفلوانزا
 جوان، مبتتیان اغلب. شااودمی قرنطینه باشااد، سااریعاً  کرونا به مشاا وک
  از که باَل ساان افراد تنها. ش  وندمی دارند، درمان قوی ایمنیدس  تگاه رون
شوند. بنابراین ت بحرانی میبرند، درار وضعیّ رنج می ایزمینه هایبیماری

 .«نباشند کرونا نگرانهموطنان ضمن رعایت ن ات بهداشت عمومی، 
پرسااام، وی پاسااا  از این متخصااام در مورد رعایت ن ات بهداشاااتی می

، اما این روزها اگر ره خطر کرونا در داخل کش     ور ناریز اس     ت»دهد: می
های شود که رعایت ن ات بهداشتی را در برابر خطر شیوع بیماریدلیل نمی

 ..«.بگیریم نادیده آنفلوانزاویروسی دیگری همچون 

 : (5، ص 1318اسفند  3هان، یک/ ) 2متن شماره 

 آنفلوانزاهای پیشگیری و درمان راه» 
«  ارگانست تأثیر» یدر قرن پانزدهم به معنا ییایتالیاز زبان ا آنفلوانزاکلمه 

دار حاد و تب یروسااایو  رداریواگ یماریب کیآنفلوانزا  گرفته شاااده اسااات.
 اریبساااا واناتیدر ح  Aیآنفلوانزا یهاروسیاساااات. و  یدسااااتگاه تنفساااا



  ۴1۴کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان
سبها، نهنگها، خوکها، جوجهاز جمله اردک یمختلف شها، ا  یرهایها و 
شكل جهانگ آنفلوانزا. شوندیم افتی ییایدر  ، عیوس یهایریگهمهر، یبه 

سااااااال گذشااااااته  544. در گرددیمشاااااااهده م ریگو تك یاكورك، منطقه
 یالدیم 1441و  5169، 5118، 5158 یهااادر ساااااااال یماااریب یهااایریجهااانگ

ها، یریگدر ساااارعت انتشااااار همه آنفلوانزا تیگزارش شااااده اساااات. اهم
 هیالر شااااادت عوارض آن به خصاااااوص یات و انیمبتال عدادوساااااعت و ت 

سیو  شدیم ییایو باكتر  یرو صورت عدم  تواندیکه م با ه ب یکاف  توّجهدر 
جامعه  ریپذبیآساااا یهادر گروه یمخاطرات ، یمارینحوه کنترل و انتشااااار ب

 کند. جادیا
ست ا یدار دستگاه تنفسحاد و تب یروسیو  رداریواگ یماریب کی آنفلوانزا

، ینیب زشیآبر ق، یتب، لرز، سااااااردرد، بدن درد، تعر  یکه با شااااااروع ناگهان
مانند تهوع،  یموارد عالئم گوارش ی. در بعض کندیگلودرد و سرفه تظاهر م

 وجود دارد. زیاستفراغ و اسهال ن
دوره نهفتگی بیماری »کنم: از هادی محرابی یک پزشااک عمومی سااؤال می

مدت زمانی که از ورود »دهد: وی پاساااااا  می «رگونه اساااااات؟ آنفلوانزا
ماری و مشااخم شاادن بیماری درفرد مبتال در ویروس به بدن تا شااروع بی

 ...«روز است 9تا  5بین  معموَلً كوتاه مدت بوده و  آنفلوانزا

 هیرو  نیا زین «یمجاز یفضااا در پرسااه» بخشدر اساافندماه، 5 شااماره در
  یماریب به دادن اصاااالت و «کرونا» یماریب/ روسیو  موضاااوع از ییزداتمرکز
 :شودیم مشاهده «آنفلوانزا»

 : (11، ص 1318اسفند  1هان، ی)ک 3شماره متن 

 از کرونا نترسید

ایش ولی این ویروس كرونا رون جهانیه و سروصدای رسانه»مهدی براری: 
که اخیرا تو   H1N1آنفوالنزایکنن. زیاده اینجوری شااناسااایی و قرنطینه می



۴1۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
تر بود. ضمن رعایت تر و خطرناکشده بود به مراتب کشندهکشور اپیدمی 

 .«بهداشتی، زیادی نترسید ن ات

 کهآن از شیب کرونا، که اسااات شاااده ییبازنما گونه نیا گر،ید یمورد در
 :است یاسیس یروسیو  باشد، شناسانهستیز  روسیو  کی

 : (11، ص 1318اسفند  4هان، ی)ک 4متن شماره  -

 :هااااایاااای ااااایااااآماااار  وهیاااابااااه شاااااا یارساااااااااانااااه یهااااراس افاااا ااااناااا

  کرونا دهد،یم نشاان وضاوو به روسیو  کرونا و آنفلوانزا طیشارا سااهیمقا»
  روسیو  کی باشااااد، یفرد کشاااانده روسیو  کی ن هیا از شیب روسیو 
  روسیو  نیا با ریدرگ یکشااورها یفضااا دادن جلوه اهیساا یبرا یاساایساا

 «.است
های موجود در های خبری، تحلیلی و فضااااساااازیدر این باره، عالوه بر گزاره

شماره سفند( در دیگراین  سوم ا سال شماره ها )اّول و   18ها نیز تا پایان 
= ) شاااناساااانهجلوه دادن این پدیده زیسااات« عادی»روی رد  الب، در حال 

متنی که مفهوم  ای که از ارایه هرگونه نشاااانهبیولوژیک( اسااات، به گونه

 را القاء کند پرهیز شده است.« ب ران»

ن نشریه های بعد ایفرض اّولیه و احتمالی )که البته در شمارهظاهرًا پیش
این « کیهان»شااااااود( روزنامه و مطبوعات گفتمان مقابل قریب به یقین می

، صااارف نظر از بحث انتخابات مجل  «بحران»اسااات که القاء مفهوم فضاااای 
گذاری بر مشااارکت عمومی، تأثیر شااورای اسااالمی و احتماَلت گوناگون درباره 

دیریت این منشاء مسایل و مش التی برای کشور و حاکمّیت خواهد شد که م
مم ن خواهد ساخت. موضوعی که به تصریح ه بسا  یر را دشوار و ر« پدیده»

های میدانی، در خارو و داخل کشاااور طرفدارانی دارد و این روزنامه، و واقعّیت
داند، که به گرایی، نه تنها سااااا وت در مقابل آن را جایز نمیگفتمان اصاااااول



  ۴13کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان

 مقابله معنایی آن نیز برخاسته است.
لیه دولت و مساااااائوَلن آن و اوّ « گذارینام»و « روایت»نماند که ناگفته 

ست که تالش میهای منتسب نیز به گونههمچنین رسانه کند از کاربرد ای ا
باشاااد، پرهیز کند. « بحران»کننده مساااتقیم مفهوم هر گونه تعبیری که القاء

  «پدیده»گوی دولت به موضوع شیوع این این مقوله در واکنش رسمی سخن
شت موضوع فراتر از مباحث  ست. در این یاددا سفند قابل مشاهده ا در اّول ا

 بهداشتی، تفسیر شده است:

 : (1، ص 1318اسفند  3)ایران،  5متن شماره 

باشد،  یبهداشت  مسئلههمان اندازه که در داخل کشور به نیکرونا همچن»
 یاست که مرزها یکور روسیاست. کرونا، و  یاسیس-یاجتماع  یامسئله
 ینظام، یو مردم یدولت  نیبشناسد؛ ینم تیرا به رسم یو اجتماع  یعیطب
زن و مرد، ، یشااهرنییو پا یطلب و اصااولگرا، باَلشااهراصااالو، یرنظامیو  
 یکور از هرخط  روسیو  نی. اشااااااودیقائل نم زیآن قوم و... تما این قوم یا

 یماریب نی. مقابله با اشااااااودیمحدود نم یادروازه چیو به ه کندیعبور م
 .«است یاسیس تیّ پروژه مشترک مردم و حاکم

 «کرونا»ب ران  -2-1
گرایی که از هر گونه بازنمایی در مقابل روی رد منتساااب به گفتمان اصاااول

)به دَلیلی که یکر شااااااد( « پدیده»رادی ال )حداقل در مواجهه اّولیه( از این 
ی دیگر، اقدام اکند، گفتمان موسااوم به اصااالحات، اما به شاایوهخودداری می

در « پدیده»های این «گذارینام»در اکثر  کرده است.« پدیده»به بازنمایی این 

ًا و بعضاااا« ب ران»اکثر مطبوعات منتسااااب به این گفتمان، از تعبیر و عنوان 

 مترادفات آن استفاده شده است.



۴16  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ای ها به گونهمواجهه نخساااااتین و بازنمایی اکثر این مطبوعات و رساااااانه

شاااود. و تبعات گوناگون آن به مخاطبان القاء می« بحران»مفهوم اسااات که 
شاااااود که به فضااااااهای پیش از خود؛ کننده میاین مقوله وقتی حاّد و نگران

مت  مای اوکراینی، نحوه اجرای طرو اصااااااالو قی قایع سااااااقوط هواپی یعنی و
خورد و فضااااایی تاریک و بعضااااًا  یر قابل تحّمل را برای سااااوخت و ... گره می

 کند.طبان خود تصویر میمخا
 آوریها از این پدیده، به طرز شگفتدر نخستین بازنمایی« شرق»روزنامه 

 یاصفحه کیحدودًا  استفاده کرده است. در یک متن« بحران»از تعبیر و نام 
بار از تعبیر و نام  95بیش از « یاساااایساااا -یاجتماع  روسیکروناو »ییل عنوان 

ود درباره این پدیده اسااتفاده کرده اساات. برای بازنمایی فضااای موج« بحران»
بار از نام اصاااااالی این پدیده؛ یعنی ویروس  0این در حالی اساااااات که فقط 

 نام برده شده است:« کرونا»

 : (16، ص 1318اسفند  3)شرق،  6متن شماره 

فراوان، مقامات مسااااائول در دولت به  یهابیو ت ذ دییباَلخره بعد از تأ»
رند نفر از شاااااهروندان  یبه طور خاص، ابتالطور عام و وزارت بهداشااااات 

تأ یرانیا نا را  یبه کرو با اعالم ا دی ند و  جامعه  یخبر، اف ار عموم نیکرد
 یب ران؛ حال، تازه شد نیو در ع «یب ران واقع» کی ریدرگ یتمامبه یرانیا

 ینیبشیشااااده اساااات و پ لیروزها تبد نیدر ا انیرانیل اکه به د د ه اوّ 
تر هم به و گسااااترده تریجد یابعاد ب ران نیا ندهیآ یدر روزها شااااودیم

 یهاوهیکنترل؟ ش یهاراهست؟ یر ب ران نی. اما پرسش بزرگ اردیخود بگ
اما به نظر  تندهس مهم نهایمواجهه با فرد مبتال؟ همه ا نحوه؟ یریشگیپ
نحوه ، «یب ران واقع» نیپرسااااااش و د ااد ااه در ا نیتر مهم رسااااااادیم

با ا یو رگونگ  یخبر پوشااااااش، یرساااااااناطالع بحران از منظر  نیمواجهه 



  ۴17کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان
نگاران و اسااات که روزنامه نیا یاسااات. در واقع پرساااش اصااال  یارساااانه
 رانب » نیدر مواجهه با ا یاف ار عموم یآمادگ  یبرا یافهیها ره وظرسانه
 یجد عاتیکه آبساااتن بروز شاااا هیپرحاشااا یفضاااا نیدر ا؟ دارند« یواقع

خود را  یانقش حرفه توانندیها رگونه منگاران و رساااااانهاسااااات، روزنامه
 ب ران نیدرباره ا« دروغ»و  «عهیشاااا» یکنند و از بروز فضاااا فایا بارهنیادر

به  یریجلوگ ند؟ ات ا  با م، یدانیم یهاو گزارش« ف ت»کن  نابعتماس 
است، اما  یمهم و ضرور اریآمار و اطاعات، گرره بس قیمعتبر و انتشار دق

معمول بتوان به  یهاوهیش نیاست که با ا یزیفراتر از ر ب ران نیابعاد ا
و « ب ران ینگارروزنامه»مقابله و مواجهه با آن رفت. راه حل، فقط و فقط 

پرکاربرد  یو روش سبک، ب ران ینگارروزنامهعمل به قواعد آن است. گرره 
را  ینگارو کمتر روزنامه سااااااتین رانیا ینگارجامعه روزنامه یو آشاااااانا برا

 رسااادیکرده باشاااد، اما به نظر م ب ران ینگارروزنامهکرد که  دایپ توانیم
  نی، هم«کروناااا»همچون  یواقع یه   اب رانحلقاااه مفقوده مواجهاااه باااا 

مه گارروزنا مهاساااااات. در  ب ران ین گارروزنا فاکتور،  نیتر مهم، ب ران ین
نگار روزنامه یعنیاسااات.  ب رانآن  ندهیانداز آاز گذشاااته و رشااام یآگاه 
ر د ب ران کامل و مساااتند از سااابقه و ساااابقهق، یدق یریبتواند تصاااو  دیبا
 وکاستکمیبگذارد؛ ب انیدر م یداشته باشد و آن را با اف ار عموم اریاخت
به شاااواهد موجود و  توّجهبا  نیچننگار همو ساااانساااور. روزنامه حذفیو ب
از آن  یاندازبتواند رشاااام دیوگو با آگاهان و کارشااااناسااااان خبره، باگفت
بااه رااه  ب ران نیا دیااکرده و بااه او بگو  میمخاااطااب ترساااااا یرا برا ب ران
ب ران »آن متصاااور اسااات. درباره  یبرا یاندهیرفته و ره آ ییوساااو سااامت
و  قیقواعااد دق نیدارنااد ا فااهیظو یانگاااران حرفااه، روزنااامااهکرون  ا «یواقع

 نیا ندهیاجرا و گذشاااته و آ وکاساااتکمیرا ب ب ران ینگارروزنامهدرسااات 
ردم م آن هیب دینگاران بامردم روشن و شفاف کنند. روزنامه یرا برا یماریب

اکم ح یارسانه یرا بر فضا تیزده کنند، عقالنرا بترسانند و آنان را وحشت



۴18  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
گ یکنند و خرد را جا  دینگاران باتر از آن، روزنامهمهم بنشااااااانند. اهیناآ

 هاآناز ق، یاعتماد مردم را به دساات آورده و با انتشااار اخبار درساات و دق
 نیامر ا نیکنند. ا یریدر سطح جامعه جلوگ عاتیبخواهند از گسترش شا

 جیو ترو  یمجاز یهم دارد رراکه با گساترش فضاا یشاتریروزها ضارورت ب
شا گسترده یعات یمعرض شامردم در ، یخانوادگ  یهاگروه  عهیقرار دارند و 

. شتریآن ب یریگتر، انتشار و همهبزرگ یمجاز یو دروغ هم هرره در فضا
که در  یرساام یهافقط در رسااانهروزها نه نیا ب ران ینگارروزنامه رونیاز ا

به  یانگاران حرفهگرفته شااااااود و روزنامه یجد دیهم با یمجاز یفضااااااا
 یهاخود در رسااااانه یهالیها و تحلفقط به انتشااااار گزارش دیبان یروچیه

 یجد یورود زین یمجاز یتالش کنند در فضاااا دیبسااانده کنند و با یرسااام
ن ته  کی ماندیکنند. م تیر یمد ثیح نیاز ا زیحوزه را ن نیداشااااااته و ا

اسااااات؛ بحران را  «دیام»و « ب ران»حد فاصااااال  ب ران ینگارروزنامهمهم: 
دهد، یبه مردم هشاااااادار مد، یگو یت درباره آن سااااااخن مف  ابند، یبیم

را  «دیام» نیح نیاما در هم گذاردیم انیدر م هاآنبا  انیرا عر  اتیواقع
 یانرژ قایکه دق یدیپوچ بل ه ام دی. نه امداردیزنده نگه م هاآن نیهم ب

که  یدیاساااااات؛ ام ینرمال و عاد طیگذار از بحران به بازگشاااااات به شاااااارا
را هم  ب رانو پ  از  نیح یو زندگ  ندیبیو تل  نم اهیساااااا ار  زیرهمه
 بی ا ب ران ینگارروزنامههم هساااااات که  نیهم یبرا دی. شاااااااندیبیم
 به مردم ای مینیبیو تل  م اهیرا س زیرهمه ایکه  ییماست. ما یشگ یهم

هم بتوان  ن هیام، یکنیرا از اساااااس کتمان م زیرو همه مییگو یدروغ م
مد و هم امد، یرا د ب ران نار آ با آن ک نده نگاه  دیهم  حال ز مه  را در ه

 .«است و ب  ب ران ینگارروزنامهداشت، فقط 

 از «ستین یاسیكرونا س» عنوان لیی هیلاوّ  مواجهه در زین اعتماد روزنامه
 :کندیم استفاده «بحران» واژهدیکل



  ۴11کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان
 : (1، ص 1318اسفند  3)اعتماد،  7متن شماره 

شااود و به نگرش منفی مردم توسااط فضااای مجازی دساات به دساات می»
اندازد. نمونه این نوع زند و از آن بدتر، مردم را به وحشاااااات میدامن می
ها، همان نامه جعلی وزیر بود كه در فضاااااای مجازی دسااااات به شااااایطنت

این اخبار قرار بگیرند، بلكه باید  تأثیر دسااااات شاااااد، اما مردم نباید تحت
اعتماد خود را به دولت و وزارت بهداشاااااات حف  كنند و بدانند كه وظیفه 

، ش  رایط ب رانوزارت بهداشاات، نگهبانی از سااالمت مردم كشااور اساات. در 
زدگی مردم مضااااار اسااااات و گردش رنین اطالعات  لطی هم به وحشااااات

تواند در اسااااات كه میزند و این بدترین اتفاقی وحشااااات مردم دامن می
 .«رخ دهد شرایط ب ران

  شااااا ل به «بحران» نام و ریتعب کاربرد از ره اگر زین اتینشااااار  از یبرخ 
  نیا از هاآن «تیروا» ه،یلاوّ  مواجهه در اما اند؛کرده یخوددار میمسااااااتق

  القاء خود مخاطبان به را «بحران» مفهوم که اساااااات یاگونه به «دهیپد»
 :کنندیم

 : (3، ص 1318اسفند  3)ابتکار،  8متن شماره 

گزارش  رانیدر ا یماریب نیا وعیاز شاا یاهر ساااعت ابعاد تازه در حالی که»
 یدر کشااااورها یماریب نیاز مشاااااهده موارد مبتال به ا ییخبرهاشااااود، یم
گساااترده بودن آن در  زانیها از مهراس یرانیبه واساااطه مساااافران ا گرید
ساله  94زن  کی. روز گذشته کانادا اعالم کرد که دهدیم شیرا افزا رانیا
 وسریبه کانادا بازگشااااااته، مبتال به کروناو  رانیاز ا شیکه هفته پ یرانیا

 یابتال شیکشور آزما نیبوده است که در ا ینفر نیاست. او ششم دیجد
جا  نیماجرا به هم نیکرونا مثبت اعالم شااااده اساااات. اما ا روسیاو به و 

در لبنان  51 دیمبتال به کوو  یگریمسااافر د ییشااناسااااز  یختم نشااد و خبر
اعالم شاااد. وزارت  یرانیمساااافر باز هم ا نیا تیدر خبرها منتشااار شاااد. مل



۳00  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ییرا در لبنان شناسا ییکرونا ماریب نیبهداشت لبنان اعالم کرد که نخست

به لبنان وارد شاااااده بوده و اکنون در  رانیزن از شاااااهر قم ا نیاند و اکرده
ه رون عراق و یمنطقه و همسا یاما کشورها گرید یاست. از سو نهیقرنط
اند. دولت عراق مرز بسته یرانیمسافران ا یخود را به رو یمرزها زین تیکو 

بسته و رفت و آمد زائران و صادرات کاَل  یشلمچه و مهران را تا اطالع ثانو
 رانیر اکرونا د لیبه دل»اعالم کرده  زین تیاسااات. دولت کو  را ممنوع کرده

وارد  رانیکه از ا یو شااااااهروندان شااااااودیمتوقف م رانیهمه پروازها به ا
 خواهند شد. نهیشوند قرنط تیکو 
و  51 دیکوو  یماریانتقال ب لیبه دل رانیمنطقه از ا یاما ترس کشورها حاَل

تر از ابعاد گساااااترده تیح ا کنندیم دییترس را تا نیکه ا ییالبته خبرها
پنهان  دگانیتاکنون از د دیکه شااااااا یدر کشااااااور دارد؛ ابعاد یماریب نیا

 گانیرا رماند یبرا یدات یدرنظر گرفتن تمه رساااادیبه نظر م نیمانده. بنابرا
 ونیلیم 8باشااااد. رراکه حداقل  یضاااارور رانیدر ا یماریب نیبه ا انیمبتال

درمان  یمال  یهانهیو هز  سااتندین یدرمان مهیتحت پوشااش ب رانینفر در ا
اقشااااااار کم درآمد و  رهنگامیمراجعه د ایا لب موارد باعث عدم مراجعه 

ر نف هاونیلیم یبرا نی. همچنشااودیم یمناسااب به مراکز درمان مهیفاقد ب
و اسااتراحت وجود  یدارند مرخصاا  فرماشیخو  ای یکه مشااا ل روزمزد گرید

 «.است یپول یبا ب یمساو ی اریب هاآناز  یاریبس یندارد و برا

 : (3، ص 1318اسفند  3)آفتات یزد،  1متن شماره 

 یدر فضااااا یمنف یخبر بود که جو روان نیانتشااااار ا هیلاوّ  قیاز همان دقا»
که  یروسیآ از شد و ترس و وحشت جامعه را فرا گرفت. ترس از و  یمجاز
وارد کشورمان شده است اما به گفته پزش ان اگر بهداشت  میدانیحاَل م
حال از  نیبه آن مبتال نشااود. با ا گرید چ  یه دیشااود شااا تیرعا یفرد
در رابطه با  یرهارشاااااانبه تاکنون لحظه به لحظه به تعداد اخبار منف وزر



  ۳0۲کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان
 ن هیداغ اساات. با ا نیب نیدر ا زین عاتیو بازار شااا شااودیکرونا افزوده م

شتند جو حاکم را کم یکارشناسان شب گذشته سع یبرخ  آرام کنند  یدا
شان م شواهد ن لحظه به لحظه بر وحشت  یبا انتشار اخبار منف دهدیاما 

و  میقرار دار  یط یشاااارا نی. اما ررا در رنشااااودیدر جامعه افزوده م موجود
 خواهد داشت؟ یدر پ یرعب و وحشت ره عواقب نیا
در  یاعتماداز بی دیکرونا، با روسیاز و  شیروزها ب نیا رساااااادیه نظر مب

 یط یشاارا نیررا که در رن دیرعب و وحشاات به مردم ترساا قیجامعه و تزر 
با  جامعه بدتر خواهد شااااااد. میکنیکه ف ر م یزیاوضاااااااع از آن ر ما 

پشااااات سااااار  زیبحران کرونا را ن تواندیم گری دیو اعتماد به  یهمبساااااتگ 
را رقم خواهد زد که کرونا را  یترس در جامعه اتفاقات  شیبگذارد اما افزا

 .«کندیم لیفاجعه تبد کیبه 

  عنوان لیی ،یاساااایساااا  یساااارو  بخشدر اساااافند 9 شااااماره در هانیک
گان ورش ست فیکث یباز نیتر تازه« کرونا»درباره  یسازعهیو شا یپراکندروغ»
  دهیپد نیا یبرا «خطرناک» و «ناخوانده مهمان» ریتعاب کاربرد ضمن «یاسیس
 یهاشتال از یبخشبه کند،یم القاء را دهیپد نیا به نانهیب واقع نگاه ینوع  که

  القاء در یداخل  یهاها و رساااانهرهره یو برخ  معاند و ضاااد انقالآ یهارساااانه
 و مسااااائوَلن یرساااااان اطالع عدم و بحران کی اندازه و حدّ  در دهیپد نیا

 :دارد اشاره هاآن یکارپنهان

 : (2، ص 1318اسفند  3)کیهان،  11متن شماره 

مهمااان ناااخوانااده و خطرناااک آن طور کااه  نیکرونااا، ا روسیباااَلخره و »
کشور  94به  کیکه اگرره نزد یروسیشد. و  رانیوارد ا شدیم ینیبشیپ

 ریاخ یروزها یط  رسااااادیکرده اسااااات اما به نظر م ریمختلف جهان را درگ
 مرکز یاساااااات. آن طور که رئ افتهی شیمهار آن افزا یبرا هایدواریام

خود اعالم  یترییوزارت بهداشت در حساآ تو  یرسانو اطالع یمروابط عمو



۳0۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
در  ریاخ یظرف روزها یحاد تنفساااا یهایماریب کیکرده اساااات به دنبال پ
مثبت گزارش شاادند  روسیو  از نظر کرونا هیلاوّ  شاااتیقم دو مورد در آزما

 ینمیا ستمیبه کهولت سن و نقم س توّجهبا  ماریکه متاسفانه هر دو ب
 فوت کردند. ژهیو  یهابخش مراقبتدر

 نیدر ر یماریب نیا وعینخست ش یاز همان روزها ن هیل اقابل تأمّ  ن ته
معاند و ضد انقالآ  یهارسانه یاز سو یعات یجهان شا یکشورها یو برخ 

 یاجتماع  یهادر شااااب ه یداخل  یهاها و رسااااانهرهره یو متاساااافانه برخ 
هم منتشر شد که گذشته از خطرها و  رانیدر ا روسیو  نیبر وجود ا یمبن
 نیخط را القا کرد که مساااااائوَلن در ا نیمردم، ا یآن برا یروان یامدهایپ
 یخبر یهاو کانال یخارج  یهاشااااااب ه یو برخ  کنندیم یپنهان کار نهیزم

ط جامعه در سااااقو ندیبر تجربه نه رندان خوشااااا هیبا ت  زین پرورعهیشااااا
شاااده  یط  هیساااوخت و رو  متیطرو اصاااالو ق یو اجرا ینیاوکرا یمایهواپ

 .«را به نظام وارد کنند یکردند اتهامات  یسعآن، پ  از 

تی، به مقابله معنایی با گفتمان اصااااااالحات و سااااااؤاَلدر ادامه نیز با طرو 
باره این  هاآن« گذارینام»و « روایت»برخی از کنشااااااگران آن پرداخته و  در

عمده این تقابل  ، به رالش کشااایده اسااات.منتساااب اتینشااار در  را« پدیده»
شریه با عنوان در  «های زنجیرینگاهی به دیروزنامه»بخش مشخّصی در این ن

 صورت گرفته است:

 : (2، ص 1318اسفند  3هان، ی)ک 11متن شماره 

طلب و اصاااااالو ندگانیاز جمله نما نیمسااااائول ی ته مهم اما تالش برخ ن»
پر  یکانالها یبرخ  بیو اصرار عج انیجر  نیا یارهیزنج یاهرسانه نیهمچن

ل هراس از آن به خط اوّ  یکرونا و القا یماریکردن ب لیتبد یمخاطب برا
 نیب ایکه آ شاااودیپرساااش مطرو م نیا یط یشااارا نیرن در اسااات. یخبر
 وجود دارد؟ت یمیانتخابات و ابتال به کرونا، رابطه مساااتق یارساااانه میتحر 



  ۳0۴کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان
 یو روح  یکه ساااااالمت جسااااام یجماعت  نیا ایاسااااات اما آ کرونا خطرناک

س چهیشهروندان را باز  سیمطاع  ستند؟ یخطرناکتر ن دهندیخود قرار م یا
ندگان رن نیو همچن یافراد نیرن ایو آ نه نیگردان با ییهارسااااااا  دیرا ن
 گرفت؟ یتست سالمت روان هاآنکرد و از  یو بستر نهیقرنط
 رانیدر جهان و ا یخطرناک کرونا هم مانند هر بحران روسیو  بیهر ترت به

مردم  دنیخواهد شااد اما آنچه دروغ شاان یریشااگیدرمان و پ یکنترل و حت 
شفاف یکه برا یاز زبان کسان د دارن یندگ یمردم نما یاز سو تیصداقت و 

 .«است یریشگیپ ینه قابل درمان و نه حت 

ید  ن از ای« بحران»داشاااااات که روی رد گفتمانی مبتنی بر تعبیر  توّجهبا
ای تبیین کرده اساااااات که را به گونه« کرونا»از همان آ از، مفهوم « پدیده»

 اجتماعی -در ادبیات سااایاسااای «بحران»مترادف با تعبیر  «دهیپد»عنوان این 
شده است. بنابراین، تعابیرسانه  رهای مختلف و البته عمومًا همسو، تثبیت 

 یکرونا»، «یارسانه یکرونا»، «یاجتماع کرونای »، «یاسیس یکرونا»گوناگون 
و ... ناااظر بااه « کرونااای ورزشاااااای»، «کرونااای اقتصاااااااادی»، «یروزنااامااه نگااار

 و فضاهای مرتبط با آن است... .« بحران»روی ردهایی است که بیانگر نوعی 

 روایت رهبری انقتت؛ الخطاتفصل. 2
«  پدیده»ه مقام معّظم رهبری مّد ظّله العالی با این بدون تردید نوع مواجه

شرایطی که اکثر گفتمان توّجهدر نوع خود قابل  ست. در  های موجود و تاّمل ا
درگمی سااار  ، تفریط،درار نوعی افراط« پدیده»در مواجهه اّولیه و بازنمایی این 

 م،پریشی هستیو شاهد نوعی گفتماناند تشّتت در تحلیل و تفسیر شدهو 
پااذیری از هیاااهوی تااأثیرروی رد برآمااده از گفتمااان رهبری انقالآ، فااارغ از 

الگوی رفتاری صحیح مردم و  به مثابهاز داخلی و خارجی،  گفتمانی حاکم؛ اعم
مساائوَلن در موارد مشااابه، از جایگاه باَلیی برخوردار اساات که ما را در گذر از 



۳0۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 خواهد داد. مش وک و موارد گوناگون دیگر، یاری« پدیده»این 

پرسااااااتاران و مجموعه دست اندرکار ، پزشاااااا انقدردانی رهبری از  از پ 
وزارت  ایشان ازر تش ّ  نیهمچنو  یماریب نیدر مواجهه و مبارزه با ا یپزشاااااا  

اسفند، پ  از پنج  8در  بهداشت ریبهداشت و درمان و مجموعه هم اران وز 
اسااااافند، روز درخت اری نیز محتوای بیانات ایشاااااان عالوه بر  59روز؛ یعنی در 

مرتبط با این مناسبت و مسئله محیط زیست بود، درباره موضوع جاری  کهاین
 کشور؛ یعنی پدیده بیماری کرونا است.

حاوی ن ات « پدیده»ساااااخنان رهبری انقالآ درباره این  بر این اسااااااس 
بندی یادداشاات و ارایه نسااخه نهایی برای بساایار مهّمی اساات که جهت جمع

منحوس و موارد مشااااااابه در آینده، به ی ی از محورهای « پدیده»عبور از این 
 شود:اشاره می« تبدیل تهدید به فرصت»مهّم آن؛ یعنی 
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 ی  یرا، در  یمانیحاو قاساام ساال، اارانیرحماات کند سااردار محبوآ ا خدا»

سخنران  زانیکه م میگو یرا م نیمن با تجربه ا»گفت: یم نیخود رن یهایاز 
شرط آن ا، ستیها ندر خود فرصت، ها وجود داردکه در بحران یفرصت   نیاما 

ه هموار  زیها نمش لدر مواجهه با  .«میو نترسان میو نترس دیاست که نترس
با مشاااااا ل مواجه  یجور آدم هساااااات که وقت  کی»دو جور آدم وجود دارد: 

 دایپ رتیکند، جوشااااااااااااااش  یم دایمضاعف پ تیشود احساس مسئولمی
شااااااود، یاو مضاااااااعف می زهیآمد انگ شیمشاااااا ل پ ندیبمی یکند. وقت یم

 دیبا یشتریکند تحرک بیشود، احساس میمضاعف م تشیاحساس مسئول
با مشااا ل  یجور آدم هم هسااات که وقت  کیبشاااود.  دانیبدهد، وارد م انجام

" و میتوان یشااااود" و "نم یو "نم یباف  یو ترس و منف أسیمواجه شااااد درار 



  ۳03کرونا دهیپد ییدر بازنما رانیا یاسالم یمطبوعات جمهور یمواجهه گفتمان

به فرصااات  دیتهد لیل، نگاه تبدنگاه اوّ  .«شاااودیم زهایر نی" و امی"ر ار کن
که گره گشااااااا اساااااات و حالل  یآن نگاه  دیتردبالع  . بی یاساااااات و دوم

 نگاه فرصت محور است.ت، ش الم
 یل یخواهم مسئله را خ. البته من نمیدیآمی شیحوادث در کشور پ نیا از

  شیپای هیقضاااااا کیمساااااائله را.  میهم بزرگش ن ن یل یاما خ، رمیکورک بگ
 یبرا نیا -نخواهد بود یطوَلن یل یاهلل خ شااااء اسااات که ان یمدت  کی -مده آ

شت، تجرب  میآور یبه دست م نهیزم نیکه ما در ا یات یکشور وجود خواهد دا
ها کنند، دسااااااتگاهیکه مردم م یت یرود. فعالبندد و مییو بعد هم رخت برم

ند و در واقع یم ما کیکن جام م نهیزم نیدر ا یعموم شیرز  نیارد، یگیان
ما  یبال برام، یدستاوردها را داشته باش نیدستاورد باشد. اگر ا کیتواند یم
 «.تشود به فرصیم لیتبد دیبه نعمت، تهدشود یم لیتبد

گرایی و مستظهر به داشت که روایت اّول، مستند به روی ردهای اصول توّجهباید 
حالی  درکند؛ پرهیز می« ایران اسالمی»بیانات رهبر انقالآ، از کاربرد این تعبیر درباره 

ستفاده می« حرانب»همین روی رد، درباره اروپا و  رآ، آمری ا و ...، از تعبیر  که : کندا
کافی اساااااات  نا و ... .  نا در  رآ، بحران جهانی کرو پا، بحران کرو نا در ارو بحران کرو

های منتسااااااب به گفتمان ها و اخبار رسااااااانه مّلی و دیگر رسااااااانهنگاهی به تحلیل
گرایی داشااااته باشاااایم تا تفاوت کاربرد این تعبیر گفتمانی، در سااااطح مّلی و اصااااول
 ش ار شود.المللی آن آبین

فضااای مجازی، اسااب تروای مارآ زمین و دیگر معاندان  یژهو بهای جدید؛ رسااانه
 هاآنها باشیم. ها هستند. مراقب واژهخارجی و داخلی است که پیاده نظام آن، واژه

ات متفاوت خود را دارند. اینجا ایران استت کافی است در تأثیر ها، ها و م اندر زمان
های ساایاساای ورشاا سااته»، «کیهان»شااود تا به تعبیر روزنامه دمیده « بحران»بوق 

بسااات و ناکارآمدی نظام اساااالمی، به ، با القاء بن«داخلی و خارجی و کفتارهای داخلی
 جان مّلت و حاکمّیت بیافتند.
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 یاستم یجمهور در یارسانه

 1کمیل قیدرلو
جهانی  خاساااااتگاه فرهنگ مقاومت در برابر نظام به مثابهجمهوری اساااااالمی 

به  های نزدیکاز سااااوی رسااااانه معاصااااردر جهان  معنوّیتپررمدار و ساااالطه 
و تخریب  هجومنشاااااانده و همساااااو با نظام سااااالطه مورد دسااااات جریانات
صر . هجمه به ارکان جانبه بوده استهمه سالمی و عنا ح مرانی در جمهوری ا

ح ومت اساااالمی  وجه تمایز به مثابهایران  شااایعیفرهنگ  مانند ،آنمحوری 
نمادهای  دینداران و، دینداری، دینهای دیگری رون ، مؤّلفههاح ومت سایربا 
 ساارخّط  ، عناصاار کلیدی در ساااختار نظام، مانند سااپاه پاسااداران و... هموارهآن
های گذشته ادامه داشته به صورت مستمر در سال هاهای این رسانهتالیّ فعّ 

پ  از مشاااهده  ،ایهای رسااانهکنش و واکنشاساات. این رویه تبلیااتی، در 
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۳08  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
به  ّجهتوبا  کهآن یژهو بیت کرده، از این الگو تبعدر ایران نیز  و گسترش کرونا

و حواشاااای مربوط به شااااهر قم م قرنطینه ، عدوقایع ناظر به محل انتشااااار آن
ها تری برای این رساااااانه، خوراک محتوایی فربهرساااااانی در خصاااااوص آناطالع

 فراهم شده است.

ای و خبری معارض جمهوری رسانه موارد کرونا خّط  اّولینپ  از شناسایی 
را  اسااالم و دین مّلی فرهنگ، تحاکمیّ وجهۀ  تخریبگانه اسااالمی الگوی سااه

در  ح مرانیدر َلیۀ تخریب وجهۀ  هااین رساانه .در دساتور کار خود قرار دادند
ت در و ناتوانی و ناکارآمدی حاکمیّ گساااترده از طرو فسااااد جمهوری اساااالمی، 
و ایجاد تقابل و تخریب سپاه پاسداران در برابر نیازهای  مواجهه با این بحران

تصاااویری  یبازنمای ازدر ساااطح فرهنگ  و بهداشاااتی و درمانی مردم بهره برده
تی و دینی ایران در مقابل جوامع از جامعه سااانّ  ویژهفرهنگ بافتاده و بیعقب
 اند.استفاده کرده  ربیهای نمونهو 
، تقابل همیشاااااگی علم و دیندمیدن بر از  عرصاااااۀ دین و دینداری نیزدر  
های کلیدی برای فهلّ ؤم به مثابههای دینی پایه بودن فرهنگ و آموزهخرافه
ت. اما به قات آن استفاده شده اسو متعلّ   ومت اسالمیو تخریب ح هجمه
فرصااااااتی تاریخی برای کرونا،  ت متفاوت پدیدهماهیّ  این باررسااااااد، نظر می

. به عبارت دیگر، ای و خبری ایجاد کرده استرسانهجمهوری اسالمی در فضای 
یّ  با همه تلخی خود، از این ظرف که این بحران  ند میت برخوردار اساااااات  توا

فرصااتی برای بازتعریف  به مثابه ای دشاامن راتهدید و هجمه ساانگین رسااانه
ای تبدیل در نبرد رسانه یادشدهت خودی در تمامی محورهای هویّ  وت موقعیّ 
برداری از این فرصاات تاریخی خود بهرهانگاری در سااهله پیداساات گفتنا کند.
خواهد ای فراتر از آن برای دشااامن رساااانه ومتخریب بیشاااتر و هج سااااززمینه



  ۳01 یاسالم یدر جمهور یارسانه یگذاراستیس یبرا یبحران جهان کی یها؛ فرصت۲1 دیکوو

 بود.
های منحصر به فردی دارای ویژگی ،جهانی بحرانی به مثابه 51ید و بحران کو 

سطوو مختلف حاکمیّ  ست که در  ست.  رختی و اجتماعی ا هایی ویژگیداده ا
ت آن در شاااامولیّ ، هافراگیری آن در همه اقلیم، بیماری این بودنمانند جهانی
، ساااااارعت باَلی انتشااااااار بیماری، های انسااااااانیاقشااااااار و گروه، همه طبقات

بعدی بودن و مسااائله مرگ و زندگی و همچنین رند بودن و پیوند آن باحیاتی
، با آن ...دینی و امنیتی و ،فرهنگی ،های مختلف زندگی اجتماعیدرگیری حوزه

 به مثابه جهان معاصااار وسااایلهبهشاااده تجربه یهایاین بحران را میان بحران
 برای ،های این بحرانبه ویژگی توّجهعماًل با بدل کرده اساااااات. ای ی تا نمونه

 و خود تصااویر از اصااالو در که شااده فراهم ایمقایسااه صااتنخسااتین بار فر 
برداری از مطالعه و بهره قابل ایران و جهان  رآهای تقابل دیگری در مساااائله
ای در جمهوری اسااالمی اساات. در ادامه برخی از گذاران رسااانهسااوی ساایاساات

 توان به صورت زیر مورد اشاره قرار داد:ها را میاین فرصت
  فرهنگ حوزه در  رآ از آلزیبا و ایده تصااااویرسااااازی این بحران در ًَل؛اوّ  

های مردم در این شاااده از واکنشهای منتشااارتقعیّ با وا عمومی در مقایساااه
ش افی عمیق ایجاد کرده است.  ونارجوامع در مواجهه با مش الت ناشی از ک

ها، تخریب اموال خصاوصای و عمومی، گساترش )مواردی رون  ارت فروشاگاه
ها، درگیری و زد و خورد بر سر حداقل کاَلهای مورد دزدی و سرقت از فروشگاه

 راگیر و خرید گسترده اسلحه در امری ا و...(.نیاز، ترس ف
مدیریت بحران و در ضااااعف و درهم ریختگی و نابسااااامانی مشااااهود  ثانیًا؛

ها یافته، تصاااویری واقعی از این دولت ربی و توساااعههای ح مرانی ح ومت
برای مردم ما که همواره با تصاااویرساااازی  یژهو بدر شااارایط بحرانی ایجاد کرده، 



۳۲0  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .اندها مواجه بودهبنیان، کارآمد و موّفق از این دولتدانشمنطقی، 
ثًا؛  نهثال بار رسااااااا به اردوگاه ی هااعت ته  ایجاد تصااااااویر  رآ در وابساااااا
طرفی در نوع پوشش اخبار اعمال سیاست بی صادقانه از خود و انه وخیرخواه

از در زمااان ابتالی ایران بااه این ویروس و پ  کرونااا، و اطالعااات مربوط بااه 
شدت خدشهبه آن و امری ا کشورهای اروپایی ابتالی گسترش شده ، به  دار 
 است.

در نهادهای  رویه شااااااده از وجود یک وحدت عاهای مطرواعتبار ادّ  رابعًا؛
مختلف از جمله کرونا و ضااارورت های جهانی در مواجهه با مشااا الت و بحران

 بهها ین نسخهگذاران محّلی از اّمل دولت و سیاستأتبعّیت محض و بدون ت
 للیالمبینا و نهادهای مختلف هوع واکنش کشااور ر و تنّ ت ثّ نابسااامانی، دلیل 

 .است شدهی مواجه با ابهام و پرسش جدّ  این بحران،در مقابل 
 و درمانی نظام توضااعیّ  به ایرسااانه لیهاوّ  هجوم از پ  دیگر، سااوی از

اروپا و امری ا و دیگر کشاااورهای  درو پ  از گساااترش بیماری  ایران ساااالمت
  ساااایر مقابل در کشاااور ساااالمت نظام ظرفّیت مقایساااه عماًل ام ان ،مشاااابه
سالمت ایران در خاورمیانه و  ل نظاماعالم رتبه اوّ آمده است.  فراهم کشورها
 کههای سااازمان بهداشاات جهانی زدن آن به نظام سااالمت اروپا در گزارشتنه

ت بحران نسبتًا مدیریّ  ،و همچنین منتشر شده است از سوی کارشناسان آن
یابی عملی عناصر مسئول در این بحران در سطوو مختلف مند و موقعیتنظام
ش ّ حاکمیّ  شامل ت ، بخش خصوصی ها و نهادهای اجتماعی ولتی و ح مرانی 

ضااعف مطلق  از دشاامن هایمنجر به شاا سااته شاادن تصااویر برساااخته رسااانه
ر به تتر و البته امیدبخشگرایانهو ایجاد تصاااویر واقعان در ایر مدیریت بحران 

 .است شدهمردم 
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اصالو بازنمایی از خود و دیگری در منظر عالوه بر موارد یادشده درخصوص 
جامعه در ه های بالقوّ تبرخی ظرفیّ ، 51ید و ، به واساااااطه بحران کو اف ار عمومی

 انیایر  تی هویّ عناصاار ملّ ت تقویّ اند. برای نمونه، نیز به صااورت بالفعل درآمده
های نژادی در برابر هوّیت« هاما ایرانی»یابی یک هوّیت جمعی از تعّینمانند 
شااااادن ژنوم ایرانی در درگیر هایی از به طور مثال با گساااااترش نشاااااانه)  ربی
نوعی بلوغ اجتماعی مسااتقل از صااحت و سااقم آن(، ایجاد  احی این ویروسطرّ 
 هاهای مختلف هم اریجدید مردمی در صورت یابیلتنیدگی و تش ّ در هم با

مشااارکت ، های فضااای مجازیتخصااوصااًا بر اساااس ظرفیّ  های جمعیو کنش
برای مقابله  اقدامات خودانگیخته و جهادی تگیری ظرفیّ و ش ل فعال مردمی
مایز ، با بحران نداران یابی ت یّ و  متشااااااّرعدی  یر  ت ازمراجع دینی پیرو عقالن
رای ب لبدیعماًل فرصااتی بی، تنیده ایشااانهمتن تصااویر درو از بین رف ایشااان

ت عقالنی خود فراهم بخشااای به هویّ تجمهوری اساااالمی در جهت مشاااروعیّ 
 .آورده است

گری همراه با هنر روایت»امروز کشااااااور بیش از هر زمان دیگر، به رفع خأل 
صاف و عقالنّیت همه  های خود در برابر  رآ دربه منظور مقایسه واقعیت« ان

های بالفعل جامعه ایران نیازمند سطوو یادشده و همچنین، بازنمایی ظرفیت
ها و اسااااااتمرار بازخوانی این مؤّلفه»اساااااات. به عبارت دیگر، راه ار پیش رو 

با اطالع بر تقویت حافظه جمعی جامعه از رفتار، عمل رد و  تأکیدرسااااااانی 
و ترویج روایت  اسااااات. از این روسااااات که تولید« های جامعه  ربیواقعّیت
جااعه ااب  ر   و ) و دیگری( ایران و هت ّلقااعآ  ن جااعه اا ) زا از خوددرون

  ای دگیری از ظرفّیت  ویکرد هقعیقاا    صااو آ هقااتقب و   ر ( هت ّلقعآ  ن
جمهوری اساااالمی برای داشااات     توّجه عید  .یع دهواج    ع  ن ضااارو آ ه 
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 جّدی و البته نقاط قوتی است.عملیات در حوز  یاد شده، واجد نقاط ضعف 

ای موّفق، تشااااااّتت، پراکندگی و تعارض در فقدان تجربۀ عملیات رسااااااانه
های ح ومتی برای ای، اعتبار کم رسااانههای میدانی و رسااانهگذاریساایاساات

های مرجع و توانمند با مدیریت عملیات در رنین سطحی، همسو نبودن گروه
های نهایتًا فقدان نساااااابی ظرفّیتای حاکمّیت و گذاری رسااااااانهساااااایاساااااات

ای، از جمله نقاط ضاااعف برای کارآمد برای عملیات رساااانه  یررسااامی مت ّثر و
گرایی روند. با وجود  لبۀ این موارد، ام ان ایجاد هماین عملیات به شمار می

های  یررساااااامی محدود، اما توانمند در فضااااااای های مرجع، ظرفّیتدر گروه
( از هاآنآن )مساتقل از کیفّیت  ای و تجربهواو رساانهمجازی، ام ان ایجاد ام

ای در جمهوری گذاران رسانهبرداری از سوی سیاستجمله نقاط قّوت قابل بهره
 اسالمی هستند.

برداری از حاکمّیت، با شااااااناخت این نقاط قّوت و ضااااااعف و تمرکز بر بهره
گی ذاری فرهنگتواند با سیاسترو برای بازسازی تصویر خود، میفرصت پیش
ای خود را ای فّعال، مشااااروعّیت و اعتبار فرهنگی، حاکمّیتی و رسااااانهو رسااااانه

شناخت های اجتماعی و تصحیح از ظرفیّ  بازیابی و تقویت کند و همزمان با 
های های موجود در بساااتر فضاااای مجازی به کنترل آسااایبهمچنین فرصااات

های ارتباطی دات و کنشهای ناظر به انواع مراواجتماعی ناشااای از محدودیت
های ها، آیینوکار کسااابهای روزمره مانند تعطیلی جمعی در تعامالت و کنش

های جمعی، عدم تس ین جشن و عزاداری جمعی، مراسمات مذهبی و نیایش
وسایله سااِزکارهای مشا الت روانی ناشای از بحران و از دسات دادن عزیزان به

های مّقدس و... بپردازد. در این نهمدلی و تعزّیت، عدم ام ان حضاااور در م ا
خصااااوص نیز راه ارهایی برای کاهش آثار این خأل قابل یکر هسااااتند. طّراحی 



  ۳۲۴ یاسالم یدر جمهور یارسانه یگذاراستیس یبرا یبحران جهان کی یها؛ فرصت۲1 دیکوو

 وکارکساابها به ساامت کمک به افرادی که ساااِزکاری برای سااوق دادن خیرّیه
ایشااااان درار تعطیلی شااااده، خصااااوصااااًا افراد روزمزد و مشااااا ل خرد، طّراحی 

رمهایی بومی برای اجتماعات مختلف در فضااای فبرای ایجاد پلت ساااِزکارهایی
مجازی مانند مراساااااامات یادبود و تعزیت به صااااااورت مجازی، ایجاد هیئات 

های دعا و زیارت به صاااااورت مجازی و به صاااااورت خالصاااااه مجازی، مراسااااام
های جمعی و رفع خأل سازی کنشبازشناسی ظرفّیت فضای مجازی برای فّعال

جمله راه ارهای کلیدی در مواجهه با این  ارتباطی حول محورهای یادشااااده از
 روند.بحران به شمار می
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 1برزویی محمدرضا
بحران کرونا، امروزه، یک بحران فراگیر جهانی شده است؛ ولی در میان صدها 

اند، ایران تنها کشااوری اساات که در کنار کشااوری که با این بحران درگیر شااده
د نکتمام عیار هم دساات و پنجه نرم می« جنگ ترکیبی»جنگ با کرونا با یک 

به اف ار عمومی در ایران  اند.شاااده« هارساااانه»که اسااالحه اصااالی این جنگ، 
 نیدرو  یدئوهایو ، یجعل « محرمانه» یهااز نامه یساعته با انبوه  10صورت 

اساااس، انتقادات بی یهالیتحل، یپزشاا   یاز مشاااهدات پرسااتاران و کادرها
 ءدر مورد اساااتعفا یپدریپ عاتی، شاااامسااائوَلنعمل رد  تیّ فیمارضاااانه از ک
 نقطعیَل، نینشاااها رساااانه خاروده یهایکذآ و فضااااسااااز یمقامات، آمارها

 .شودیبمباران م
هاساات. این نساال از هیبریدی از اقسااام نساال رهارم جنگ جنگ ترکیبی یا
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۳۲6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
که در آن به  اساات یها و مدیریت خاصااّ دارای ابزارها، رینشهای نوین؛ جنگ
ف ر و یهن و اعتقادات و ؛ ها ترور شااااااودجساااااام و بدن انسااااااان کهنیا یجا

را  ید دیگریجد یباورها ،تیتا در نها شودیمورد هجمه واقع م هاآن یباورها
 یند.نما قیو تزر  نیتلق یبه اف ار عموم
 در تالشدر بحران کرونا و با تمرکز بر ایران،  جنگنوع  نیا اصااالی کارگزاران

 ادجیا، یواقعری  یفضااا کی میترساا، یاخبار و اطالعات جعل  قیبا تزر  دهسااتن
ت و ملّ  انیم یاعتمادبی دیتوقعات ناساااااازگار با نظر کارشاااااناساااااان و تشاااااد

بحران را به  تیر یمقامات مسئول در مد یعماًل کارآمد ی،دولت  ربطیی نهادهای
ها و سازی مردم برای اجرای دستورالعملهمراه مسئلهکه این  حداقل برسانند

 دشوار کرده است. های مختلف دینی، بهداشتی و امنیتی را به شّدتهتوصیّ 
نمایی بیش از حّد این بحران، عامل اصاالی ایجاد های بیگانه با بزرگرسااانه

امنّیت »اند که این موضااااااوع، در میان مردم ایران شااااااده« هراس اجتماعی»
های اف ار عمومی را نشااانه گرفته اساات. رسااانه« سااالمت روانی»و « اجتماعی

ی استفاده از ت نیک ارتباط  ، بابی سی فارسیفارسی زبان بیگانه، همچون بی
های خود، با زبانی احساااااااساااااای و لحنی در برنامه« تر از مادردایه مهربان»
کند که بیشاااتر از او گونه القاء میطلبانه و دساااتوری به مخاطب اینساااتریا
 داند و بیش از او در مورد منافع و سالمتش حساسّیت دارد.می

احساااسااات بیشااتر، »اند، ت نیک های معت نیک  الب این روزهای رسااانه
 توّجهشاااود. اساااتفاده می اسااات که برای فریب مخاطبان ایرانی« تفّ ر کمتر

شاااااود که مخاطب نتواند واقعّیات را با تفّ ر زیاد به احسااااااساااااات، باعث می
بخش  انتقادی و عینی درک کند. احساااااساااااتی شاااادن بیش از حّد مخاطبان،

کثر موارد به تحریف و تاییر واقعّیت کند که در امنطقی ماز را متوّقف می



   ۳۲7 یاکرونا و ضرورت سواد رسانه یبیجنگ ترک

 شود.منجر می
توانند اف ار و باورهای مردم را تاییر خود می« جنگ روانی»ها، با رسااااااانه

شااااود. برای درک بهتر نیز می هاآندهند که این کار منجر به تاییر رفتارهای 
یک داستان واقعی را مطرو کرده است که « قدرت یهن»، سایت مسئلهاین 
 و تاّمل است: توّجهقابل 

سال   لیما شجو 5165در  شهرها ی  یدر  یپزش   یدان سترال یمرکز یاز   ایا
.  کردسفر  یدنیبه سرند روزی  ییدانشجو  قیتحق کیانجام  یراببود. او 
 ،به شااااااهر خود برگردد خواسااااااتکه می یوقت اتمام تحقیقاتش، بعد از 

فت گر  میتصااام نیبنابرا ،ندارد یپول کاف  یتبل دیخر  یشاااد که برا توّجهم
در لحظه حرکت  قاً یسوار قطار شود. منتظر شد و دق انهیکه به صورت مخف

در واگن را بساات تا  یل و بدون معّط  دیپر  یبار یهااز واگن ی  یقطار داخل 
 کهنیبعد از حرکت قطار و بعد از ا. از حضااااااورش باخبر نشااااااود یکساااااا
 ی  یداخل  شااد که توّجهم ،داخل واگن عادت کرد ی  یبه تار  شیهارشاام

قرار دارد. ترس تمام وجودش را فرا  وشتهای مخصوص حمل گاز سردخانه
هم  ش راادیفر  یکرد نتوانسااات در را باز کند و صااادا یهرره ساااع. گرفت
اآ مج گریخود را گرفت. او د میف ر کرد و بعد تصم ی. کمدیشننمی یکس

 یدانشجو کیجا که  از آن ،نیواگن خواهد مرد. بنابرا نیشده بود که در ا
در راه  یگام شیکار زندگ نیآخر  به مثابهگرفت  میتصاااااام ،بود یپزشاااااا  

که  ییانساااان را تا جا کی یزدگ  یبردارد و مراحل  یعلم پزشااا   شااارفتیپ
کارگران راه آهن درآ واگن  ی. رند سااااعت بعد وقت سااادیتوان داشااات بنو 

کاماًل منجمد و  در حالی کهجوان  یبا جسااااد پساااار ،سااااردخانه را باز کردند
فاق کاماًل در شگفت بودند رون اتّ  نیاز ا یبود مواجه شدند. همگ  جانبی

 یدرجه باَل 51داخل آن  یمدت ساااردخانه خاموش بوده و دما نیدر تمام ا
دانشمندن مطالعه شد  از سویهای او صفر بوده است. بعد هم که نوشته



۳۲8  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 یدرجه باَل 51 یدماجوان در  نیشاادند که ا توّجهب مبا کمال تعجّ  یهمگ 

 تاستتجربه کرده  قاً یرا دق یزدگ  یصفر تمام مراحل 

های معاند در اف ار عمومی ایران ایجاد فضااااااایی که این روزها رسااااااانه
ستان کرده شجواند، همانند دا سترال ی پزش یدان ست، به گونهایا ه ای کیی ا

در ه و مردم ایران در واگن کرونا که از قضاااا خاموش هم هسااات، گرفتار شاااد
سااالمت جساامانی ما را  کهآن. بحران کرونا بیش از شاادن هسااتندحال منجمد

به خطر بیندازد، سالمت روانی جامعه ما را مورد هجوم قرار داده است و ما در 
 شویم.واگن کرونا، از ترس مرگ، اسیر مرگ می

 رآ، ای همه جانبه ی ی از راهبردهای دفاعی ما در مقابل این جنگ رسااانه
ای به دنبال باشاااد؛ ررا که ساااواد رساااانه« ایآموزش ساااواد رساااانه»تواند می

قدرتمند کردن شاااااهروندان و تاییر دادن ارتباط  یرفّعاَلنه آنان با رساااااانه و 
به ای سااااواد رسااااانهبه ارتباط گرانی فّعال و پویا اساااات. در واقع  هاآنتبدیل 

، هوشمندانهبل ه اشد، منفعل نبها مخاطب در برابر رسانهدنبال آن است که 
ای در سواد رسانه ،در برابر محتوای رسانه عمل کند. بنابراین و نّقادانه اَلنهعّ ف 

 برایبپذیریم. نباید ، شااانویمها میکه از رساااانههر ریزی  شاااود کهمی تأکید
ای این اسااات که به صاااورت خودکار، های ساااواد رساااانهی ی از مهارت ،مثال

ل، کار عمای داشته باشیم. این ا یا تبلیاات رسانهنگرش انتقادی درباره خبره
اسااات و  اش این اسااات به خبری که برایمان مهمّ ای نیسااات ولی َلزمهسااااده

دهیم صااااااحیح نباشااااااد، به دیده تردید بنگریم و اطالعاتمان را از احتمال می
 ثق ت میل کنیم.ؤمنابع مختلف و البته م

ها و ها، دسااتورالعملا با شاایوهسااازد تای مردم ما را قادر میسااواد رسااانه 
ای بیشااتر آشاانایی پیدا کنند و آن را مورد رالش قرار ساااختار فرهنگ رسااانه

به  توّجهای دشاامنان خود نشااوند. با های رسااانهدهند و به راحتی اساایر پیام



   ۳۲1 یاکرونا و ضرورت سواد رسانه یبیجنگ ترک

ای و مردم ما امروز در عصاار اطالعات و ارتباطات و در یک محیط شااب ه کهآن
های ها و ت نیکند، ضاااارورت دارد تا با کسااااب مهارتکنای زندگی میرسااااانه

با َلیهجدید، تعامل موّثرتر و عمیق نههای مختلف پیامتری  ای های رسااااااا
ای خود را در اسااااتفاده های ارتباطی و فهم رسااااانهداشااااته باشااااند و مهارت

 ها ارتقاء بدهند.تر از رسانهصحیح
، یک 5108در ساال  اطاتَلساول ی ی از اندیشامندان و پیشاتازان حوزه ارتب

رساااااد این مدل نام برده که به نظر می« ثرؤارتباطات م»ای برای مرحله 1مدل 
ای نیز نقش آفرین تواند در آموزش ساواد رساانهسائوال اصالی می 1در قالب 

 از: اندعبارتباشد که این سئواَلت 
 )ره کسی این پیام را خلق کرده است؟ )ره کسی؟ 
 من استفاده شده است؟ )رگونه؟( توّجههایی برای جلب از ره ت نیک 
  رگونااه افراد مختلف، این پیااام را بااه صااااااورت متفاااوت از من درک

 کنند؟ )برای ره کسی؟(می
  ره اف ار، عقاید و باورهایی در این پیام ارائه شااااااده و یا از آن پیام

 حذف شده است؟ )با ره محتوایی؟(
 فرستاده شده است؟ نّیت و انگیزه فرستنده ره  ررا این پیام برای من

 بوده است؟ )ررا؟(



۳۱0  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

 «السول»ای ارتباطات مرحله 5مدل  :6نمودار 

در جهت مقابله با این جنگ ترکیبی، نیاز اساااااات که مردم ایران از طریق 
سااااواد »های اعی حاضاااار، حداقلهای اجتمهای جمعی و حتی شااااب هرسااااانه
گانه فوق؛ 1کامل و تمرکز بر سااائواَلت  توّجهبا را آموزش ببینند و « ایرساااانه

بتوانند اخبار درست، دقیق و منسجم مربوط به بحران کرونا را تشخیم دهند 
های بیگانه و معاند نگردند و بتوانند با شاااناخت تا اسااایر جنگ روانی رساااانه
 ای، مقاومت کنند.های رسانهکامل در مقابل این پیام

 

؟چه کسی

چگونه؟

برای چه 
کسی؟

با چه 
محتوایی؟

چرا؟
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 1صادق نصراللهیمحّمد

 مقدمه. 1
ای عجیب، خاّص و منحصاااار به فرد در عصاااار باید بپذیریم که کرونا، پدیده -5

آن  کنندهات و عمق اثربخشی فلجتأثیر حاضر و زمانه ما است. گستره جهانی 
در جوامع، گواهی بر این جااایگاااه و نقش اسااااااات. در این میااان، دو روی رد 

نادیده یک طرف و روی رد افراطی ی هتفریطی  گاری آن از  ازی آن از طرف تان
 دیگر، به یک اندازه نادرست و مضر است.

شاود هر کسای از جمله اندیشامندان از ظّن خود یار کرونای منحوس می -1
نگرد. در این میان مانند موارد مشااابه پیشااین، و از منظرگاه خویش به آن می

های پزشاا ی، اقتصااادی و ساایاساای به دلیل ماهّیت پدیده و سااّنت گفتمان
ها و در کشااور و حتی جهان بیشااتر مّد نظر اساات. امروزه د د ده گرفتهشاا ل
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۳۱۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
کرونا با معاش ما ره کار »یا « رگونه کرونا نگیریم؟»هایی همچون سااااااؤال
های سااایاسااای تولید آیا این ویروس جهت تضاااعیف نظام» کهاینیا  «کرده؟

ه رسد، بل ، مسائلی هستند که بیش از ابعاد دیگر به گوش می«شده یا نه؟
های مهّمی هسااااتند؛ اما نباید ما را از ها د د هها را کر کردهت البته اینشگو

ابعاد مهّم دیگر  افل کند. ررا نباید این ساااؤاَلت برای ما د د ه باشاااند که: 
با فرهنگ دینی ما »، «کند؟کرونا دارد با ارتباطات خانوادگی ما ره کار می»

سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور ره« »رطور؟ شته؟ تأثیری بر  ها و ده« گذا
 ؟گیردها مّد نظر قرار میدیگر از این سن  که متأسفانه کمتر در این روز سؤال

بر این اساااااااس، نگارنده در یادداشاااااات پیش رو، این موجود عجیب را از 
کرونا از  کهاینمنظری دیگر، یعنی علم ارتباطات مورد بررساااااای خواهد داد. 

سؤال اصلی  منظر ارتباطی ره مختصاتی دارد و ره پیامدهایی داشته است،
 این یادداشت است.

 گرانسان؛ جاندار ارتباط. 2
اساات. خصاایصااه ارتباطی  گرجاندار ارتباطاز منظر علم ارتباطات، انسااان، یک 

انساااان، قسااایم انساااان بودن آن اسااات. بیایید تصاااّور کنیم، اگر ما ارتباطات 
شاادیم؟ اساااسااًا کلیه اکتسااابات ما از محیط پیرامون از شااتیم رگونه میندا

گیری از های ما از بدو توّلد با بهرهطریق ارتباطات اسااااات. آموزش و یادگیری
توان گفت که انساااان حواّس و ایجاد ارتباط با دیگران اسااات. با قاطعّیت می
ر و َلل، نابینا، کهای بدون ارتباطات، در حد جمادات است. مصادیقی از انسان

تمحبوس در انفرادی و ...  هاااای ارتبااااطی دربااااره و تبعاااات این محااادودیاااّ
ارتباطی اساااااات. در یک کالم  ینیآفر نقشها، گواه این ها و قابلیتتوانمندی

توان گفت که معنادار شدن انسان و معنابخش بودن زندگی برای او، صرفًا می



   ۳۱۴ دیجد یکرونا روسیو یشناسارتباط

 شود.از طریق ارتباطات حاصل می

 ای جدید؛ من وس ضدارتباطیکرون. 3
است. از  ضد ارتباطات رراکهاست؛  من وساز منظر ارتباطات، ویروس کرونا 

تاین منظر، کرونا یک  اساااات. به بیان دیگر، کرونا  خواه ارتباطیپدیده تمامی 
گوید: اگر من در جسم زبانی میاست. کرونا با زبان بی گر خودخواهارتباطیک 
گزیدم، باید کمترین ارتباط را با دیگران داشااته باشاای. کرونا نَف   یساا نتو 

گذارد آورد. کرونا نمیهای شاادید بند میانسااان را با درگیر کردن ریه و ساارفه
کنم. کرونا انسااان سااخن بگوید. اساااسااًا نحساای کرونا را از این منظر فهم می

وجه ارتباطی آن دور گر را از طجاندار ارتبا عنوانبهانساااان  رراکهنح  اسااات 
 تتوان انسان نامید؟کند و آیا انسان منهای ارتباط را میمی

فاق در قرن بیساااااات و ی م در نظام تر، عجیبدر سااااااطحی کالن ترین اّت
نش   ینی عزلت و گوش   هارتباطی بشااار در حال رقم خوردن اسااات. کرونا موجب 

محافل عمومی  کرونا ارتباطات رهره به رهره را دربشر اجتماعی بالطبع شده. 
شااود، قرنطینه شاادن را به به حداقل رسااانده اساات. کرونا میزبان هر بدنی می

گیری مساااااتقیم، در خانه کند. کرونا، عدم ارتباطآن جسااااام و بدن تحمیل می
ماندن، با دیگران نبودن را تبدیل به یک هنجار تحمیل شااااااده کرده و بیم آن 

نداشتن را به یک ارزش  ارتباطس، رود که استمرار زمانی فّعالّیت این ویرومی
بدل کند. امروزه ارتباط داشاااااتن یک ضااااادارزش خودآگاه  اجتماعی و فرهنگی

ادامه این وضااااعّیت آن را به یک عادت ناخودآگاه  کهاینشااااود؛ اما تلقی می
توان بدل کند، مساائله اصاالی و اساااساای اسااتت در یک کالم این د د ه را می

سازی نهادینه تواند موجباگیری این ویروس میمطرو کرد که ادامه بقاء و فر 
 شود. انزوای اجتماعی در جامعه بشری



۳۱۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 شناسی ارتباطی کروناپیامد. 4
 مس     تقیم بودنمس     تقیم و غیر در علم ارتباطات، یک دوگانه مهّم با عنوان 

ارتباطات وجود دارد. ارتباطات مسااتقیم همان ارتباطات رهره به رهره اساات 
ست عمیق بودنآن ترین مزّیت که مهم سّنتی آن ا سًا مزیت ارتباطات  سا . ا

،  یرمسااتقیم و به تعبیری باواسااطهدر همین وجه اساات. در مقابل ارتباطات 
رط گیر شگر و ارتباطای، ارتباطی است که وحدت م انی ارتباطارتباطات رسانه

عدم  ر میعلتواند، وقوع آن نیسااات و اثر رساااانه آن اسااات که ارتباطات می
باط بگیرند.  کهآن با ی دیگر ارت ند،  باشاااااا باط در دو م ان مجّزا  دو طرف ارت
 آن است. بودنگستردهترین مزّیت این ارتباط، مهم

ارتباطات مس    تقیم رهره به ترین پیامد ارتباطی کرونا آن اساااات که مهم
ت م   دود کرده اس       ت تر و و رااه پیاااماادی از این عظیم رهره را ب  ه ش       د 

توان سااااطوو مختلف ارتباطی را مورد تحلیل نظر میت از همین مبارترخسااااارت
 قرار داد:

 فردیارتباط میان. 4-1
فردی، محدود به شااااا ل ضاااااروری ارتباطات خرید و کّلی ارتباطات میان طوربه

ارتباطات کاری و همچنین محصااااور شاااادن ارتباطات در حیطه خانواده شااااده 
 است. بر همین اساس: 

  کاًل در حال حذف شاادن از نظام ارتباطی اساات.  ارتباطات لمس  یمقوله
ره بسیار افرادی که حسرت بوسیدن دست و روی مادر یا پدر را دارند، 

کنند، احساااااس می هاآناما به دلیل مساااائولیتی که در قبال سااااالمت 
 محروم از این عبادت الهی هستند. احتیاط کرده و عمالً 



   ۳۱3 دیجد یکرونا روسیو یشناسارتباط

  عه از ماساااک، عماًل ساااهم افراد جام توّجهبه دلیل اساااتفاده جمع قابل
 در ارتباط روزمره، رو به کاهش است. ارتباطات رهره

  ارتباطات این  به تقارن انتشااااااار کرونا با اّیام عید نوروز، عمالً  توّجهبا
 و وجوه دیگر تعطیل شد. دهایدوبازدیددر قالب  آیینی

  ی از ارتباطات اجتماعی کاهش یافته اساات و این مقوله توّجهبار قابل
و تراز  کاهش س      رمایه اجتماعی جامعهبساااااازایی در  تأثیرتواند می

ّیام  یل در این ا به همین دل باشااااااد.  ته  صاااااامیمّیت و اعتماد داشاااااا
 های ارتباطی افزایش یافته است.تفاهمسوء

 گروهی(و میان یگروه درونارتباط گروهی ). 4-2
 به توّجه بااند. های اجتماعی دیدهترین آسااایب را از کرونا، گروهشااااید بیش 

، هاارتگاهیز اند. ها از روال عادی خود خارو شدهممنوعّیت تجّمعات، کلیه گروه
ها، خانهمذهبی، نمازهای جماعت، قهوه هایهای همگانی روزانه، هیئتورزش
اند. البته خانواده در این میان و ... همه و همه تعطیل شده های درسیکالس

های جدید خاص در یک اساااتثناء اسااات. در این میان، شااااهد تشااا یل گروه
به ضااریب نفوی و سااهم بساازای  توّجههسااتیم. با  هانقاهتگاهو  اسااتراحتگاه

تضاعیف این ساطح ارتباطی در ارتباطات گروهی در انساجام اجتماعی جامعه، 
به هوّیت اجتماعی جامعه آسااایب  شااادتبهتواند مّدت میو دراز  تمدّ  انیم

 بزند.

 سازمانی ارتباط. 4-3
با  مبارزهنامه ستاد ملی ارتباطات سازمانی نیز رو به نزول است و طبق بخش 

کاهش یافته است. در این میان استفاده  سومکیکرونا، تعداد کارمندان به 



۳۱6  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
تواند مّد نظر ت موجود میش از وضااعیّ از فضااای مجازی به جهت دورکاری، بی

قرار گیرد. ضاارورت رساایدن به سااطح قابل قبولی از خدمات دولت ال ترونیک 
 شود.پیش احساس نیاز می در این شرایط بیش از

 ارتباط جمعی. 4-4
تمامی ساااااطوو ارتباطی پیشاااااین، رو به کاهش و تنّزل اسااااات،  در حالی که 

کند. کرونا ساااابب شااااده اساااات که جمعی فرآیندی مع وس را طی میارتباط
تازانه خود را در جبران ارتباطات اجتماعی مسااااااتقیم جمعی، نقش یّ ه ارتباط

به اثبات برساااااند. فرام ان بودن ارتباط جمعی، خصاااالتی اساااات که اتفاقًا با 
صلهماهّیت  سازگار است و کرونا در فا  جهتنیازاگذاری اجتماعی همخوان و 

درار آساایب نشااده اساات. جایگزینی آموزش مجازی با آموزش واقعی، رشااد 
ای از های مجازی و... نمونهمصاارف اینترنت، افزایش زیساات مجازی در شااب ه

ی های افراط تازی اساااااات. البته در یک روی رد انتقادی، ایجاد عادتاین یّ ه
تواند از کژکارکردهای این مصااااارف مجازی و درگیری افراد با اعتیاد مجازی می

 پدیده باشد.

 ارتباطی کرونا-پژوهی فرهنگیآینده. 5
ه ای، بل از منظر مِن ارتباطی، تضااعیف نظام ارتباطات انسااانی برای هر جامعه

آید. اکنون من می حساااآبهترین تهدید از سااوی کرونا بشاارّیت مهم برای کلّ 
نگران آن هساااتم که این واقعه ارتباطی در صاااورت به درازا کشااایدن، ره آثار 
تاریخی، هوّیتی، فرهنگی و تمّدنی بر بشاار آینده بگذارد؟ت اگر قصااه کرونا گذرا 
ها باشد، شاید بتوان به دیده ا ماض از آن گذشت، اما اگر بنا باشد حاَل حاَل

اید نگران تبعات فرهنگی و ارتباطی آن باشاایم. درگیر آن باشاایم، به شااّدت ب
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ای شااااادن جامعه، فراگیر شااااادن عزلت اجتماعی، در محاق رفتن ارتباطات یّره
(، اعتیاد مجازی، کاهش ساااااارمایه اجتماعی و ... رحمصاااااالهمیان خانوادگی )

تواند اموری هایی اسااات که در صاااورت طوَلنی شااادن کرونا میپیامد ازجمله
شااود. تا زمان نگارش این یادداشاات، هیچ افق روشاانی  مسااتقر و رایج تلقی

نساااابت به زمان خالص شاااادن از کرونا وجود ندارد، اما امید اساااات که طبق 
های ها با گذر از اوو ساارایت این بیماری و کشااف واکساان و روشبینیپیش

هااای درمااانی، بر این بیماااری فااائق آییم و موارد منفی باااَل مباادل بااه عااادت
کننده ارتباطی به کارهای جایگزین و جبرانالبته طراحی راهاجتماعی نشااااااود. 

 توّجه درخورشااا ل تسااا ینی جهت تضاااعیف کژکارکردهای مذکور، موضاااوعی 
 طلبد.است که مجال دیگری را می

 





 

در  ایرسانه –ارتباطی  ه کاربردیتوصی   وپنجبیست. 31
ام   كرونایی ینینشخانهای 

 1خّیامی عبدال ریم

 ایرسانه-ارتباطی توصیه. پانزده 1
ولی همین ؛ ترین هساااااتندهای پزشاااااكی مهمهتوصااااایّ  اآلن. قبول دارم كه 5

 ءاند آرامش روحی و روانی به حف  و ارتقاكش گفتهزحمتپزشااااااكان عزیز و 
، اضاااطراآ و افساااردگی و تنش، ع  بهكند و ایمنی بدن كمك شاااایانی می

كند. پ  همه ما مقاومتش را شاادیدًا در مقابل ویروس و بیماری ضااعیف می
 كه بیشااتر در اآلن یژهو بهای دیگری  یر از پزشااكی هم نیاز داریم. هبه توصاایّ 
حوصاااالگی كنیم، بیشااااتر در معرض بییم، بیشااااتر رسااااانه مصاااارف میاخانه

 هستیم، بیشتر در معرض اخبار بد هستیم و... .
ها را در اختیار داریم. وقتتان را . یادمان باشد كه ما در منزل انواع رسانه1
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۳۴0  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
به یكی هاآنبین همه  ید و  ید. مثاًل همه-توزیع كن نده نكن تا بساااااا اش دو 

های فشااارده فیلم نباشاااد. تلویزیون، رادیو، كتاآ، لوو سااارتان در تلفن همراه
های تعاملی، موساایقی، ویدئوهای درخواسااتی اینترنتی، سااینمایی، تلویزیون

 «متنوع» گویمگویم مسااااااااوی، ولی میهااای ویاادئویی، ... . البتااه نمیبااازی
اما مورد  ،نخوردههای دساااااتبه كتاآدر این روزها مصااااارف كنید. راساااااتیت 

 هم سری بزنید.تان عالقه
روز به اوقاتی برای ت كنید هریك از اعضااای خانواده، در طول شاابانه. دقّ 9

خلوت فردی نیاز دارند. در رنین اوقاتی اجازه دهید ساااار در كار خود داشااااته 
باشند و مزاحم نشویدت بسته به سن و سال و یا جنسیت و یا سطح تحصیلی، 

و ها متفاوت اساااااات. البته نساااااال دیجیتال، خلوت مدت نیاز به این خلوت
اند. متفاوت هاآناند یا با درسااااااتی نیاموختهتنهایی را مثل نساااااال قبل به

هرحال تا زمانی كه این اوقات تنهایی به صااااورت  یرمتعارف زیاد نشااااده، به
 اند.امری طبیعی و حتی مثبت

شیم. بدون هیچ رسانه. یك وقت0 ای و هایی هم فقط و فقط برای هم با
ا خودمان دیشب در منزل دور هم نشستیم و هیچ تلفن همراه روشنیت مثاًل م

حاف  خواندیم. برای هر یك از افراد خانه هم جداگانه تفألی زدیم و خواندیم. 
 هایشتها هم كه اهل حالیم با حاف  و دلدادگیما ایرانی
هاای مجموعاه. این روزهاا برخی مؤسااااااساااااااات توزیع اینترنتی فیلم و 1

یار خوبی ارائه ... تخفیفو (انیمیشاااااان)= ییانمایپو و  تلویزیونی های بساااااا
اسااااتفاده كنند.  هاآننشااااین، با خیال آسااااوده از های خانهاند تا خانوادهكرده

افراط  هاآنخوآ اسااات. دساااتشاااان درد نكند. فقط مراقب باشاااید در مصااارف 
عادت  هاآنخصاااوص فرزندان به ای اعضاااای خانواده بهنكنید تا یائقه رساااانه
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ها متفاوت و بازتر اسااات و اهای این قبیل رساااانهنكند. باَلخره فضاااای محتو
 قرار نیست همیشه رایگان باشند. در ضمنقدرت انتخاآ هم باَل. 

 هاآنپرساااای از آشاااانایان و احوال ،دوسااااتان ،. ارتباط تلفنی با بسااااتگان6
تماس بگیرید. حتی با برخی كه  هاآنفراموش نشااود. روزی به یك یا دو تا از 

كه : آنانتوّجهمكالمه تصاااااویری هم داشاااااته باشاااااید.  ،رتترند و بزرگنزدیك
 آشناها و اقوام كمتری دارند را بیشتر دریابید.

 ،های اجتماعی هستیمرسان. اكثر ما عضو رندین گروه یا كانال در پیام9
ای فرسااتند و اساااسااًا عالقهها به شااكل رگباری خبر منفی میولی برخی از این

كنند كه مشاااااول به دیدن خبرهای خوآ و مثبت ندارند. شاااااید هم فكر می
گاه  ندیبخشاااااایآ نالا كا ها در ها و گروه. واقعیت این اساااااات كه این نوع 
  اً خصااوصا –شااوند های اجتماعی كه فقط بر اخبار بد و منفی متمركز میشاابكه
 آشاااافتگی و اضااااطراآ بمب -كنندمی قاطی هم را دروغ و راساااات کهیوقت 
خارو شااااوید. ما باید هم  هاآندهم از عضااااویت در نهاد میپیشاااا. اندروحی

 خبرهای منفی و هم خبرهای مثبت را با هم دریافت كنیم.
ای روی یخچال یا جایی در آشااااااپزخانه بگذارید و به محض . حتمًا برگه8
اسم آن را بنویسید. این كار  ،به كاَلیی نیاز پیدا شد یا رو به اتمام بود کهآن

شود دفعات مراجعه شما به بیروِن خانه برای خرید كمتر شود. ساده باعث می
كند. خصوصًا مردان خانه را هم پیشگیری می بگومگوهااز برخی  کهآنضمن 
 رستیدتبیشتر برای خرید به بیرون بف یوربهرهولی با  ،كمتر
. هنگام اسااااااتفاده از تلویزیون یا پخش موساااااایقی یا رادیو یا... مراقب 1

سایه شیدهم صدا را كنترل كنید. حتمًا دقت كرده؛ ها با ساعات یعنی  اید كه 
ها به هم ریخته. معلوم نیساااات اوقاتی كه شااااما اكثر خانواده یداریوبخواآ
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 تع  بهبیدارید دیگران هم بیدار باشند یا 

 یمایصااااداوسااااهایی به انم برخی از ما و شااااما ممكن اساااات گلهد. می54
ای طرفه اساات یا حرفهكنید یك. مثاًل گاهی ح  میمخودمان داشااته باشاای

كند یا هرره؛ قبولت باَلخره رسانه رسمی خودمان است و حق داریم عمل نمی
شد.  ء باید خودش را مدام اصالو كند و ارتقا همآنانتظارمان هم از آن باَل با

یك نكته دیگر هم دقت كنیم. من بعید  ،فهممها را میدهد. این به  ولی 
های انگلی  و عربساااتان دانم شاااما قبول داشاااته باشاااید كه مثاًل رساااانهمی

رند ، كه هرره تاری  اآلندلساااوز ما هساااتند و خیلی خیرخواه ما باشاااند. نه 
ریت مدی» کمدساااااتفهمیم رنین نبوده. بینیم، میاخیر را می صااااادسااااااله

سااااااله ها واگذار نكنید. تجربه بیساااااتخودتان را به این« شاااااناخت و ادراك
 دانم.گوید. شما را نمیمی طورنیاای من كه رسانه
هااا و تاییرات كورااك در خااانااه فكر كنیااد. مثاًل اگر ع. بااه ایجاااد تنوّ 55
ها را، جای توانید جای ساااااافره را عوض كنید. جای تلویزیون را، جای مبلمی

و  هاعكنید. همین تاییرات و تنوّ امتحان گلدان را... . یا  ذاهای جدیدتری 
های كورك را اگر با مشاااركت اعضااای خانواده انجام دهید كه خیلی جابجایی

ع بصری محیط نزدیكمان هم عالمی ارزد. تنوّ بهتر است. به امتحانش می هم
 دارد برای خودش.

های الهی معتقدیم و به آن اطمینان داریم. ما تها و سنّ . ما به حكمت51
المعلیهمو ائمه  وساااااالموآلهعلیهاهلللیصاااااابه پیامبر   «هاآنواسااااااطه فیض بودن »و  السااااااّ

دعا و نیایشااااای كه بیشاااااتر با آن حال  ،یكر معتقدیم. به هر شااااایوه و با هر
آرامش و  ،كنید، این اعتقاد را به محضرش اعالم كنید و در خودتان اعتمادمی

را هم البته اعالم  امیا جورنیاه خاص اعتقاد را دورندان كنید. ایكار و ادعیّ 
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 شناسید؟اند. شما پناهگاه بهتری میكرده
ما نساال جدیدتر، عالوه بر آن، خروار ترها، آلبوم عك  داشااتند. . قدیمی59

هاساااات ها و سااااالتمان داریم كه مدّ های دیجیتال از گذشااااتهخروار عك 
سربازیسرا شان نرفته د یا های تولّ مان. از جشنایم. از دوران دانشجویی یا 
 خصااااااوصاااااااً ، هرازرندگاهكنم . پیشاااااانهاد میمانیساااااافرهافضااااااای كاری یا 

 هوایتان و رت ح  نوستالژیك در تاییر حالرا ببینیم. قد هاآنجمعی دسته
 نگیریدت کمدسترا 

های مالی و اقتصادی ها، آسیبدر این تعطیلی شیوبکم. تعدادی از ما 50
هایی كه ها یا فروشاااگاهخرد یا رساااتوران یوکارهاکسااابایم. خصاااوصاااًا دیده
ا هم ید. شااامیگویم در خانه ریزی نگو خرید عید مردم بودند و... . نمی منتظر

ید  گاهحق دار ید. حتی می گه ید در این درد دل كن خانواده بخواه ید از  توان
 این مشاااكالت ازحدشیبولی تكرار  ،شااارایط قناعت و همراهی بیشاااتری بكنند

كند. شاااااید مشااااكل جدیدی هم ایجاد كند. نمی هاآن هم هیچ كمكی به حلّ 
ی توانید برامی -زیهای جایگزینی ااااااا مثاًل با استفاده از فضای مجاببینید راه
 خود فراهم كنید. وکارکسب

شما جز ضع بهتری دارید به كمك دیگران  ءاگر هم  ستید و و سته نی آن د
توان پولی را پیش پیش به برخی صاحبان آشنا و مطمئن . مثاًل آیا میدییایب

تان بدهید تا بعد از این روزهای خاص آن كاَل یا خدمت را همحلّ  وکارکسااااااب
 ؟دریافت كنید

هایی كه در منزل كودك دارند فراموش های آپارتمانی برای خانواده. بازی51
های اجتماعی هست نشود. خوشبختانه ویدئوهای زیادی در اینترنت و شبكه

هزینه كننده، هم بیاآ و سااارگرمفی كرده. هم جذّ ها را معرّ كه انواع این بازی
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نشینی. جدید خصوصًا آپارتمانهای ها و خانهیا ارزان و هم مناسب با زندگی

 ریم. مراقب كودك درونتان باشیدتترها هم گاهی به بازی نیاز داما بزرگ

 یارسانهمصرف بهداشت  هی  توص. ده 2
 در اما هستند؛ یپزش   گوناگون یهارشته نیصمتخّص  ها،هیّ توص نیامنشأ 
  محسوآ« ایرسانه سواد» یحوزه علم یهاشاخه از ی  ی ما یل یتحص رشته
شاره می هاآن به مربوطه یهاکارگاه در معموَلً  که شوندمی  دوارمیکنیم. اما
 باشند. دیمف
 خم نییپا به درجه 94 را سااارمان اگر همراه، تلفن از اساااتفاده هنگام .5
 اگر و اندختهیآو  گردنمان به یلوگرمیك 58 وزنه كی كه اساات نیا مثل میكن
  ساااااتون فقرات مراقب پ . را یلوگرمیک 19 وزنه کی میکن خم درجه 64

  فادهاست موقع بخصوص ؛میر یبگ باَلتر را همراه تلفن یقدر و میباش گردنمان
 .مدتیطوَلن
 لهفاص دیبا متر دو تا مین و كی كمدست ون،یز یتلو  یتماشابه هنگام  .1
 تركیزدن .شتریب فاصله باشد تربزرگ که شینما صفحه ابعاد. میباش داشته
 .زاستبیآس رشمانمانی بران یاز ا
 لاوّ  :میكنیم یضااااادعفون را همراه تلفن کهیوقت  یراب دو نكته مهمّ . 9
لت پرواز قرار دهی ،میكن خاموش را آن کهآن حا قل در   کهآندوم  م.یا َلا

  هآ شاات پنبه از و مینپاشاا دسااتگاه به میمسااتقطور را به یمحلول ضاادعفون
 .میكن استفاده
رایانه کیفی ا یانه یاز را یطوَلن تمد مینارار  ماها از یل یخ روزها نیا .0
 و انیدانشااجو  دانشااگاه، اسااتادان مان،معلّ  یژهو ب م؛یاسااتفاده كن تا ()= لپ
کمتر از  ما یهارشم از شینما صفحه فاصله که میکن مراقبت. آموزاندانش
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  نرشاامانما دید خط از ترنییپا ای باَلتر یل یخدر ضاامن  نشااود. متریسااانت  94
 .ردینگ قرار
  ؛همراه تلفن خصااااوصو ب )=تبلت( رایانک مالشاااایانه، یرا ،رایانه کیفی .1
  رشااااامانمان به اساااااتفاده، قهیدق 94 از پ  حداكثر .کندینم یفرق  یل یخ

 ایو  میدوردست نگاه کن ییجابهقه یدق 9تا  1 ای ،میبده ورزش و استراحت
، نیتر ن، راسااتیتر افق دور ندارد، با سااِر ثابت، به رپ منزلمان یهاپنجرهاگر 
.  میكن نگاه ااا هیثان 1 طرف هر ااا میتوانیم كه یانقطهن یتر نیین و پایباَلتر 
 .شود بار ت رار سه تا دو دیبا كار نیا

م، بالفاصااااااله به صاااااافحه تلفن یشااااااو یدار میها كه از خواآ بصاااااابح. 6
مان به حالت یهام تا رشاامیكن صاابر یقدرم. ضاارر دارد. یهمراهمان نگاه نكن

 .قهیدق 51 تا 54 برگردد حدود یعاد
 طوربه یباز ساعت هر در ما رشم. یاانهیرا ای ییدئو یو  یهایبازو اما . 9
  یمنف ریتأث از نیصمتخّص  نه؟ است ادیز . دارد حركت هزار رهار حدود طمتوّس 
 1كم اسات كه دساتن یه ایّ اند. توصاخبر داده خواآ یهاهورمونبر  یآب نور

 .شود ترك یبازش از خواآ، یساعت پ
 از پ  هاصاااااابح را ییدئو یو  یهایبازها م بچهیكنیشاااااانهاد میپ. 8
 ییباَل ییهن یریدرگ هایبازن یا رراکه ؛ندهند انجام از خواآ دارشااااادنیب
 بخصااااااوص- روزاناااه یهااااتیاااّ الفعاااّ را بر  هااااآن تمركز كاااه كننااادیم جاااادیا

  انجام یآموزش امور از بعد را هایبازن نوع یزد. ایر یبه هم م -ومشقشاندرس
 .است بهتر دهند
 یمجاز یکتاب یهافیت ل و ها یتدر  .اندلیتعط مدارس و مهدها .1
 اگر هم خانه در ره؟ هابچه ی  یز یف یهاتیّ الفعّ  و ورزش ؛شاااوندیم برگزار
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  رتیجدّ  یجسم مش الت ب نند همراه تلفن و رایانک مالشیصرف  هاساعت

 زمان و میباشاااا هم هاآن ی  یز یف و یحرکت  یهایباز ف ر به لذا .شااااودیم
  مورد در میتوانیم. میکن( حذف نه و) «نیمع»را  هاآن تالیجید اسااااتفاده
 یازب اتمام زمان و بزند زنگ ساعت سر تا میکن میتنظ را همراه تلفن کودکان،
 .میکن اعالم را زمان لاوّ  از هم نوجوانان یبرا و شود معلوم
  مان،انهیرا ای همراه تلفن شینما صااااافحه نور یهوا به ما از یبرخ  .54
  تدسنیازا استفاده هنگام .کنیممی اشتباه اما؛ میشو یم اتاق نور الیخیب

  ام ان منزل در و خوابند هیبق هم اگر. باشااااد یکاف  دیبا اتاق نور ل،یوسااااا
 از ،یگوشاااا کی با میتوانیم آمده، ساااارا مان یخوابیب و سااااتین یروشاااان
 و خواننده ایآن سخنران  یصدا اگر بخصوص .میکن استفاده یصوت  یهالیفا
 .باشد آورخواآ یقیموس ای
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 های سبک زندگی استمی در بعد ستمتآموزه. 31
 11برای مواجهه با شیوع بیماری کووید 

 1امین پورنقی
 رکیده
به تهدیداتی را برای جوامع  51کووید و بیماری  کرونا شاااااایوع ویروس هررند
توان این تهدیدات را به فرصاااااات تبدیل کرد و آورده اساااااات؛ اما می وجود
اساااالم را در قالب سااابک زندگی اساااالمی برای افزایش  بخشاتیحهای آموزه

سااالمت  شاادهشااناختهابعاد  در تمامها برد. این آموزه به کارسااالمت جامعه 
مان شاااااایوع  بل اجرا اسااااااات. در ز قا ماعی و معنوی(  )جساااااامی، روانی، اجت

کّ  یژهو بهای واگیر یبیمار با تو ند متعال، صاااااابر، در دوره کنونی،  خداو به  ل 
ت، تاادابیر  ایمااان، کمااک بااه محرومین و نیااازمناادان و بیماااران بااا خلوص نیااّ

زکات و خیرات مسااالمین  ،اختصااااص خم  ژهیو بمناساااب ح ومت اساااالمی 
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برای مقابله با بیماری، تاذیه مناسب، ورزش منّظم روزانه، پرهیز از سودجویی 

فردی، پرهیز از گساااااترش شاااااایعات و اخبار منفی که روحیه  یطلبمنفعتو 
من ر در تعامل افرادی که به از و نهی معروفامربهکند، دیگران را تضااااعیف می

خداوند، توساال به  زنند، مطالعه، عبادت و بندگیبدتر شاادن اوضاااع دامن می
به ادعیه سفارش شده از ایشان در هنگام بالیا و  توّجهو  الّسالمهمیعلمعصومین 

 توان ابعاد مختلف سالمت را بهبود بخشید.می، هافتنه

 مقدمه. 1
ید شاااااایوع بیماری  نا) 51کوو جامعه ( رالشکرو های جدیدی را پیش روی 

به طوَلنی  توّجهجهانی و کشااااور عزیزمان ایران اسااااالمی قرار داده اساااات. با 
ها، تاییر در ساااااابک زندگی واگیر این بیماری، ی ی از این رالش بودن دوره

های مردمی برای مقابله با گسااترش این ترین پویشافراد اساات. ی ی از مهم
اسااافند  10اسااات. طبق رصااادها تا تاری  « مانیمه میدر خان»بیماری پویش 

نا کرو » ترین کلماتی که در فضای مجازی استفاده شده است، بیش5918سال 
اساااات. « مانیمدر خانه می»و « ی خانگیقرنطینه» ،«دهیمرا شاااا ساااات می

هااای دعوت دولاات از مردم و مردم از ی اادیگر برای ماااناادن در خااانااه، رااالش
گی به همراه دارد. حضااور حداقلی در اجتماع، ارتباطات جدیدی را در ساابک زند

ارحام، حضاااور حداقلی در مسااااجد، تعطیلی  اجتماعی محدود، کم شااادن صاااله
 ازجملهکه، رّ های مذهبی و بقاع متبجمعه، تعطیلی اماکن ورزشی، هیئت نماز

ها، تهدیداتی پیش روی سااااااالمت این رالش به علتهاساااااات. این رالش
اسالمی قرار گرفته است و سبک  جتماعی و معنوی( جامعه)جسمی، روانی، ا

های دین مبین هایی مواجه شااده اساات. قطعًا آموزهزندگی اسااالمی با رالش
اسااااااالم برای مواجهه با این تهدیدات مؤثر و مفید اساااااات. در این مقاله با 
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های دین مبین اساااااالم، راه ارهای برخاساااااته از سااااابک زندگی واکاوی آموزه
های واگیر ای بهبود ابعاد مختلف سااالمت در شاارایط وقوع بیماریاسااالمی بر 

 عنوان شده است.

 سبک زندگی استمی. 2
 یاسالم فرهنگ ازر متأثّ  که ایانسانی رفتارهای یعنی اسالمی؛ زندگی سبک

 کار رگونگی و منش و روش معنی به (. سبک1362مروتی و دارابی، هستند )
  خانوادگی شخصی، ره فرد، ره هر زندگی در یعنی اسالمی زندگی سبک. است
 مهمی نقش اساااالمی هایمالک و هاقالب و الگوها و اجتماعی، قواعد ره و

 ارک به است خواسته و گفته اسالم آنچهبر اساس  را هاروش کند؛ یعنی ایفا
 زندگی مذهبی، سبک م تب هر. (1363ی،دیص ، وتابان ی،ریخ ، وکارین) ردیگ

 در سااالم زندگی و مطلوآ جامعه اساات مّدعی و کندمی عرضااه بشاارّیت برای
 از ی ی اساااالم. کنندمی عرضاااه آنان که اسااات زندگی روش از پیروی نتیجه
 و ،طالب ی،حاج  ،نژادرجباسااات ) انساااان زندگی سااابک یساااازنده هایبنیان
 .(1361 ،نژادرجب
 مودن و کریم قرآن در آن نظری مبانی که اسالمی زندگی سبک گریدانیببه
المعلیهم تیباهل و هیعلاهللصاااالواتاعظم  پیامبر مقّدس وجود در آن، تنها عملی  السااااّ
ی، اعتقاد مسائل صرفًا به خود گسترده و وسیع معنای در است یافته تبلور
 ادابع سایر در را آدمی اندیشه و رفتار شود؛ بل هنمی محدود اخالقی یا معنوی

 در و گیردمی در بر هیجانی و اجتماعی، عاطفیفرهنگی، ساایاساای، اعتقادی، 
 .(1363قانع، ، فاضلدهد )می پوشش را انسان شخصیت کلمه یک

های سبک زندگی اسالمی به مؤلفهدارد که ( بیان می1364محمد کاویانی )
بساازایی در شااود که هر کدام سااهم ابعاد مختلفی از وظایف زندگی اطالق می



۳۳۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
آن سبک زندگی ناقم شود آن سبک زندگی دارند. نبودن هر کدام موجب می

های ساااابک زندگی اسااااالمی شااااامل: اجتماعی، اخالق، خانواده، باشااااد. مؤلفه
سااااااالماات، باااورهااا و عقااایااد، عبااادی، تفّ ر و علم، دفاااعی امنیتی، مااالی و 

وری سااالمت به ام مؤلفهبا این تعریف . (1364، یانیکاو اساات )شااناساای زمان
کنند و تاذیه، در ساااالمت جسااامانی و روانی فرد ایفای نقش می نظر دارد که

های زندگی، سااااایاحت و زیارت، ت بدنی، تفریح، بازی، لذتالیّ بهداشااااات، فعّ 
شود میشامل  ، ظاهر زشت یا زیبای فرد و... رادیدوبازدیدخواآ و استراحت، 

 .(5914، یانیکاو )
تحقیقات متعددی در مورد ارتباط سااابک زندگی اساااالمی و ابعاد ساااالمت 

شده است که در این مقاله به تف یک ابعاد سالمت    ارقر  یبررس موردانجام 
 .اندگرفته

 ستمت. 3
های ای داشته و از د د همت در زندگی انسان همواره جایگاه ویژهالس مسئله

 مت و نقش آن در کارکردالبا کشف ابعاد جدید س ژهیو باصلی بشر بوده است. 
 ت بیشتری برخوردار شده است.صحیح انسان در جامعه از حساسیّ 

صااااااحب کتاآ التحقیق فی کلمات القرآن ال ریم پ  از بررسااااای نظرات 
شااااااناسااااااان بزرگی هم رون خلیل بن احمد، زهری، ابن فارس، ابن درید، واژه

گوید: رنین میدر تعریف واژه سالمت  ،فیومی، زمخشری، ابن منظور و را ب
ه آن ریزی اسااات که در مقابل خصاااومت قرار گرفته و معنای اصااالی این مادّ »

که  یاگونهبهمبنای موافقت و هماهنگی شااااادید میان ظاهر و باطن اسااااات، 
مخالفتی در بین نباشد و از لوازم این معنا گردن نهادن، تسلیم شدن، صلح و 

م اخذ شااود، مفهوم آن حصااول وفاق، االز  صااورتبهساات. اگر این کلمه ا رضااا
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مت اساات، ره نساابت به خود الهماهنگی و رفع خصااومت در خود موضااوع ساا
در خصاااااوص خودش  کهیهنگامو  حظه شاااااود و ره به  یر آنالآن پدیده م

حظه شود به معنای اعتدال و نظم و محفوظ بودن از نقم و عیب و درد و الم
بین اجزا و اعضای آن و حاصل  مخالفتآفت است و به جهت نبودن تضاد و 

مت و البودن توافق و هماهنگی کامل و نظم و اعتدال در آن به معنای ساااااا
 یبنابراین، صحت ی ی از مصادیق اصل ؛ صحت در خود پدیده و اجزای آن است

بر اساااااس آنچه از بررساااای واژه . (5059، یزیتبر ی)مصااااطفو« سااااتااین واژه 
موافقت بین اجزاء : از اندعبارتمت الهای ساآید نشاانهمت به دسات میالسا

س ضوع  ضاد بین اجزاء، هدف محوری عمل رد المو مت، رفع خصومت و عدم ت
عاملی که ت، عاری از عیب بودن؛ لذا، هر اجزاء، اعتدال، نظم، تسااااالیم، صاااااحّ 

آن  مت شاامرده شااده و ضاادّ الها را داشااته باشااد عامل سااتمالی ی از این ع
، یمعتمدو ، یل ی، اسااااااماعیروزیفبود )خواهد المت عامل بیماری و نبود ساااااا

5911). 
ت اساات، منشااأ سااالمت المخداوند خود عین ساادر ساابک زندگی اسااالمی، 
 «سالم»را با نام  گردد. قرآن کریم، خداوند متعالاست و سالمت به او باز می

 ایعنی مبرّ  ؛است «سالمت»خداوند نه تنها  ،ر اساس این آیه. بخوانده است
زیرا هر آنچه ؛ نیز اساات «بخشسااالمت»از هرگونه نقم و عیبی اساات، بل ه 

فرماید: م خداساات که میالشااود، خیر و سااالمت اساات. در کاز خدا ناشاای می
به دساااااات توساااااات » هر خیری و تو بر هر ریز و تو فرمانروای مطلقی... و 

رساااااد از ها به تو میهر ره از خوبی»و نیز، ( 16، عمرانآلساااااوره ) «توانایی
)سااوره نساااء، « سااترسااد از خود تواز بدی به تو می آنچهجانب خداساات و 

به خواندن این دعا  -م الالسااّ علیهم -بر اساااس همین معانی، معصااومان  (.91
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خود سالمتی و سالمت از توست و سالمت برای پروردگارا تو : »انده کردهتوصیّ 

در  آنچه .ه.ق( 5055، ی)م. د. مجلس« گرددمیتو باز  یسوبهتوست و سالمت 
گردد این اساااااات که سااااااالمت در همه ابعاد آن به خدا می این دعا مطرو
کانون هستی است. در این دعا  -مالاز منظر اس -زیرا، توحید ؛کندبازگشت می
زیرا خداوند  ؛«خدایا تو خود سااااالمت هسااااتی: »فرمایدم میالالسااااّ امام علیه

نهایت در یات او به نحو بی کهنیا َلکمال مطلق است و هیچ کمالی نیست، ا
 کهرنانتوان به او نساااابت داد، موجود اساااات و هیچ عیب و نقصاااای را نمی

ا عیب و نقم ب رراکه« ستاییمما تو را به پاکی می»عرض کردند:  اهلل ةمالئ 
فی وجوآ وجود در تعارض اسااااات. بنابراین، آنچه در فلسااااافه و عرفان در معرّ 

شااود، همان معنای سااالمت و عاری بودن از تعالی مطرو میییات حضاارت بار
سااااالمت از »فرماید: سااااپ  می(. 5911ی، روزیفاساااات )هر عیب و نقصاااای 

ی از هر عیب و هساتی و خلقت او عار رون خداوند خالق و آفریننده «توسات
در مخلوقات نی وترین  یصورتگرنقصی است و آفرینش نظام احسن است و 

نامیده « برترین آفرینندگان»که خدا خود را  گونههمان؛ هاساااتیصاااورتگردر 
رسد از جانب خداست ها به تو میهرره از خوبی»قرآن کریم آمده: است. در 

ساء: « )رسد از خود توستو آنچه از بدی به تو می  همچنین امام علی( و 51ن
، ی)م. د. مجلساا« نسااازیعدل این اساات که خدا را متهم »فرماید: می مالالسااّ علیه
یمات و الاز این روایت و آیات مرتبط، خطای دیدگاه کسااانی که نام. ه.ق( 5055

شاود. منشاأ هر ساالمت یات دهند، معلوم میها را به خدا نسابت میبدبختی
 کند.او رجوع می یسوبهست و سالمت س خدای تعالی امقدّ 

سالمت از دیدگاه قرآن، حقیقتی یومراتب است. سالمت در قرآن و حدیث 
دارای مراتب اسااات. این مراتب، با ابعاد ساااالمت انساااان مرتبط اسااات که از 
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کند. شی  طوسی در امالی سالمت جسمانی به سالمت معنوی سوق پیدا می
المعلیااه علیامااام از  هااا، ی ی از گرفتاااری»فرماااینااد: کنااد کااه مینقاال می السااااااّ
تر از آن بیماری دل و تر از آن ناتندرسااتی و سااختدسااتی اساات، سااختتنگ

آن تندرسااااااتی و بهتر از آن تقوای  زها توانمندی مالی و برتر ای ی از نعمت
 .(5050، ی)طوس« هاستدل

 در آنچهت سالمت قلب نسبت به سالمت جسم این است که دلیل اهمیّ 
ندگی جاوید انسااان دارای اثری ماندگار اساات، سااالمت قلب و روو اساات؛ اما ز 

ت اسااات که جسااام با روو همراه اسااات و ساااالمت جسااام، زمانی دارای اهمیّ 
است که سالمت جسم در سالمت روو دارد. لذا، پ  از مفارقت روو  تأثیری

دهد و از این جهت، ت خود را از دساات میاز جساام، سااالمت جساام موضااوعیّ 
آثار ابعاد مختلف ساااالمت، در ساااالمت روو منع   و همراه آن وارد عرصاااه 

 (.5911ی، روزیف) دشوحیات پ  از مرگ می
به  توّجهدارد و با  تأثیرمت جساامی و روانی انسااان الباورهای دینی در ساا

های درونی و فرآیندها ایمان و اعتقاد بر سااااااالمت و بیماری، واکنش تأثیر
ند فرد را در مقمی باره ابل بیماریتوا ها توانمند سااااااازد. کلیه مواردی که در

ادر ص هیعلاهللصلواتپاکیزگی و حف  سالمتی از سوی خداوند و رفتار حضرت محمد 
 ,Levin, 1996; Muftić) ثری دارندؤها نقش مشده است، در پیشگیری از بیماری

و معصاااومین  هیعلاهللصااالواتم خداوند و رفتار پیامبر الم بر اسااااس کالاسااا. (1997
المعلیهم به ارزش وجودی انسااان  توّجهت با الگوهای واقعی انسااانیّ  به مثابه، السااّ

و ضاارورت حیات و سااالمت و کرامت او، رهنمودهایی برای زندگی و کار سااالم 
ه کرد تأکیدزندگی و دوری از گناه  شاایوه الوارائه نموده و بر پیشااگیری و اصاا
بتواند مساایر ت املی خود را بهتر بپیماید.  هاآناساات تا فرد با به کار بسااتن 
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 & Yousefiاساااااات )آن در نظر گرفته  پشااااااتوانه به مثابهپاداش و جزا را نیز 

Shirani, 2007; YousefiRizi & Shirani, 2006) . معجزه جاوید  به مثابهقرآن کریم
عد علمی بودن را نیز دربر  اسااتدارد؛ ی ی از مصااادیق مهم تعالیم دینی  که ب 

های صاااحیح، قطعی و یک مجموعه راه ارها و درمان ینوع بههایش که آموزه
سااالمت جساامی، روانی و اجتماعی اساات که افراد با عمل به  یقینی در حیطه

 & Yousefiمانند )میهای جسااااامی و روحی، مصاااااون آن، از هر نوع آسااااایب

Shirani, 2007) . مربوط به  مراتب به ینوع بهسااااااوره  69در قرآن کریم نیز در
 ،یی، رضای، اندپوردالهیاست )سالمت جسمی و روانی و اجتماعی اشاره شده 

 .(1451، یاریبخت و، یبرهان
عاصاااااار نیز در متون و پژوهش یای م ّجههای دن بهویژه تو به جن های ای 

حالتی که »متی را السازمان جهانی بهداشت، سمختلف سالمت شده است. 
ای سالم است و در او نشانه الً جسمی و اجتماعی کام در آن فرد از نظر روانی،

 ,Organizationتعریف کرده اسااات )، «شاااوداز بیماری و رنجوری مشااااهده نمی

مت جسمی، السشامل: مت انسان الابعاد س( 5111) 1از دیدگاه فیشر. (2001

 .(Fisher, 1998است )روانی، اجتماعی و هیجانی 

تحقیقات متعددی در مورد تعریف ساااااالمت و ابعاد مختلف آن از دیدگاه 
ترین تحقیقات در این زمینه اسااالم انجام شااده اساات که جدیدترین و مرتبط

بیان شااده اساات. نتایج بررساای این تحقیقات، مؤید این مطلب  0در جدول 
نی است که سالمت از دیدگاه قرآن به معنای دور بودن از آفات ظاهری و باط

ابعاد ساااااالمت )جسااااامی، روانی، معنوی و  اسااااات. این تعریف شاااااامل همه

                                                                                                                   
1. Fisher 
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مورد بررسااای قرار گرفته اسااات. از دیدگاه اساااالم، برای  تاکنوناجتماعی( که 
وری صااااحیح از همه اسااااتعدادهای فردی، اجتماعی، الهی و طبیعی برای بهره

ضااروری جساامانی و روانی، معنوی و اجتماعی  ازنظررشااد و تعالی، سااالم بودن 
یداله پور و هم اران، ؛ 5911فیروزی و هم اران، ؛ 5918آیتی و هم اران، است )
5910.) 

 : مرور ت قیقات در مورد مفهوم ستمت از دیدگاه قرآن و احادیث4جدول 
 نتیجه کلی عنوان ت قیق نویسندگان

 
 
 
 

اسماعیلی و 
همکاران 

(1312) 

 
 
 

شناسی مفهوم
از ساااااااالمااات 

قرآن و  دگاهید
 حدیث

 آفات از بودن دور معنای به قرآن منظر از سااااااالمت
  الهی، وحی محتوای به عمل با که است باطنی و ظاهری
 تیدرنها و گرددمی رهنمون سااالمت هایراه به انسااان
 آفت هر دورازبه که حقیقی را دارالّسالم به وصول ام ان

 در. داشاااات اساااات، خواهد نیسااااتی و نقم و عیب و
 حدیث، ابعاد و قرآن دیدگاه از ساااالمت معناشاااناسااای

 گرید ی با تنگاتنگ و نزدیک ارتباط در سالمت گوناگون
 از بعضااای که اسااات مراتبی دارای البته و داشاااته قرار

 .گرددمی محسوآ باَلتر مراتب مقدمه آن مراتب
 
 

پ    ور و ی    دال    ه
ه      م      ک      اران 

(1396) 

 
 

قرآن  یهاااهیااآ
 نهیدر زم میکر 

 یسه بعد اصل 
اا  ی ساااااااااالماااتا

، یجساااااااااماااا)
و  یروانااااااااا
 ی(اجتماع 

  خوردن مانند جسااامی بعد در مهّمی بهداشاااتی مباحث
 دام، انگور، انار، زیتون، خرما( و گوشاااات) حالل  ذاهای
 نیز و خوک گوشت و شراآ، مردار، خون مصرف از پرهیز
زن،  با مرد شرعی ن او قالب در جنسی بهداشت رعایت
ش یبایی صبر قبیل از روانی بعد در  بر لامور، توکّ  در و 

 باور و اندوه و  م از قلبی، دوری اطمینان و خدا، آرامش
 در تیدرنها و بود سختی، راحتی خواهد هر از بعد این ه
انفااق،  و صااااااادقاه ،زکاات دادن ماانناد اجتمااعی بعاد
 از اساااراف، پرهیز و ولخرجی قمار و از نوازی، دورییتیم
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  در دیگران تمساااخر عدم نیز و ورزیفروشااای، عدالتکم
 است. شده بیان مردم کردن عمل برای مذکور آیات

 
 
 

آی       ت       ی و 
ه      م      ک      اران 

(1398) 

 
 

سبک زندگی 
در حوزه 
سالمت از 
منظر قرآن 
 کریم

بهداشت » به ژهیو  توّجهو  «یو اجتماع  یبهداشت فرد»
 هیتاذ ویی َلزم در مصااارف مواد  ذا تیو عنا «یجنسااا

 و انیها و گوشاااات رهارپاوهیسااااالم شااااامل مصاااارف م
امل دسااااااتورات قرآن و بهداشاااااات ک تیبا رعا پرندگان
و کودک  نیبه جن توّجهو  تیآن با رعا طهارت لباس و
اذ حاو ریشاااااا با هیو ت گان ارزشدیکل یمادر  ها و واژ
 سالمت است یزندگ  یرفتن به سو در قرآن حاتیترج

مروری حاضااااار تحقیقات مرتبط با  ها، در مقالهبه نتایج بررسااااای توّجهبا  
ابعاد رهارگانه ساااالمت مورد بررسااای قرار گرفته اسااات. همچنین ارتباط این 

های شاااارع مقّدس از آموزه تیدرنهاتحقیقات با سااابک زندگی بیان شاااده و 
ساااالمت اساااتفاده شاااده اسااات تا راه ارهایی جهت افزایش  اساااالم در حوزه

 های واگیر، ارائه شود.سالمت در ابعاد مختلف هنگام شیوع بیماری

 یستمت جسم. 3-1
به  توّجهاسااالم برای داشااتن سااالمت جساامی،  تأکید دهای مور ی ی از جنبه

های قرآن کریم در مورد سالمت جسمی آموزهفّعالّیت جسمانی است. بیشتر 
در این آیات هم بحث تاذیه  ای اسااات.مربوط به مباحث بهداشاااتی و تاذیه

شت مواد  ذایی یعنی ره نوع  ذاهایی  ؛سالم مطرو است و هم بحث بهدا
این  ذاها  کهاینرا بخوریم که برای ساااالمتی جسااام ما مفید هساااتند و هم 

پاکیزه و عاری از آلود ید  نبا باشاااااا لهی) دگی  های پیامبر آموزه. (5910، پوردا
 ترینم در رعایت بهداشت فردی از سادهالالگوی عینی اس عنوانبه علیهاهللصلوات

ت مو نظاف، کار مانند شستشوی دست تا استحمام بدن، آراستگی و پاکیزگی
ت جسمانی، خودداری از مصرف مواد الیّ و ناخن، لباس و پوشش مناسب، فعّ 
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مت و بهداشاااات التواند در حف  و ارتقاء ساااامی، آور و رفتارهای خطرناکزیان
 .(1449، یرانیش و یوسفی) دبرداری قرار گیر مورد بهره

ای بر ویژه تأکیدای، در اسااااااالم های بهداشااااااتی و تاذیهعالوه بر بحث
افزایش قوای جسمانی در راستای خدمت در راه خدا عنوان شده است. پیامبر 

المعلیهم، ائمه علیهاهللصاااااالواتگرامی اسااااااالم  ن و علما و فقها در طول تاری  تمدّ  السااااااّ
به انواع ورزش ندپرداختهها میاسااااااالمی،  قدمیدیتوح) ا یامبر . (5998، ا پ

 کردند و عالوه بر تعیین جایزه،شااارکت می یدواناساااب در مساااابقه علیهاهللصااالوات
  ،یصااااابورگرفتند )می به عهدهگاه مخارو جوایز برندگان مساااااابقه را نیز خود 

شان در مورد ورزش(5919 شنا . ای شتههاسفارشهای تیراندازی و  اند و یی دا
پدرش این اساات که به او نوشااتن، شاانا  حق فرزند )پساار( بر عهده»فرمودند: 

کردن و تیراندازی را آموزش دهد و روزی او را تنها از راه حالل و پاکیزه تهیه 
بهترین ساااااارگرمی برای مرد ». در جایی دیگر فرمودند: (5961، ی)مظلوم«نماید
. امام علی (5991، نژادکی)ن« ، ریسندگی استمانیا با، شنا و برای زن مانیباا
المعلیه ، خداوندا، خداوندا»اند که نیز در فرازی از دعای کمیل بیان داشااااااته السااااااّ

در ا لب  «.خدمت به خودت قوی گردان درراهخداوندا، اعضاااااء و جوارو من را 
یژه در دوران شاااااا وفایی آن نیز، فّعالّیت بدنی ی ی از و اعصااااااار اسااااااالمی؛ ب

ه رفتانسانی و فرهنگی در میان مسلمانان به شمار می های برجستهشاخصه
ی نظام اجتماعی را دربر داشته است. زیرا فّعالّیت بدنی هامؤلفهاست و تمام 

ای شناخته، رایج و پذیرفته شده بوده است. در میان  الب مسلمانان، پدیده
الشاااااأن، اهمّیت زیادی برای حف  و ارتقای دین مبین اساااااالم و پیامبر عظیم

 .(5981، یحجت است )ها قائل سالمت انسان
اکتشااااااافات، فّعالّیت بدنی به حداقل  در عصاااااار کنونی که با اختراعات و
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یده اساااااات، ی ی از بهترین روش بدنی منّظم و رساااااا ّیت  ها برای حف  فّعال

مندی از مزایای آن پرداختن به ورزش اساااات. از طرفی سااااالمتی، میوه و بهره
ثمره ورزش اسااات. تحقیقات متعدد نشاااان داده اسااات که ورزش و فّعالّیت 

 سالمت جسمی دارد. بدنی منّظم نقش مؤثری در ارتقای
جدیدترین تحقیقات مرتبط در مورد اهمّیت ساااااالمت جسااااامی از دیدگاه 

شده است. بررسی نتایج این  ارائه 1اسالم و سبک زندگی اسالمی در جدول 
تحقیقات مؤید این مطلب اساااااات که در ساااااابک زندگی اسااااااالمی، منظور از 

رزشی منّظم سالمت جسمی، عبارت است از تاذیه سالم، فّعالّیت جسمی و و 
 مثابه به آدمی اسااالم، بدن شااریعت درو رعایت بهداشاات فردی و اجتماعی. 

بنابراین سااالمت جساامی در ارتباط با سااایر ؛ اساات ارزشاامند روو تكامل ابزار
 ؛1363، زادهلیاسااااااماع ودلگشاااااااخادر بود )ابعاد سااااااالمت ارزشاااااامند خواهد 

، پور، ی، سااااااراج یمحمود ؛2443، وشیپر  و، زادهی، شاااااا رر ری، جهانگانیمیکر 
 .(2415، یشمس وتوان، 

ت ستمت جسمی در سبک زندگی 5جدول  : مرور ت قیقات در مورد اهمی 
 استمی

 نتیجه کلی  عنوان ت قیق نویسندگان
 
 

م مودی و 
 (1315همکاران )

 
 

ندگی  بک ز ساااااا
اسااالمی در بعد 

 تاذیه

 بهبود نهیاسالم در زم نیآنچه از دستورات و نظرات د
 ،هداشت یعمل  شده، کاربرد هئارا یاسالم هیسبک تاذ

و  یاهیبه دسااااااتورات تاذ یبندیکه اگر پا یاگونهبه
امروز  دیشااااا ،وجود داشاااات یاسااااالم یزندگ  ساااابک
 ی،قلب، ی)راق  هیبا تاذ مرتبطی هایماریاز ب یاریبسااا
 .( وجود نداشتو ... ابتیفشارخون، د، یعروق 

ّق جهت تف ّ  یعامل ش، یآزما یبرا ی ذا ابزار   ل، ر، تع
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قدیمی و 
 (2113)همکاران 

در  هینقش تاذ
 ارتاااقااااء باااعاااد

و  یتاااا یااااتاااارباااا
انساااااان  یمعنو

از ماانااظاار قاارآن 
 میکر 

شّ ر، تعبّ  شفا، نهیزم، یتقو د وت سوگند و عامل  ساز 
 ریساااز تسااخنهیب، زمیّ عامل کرامت انسااان در رزق ط

 اعمال عامل انجامها، یاز روز یورجهت بهره اهایدر 
و ناصاااالح، عامل ساااقوط و هبوط، عامل صااادور  صاااالح

 نیبنابرا؛ اساااات یاخرو شااااقاوت و عامل یاح ام اله
 یامدهایپ یدارا، یجساااامان آثار رازی به هی ذا و تاذ

 یآدم رفتار و تیدر حوزه اخالق و ترب یو معنو یباطن
 است. زین

 
 
 
 

 (2111بهرامی )

 
 
 

اذیه و بهبود  ت
 عمل رد ماز

شتن معنای به سالم تاذیه   سالم  ذای یک دوره دا
 و کااافی هااایویتااامین کااه  ااذایی یعنی کاااماال؛ و

 امالو همچنین و باشااد داشااته را هاوهیو م هاساابزی
مثل گوشاات، شاایر،   ذایی مواد طریق از را ازیموردن
 یناینچن کند. دریافت کافیصورت به حبوبات و  الت
 ایمنی سااایساااتم قدرت افزایش  ذایی موجب دوره
 به را طراوت پوست و شادابی و شودمی انسان بدن
 داشت. خواهد همراه

 
 
 
 
 
 

 (1386کریمیان )

بررساااااای نقش 
ت باادنی  الیااّ فعااّ
در سااااااااالمااات 
جسمانی، روانی 
و اجاااتااامااااعااای 
خااااااناااااواده از 
 دیدگاه اسالم

نی   منظوربهاز فّعالّیت بدنی و اوقات فرا ت بیشتر 
کردن ساعات فرا ت و ایجاد لحظات شاد و احساس 

سودگی یاد می صحیح و شود. تمرینآرامش و آ های 
بهمنّظم بدنی  نه  به مثا بخش مهّمی از وظایف روزا

هر فرد مساااالمان، در سااااالمت و بهداشاااات جامعه و 
های اجتماعی که نیازمند انجام وظایف و مساااائولیت

ار اساااااات و بدنی نیرومند و سااااااالم اساااااات، تأثیرگذ
ترند که از فّعالّیت بدنی بهتری برخوردار کسانی موفق

 هستند.
 
 

 
 

 وهمی الهی نعمت یك به مثابه سااالمتی و تندرسااتی
 علی حضااارت که دارد اهمّیتقدر آن و اسااات ورزش
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دلگش       ا خ  ادر و 
زاده اس      م  اعی  ل

(1318) 

 
 

مبانی اسااااالمی 
به ورزش  توّجه

بااارای باااهاااباااود 
 سبک زندگی

 و «است نعمت باَلترین سالمتی»فرماید: می الّسالمعلیه
 گواراترین تنااادرسااااااتى» اناااد:فرموده دیگر جاااای در

 خستگى و کردن برطرف اسالم، براى«. است هانعمت
 را ساااالم و صاااحیح هاىشاااادابی، راه و نشااااط ایجاد
، ورزش، روسااااافریسااااا به را کند؛ انساااااانمی معّرفی

 ارتباط همه از ترمهم علمى و ، گفتگوهاىدیدوبازدید
گار با ید ها که او یاد و هسااااااتى آفر بخش آرام تن
اسااالم،  شااریعت اساات. در کرده هاساات، ساافارشدل
 .اساات ارزشاامند روو تكامل ابزار مثابه به آدمی بدن
 انسان وجود ابعاد تمام که را دارد تظرفیّ  این ورزش

 به اسالم کند. در شدن، یاری الهی خلیفه مسیر در را
 آن، اهمّیت اهداف و شاااكل به توّجه با بدنیتربیت
ست شده داده سالم منطق. ا  در ورزش خصوص در ا
سیاست تضاد ستعماری هایبا  سالم. ازنظر است ا   ا
 هب نزدیكی برای ایوساایله نیساات، بلكه هدف ورزش
 است. خدا

 ستمت روانی. 3-2
 انسانی که با رعایتاز دیدگاه قرآن کریم صعود به قّله رفیع عبودّیت و کمال  

گردد،  ایت سااااالمت و کمال جمیع مراتب نظری، معرفتی و عملی حاصاااال می
روان آدمی از دیدگاه قرآن اساات. بر این اساااس، سااالمت روان در قرآن طیف 

و نه یک  گیرد که در آن ساااالمت روان یک روند اساااتای را دربر میگساااترده
های . نظرات و دیدگاهثابت؛ همچنین یک مسااایر اسااات، نه یک مقصاااد نقطه

 اساات و از سااالمت روان در محدوده محورانسااانشااناساای عمومًا مختلف روان
در قرآن، سااالمت روان بر  در حالی کهزندگی دنیا سااخن به میان آورده اساات؛ 

مبنای خدامحوری و توحید اسااااات و با راه ارهای ایجاد ساااااالمت روان در دو 
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گی او را در دنیا و آخرت تأمین اندیشااااااه و رفتار آدمی، سااااااعادت زند حوزه
هاااای سااااااالمااات روان در افقی بااااَلتر از کناااد. همچنین در قرآن ویژگیمی

شناسی، ابعاد اعتقادی و رفتاری گرایی موجود در علم روانگرایی و کمالانسان
داری، عفو، ا ماض و حسن مانند ایمان، توّکل، تقوا، صبر، وفای به عهد، امانت

 .(5981قعود، قوه وپررم است )مطرو شده خلق 

است که آیه  10استخراو شده از قرآن کریم،  اتمت روانی از آیالسهم س
ی در بعد روانی از قبیل صبر توان دریافت که مباحث بهداشتی مهمّ در کل می

بایی در امور، توکّ  نان قلبی، دوری از  م و و شاااااا ی خدا، آرامش و اطمی ل بر 
در قرآن بیان شده  ،هر سختی، راحتی خواهد بودکه بعد از اینبه اندوه و باور 

ّسالمعلیهمدر روایات نیز ائمه  .(5910، پوردالهیاست ) تأکید فراوانی بر سالمت  ال
ّس علیه امام باقردل دارند.  َعفی می مالال ه بدان ک»فرمایند: در وصیتشان به جابر ج 

مت المتی رون سااالمت اساات و نه هیچ سااالنه هیچ دانشاای رون دانش ساا
 .ه.ق( 5040، ی)حران«دل

سالم مبنای بر حكومتی نظام كه ایران در ست، نیل شده گذاریپایه ا  هب ا
 بوده، از تااأكیااد مورد اسااااااالمی گوناااگون احكااام در كااه روانی سااااااالماات

 و اساااالمی جامعه آوردن وجود به. اسااات برخوردار زیادی هایحسااااساااّیت
 زمانهم و دنیا به عشااق از تركیبی اسااالم، كهموردنظر  زندگی به دسااتیابی
شد برخوردار اولوّیت از باید است، پارسایی  هب دستیابی كه است روشن. با
دارد  آن ساااااززمینه عوامل جانبههمه شااااناخت به آرمانی، نیاز جامعه رنین

  روانی سالمت جهانی بهداشت سازمان تعریف به . بنا(2446، یپناه  و هیمرز )
 و تاییر جهت در دیگران با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت»: از است عبارت
 گونه به شااخصاای تمایالت و تضااادها حل و اجتماعی و فردی محیط اصااالو
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 .(1333،فریالنی)م« مناسب و منطقی، عادَلنه

جدیدترین تحقیقات مرتبط در مورد اهمّیت سالمت روانی در سبک زندگی 
دهد عنوان شااده اساات. بررساای این تحقیقات نشااان می 6اسااالمی در جدول 

های اسااالم با مفاهیمی همچون رشااد، قلب که ساابک زندگی اسااالمی و آموزه
های اخالقی )ایمان، توّکل، اطمینان و ساااالیم، نف  مطمئنه در دو بعد ویژگی

نگری، امیاادواری بااه رحماات الهی، رضاااااااا و تساااااالیم(، آرامش خاااطر، مثباات
های رفتاری اجتماعی فردی )تقوا، صبر، یکر، ش ر( و ویژگیهای رفتاری ویژگی

داری، احساااان به خانواده، دوساااتی و محبت به دیگران، )وفای به عهد، امانت
ر در براب یسااپر مثابه بهرفتاری با دیگران( عفو و ا ماض، حساان خلق و خوش

و  کندیفرد روشااااان م یهدف را براه، افراد قرار گرفت یهایمشااااا الت و ناراحت 
 ،یصاادرآبادیل یاساامعشااود )یکننده مدیو تهد دردناک طیدر شاارا یتساالّ  هیما

پور، حساااااان؛ 1336قعود، قوه وپررم  ؛1365، زادهینق و، خواهعی، رفیجاااداد
 ؛1363، یحجاز و، یکاظم، شااعاعیقربان ؛1361، یجعفر و، یخاننراقي، قرهساايف
 .(1364، یارفعیقیصد ی وآبادنجفینورمحمد

 : مرور ت قیقات در مورد ستمت روان در سبک زندگی استمی6جدول 

 نتیجه کلی  عنوان ت قیق  نویسندگان
 

پ  ور و حس       ن
ه     م     ک     اران 

(1311) 

 در هینقش تاذ
  ارتااااقاااااء بااااعااااد

 یو معنو یت یترب
انسااااااان از منظر 

 .میقرآن کر 

 و مشكالت برابر در سپری مثابه معنوّیت، به و مذهب
 ملع گیرضربهصورت به و گرفته قرار افراد هایناراحتی
 ساااطح ارتقا و روانی اختالل كاهش موجب و كندمی

 شود.افراد می روانی سالمت

در قرآن اساااااااس سااااااالمت روان بر مبنای خدامحوری   
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ه قو   پررم و 
 (1381قعود )

 
سااااالمت روان از 
ماانااظاار ماا ااتاااب 
اساااااااااااااالم و 

 شناسی.روان

دهد. است و زندگی دنیا و آخرت انسان را پوشش می
سان سالم در درجاتی متفاوت، با تعابیری رون: ان های 

اند. صااالحان، شااهیدان، صاادیقان و انبیاء مطرو شااده
مصاااداق انساااان کامل، الگوی ساااالمت  به مثابهانبیاء 

اند. در قرآن اصااطالحاتی رون رشااد، روان معّرفی شااده
در مفهوم سالمت روان به  قلب سلیم و نف  مطمئنه

 کار رفته است.

 
 

ن   ورم       م   دی 
آب   ادی و نجف

صدیقی ارفعی 
(1313) 

 

 
نقش  یبررساااااا

 یساااااابااک زناادگ 
و تأثیر  یاساااالم

آن بر بهداشاااات 
 .روان انسان

اساااات که انسااااان در  یاسااااالم یساااابک زندگ  قیاز طر 
 نیرابطه وجود دارد و ا، یوجود متعال  واو  نیب ابدییم

 یاجرا لهیوسااااابه ایاز راه عقل و  ایاز راه قلب  ایرابطه 
مذهب . مذهب و شااااااودیبرقرار م یمراساااااام و اعمال 

در برابر مشاااااا الت و  یسااااااپر مثااابااه بااه تیاامعنو 
افراد قرار گرفته و موجب کاهش اختالل  یهایناراحت 
شااااود. یافراد م یسااااطح سااااالمت روان ارتقاء و یروان

 کند ویفرد روشن م یهدف را برا یاسالم یسبک زندگ 
کننده دیو تهد دردناک طیدر شاااااارا ی خاطرتساااااالّ  هیما
 شود.یم

ی ل یاس      م   اع
بادی و  ص      درآ
ه     م     ک     اران 

(1315) 

 بررسی اثربخشی
تااادبااار درآیاااات 
قرآن بر افزایش 
 سالمت روان.

یژه در محتواهااا و مفاااهیم و بااا تاادّبر در آیااات قرآن ب
آیاتی رون: ایمان، حجاآ، ازدواو و دنیاگریزی، یکر و 

هم در پیشااااااگیری و هم در درماااان توان دعاااا می
 های روانی به نتایج مطلوآ رسید.بیماری

 
 

ق    رب    ان    ی و 
ه     م     ک     اران 

(1317) 

بررساااااای رابطاااه 
ساااااابااک زناادگی 
اسااااااااالمااای باااا 
سااااااالمااات روان 
اعضاااااااااااااااااااااای 

ی عاالااماائاااتیااهاا

ساااالمت روان زنان  بین سااابک زندگی اساااالمی و نمره
 45/4در سطح  -01/4با ضریب همبستگی  یعلمئتیه

گذاری( نمره یشاااایوه لیرابطه منفی و معناداری )به دل
یل رگرساااااایون نیز نشااااااان داد  تایج تحل وجود دارد. ن

درصااااد توانایی  11رهای ساااابک زندگی اسااااالمی متایّ 
های بینی سااالمت روان را دارند و از بین شاااخمپیش
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 ستمت اجتماعی. 3-3
 سالمت با توأم اىجامعه دینی، ایجاد زندگی سبک و دین کارکردهاى از ی ی

 ودوج به باعث متعالی ارزشی به مثابه دین که است بدیهی. است اجتماعی
  افراد اجتماعی زندگی در عمل ردهایی و برخی روحیات گیرىشااااا ل و آمدن
 دین جدىّ  تبعات ترینمهم شااید. نیسات پوشایده ک هیچ بر که شاودمی
متحد،  را جامعه دین. است جامعه آن افراد اجتماعی روابط جامعه، تح یم در

، یقمرکند )می حف  را اجتماعی انسااااجام و تقوّیت را اجتماعی همبسااااتگی
 545قرآن کریم، آیه استخراو شده از  095مت اجتماعی از کل السهم س. (1364

ی در بعد اجتماعی مانند دادن زکات آیه است و در کل مباحث بهداشتی مهمّ 
فاق،  مارینوازمیتیو صاااااادقه و ان ولخرجی و اسااااااراف، پرهیز از  ،، دوری از ق

ورزی و نیز عدم تمساااخر دیگران در آیات مذکور برای عمل فروشااای، عدالتمک
 .(5910، پوردالهیکردن مردم بیان شده است )

سالمت  صر،  شمندان معا ست ازاز دیدگاه دان ارزیابی و  :اجتماعی عبارت ا
ّی  ماع و کیف خت فرد از رگونگی عمل ردش در اجت نا با افراد شاااااا ت روابطش 

 ,Keyesاسااااات ) هاهای اجتماعی که وی عضاااااوی از آندیگر، نزدی ان و گروه

 ز:اند اابعاد سالمت اجتماعی عبارت طبق این تعریف. (2006
 اجتماعی: باوری که طبق آن فرد خود را عنصااار حیاتی جامعه  مشاااارکت

 ؛داندمی
 ؛ت روابط در گروه اجتماعی که به آن تعلق داردنسجام اجتماعی: کیفیّ ا 

هااای دانشااااااگاااه
 شهر تهران.

ادی ساااابک زندگی اسااااالمی، دو شاااااخم اخالقی و عب
 .بیشترین تأثیر را بر سالمت روان داشتند
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 ؛پذیرش اجتماعی: دیدگاه مطلوآ نسبت به دیگران 
  یاجتماع شاااا وفایی (Keyes & Shapiro, 2004)های : اعتقاد به توانایی

 ؛بالقوه اجتماع
 قابل و فهم صااااااورت هوشاااااامند، قابلهاجتماعی: درك اجتماع ب انطباق

 (.5911ی، شرق ) ینیبپیش
ارتقای ساااااالمت اجتماعی در خصاااااوص كیفیت زندگی افراد در شاااااناخت 

گیری صااااااحیح در بر سااااااالمت فردی و اجتماعی و تصاااااامیم رگذاریعوامل تأث
. اسااااتزندگی سااااالم  یرعایت شاااایوه جهیانتخاآ رفتارهای مناسااااب و درنت

: دشااوكلی تقساایم می یامل تأثیرگذار بر سااالمت اجتماعی به سااه دسااتهعو
تواند بر كیفیت و كه می استعوامل و شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

 .(1449، انیگلر یب وفروزان، ستاره، زندگی اثرگذار باشد ) یشیوه
دار نیز برخور  بیشاتریاز ساالمت جسامی بیشاتر، با ساالمت اجتماعی  افراد

سالم به وجود خواهد آمد و ام ان  خانواده و جامعه ،بوده و در رنین شرایطی
ساااازد. همچنین اشاااخاصااای که از را بیشاااتر محقق می اینچنینایجاد نسااالی 

 هایرالش برت بیشااااتری برخوردارند، با موفقیّ  بیشااااتریسااااالمت اجتماعی 
نان از ثباتدآینفائق میهای اصاااااالی اجتماعی ناشاااااای از ایفای نقش و  . آ

ای هّیتالتوانند مشاااارکت بیشاااتری در فعّ انساااجام بیشاااتری برخوردارند و می
جمعی داشته باشند و بدین طریق سالمت اجتماعی به ابزاری برای پیشگیری 
از انواع انحرافات تبدیل خواهد شااااااد و بالطبع در صااااااورت کاهش یا فقدان 

پذینعوارض و مشاااااا الت جبرا ،سااااااالمت اجتماعی مد نا بار خواهد آ به  ری 
(Abdollah Tabar, Kaldi, Mohagheghi Kamal, setare forouzan, & Salehi, 2008). 

تحقیقات انجام شااااده در مورد ارتباط ساااابک زندگی اسااااالمی و سااااالمت 
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شده است. نتیجه بررسی این تحقیقات مؤید این  ارائه 9اجتماعی در جدول 

تر باشد، سالمت اجتماعی بیشتر که هر ره سبک زندگی اسالمیمطلب است 
؛ 5916رنجدوست،  ؛5919، یعیسم و، یانی، کاو نژادی، رسول یافشانشد )خواهد 

 .(5914، یاسفندیار ی وفراهانمیرزامحمدی، فرمهی ؛5915پژمان، و  ییرزایم

 : مرور ت قیقات در مورد ستمت اجتماعی در سبک زندگی استمی7جدول 
 نتیجه کلی عنوان ت قیق  نویسندگان

م م   دی و  یرزا م
 (1391همکاران )

  بااررسااااااای نااقااش
 دینی هاىآموزش

و  فردى در سالمت
 اجتماعی.

 تأثیر اجتماعی سااااالمت بر دینی باورهاى و دین
ماعی سااااااالمت بر دین نقش در و دارد به  اجت

  اجتماااعی، کاااهش کنترل و اجتماااعی انسااااااجااام
هاى تار جار رف جاد و نابهن ظام  یک انحرافی، ای ن
 اف ار تاییر و جامعه اصااااالو و مشااااترك ف رى
 اند.کرده اشاره ناسالم

میرزایی و پروین 
(1311) 

مساااااجد، خانواده، 
 اجتماعی سالمت

 اجتماااع کااانون ترینمهم بااه مثااابااه مسااااااجااد
سیاسی، اجتماعی،  کارکردهاى بر مسلمانان؛ عالوه

 تح یم موجب ...و اقتصااااااادى، حقوقی، تبلیای
بات روابط ناساااااا جه،  و خانوادگیدرون و م درنتی
 .گرددمی اجتماعی سالمت ارتقاى

 
افش          ان     ی و 

 (1313همکاران )

 
رابااطاااه  یبااررساااااا

 یسااااااباااک زنااادگ 
سالمت  بای اسالم

مااردم  یاجااتاامااااعاا 
 .زدیشهر 

 اسااالمی و زندگی ساابک و اجتماعی سااالمت بین
وجود دارد.  یمعنادار و مساااتقیم رابطه آن، ابعاد
د، تر باش، هرره سبک زندگی اسالمیگریدعبارتبه

ساااالمت اجتماعی و ابعاد آن بیشاااتر خواهد بود. 
تقویت و گسااااااترش ساااااابک زندگی اسااااااالمی در 
سالمت اجتماعی منجر خواهد  جامعه، به افزایش 

 شد.
فردی، درون ارتباط با اساااالمی زندگی سااابک بین ساابک همبسااتگی 
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 با اساااالمی زندگی (1316) دوسترنج
 معنوی و ساااالمت
 اجتماعی.

مدیران،  و فردی معلمانفردی، فرافردی، برونمیان
ی وجود دارد. نهایتًا داریمعنهمبسااااتگی مثبت و 

 و بهبود به منجر اسااااالمی، دینی زندگی ساااابک
  ژهیو ب جااامعااه افراد سااااااالماات اجتماااعی ارتقاااى
 شود.می مدیران و معلمان

 ستمت معنوی. 3-4
تاكنون تعاریف ، (5195موِبرگ ) از سااااویاز زمان ورود مفهوم سااااالمت معنوی 

نه در  ،متعددی در مورد این مفهوم ارائه شاااده اسااات و در روش سااانجش آن
 .تاتفاق نظری وجود نداشته اس ،تحقیقات تجربی و نه در تعابیر متداول

عد شاادن مطرو فرآیند  رد یند،آفر  این به بساایاری شااباهت سااالمت معنوی ب 
  اثرات نخسااات اجتماعی، ساااالمت مطالعات در. دارد اجتماعی ساااالمت بعد

 نظریه آن، از شااد، پ  روانی( مطرو جساامی و) سااالمت بر اجتماعی مسااائل
 اجتماعی سااالمت هایشاااخم تكمیل با تیدرنها و گردید ارائه سااالم شااهر
  جهانی مطالعات وارد (، موضاااوع ساااالمت2442) 1كییز توس از ساااوی فردی

  جسمی، روانی سالمت بر معنویات تأثیر درباره جهان گوناگون نقاط در. گردید
  های فردیمحدوده تیدرنها انجام شااااد؛ ولی یعیمطالعات وساااا اجتماعی و
عد مثابه به «معنوی سااااالمت»   این هنوز كه شااااد ارائه سااااالمت رهارم ب 

طالعات حل در جهان م ندمی را خود مقدماتی مرا عاد هنوز. گذران   نظری اب
 تولید آن گیریاندازه برای اعتمادی قابل ابزار نشااده و كامل معنوی سااالمت
 .محمدمهدی( و، ی، فداکار، کرمیبیآرام، هزارجر ساماست ) نشده
قی و اعمال الای اخهشمت در باورها، عقاید، ارز المت معنوی یعنی ساااااالسااااا

                                                                                                                   
1. kiez 



۳60  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
، یزیعباساای، عز ها اساات )مناسااكی كه الزامًا این باورها و التزام به این ارزش

ت معنوی ارتباط هماهنگ و یكپارره بین المساااا. مریم( واحسااااان، محساااان، 
های ثبات در زندگی، صاالح، تناسااب كند و با ویژگینیروهای داخلی فراهم می

با خویشااااااتن، خدا، جامعه، و محی باط نزدیك   طو هماهنگی، احساااااااس ارت
 .شودمشخم می
های اسااالم را مبتنی بر آموزههای سااالمت معنوی (، مؤلفه5911سااام آرام )

 بندی کرد:های مثبت و منفی بدین شرو دستهدر دو گروه مؤلفه

 مت معنویتهای مثبت سلفهؤم. 3-4-1

از:  اندعبارت متهای اس    همت معنوی بر اس    اس آموز تهای مثبت س    لفهؤم
 توّجهایمان و که خدا بهترین یاری کنندگان است،  به خدا ل و حسن ظنّ توكّ 

، صااابر، تواضاااع و فروتنی، شاااكرگزاری، ت خالمانگیزه و نیّ ، به رضاااایت الهی
ناخت نف  و  به، تف ر و تعّقل، شاااااا ماز، یکر خدا، تو لت، ن اعتقاد تقوا، عدا

 پ  از مرگ.درست به زندگی 

 مت معنویتمنفی س یهامؤلفه. 3-4-2
از:  اندعبارتسااااالم ای اههمت معنوی بر اساااااس آموزالمنفی ساااا یهامؤلفه

 (.5911، آرامسام) یزشت حسد،  رور و ت بر و اشاعه 
تحقیقات انجام شااااده در مورد ارتباط ساااابک زندگی اسااااالمی و سااااالمت 

عنوان شاااده اسااات. نتیجه بررسااای این تحقیقات نشاااان  8معنوی در جدول 
هایی مانند دهد سااااالمت معنوی باَلترین مرتبه سااااالمت اساااات و مؤلفهمی
ت به رضااااااایت الهی، انگیزه و نیّ  توّجهبه خدا، ایمان و  ل و حساااااان ظنّ توکّ 

خالم، شاا رگزاری، تواضااع و فروتنی، صاابر، تقوا، عدالت، نماز، یکر خدا، توبه، 
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ا ر  ر، شاااناخت نف  و اعتقاد درسااات به زندگی پ  از مرگل، تف ّ ر و تعقّ تف ّ 
دارد. همچنین بین ابعاد سااالمت معنوی و ساابک زندگی اسااالمی همبسااتگی 

 & ,Khorashadizadeh, Heydari, Heshmati Nabavi, Mazlomدارد )وجود ت مثب

Ebrahimi, 2015 ،5919؛ فیروزی، 5911، آرام; سام5916; رنجدوست). 

 : مرور ت قیقات در مورد ستمت معنوی در سبک زندگی استمی8جدول 
 نتیجه کلی  عنوان ت قیق نویسندگان

 
 
 

ف      ی      روزی و 
 (1312همکاران )

 

 
 شااناساایمفهوم

 از ساااااااااالماااات
  و دیاادگاااه قرآن

 حدیث.

 مرتبه باَلترین معنوی مراتب ساااااالمت، ساااااالمت در
 وجود متعالی به ابعاد رود؛ زیرامی شااامار به ساااالمت
  خود واَلی جایگاه با کریم قرآن. اساات مربوط انسااان
 اب و اساات انسااان خالق نهایتبی علم برخاسااته از که

 و هدف انسااااااان وجود ابعاد همه دقیق شااااااناخت
 ارائه و سااالمت هایراه فیمعرّ  صااالحّیت او، آفرینش
 با تواندمی و داراساات را معنوی انسااان هایشاااخم
ساااااالمت  مهّم  بعد این کنندهتأمین خود هایآموزه
 باشد. انسان

 
 
 

آرام و س          ام
 (1312همکاران )

 
 

سالمت معنوی، 
راااااااااررااااااااوآ، 
ماااااحااااادوده و 

هاااای مااااؤلاااافااااه
ماااباااتااانااای بااار 

هاااااااای آماااااااوزه
 اسالم.

به خدا،  ل و حساااااان ظنّ های توکّ لفهؤماین تحقیق، 
ت خالم، به رضااااایت الهی، انگیزه و نیّ  توّجهایمان و 

شاا رگزاری، تواضااع و فروتنی، صاابر، تقوا، عدالت، نماز، 
ل، شااااناخت نف  و اعتقاد ر و تعقّ یکر خدا، توبه، تف ّ 

به زندگی پ  از مرگ را  بهدرساااااات  ثا برخی از  به م
های اسااالم سااالمت معنوی مبتنی بر آموزههای لفهؤم

نظام ساااالمت کشاااور و ت دارد به دسااات آورد. ضااارور 
ها سالمت در سیاست ءبرای ارتقا ،ربطییهای دستگاه

نه ،و راهبردهای خود هادی سااااااازی و گسااااااترش این ن
 .های بومی را مدنظر قرار دهندلفهؤم
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زاده و خراش   ادی
ه      م      ک      اران 

(1314) 

 
 

تحلیااال مفهوم 
سااالمت معنوی 

هاااای در آماااوزه
 اسالمی.

 0سااااالمت معنوی شااااامل  کنندهمشااااخصااااات تعیین
ت دینی، گرایی عااااشااااااقااااناااه، عقالنیاااّ خاااالق: طبقاااه
. پیش آیناادهااای اساااااااتنگری گرایی و آخرتوظیفااه

، درک یدوبعددرک نظام  :سااااالمت معنوی سااااه طبقه
کرامت روحانی، درک مختار بودن و پیامدهای سااالمت 

گری، طهارت دائمی خلیفه» :طبقه 1به صورت  ،معنوی
روانی و رفتااااری، جااااودانگی و  -فراگیر، تعاااادل روحی

بر اسااااس  ،ساااالمت معنویاسااات.  «گرایی دائممعنی
ها و مذاهب متفاوت از فرهنگ ،های اسااااااالمیآموزه
دهندگان سااااالمتی باید به ارائه بنابراین،؛ اسااااتدیگر 

 .نمایند وّجهتفرهنگ بومی  بر اساس، این مهّم 
 
 

رن  ج   دوس        ت 
(1316) 

  هااماابساااااااتااگاای
بک ندگی ساااااا  ز

 باااا اسااااااااالمااای
معنوی  سااالمت

 اجتماعی. و

 خودکارآمدی، سااارمایه با اساااالمی زندگی سااابک بین
ماادیران  و معلمااان گروهی مشاااااااارکاات و اجتماااعی

 وجود دارد. نهایتًا، سبک یمعنادار همبستگی مثبت و
سالمی دینی، زندگی  سالمت ارتقاء و بهبود به منجر ا
 شود.می مدیران و معلمان یژهو ب جامعه؛ افراد معنوی

ت حفظ س  تمت در س  بک زندگی اس  تمی در. 4 زمان ش  یوع  اهمی 
 های واگیربیماری

ای نیساات و و شاابهه حف  جان مساالمانان واجب اساات، هیچ شااکّ  کهایندر 
وَل تلقو بایدی م الی »شاااریفه  شااااید بتوان به اساااتناد ی ی از مصاااادیق آیه

پیشااگیری از هالکت اسااتنباط  منظوربهضاارورت رعایت بهداشاات را « التهل ه
مقدمه واجب، خود امری واجب  کهاینبه این مسئله و  توّجهبا  بنابراین،؛ کرد

 ،حف  جان مسلمین منظوربهها است، رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری
جهت حف  جان مساالمانان کوتاهی شااود، بساایار  در آنچهواجب خواهد بود و 

 .ناپسند و مستوجب عقوبت است
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همه افعال و اعمال با  و ساابک زندگی اسااالمی س اسااالمدر شااریعت مقدّ 
جهت و  آدمیبنآفرینش انسااااااان،  ایت و هدف آفرینش  به فلساااااافه توّجه

 :آفرینش انسااااااان پوچ و بیهوده نیساااااات ،بینیدر این جهان زیراهدف دارد؛ 
همه در برابر وظایف  .«افحساااااابتم انما خلقنا کم عبثًا وان م الینا َل ترجون»

سبت به ی دیگر و جامعه سالمی مسئول الهی و نیز ن  یلدل اینبه  هستند. ا
و  هاآنزا و طرق کنترل عوامل بیماری ییشاااناساااااسااات که امور بهداشاااتی و 

 ها در برابر مردمسانبه آحاد مردم جزئی از ت الیفی است که ان هاآنآموختن 
جان جامعه بدین طریق از اتالف  تا  نان و دیگر  باارزشهای دارند  ما مساااااال
 .ها جلوگیری به عمل آورندانسان

دهد که نشااان می ،نظری اجمالی به افق وساایع مسااائل بهداشااتی اسااالم
بهداشااات فردی،  مانندهای مختلف بهداشااات آنچه امروز تحت عنوان شااااخه

 واگیر، های واگیر و  یریشت روانی، پیشگیری از بیماربهداشت محیط، بهدا
های ارثی، آموزش بهداشااات، مراقبت از بیماران و درمان پیشاااگیری از بیماری

های قابل کنترل بیماری منظوربه ،جزئی از خدمات بهداشاااااتی به مثابه هاآن
ره از این مقوله اسااات، به نحوی در رهنمودهای اساااالمی وجود سااارایت و هر 

سیاری از مباحث که هنوز علوم امروز نتوانسته اند به آن نزدیک دارد و حتی ب
شااناساای و تمام ، زیسااتو پاکمعنوی حرام و حالل، نج   تأثیرشااوند، مانند 
خه عاد زمانی و بحثشااااااا با در نظر گرفتن اب نهنیازای یهاهای آن،  در  ،گو

 .رهنمودهای اسالمی وجود دارند
معّظم  به بررسااای ابعاد فقهی بیانات رهبر (5918در این خصاااوص کعبی )

و بیان داشت که: در اسالم  انقالآ درباره حف  سالمت خود و دیگران پرداخت
ت مذّمت شااااده اساااات، در روایات از رعایت ن ردن بهداشاااات فردی به شاااادّ 
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اااای که رعایت بهداشااااات فردی نمی  ت.اظهار تنّفر شاااااده اسااااا ،کندشاااااخصا

المعلیهامیرالمؤمنین  ثی که رهارصاااد خصااالت مفید برای دنیا و آخرت در حدی الساااّ
وا َتنَ »فرماید: ای بر بهداشاااات و تندرسااااتی میویژه تأکیدد، با نکنبیان می ف  ظَّ

ْبِاض  ِمْن  ْم َفإنَّ اهلَل ی  سااَ   وا َأْنف  د  ى ِبِه َو َتَعهَّ َتَأیَّ ِذی ی  ْنِتِن الَّ یِح اْلم  ِباْلماِء ِمَن الرِّ
وَرَة الَّ  ف  ِبِه َمْن َجَلَ  إَلْیهِ ِعباِدِه اْلقای  یعنی همواره خود را با آآ از ؛ «ِذی َیَتأنَّ

زیرا خداوند از افراد  ؛بوهاى بد شستشو دهید و مراقب بهداشت خود باشید
، یم. مجلساااااساااات )ر کنند، متنفّ کثیف و آلوده که بهداشاااات را رعایت نمی

 .ق( 5049
به  نیز شودجامعه میکردن محیط اجتماعی که باعث ضرر و زیان به آلوده

حلبی  حیصح در .آور دانسته شده استت نهی و تحریم گردیده و ضمانشدّ 
المعلیهاز امام صااادق  ره که به راه مساالمانان آساایب هر » :روایت شااده اساات السااّ

روایت  ،ت از راه و ابزار ضااارربا الااء خصاااوصااایّ  .«آور اساااتبرسااااند ضااامانت
قطع شااااامل آلودگی محیط اجتماع و آساااایب رساااایدن به جامعه  صااااورتبه

ه  ضااااِمن  »خواهد بود،  ِلِمیَن َفصااااِحب  ساااْ رُّ ِبَطِریِق اْلم  ضاااِ ْیٍء ی  لُّ شاااَ )حرعاملی،  «ک 
 (.ق 5488

هایی که حف  ساااااالمت خود و مراقبت از ساااااالمت دیگران در برابر بیماری
 اساات. دلیل عمدهخطر جانی و یا ضاارر شاادیدی داشااته باشااد، واجب شاارعی 

«  احسااان» و قاعده« َلضاارر» و قاعده« وجوآ حف  نف » قاعده مساائلهاین 
اعم از اح ام طهارت و صالة  ؛است که با مصادیق و موارد گوناگون در عبادات

و صاااوم و حج و نیز معامالت و اطعمه و اشاااربه و اح ام تداوى و نیز ضااامان 
تل ق صاااراحتبهبر قرآن کریم که آمده اسااات. عالوه  ،بالمباشااارة و بالتسااابیب
تل همه با ق با احیای همهانسااااااان نف  را برابر   ها و احیای نف  را برابر 
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یّ   ( و511)بقره،  داند و از القای نف  به تهل ه منع کرده اسااااااتت میبشاااااار
دیگر مقاادم  ،روایااات متعاادد کااه حف  جااان را در تزاحم بااا حف  مااال و موارد

اساااات ته شااااده سااااگانه شااااریعت دانپنج مهمّ داند حف  جان از مقاصااااد می
کند و و عقل و فطرت و وجدان ح م به وجوآ حف  نف  می؛ (5965مقداد، )

ه اساات. بدیهی اساات هر اقدامی که جان خود حف  نف  از مسااتقالت عقلیّ 
آور است و دهد، حرام است و مسئولیتیا دیگری را در معرض آسیب قرار می

 .ضمان شرعی دارد

های واگیر بر ابعاد س      تمت و راهکارهای فی بیماریاررات من. 5
 کاهش آن با استفاده از مبانی سبک زندگی استمی

برای نخساااااتین بار در ووهان رین، تصااااامیم بر  51با شااااایوع ویروس کووید 
شیوع آن در سایر  کل شهر گرفته شد. این در حالی است که با ادامه قرنطینه

 ه، قرنطیننیازاشیپقرار گرفت.  توّجهرد خانگی بیشااااتر مو  کشااااورها، قرنطینه
، در رین و کانادا انجام شااده 1449کل شااهر به علت شاایوع سااارس در سااال 

کل روسااااتاها، ساااایاسااااتی بود که در  نهیقرنط ،1450بود. همچنین در سااااال 
کشاااورهای  رآ آفریقا برای مواجهه با بیماری مورد اساااتفاده قرار گرفت. این 

 خانگی، آثار منفی کل شهر و روستا و حتی قرنطینه که قرنطینه است یحال در 
. نتایج تحقیقات (Brooks et al., 2020اسااات )بر ساااالمت روانی افراد نشاااان داده 
ها واگیر مانند سااارس و ابوَل قرنطینه یمتعدد درباره افرادی که در طول بیمار

 های روانی؛ئم بیماریاند نشااان داد که در بیشااتر افراد قرنطینه شااده عالشااده
خوابی، عالئم استرس اعم از اختالل عاطفی، افسردگی، استرس، وسواس، کم

ترین عوامل پ  از سااانحه، پرخاشااگری، و خسااتگی هیجانی وجود دارد. مهم
های روانی عبارت بودند از: طوَلنی شاااااادن زمان قرنطینه، ایجاد این بیماری
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هااای ، کمبود دسااااااتورالعماالترس از ساااااارایاات، کمبود تجهیزات و ام ااانااات

. ازیااموردنی تااأمین و تجهیز لوازم رساااااااانی و عاادم اطمینااان از زنجیرهاطالع
رسااااااانی دائمی در مورد فواید قرنطینه و کارهایی که در زمان قرنطینه اطالع
 ,.Brooks et alباشد )تواند بیشترین سودمندی را داشته توان انجام داد میمی

2020). 
توان برای حف  سااااااالمت در شاااااایوع رسااااااد اقداماتی که میبه نظر می

توان با به کار الذکر نباشاااد و میهای واگیر انجام داد صااارفًا موارد فوقبیماری
برای کاهش تبعات  اثربخشاایهای ساابک زندگی اسااالمی مواجهه بردن آموزه

مه، این راه ارها در ابعاد مختلف منفی بیماری های واگیر انجام داد. در ادا
 ی سالمت یکر شدهبه مبانی سبک زندگی اسالمی در مؤلفه توّجهسالمت، با 

 است.

های واگیر با . راهکارهای حفظ س  تمت در هنگام ش  یوع بیماری6
 های سبک زندگی استمیآموزه

 های حفظ ستمت جسمیراهکار . 6-1
های قرآن کریم، پیامبر آموزه وسااایلهبهسااابک زندگی اساااالمی تعیین شاااده 

ّسالم در مورد حف  سالمتی جسمی، و ائمه معصومین علیه علیهاهللصلوات ال
ای و فّعالّیت های تاذیهها و نبایدشااااااامل رعایت ن ات بهداشااااااتی، باید

ث تواند باعنمی ییتنهابهناسب تی، تاذیه مسنّ  جسمانی است. از نگاه طّب 
عواملی مثل  بلكه ها شااااااود؛حف  سااااااالمت بدن و مقاومت در برابر بیماری

، ورزش، تعادل مواد جذبی و دفعی بدن و یداریوبخواآ، تعادل بین وهواآآ
ت روانی فرد هم در حف  سااالمتی او مؤثر هسااتند. این عوامل، اصااول وضااعیّ 

د الصحه معروفنتی ایران به اصول حف سنّ  حف  تندرستی هستند كه در طّب 
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توانند طبیعت بدن انسان را تقویت كرده و كمك كنند تا در صورت ورود و می
نرم كرده و از میدان به درش كند.  وپنجهدسااااااتزا بتواند با آن عامل بیماری

ترین راه درمان ترین عامل حف  ساااااالمتی را ورزش و مهمابوعلی ساااااینا مهم
های ای و فّعالّیتداند. در ادامه اقدامات تاذیهتاذیه می بیماری را اصااااااالو

های واگیر برای تقویت ساایسااتم ایمنی ورزشاای که در هنگام شاایوع بیماری
به  توّجهتوان انجام داد عنوان شااده اساات. در مورد ن ات بهداشااتی بدن می

بهداشت خواآ و منظم و کافی بودن خواآ برای تقویت سیستم ایمنی بدن 
 شده است. تأکیدبسیار 

 تغذیه مناسب. 6-1-1
عات   یت نظم در تعداد و سااااااا ن ته مهم در تاذیه پرهیز از پرخوری و رعا

سه وعدهوعده سه میان های  ذایی است.  صلی  ذایی و   تأکیدوعده مورد ا
ست. متخصصین طّب سنّ  در طّب  سالمی ا سالمی در زمینه سّنت  تی و ا ی و ا

 بااند که تاذیه مناساااااب برای تقویت سااااایساااااتم ایمنی بدن بیان داشاااااته
ها سااااایساااااتم ایمنی بدن تقویت ها و سااااابزی، میوههانوشدماساااااتفاده از 

 هایها برای تقویت سیستم ایمنی بدن ویتامینمؤثرترین ویتامینشود. می

A ،C ،D  وE  بدن در برابر انواع در افزایش مقاومت  یمؤثر نقشهسااااااتند و
ی و بروکل  فرنگی، کلمهایی مانند اسفناو، گوجهمصرف سبزی. ها دارندبیماری

 است. مؤثر، در تقویت سیستم ایمنی بدن C شلام به علت فراوانی ویتامین
بیوتی ی دارد، همچنین خاصیت آنتی شدهپختهشلام خام همراه با عسل یا 
رفع  گیر دررشااام تأثیریو ساااوزاندن آن  شااادهپختهاساااتفاده از پیاز خام یا 

سیر به علت داشتن موادی به نام آلیسین و سولفور دارند.  های بدنعفونت
خاصاایت ضااد می روبی دارد؛ اسااتفاده از این گیاه باکتری اسااتافیلوکوک را از 
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پودر زردروبه د. کنبین برده و به درمان ساااااارماخوردگی و آنفلوانزا کمک می

بنابراین مصرف این ادویه به مقابله  ؛باکتریایی داردضدو  یضدالتهابت خاصیّ 
ها کمک کرده و ساایسااتم ایمنی بدن را نیز تقویت بدن در برابر انواع می روآ

 کیفنول اساااات و زنجبیل هم مانند ای به نام پلیهعساااال حاوی مادّ . کندمی
ی هاترکیب عسل و زنجبیل عفونت رونیازا ؛ندکعمل می طبیعی کیوتیبیآنت 

مانند آویشاااان  ییهانوشدم. برددسااااتگاه تنفساااای و گوارشاااای را از بین می
سرخارگل(، گل یپونه کوه شیرازی، مرزنجوش،  سه ) سینگ، اکینا ، نعناع، جین

پنیرک، ختمی و زوفا، بارهنگ، قدومه شااااایرازی، اساااااطوخودوس، بابونه، رای 
مناساااااب برای  یهانوشدم ازجملهسااااابز، سااااافید و کوهی، کاکوتی و عناآ 
. مصااارف  ذاهای حاوی پروتئین مانند تقویت سااایساااتم ایمنی بدن هساااتند

نیز در تقویت سیستم ایمنی بدن  مرغتخمگوشت و  ،هاعدسی، لوبیا، آجیل
اند. ن ته مهم در تاذیه حف  تعادل مواد  ذایی از همه شاااناخته شاااده مؤثر
 ها است.گروه

الی ت جسمانی یا ورزش منظم. 6-1-2  فع 
کی تحر های واگیر، کم ی از تاییرات در سبک زندگی به علت شیوع بیماریی 

، فشااااارخون، وزناضااااافهاساااات که به همراه خود مشاااا الت دیگری را مانند 
بهترین تاذیه را  هررندهای قلبی و عروقی، دارد. به یاد داشته باشید بیماری

باشااید، داشااته باشااید؛ اما فّعالّیت جساامی منظمی )ورزش منظم( نداشااته 
انجام  یخوببهها ها و ریزماذیجذآ مواد  ذایی شااااااامل درشاااااات ماذی

ای بر فّعالّیت بدنی ویژه تأکیدو  توّجهنخواهد شااد. در ساابک زندگی اسااالمی 
در دوران شاا وفایی آن،  یژهو بمناسااب شااده اساات. در ا لب اعصااار اسااالمی؛ 

ر میان های برجساااااته انساااااانی و فرهنگی دفّعالّیت بدنی ی ی از شااااااخصاااااه
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های نظام اجتماعی را در بر رفته اسااات و تمام مؤلفهمسااالمانان به شااامار می
شته است؛ زیرا فّعالّیت بدنی در میان  الب مسلمانان، پدیده شناخته،دا  ای 

الشاااأن، رایج و پذیرفته شاااده بوده اسااات. دین مبین اساااالم و پیامبر عظیم
سان سالمت ان ست. تحقیقات در ها اهمّیت زیادی برای حف  و ارتقای  قائل ا

 مانندهای ساابک و هوازی روزانه، عصاار حاضاار نیز نشااان داده اساات که ورزش
دقیقااه، اثر مثبتی بر  01تااا  94بااه ماادت  روی، آرام دویاادن و نرمشپیاااده

: از اندعبارتتقویت ساایسااتم ایمنی بدن داشااته اساات. ثمرات ورزش منظم 
 مانندآور های نشااااطتعدیل سااایساااتم هورمونی بدن و تعدیل ترشاااح هورمون

هورمون مثابه  بهو تعدیل ترشااااااح هورمون کورتیزول  اندروفن و بتااندروفن
، دیابت و تجمع رربی دور قلب که تمام این فشارخونزا، جلوگیری از استرس

 موارد باعث تقویت سیستم ایمنی بدن خواهد شد.

 رهای حفظ ستمت روانیراهکا. 6-2
های شااااارع مقّدس اسااااالم، برای داشااااتن روانی آرام، به آموزه توّجهیقینًا با 

د اساسی راهبر  به مثابهها و بالیا توّکل بر خدا و صبر و ش یبایی در برابر فتنه
اعتقاد بر این است با یاد خدا  رراکهها بیان شده است؛ رفت از سختیبرون
پ  از هر سااااختی، راحتی خواهد بود. تحقیقات متعدد  گیرد وها آرام میدل

دار و مثبتی بین اعتقادات دار، رابطه معنینشااااااان داده اساااااات در افراد دین
مذهبی و ساااالمت روان در ابعادی مانند خودکنترلی، تعّهد و رضاااایت شاااالی، 
فشار و فرسودگی شالی، کم شدن خودکشی، کم شدن اضطراآ و ش ایات 

اجتماعی وجود دارد. بدین معنی که  در کارکرداختالل  اجتماعی و کم شاااااادن
 داری باعث بهبود وضعّیت سالمت روان است.دین

هااای از طرفی نتااایج تحقیقااات متعاادد درباااره افرادی کااه در طول بیماااری
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شان داده است در بیشتر افراد واگیر مانند سارس و ابوَل قرنطینه شده اند، ن

روانی اعم از اختالل عاطفی، افسااااااردگی،  هایقرنطینه شااااااده عالئم بیماری
، عالئم اساااترس پ  از ساااانحه، پرخاشاااگری و یخوابکماساااترس، وساااواس، 

 خستگی هیجانی وجود دارد.
با صاااااابر و ایمان و توّکل بر خدا و می کهایننتیجه  ویژه به  توّجهتوان 
اقدامات و با انجام  رجب، شعبان و رمضان پربرکتهای در ماه یژهو بمعنویات؛ 
 توان در این دوران به دوری از استرس و اضطراآ امیدوار بود:زیر می

  ازجملهپرهیز از کارهایی که باعث ایجاد خطر برای خود و دیگران است 
 ؛یرضروری حذف ترددهای 

  از طریق  51کساااااب اطالعات و آگاهی در مورد بیماری و ویروس کووید
وزارت  وسااااایلهبهکه  AC19ساااااایت وزارت بهداشااااات یا اپلی یشااااان 

 ؛بهداشت طراحی شده است
 ارتباااط مجااازی بااا  ازجملااهکننااد انجااام اموری کااه رفع کساااااااالاات می

 ؛خویشاوندان و دوستان
 ؛مطالعه کتاآ 
 ؛تماشای فیلم 
  ؛در منزل به همراه خانواده آورنشاطهای طراحی و انجام سرگرمی 
  ؛رعایت دقیق ن ات بهداشتی برای پیشگیری از ترس سرایت بیماری 
 وسواس ف ری در مورد خودبیمارپنداری بدون شناخت و اطالع  پرهیز از

 کافی.

 راهکارهای حفظ ستمت اجتماعی. 6-3
 هایی از جن  ساااارمایهها و شاااااخملفهؤهای اسااااالمی، عناصاااار، مدر آموزه
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شااااااود. اعتقادی، اخالقی و فقهی متبلور میاجتماعی وجود دارد كه در ابعاد 
مبتنی بر  ،توان گفاات اگر ساااااابااك زناادگی در ابعاااد مختلف آن، میدرواقع
 سالمت تیدرنهااجتماعی و  یگیری سرمایههای اسالمی باشد، به شكلآموزه

 .اجتماعی منجر خواهد شد
هاا، هنجاارهاای اجتمااعی، روحیاه تواناد در تعریف ارزشمی اسااااااالم دین

گذاری تأثیر نقش افراد جامعه گروهی، همكاری، تعاون، گساااااترش مشااااااركت 
دین اسالم در توسعه سالمت اجتماعی و  اثربخشی کهاینداشته باشد. حال 

ن میزان تدیّ  تأثیرت و محتوای آن، تحت مشااااااارکت گروهی، عالوه بر ماهیّ 
ل  یت افراد جامعه را تشاامی از هویّ بخش مه . مذهب و دین،اسااتافراد نیز 

دهد. لذا دین ره از طریق محتوی و ره از طریق حضااااااور در زندگی افراد می
همكاری و تعاون را  هتواند ح  اعتماد، مشاااااااركت گروهی، روحیجامعه، می
 .تقویت كند

های اساااااالم توان با انجام اقدامات زیر که برخاساااااته از آموزهبنابراین می
 به بهبود سالمت اجتماعی در دوران شیوع بیماری کرونا بود: است، امیدوار

  بصاایرت نساابت به موضااوعات درباره ویروس کرونا و شااناخت جایگاه و
 ؛نقش خود برای تقویت خودکارآمدی

 های مادی و معنوی مسااااالمین از راه تخصااااایم خم  و زکات و کمک
خیرات به محرومین، نیازمندان، جامعه پزشااا ی و در کل هر شاااخم یا 

 ؛نیاز به کمک در این شرایط است ینوع بهنهادی که 
  ره در فضااااااای حقیقی و ره در فضااااااای  ردن محیط اجتماعینآلوده ،

یان به جامعه می مجازی؛ زیرا ند مواردی ؛ شااااااودباعث ضاااااارر و ز مان
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مخّرآ  شدتبههمچون: پرهیز از نشر و گسترش شایعه و اکاییب که 

 ؛هستند
 رعایت بهداشت از طریق  حف  سالمت خود و مراقبت از سالمت دیگران

 ؛حف  جان مسلمین منظوربه
 ؛دوستی و کمک به دیگران هر فرد در حد توان خودداشتن ح  نوع 
 رسانی به حقیقی و مجازی برای کمک های حمایتی در فضایایجاد گروه

 ؛نیازمندان
 ؛طلبی فردیپرهیز از سودجویی و منفعت 
 و نهی از من ر، برای  معروفامرباااهجمعی از طریق  تقویااات روحیاااه

جام و مشااااااارکت اجتماعی؛  بل افرادی که  یژهو بافزایش انساااااا در مقا
 زنند.آگاهانه یا ناآگاهانه به بدتر شدن اوضاع دامن می

 کارهای حفظ ستمت معنویراه. 6-4
مثبت و  یهامؤلفهشاااااناخت و التزام عملی به ل باید دانسااااات که در گام اوّ  

های فردی و برای پیشگیری و درمان آسیب مهمّ  گامیمنفی سالمت معنوی، 
 به مثابهساااااالمت معنوی د. اجتماع خواهد بو اجتماعی و رشاااااد و توساااااعه

محساااااوآ  ،هاحفاظتی در ارتقای ساااااالمت و پیشاااااگیری از بیماری ایمؤلفه
ق و راهبردی موفّ  به مثابهتوان از ساااالمت معنوی می کهآنشاااود، ضااامن می
به زندگی انسااااااان در همه مراحل و حوزهکمک نده  مل کن های زندگی، شااااااا
ن توابنابراین، می؛ ها و حتی مرگ یاد کردهای پر از استرس و بیماریتموقعیّ 

های دین مقّدس اسااالم انجام اقدامات پیشاانهادی زیر که برگرفته از آموزه با
کرونا و  است، امیدوار به بهبود سالمت معنوی جامعه در زمان شیوع ویروس

 بود: 51کووید  بیماری
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  صااابر، ایمان و توّکل بر خدا و تضاااّرع و زاری به درگاه خدا برای دفع شااار
 ؛رسان استبهترین یاری رراکهبالیا، 

 صااورتبه که ناهای رجب، شااعبان و رمضاایکر خدا در ایام پربرکت ماه 
 ؛های بندگی و عبودّیت هستندخاص ماه

 ؛کمک به مبتالیان و گرفتاران این بیماری و سایرین با خلوص نّیت 
  تفّ ر و تعّقل نساااابت به خطاها و گناهان گذشااااته و توبه و اسااااتافار

 ؛جهت جلب رضایت خداوند متعال
  ل به الم و معصاااومین علیهمتوساااّ به ادعّیه سااافارش شاااده  توّجهالساااّ

 ها.توسط ایشان در هنگام بالیا و فتنه

 گیرینتیجه. 7
آورده اساااات، اما  به وجودتهدیداتی را برای جامعه  51شاااایوع ویروس کووید 

 اسالم بخشاتیحهای توان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و آموزهمی
کار برد. این  اسااالمی برای افزایش سااالمت جامعه بهرا در قالب ساابک زندگی 

ابعاد شااااناخته شااااده سااااالمت )جساااامی، روانی، اجتماعی و  در تمامها آموزه
های مثبت منظور َلزم اسااات که همواره مؤلفهبدین معنوی( قابل اجرا اسااات.

هاای منفی آن پرهیز کرد. سااااااالمات معنوی را در زنادگی تقویات و از مؤلفاه
کارهایی اسات که در این ساالمت جسامی، روانی، اجتماعی و معنوی دارای راه

نا، مبارزه با آن و مقاله به آن ها به منظور جلوگیری از شاااااایوع ویروس کرو
 ایمنی بدن و ارتباط با خداوند متعال اشاره شده است. تقویت سیستم

 . منابع فارسی و عربی8
(. 5911ز. ) زاده،یم.، و نق خواه،عیم.، رف ،یم.، جداد ،یصاااادرآبادیل یاساااامع



۳7۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 یسالمت روان. پژوهشها شیبر افزا میقرآن كر  اتیتدبر در آ یاثربخش یبررس
 .50(، 5)9 م،یقرآن کر  یارشته انیم

شان سم ،یانیکاو  ا،یدپو یس نژاد،یرسول  رضا،یدعلیس ،یاف (. 5919. )یعیو 
. زدیمردم شااااهر  یبا سااااالمت اجتماع  یاسااااالم یرابطه ساااابک زندگ  یبررساااا

 .549-89(، 50)8 ،یمطالعات اسالم و روانشناس
 ی(. بررس5919و. ) ،یعیم.، و سم ،یانیس.، کاو  نژاد،یس.، رسول  ،یافشان

. مطالعات زدیمردم شااااهر  یبا سااااالمت اجتماع  یاسااااالم یرابطه ساااابک زندگ 
 .549-89(، 50)8 ،یاسالم و روانشناس

(. سبک زندگی در 5918خ. ) ،نیامقدم ،.ع ،محمدزاده ،م. ،اسالمی ،و. ،آیتی
 ،(5)18 ،نامه علوم انسانی سالمتحوزه سالمت از منظر آیات قرآن کریم. ویژه

11-91. 
(. سالمت روان از منظر م تب اسالم و روان 5981قعود، م. )ا.، و قوه پررم،
 .19(، 55)6. منهاو، یشناس
(. قم: دار 5به ورزش در اسااااااالم )جلد:  ی(. درآمد5998م. ) اقدم،یدیتوح
 .نیالثقل

(. تهران: 5)جلد:  تیترب ت،یو ترب می(. اسااااالم و تعل5981س. آ. ) ،یحجت 
 .یدفتر نشر فرهنگ اسالم

ه.ق(. تحف العقول. قم: موسااااسااااه نشاااار  5040و. آ. ع. آ. ش. ) ،یانحر 
 .یاسالم

مسااااائل  لیتحصاااا یال  عهیوسااااائل الشاااا لیق(. تفصاااا 5488م. ) ،یحرعامل 
 التراث. اءیالسالم( َلح همی)عل تیالب(. تهران: مؤسسه آل51)جلد:  عهیالشر 

رابطه  ی(. بررس5915م. ) ،یا.، و جعفر ،یخانم.، قره ،ینراق فیا.، س پور،حسن



 ۲1  ۳73 دیکوو یماریب وعیمواجهه با ش یدر بعد سالمت برا یاسالم یسبک زندگ یهاآموزه

 شااهر یو عاد ییکودکان اسااتثنا نیبه خدا و سااالمت روان در والد یدلبسااتگ 
 .14(، 14)1 ،ییافراد استثنا ی. روانشناس5989-5988 یل یهمدان سال تحص
سماع دلگشاخادر، سالم ی(. مبان5918م. ) زاده،لیو.، و ا توجه به ورزش  یا

ر د نینو  یهاافق ینالملل یب شیهما . ارائه شاااااده دریبهبود سااااابک زندگ  یبرا
 و سالمت، تهران. یعلوم ورزش
سااابک  ی(. بررسااا5915نژاد، س. ).، طالب، ا.، و رجبی ،یم.، حاج  نژاد،رجب
با  یاسااااااالم یدر قرآن. ساااااابک زندگ  «بهیط اتیح»از منظر  یاسااااااالم یزندگ 
 (.5)5سالمت،  تیمحور 

 یسالمت معنو با یاسالم یسبک زندگ  ی(. همبستگ 5916ش. ) رنجدوست،
 .510-589(، 0)1سالمت،  تیبا محور  یاسالم ی. سبک زندگ یو اجتماع 
ش.  ،یم.، و محمدمهد ،یو.، فداکار، م.، کرم ،یبیع. ا.، هزارجر  آرام،سااااااام

 اسالم. یهابر آموزه یمبتن یرارروآ، محدوده و مولفه ها ،یسالمت معنو
(. 1456م. ) ان،یش.، و شاااربت ،یبخت  ،یاحمد، رساااتم ،ییص.، بخارا ،یشااارق 

 یبیترک یپژوهشاا یبر محور سااالمت اجتماع  دیبا تأک یمطالعه نشاااط اجتماع 
-501(، 54)9 ،یاجتماع  یشااهروندان شااهر مشااهد. پژوهشاانامه مددکار نیدر ب
141. 

 .ی(. تهران: صبور9(. ورزش در اسالم )جلد: 5919و. ) ،یصبور
 : دار الثقافه.نرایا -(. قم 5)جلد:  ی(. األمال 5050م. آ. و. ) ،یطوس
ا. ل.  م،یف.، احسااااان، ش. گ.، محساااان، ن. ر.، و مر  ،یزیم.، عز  ،یعباساااا

 .یمطالعه روش شناخت  کی: یسالمت معنو یسازیات یو عمل یمفهوم فیتعر 
نا ی(. حوزه روابط اجتماع 5919قانع، و. ) فاضاااااال بک زندگ  یبر مب  یساااااا

 .18(، 5)5 ،ینید ی. سبک زندگ یاسالم



۳76  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ستاره، و ب فروزان، سرپرست خانوار: فرصت1449. )انیگلر یس.،  ها (. زنان 
 (.1)5 است،یها. زن در توسعه و سو رالش
سالمت  ی(. مفهوم شناس5911ع. ) ،یم.، و معتمد ،یل یر.، اسماع ،یروزیف
 .01(، 56-51سال پنجم ) ،ی. فقه پزشك ثیقرآن و حد دگاهیاز د

رابطه ساااابک  ی(. بررساااا5919ا. ) ،یم.، و حجاز ،یکاظمن.، شااااعاع ،یقربان
شاااهر تهران.  یهادانشاااگاه یعلمئتیبا ساااالمت روان زنان ه یاساااالم یزندگ 

 .98-65(، 1)9 ،یپژوهشنامه سبک زندگ 
 انیاادر دانشااااااجو  یاجتماااع  تیااو حمااا یدارنی(. رابطااه د5914م. ) ،یقمر

 .540-81(، 5)0 ن،یو د یمنطقه دو. روانشناس یدانشگاه آزاد اسالم
. یاسااااااالم یو ساااااانجش ساااااابك زندگ  یساااااااز ی(. كم5914م. ) ،یانیکاو 

 .00-19(، 1)0 ن،یو د یروانشناس
نقش  ی(. بررساااااا1449. )وشیو پر  زاده،ید.، شاااااا رر  ر،یجهانگ ان،یمیکر 
 یخانواده. مجله علم یو اجتماع  یروان ،یدر ساااااالمت جسااااامان یبدن تیفعال

 .88-81(، 0)6رفسنجان،  یدانشگاه علوم پزش  
 همیق(. بحاراَلنوار الجامعه لدرر اخبار اَلئمه اَلطهار عل 5049م. ) ،یمجلسااا
 .یالتراث العرب اءی(: دار اح99جلد: السالم )

(. 5المأثور للقرآن )جلد:  ریتفسااااا یه.ق(. بحاراألنوار ف  5055م. د. ) ،یمجلسااااا
 تهران: مؤّسسة الّطور للّنشر.

 ی(. سااابک زندگ 5910. )یپور، و.، توان، و شااامسااا ،یس.، ساااراج  ،یمحمود
 .91-65(، 1)1. اسالم و سالمت، هیدر بعد تاذ یاسالم
 زانیو م یافسااااااردگ  نیرابطااه ب ی(. بررساااااا1446غ. ) ،یا.، و پناااه  ه،یاامرز 

شااهر زاهدان.  یرسااتانهایدوم دب هیدانش آموزان پا نیدر ب یاعتقادات مذهب
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 .519-555(، 9)1 ،یت یترب یمجله مطالعات روانشناس
در ساابک  تیخالق یبازدارنده ها ی(. واکاو5911ف. ) ،یس.، و داراب ،یمروت 
 .18(، 1)19 ،یاسالم یاجتماع  ی. پژوهش هایزندگ 

(. 1)جلد:  میکلمات القرآن ال ر  یف  قی(. الّتحق5059و. ) ،یزیتبر یمصاااااطفو
 .یتهران: وزارة الّثقافة اإلسالم

 (. تهران:5)جلد:  یت یدر ورزش ترب سااااااتهی(. روابط شااااااا5961ر. ) ،یمظلوم
 .رانیا یاسالم یجمهور کیالمپ یمل  تهیکم

: رانیا-(. قم5)جلد:  هی(. فاضااال مقداد، نضاااد القواعد الفقه5965ف. ) مقداد،
 .هیفاضل مقداد، نضد القواعد الفقه

. ی(. مسااااااجد، خانواده، سااااااالمت اجتماع 5915خ.، و پژمان،  . ) ،ییرزایم
 .6(، 518)54 ت،یماهنامه اصالو و ترب

 (. تهران: دانشگاه تهران.5)جلد:  ی(. بهداشت روان5989آ. ) ،فریالنیم
 ی(. بررسااا5914س. ) ،یاریم.، و اسااافند ،یفراهانیم.، فرمه ،یرزامحمدیم

در  ی. مطالعات معرفت یو اجتماع  یدر سااااااالمت فرد ینید ینقش آموزش ها
 .01-15(، 1)51 ،یدانشگاه اسالم
نقش سبک  ی(. بررس5910ف. ) ،یارفعیقیم.، و صد ی،آبادنجفینورمحمد

 نیلآن بر بهداشاااات روان انسااااان. ارائه شااااده در اوّ  ریو تاث یاسااااالم یزندگ 
 قم. ،ینید یشهیفرهنگ و اند یالملل نیب یکنگره
از زنااان در مورد ورزش بااانوان معاااونات  ی(. نظرخواه 5991ف. ) نژاد،کیاان

و ورزش،  ی. علوم حرکت یبدن تیبانوان ساااااازمان ترب یبدن تیو ترب یورزشااااا
6(5 ،)511. 

بر  یاساااالم یسااابک زندگ  ری(. تأث5919. )یدیتابان، و صااا ،یریخ  وکار،ین
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 (.5)11 ،یاسالم تیر ی. مدیل یتحص تیموفق
 هیآ ی(. بررسااا5910. )یاریو بخت ،یبرهان ،ییس.، رضاااا ،یم.، اند پور،دالهی
 (.یو اجتماع  یروان ،ی)جسم یسالمت  یسه بعد اصل  نهیدر زم میقرآن کر  یها

 .16-08(، 9)1اسالم و سالمت، 
در پرتو  طیبهداشت مح یها(. شاخم5986م. ) ،یرانیو. ع.، و ش ،یوسفی
 یدانشااااااگاه علوم پزشاااااا   یاعظم )ص(. مجله علم امبریپ رهیساااااا یهاآموزه

 .544-11(، 0)6رفسنجان، 
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 یی. عرفان کرونا و هبوط کرونا32

 1یسپهر یمهد

 لپرده او  . 1
 ام. خانه ما محلّ کرده عادت خانه طیمح به که اساااات سااااال دو به کینزد

ست. ارتباطات خانوادگ  شده ا شال یارتباطاتم   ، ارتباطاتیو کار ی، ارتباطات 
  اقاً اتف نه ند،یآیم ما خانه به همه که ستین نیا منظورم البته. …و  یرفاقت 
ب. ندیایب میندار  یل یتما هم ما ،ندیایب ندارند هم دوساات ،دیآینم یکساا  خ 
شتن دوست بحث شتن ای دا صالً  ست،ین حّسش ست،ین ندا  هب یازیره ن ا
 را که یهرکساا لیلم  صاافحه موبا ای تا لپدر  کیدو کل ی  ی. با کارها نیا

. طورنیهم ،با من داشاااااته باشاااااد ی. او هم کارنمیبیبخواهم در کنار خود م
ارتباط  میکنم. با دانشاااجوهایبرگزار م برخطکالس  قیرا هم از طر  میهاکالس

 یاز برا ،سااااتین یهم بدک  یاجتماع  یهادارم. شااااب ه یخوب یام  یو پ یامیپ

                                                                                                                   
الم/ گروه فلساافه/ . اسااتادیار دانشاا ده الهیات، معارف اسااالمی و ارشاااد/ دانشااگاه امام صااادق علیه1 السااّ

 5918و ششم اسفندماه تاری  نگارش: بیست /mahdi1353sepehri@gmail.comرایانامه: 

mailto:mahdi1353sepehri@gmail.com/


۳8۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ل. ارتباطات علم ب، ِوب یمعلم و محصاااااِّ به نظرم  ی. حت هسااااات که ناریهم خ 

 کیبا  ،سااتین یرهره هم که مشاا ل  دنیهم شااده اساات. د شااتریارتباطات ب
 و  ساااالیکند، ارتباط رهره به رهره با مگاپیمشاااا ل را حل م ،، ِوْآ َکمکیکل

تم گرف یدر واتسا  تماس ،که با پسرم کار داشتم روزید نیت همباَل رزولوشن
بود که  نی. بهتر از امیگفتگو کرد رودررو باهمبود  یریو رون تماس تصااااااو 

اساات و من هم مشاااول کار  یگوشاا یساارش تو معموَلً بزنم، رون  شیصاادا
 ی. راسااااات دمیرسااااایم جهینت به رتریکردم دیم شی. صاااااداتا لپدر  یعلم

سال پبود بال اتاق نی، پسرم هممیفراموش کردم بگو  سفندماه دو   شی. از ا
شااااا ل اسااااات. همان  نیما به هم اسااااات روابط 5044اسااااافندماه  اآلن کهتا 
دانم یندارم. فقط م ادیبه  یل یشااااد. قبل از آن را خ ییکه کرونا یفندماه اساااا

  مخود به  هویکرد باباتت  میکه ساار ساافره دخترم صاادا شاابیتفاوت داشاات. د
هول َبَرم  ،خورد گره نگاهش به و افتاد در رشاامانش رشاامانم یوقت  و آمدم

از او  یریتصااو  ،کردم یسااع ی... فور دمیدیم بیعج یموجود ییداشاات، گو 
ا او ر  ریآن تصااو  قی. آرام گرفتم و از طر اورمیبود را در یهنم ب لشیکه در پروفا

صالً شناختم و جوابش را دادم.    میشو  رهیبه هم خ یجدّ  یل یف ر کنم اگر خ ا
  نیا میکردیکه م ییهایباز از ی  یت ریها به خیبچگ  ادی. میافتیم رتیح به
. میشاااادیم رهیخ هم به بعد میسااااتادیایم هم یرودررو ینفر دو که بود
م. یشناسینم را گریهمد میکردیم احساس  هوی که میشدیم رهیخ قدرنیا

 یدانم ره حالت ی. نممیدیترساااااایهم م یبود. کم یابتجربه متفاوت و جذّ 
که از هم  یاهشااایکل نیطاقتش را ندارم. هم ،کننده اساااتوانهیاما د ،اسااات
 .میشااناساایم بهتر را گریهمد یطورنیااساات.  تربخشآرامتر و راحت ،میدار 

ل و  قدرنیادانم ررا کورولوها یت نمی م ره گرید میر یگیهم که م ارتباط خ 
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دائمًا  ،زندیبا من حرف م یوقت  ،اساات سااالهسااهاند. پساار کور ترم که َمَچل
 یوقت  ای ،ررخاندیصااااااورت خودش م طرفبه لیصااااااورتم را از صاااااافحه موبا

ه کند و بعد بیم ت رار را کار نیشده است، باز هم رهیخ ونیز یرشمانم به تلو 
ل م مانم ز  ندت ... َلَجم میرشاااااا ته خودم را کنترل مردیگیز  یل یکنم. خی، الب

همد بف ،تر شااودبزرگ ی. به گمانم کمسااتیدانم دنبال ریکنم. نمیدرکش نم
 شیتعامل کند. داشااااااتم از اساااااافندماه دو سااااااال پ گرانیبا د دیرگونه با

 و ریگهمه یماریاساااات، همان ب یی، مقصااااودم همان اساااافند کروناگفتمیم
از آن موقع جور  رسدیم. هنوز هم ادامه دارد. به نظر یخانگ  نهیقرنط داستان

 ادیقبل از آن را به  یل یخ گرید اآلن. البته عرض کردم میکنیم یزندگ  یگرید
 .کرونا یابتدا به برگردم دیآی. َبَدم نماست شده یگریم هم جور دندارم. حّس 

احساااااااس  یو حال قبل از کرونا را دوباره لم  کنم. گاه  بتوانم حّ   دیشااااااا
اسااااات که به خودم برگردم و از خودم  یفرصااااات خوب یخانگ  ییکنم تنهایم

ها و شااهیهمه کل انیبتوانم خودم را از م دیهسااتم؛ شااا یبپرساام که ره کساا
 و لخت و ب شم رونیب ،اندهزد ایام زده خودم به فضا نیکه در ا ییهابررسب

مرا  یااما درساات در همان لحظه، وسااوسااه؛ شااوم مواجه خودم خودِ  با انیعر 
 ای ،نگرمیآواتارم را م یام را بازکنم. وقت شناسه همان ای لیپروفا که داردیوام
ساااات خودم م یرا در پا ی  یَل  هم بعدازآنو  شااااومیساااارمساااات م ،نمیبیپ 

سله یهاَسَرک شته هدف بهیوار و بسل ش لکنو ها و ... و کاّلً احساس ها و 
  تیّ احساس هو  گونهنیااست که  نیا قتشیکنم. حقیرا فراموش م ییتنها
 همآنخوانم ی. نمازم را ممی. دو کلمه هم در مورد ارتباطم با خدا بگو کنمیم
با خدا صااحبت کنم، کلمات  خواهمیمررا هر وقت  دانمینمل وقت. منتها اوّ 

اما تا به خودم  ،دارم توّجههم  یروند. به معانیم رژه یهنم در نماز میو مفاه
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و حاضاااااار، نمازم تمام شااااااده  یّ ح  یبا خدا تروتازه ارتباِط  کیقبل از  ،میآیم

ردگ  انجماد. از نمازم انتظار  هیشااااااب یزیهم ر دیشااااااا ،دارم یاساااااات. ح  م 
  دیشااااااا. گفتم به امامزاده محلّ  میرفت یساااااار کیدارم. با دخترم  یشااااااتریب
  یل قن   اِط یح یبای، حوض ز هرحالبه. اوردیب یافسااااردگ  ،ینینشااااخانه همهنیا

ورود،  محضبهکند. یآدم را عوض م یحال و هوا ،اشینوران حیضر  و امامزاده
ش  .لمیف ضبط و گرفتن ع   به کردم شروع و آوردم رونیهمراهم را ب یگو
  میآمدم به خانه برگشااته بوددانم ررا تا به خودم یاما نم ،بود یها عال صااحنه

 ،از خود امامزاده ندارم یکه ضبط کرده بودمت حس ییهاصحنه دنید مشاول و
 .هالمیف و رهایتصو  نیهم یمگر از ورا

 م،یاهدیرساااااا تیهساااااات که کرونا آمده، به حالت تثب یبه هرحال دو سااااااال 
 .ستیاوضاعمان هم بدک ن

 پرده دوم. 2
ا هدست سمت به پا سمت از کمکم و شده رهیبه نوک انگشتان پا خ یکم

. احسااااااس ندیبیم گونهنیا را خود که اسااااات بار نیلاوّ  «آدم». دیآیباَل م
 -خودش را  یاهشاااایگرفتار آمده و از پشاااات قاآ شاااا یاهشاااایکند در شاااایم

را  خاک یو نرم ی، زبرشیبدن، کف پا نیی. در پاندیبیم -را بدنش دیببخشااااا
برد به یکشااااد و سااااپ  آن را باَل میمکند. دسااااتش را به بدنش یلم  م

هم  یاسات و کم یبی ر  کند. حّ  یرشامان را ح  م یسامت نگاهش. نرم
از دروِن قاآ  کندیماحسااااااس  اآلناما  دیدیمفقط  نیکننده. تا قبل از اجیگ

همه  یعنی ،دیدیجهت میبقباًل تنگ اساات.  یگر اساات؛ کمرشاامانش نظاره
 دیبا را سااااارش یعنی؛ ندیبیدار مجهت اآلناما  ،دیدینگاه م کیاطراف را با 
 و حّ  یقدر ب نیاند و اقدر دور شااده نیا اءیررا اشاا ای. خداندیبب تا بچرخاند
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. ررا بودم آ وشاااش در ایکردم در آ وشااام بود یم توّجهحال. قباًل به هر ره 
َنَف  در َنَفسااام قباًل را لم  کنم.  «حواء»دساااتانم را دراز کنم تا صاااورت  دیبا

  ناآلبود اما  «تو» میبرا قبالً دور است.  قدرنیااما  ،گرره کنارم است ،اآلنبود؛ 
مرا. به  ،ها هموهیم و دمیفهمیها را هم موهیم نیازاشیپاساات.  شااده« او»

، هم دمیشااانیرا م شاااانیهم بو  ،کردمی، هم لمساااشاااان مدنشاااانیصااارِف د
؛ رنِگ دمیفهمیرا که با من داشتند، م یاهزمزم یحت  و دمیرشیطعمشان را م
ررنِگ رمن سپ  اند شده «ءیش» میهمه برا اآلناما ؛ نواختیم هم یقیها، مو

   ی. همه أندمیدیم «تو»اند. قباًل همه را شاااده «آن» میبراروو و منجمد؛ یب
 «او»همه  اآلناما  ،. اصااااااًل همه خودم بودندهمه با مأنوس من و بودند من
ْ  و هم ،، هممیبود َنَف  کی. همه «حواء» یاند؛ حت شده  اآلنَنَف .  ،نفاااااااْ
 را میام تنگ اسااات، باض گلو نهیاند. ساااهبیاند. همه  ر شاااده «یگرید»همه 
 یآشاانا و اهل  ک هیچ نجایارقدر سااخت اساات.  ی ربت  رب نیفشااارد. ایم
خواهم یم کند.یکه در ازدحام، مادرش را گم م یدرساات مانند کودک  ،سااتین

 یکه قول گرفت  یدر آن قربت شرق  کاشیا. کنم هیگر  یبه وسعت همه هست 
ماندم. مرا ره به خلود و یبر عهدم م ،رشاااام از رشاااامانت برندارم یاتا لحظه
لک َل لک، خودت بودیبل یم  داشاااااات  یت خوِد خودم. ره لذّ  یعنی ی،؟ خلود و م 

 یلطافت و نرم همهآنشااده؟  کیزمخت و تار  زیرهمه. ررا یآن اشااراق شاارق 
  آنچنانات، آمرانه نگاه کی به که نینازن و نیکجا رفت؟ آن موجودات بلور 

شااان به من نه کردند که در من حّل شاادند کجا رفتند؟ خضااوع و سااجده ءایح
شاااات و مسااااتارِق در عزِّ تو، محو شاااادم هاآنفقط  و  را، که خود من را هم ک 
ها ی. همه مهرباندمید انیبه صااااااحو آمدم خود را هم آ وش بهشاااااات یوقت 
خشم و  ضب هم رشم در رشم بود.  یبود. حت  «تودرتو»و  «رهره به رهره»
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 شیب ی، صااااااورت  قتیشااااااود، نگرانم که از حقیرنگ میدارد ب زیرهمه اآلن
. اشخاص ریشده تصو  زیرهمهرود. ینگران حضورم که دارد از کفم م. دلنماند

 همهآنها از صاااورت نی. ااندروویبها . صاااورتریتصاااو  یاند در وراگم شاااده
حضاااااور کجا و  یساااااویگ چشی. تار مو و پدارند یاندک  بهره طراوت با اتیح

دِم  اتیح ،اساات اتیح اساامش فقط اتیح نی؟ اکجا میروو مفاهیدَللت ب
 .ایدن اتیو پست: ح یدست 

 لیت ل. 3
ر صاااه  ربت آدم از عالم  دهیبر  ساااوختگاندل تیروا ،ایدن یدر زندگ  یقصاااه پ 
 ،اساات نیزم یبر رو یهبوط آدم تیکه روا تیروا نیقدس و طهارت اساات. ا

اما صد افسوس که  ؛است یبه عالم ِعلو یبازگشت آدم نهیاگر فهم شود زم
ع تضرّ  و هیگر  یجابهت حضور را فراموش کرده و درنگ، لذّ  یپ  از لخت  یآدم
صورت   یبرا سًا حضور ییکند. گو یم خوشدل ،از آن یبازگشت، به  سا  یکه ا

که مدت  یاساات که هساات. مانند کساا نیدر کار نبوده و هر ره هساات هم
از  با او یبسااته عادت کرده و وقت  ینشااسااته و به فضااا یدر خانه تنگ  یدیمد
خود  دبننعلکه به  یمانند شتر یی،تازه بوستان و کوهستان سخن بگو  یهوا

که در بازارره دسااات  یاکند، نگاهت کند و سااارش را ت ان دهد. بچهینگاه م
اما اگر پ   ،ندینشاایشااود تمام  م عالم بر دلش میمادر را رها کرده و گم م

را فراموش  یکند، آ وش محبت مادر خوشدلبازار  یهانیتر یبه و  یاز مدت 
 ماند.ینم شیبرا شیب یت، مفهومکرده و از محبّ 

 یبر زندگ  یتالطمات  یاساااااات که گاه  نیا ی،بزرگ اله یهارحمت از ی  ی
 نی. اکند یادآوری او به را انیبا قدس یآ وشهمزند، بل ه حضور و یم یآدم

ند یگاه  ،اوردیتالطمات اگر تنّبه ن  یرتآماده طیشرا تا ردیگیبه خود م یدور ت 
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، یگردار یعالوه بر اثر ب یگاه  ،دارکنندهیتالطماِت ب نی. اکند جادیتنّبه ا یبرا
ن سخ اآلن. باشند زیبخش نشوند که معرفتیم داده بیترت یاگونهبهخود 
ه یماریکه بحران ب ستین نیبر سر ا ست، زده اانساِن  فلت یبرا یکرونا، تنبُّ
بحران با دور  نیجاسااات که ا نیدر ا ییبای. ز اسااات یهیبد و روشااان کهاین
ند  ، رگونه انسان دربفهماند ما به که شده داده بیترت یاگونهبهکه دارد  یت 

 یکوتاه شده و به ارتباطات صور یدستش از ارتباطات حضور یکوتاه مدت 
 و یمجاز یفضااااااا نیهم به که اساااااات بیقر عن و آوردیمرو  یو مجاز
ب هم یکند و گمان کند زندگ  خوشدلآن  یهاصورتک  تاست نیخ 
ما  ،کرده تریقورا  یارتباطات مجاز ،ضاااااارورتبهگرره  یخانگ  نهیقرنط  ا

به رهره»که  میفراموش ن ن به رهره»کجا و  یقیحق «رهره   یمجاز «رهره 
بر پوست بدن  یوجود یها و گرما، ح ِّ آه َنَف  بر گونهیزیکجا؟ به قول عز 

شما را از  کهاین؟ درست مثل کجا تالیجید صورتبه آه یصدا دنیکجا و شن
بگ  باغ ِ  ِت یؤر باز دارند و  با پراکنش گ   ریتصااااااو  شیجاه ل   «یمجاز یبو»ل 

 در یجهشاااا توانسااااتیم که یخانگ  نهیقرنط نیهم کهاین ترجالببگذارندت 
 اما ،کینزد ظاهر به شودیم یبه ارتباط  لیتبد ،باشد یخانوادگ  حضور تیتقو 
 شود نیر یش یاتجربه یخانوادگ  حضور کهاین یجابه. یاشهیش یوارهاید با
 هم رونمانیب َنرمک َنرمْ  یعبارت  به و یرونیب ارتباطات در یریگالگو یبرا

  رونیب هم آن شااد یرونیب هم مانیخانوادگ  حضااور برع  ، شااود، یحضااور
  که اساات حضااور عدم از یناشاا کمبودِ  احساااس ساارِ  رِ یز  هانی. همه ایمجاز

ر بب اشیمجاز تیّ هو  در را خود تا کشاااااندیم را انسااااان   مسااااتساااار و  ندیپ 
رمال  یهاکیَل  ،از نگاه ینرشاااما َمساااِت سااار  اسااات؛ یتوخال  همهشاااود که  یف 

 .یتوخال 
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  اثر بر را یقیحق حضاااور عالم و رفته یگشااااد کاله ما همه سااارِ  بر بارکی 
البته َکِ مان هم  م؛یاکرده یتلقّ  یقیحق را مجاز عالم و داده دسااات از هبوط
 -مالالساااّ  هیو آله و عل ناینب یعل -گزد. انگار نه انگار که پدر ما حضااارت آدمینم

ربت  از  یهم خطور آنجا. کرد هیگر  انیحضااور در محضاار قدساارهل سااال از   
سرمست  ،احساس کمبود که بر قلبمان رفت  هب ی،قیجذبه حضوِر حق یما را از 

 و ییرها حالِت  ،ی. ساارمساات کشاااند یمجاز یهاداشااته یمساات ساار و به  درآورد
ل افسون در است یشناور رخ؛ گ    به کشاندیم را یآدم کمبود احساس اما س 
  است  فلت یدوم بودن، ح ِّ  و است حضور یل . اوّ سرخ گل کندِن  ِی بدمست 

ل که البته ؟کجا و آن کجا نی. اداشاااتن ح ِّ  و   داشااات و دید توانیم را گ 
ل دنی. با دکتملّ  ح ِّ  با نه منتها ر تیابد از را هیر  ،هر گ    !میب ن یخال  و پ 

ک توانینم را قتیحق  .میبدو  قتیحق آواز ِی پ کرد، تملُّ
مااه عاّل  مرحوم ریبااه تعب کااهیطوربااه میدر حااال هبوط هساااااات هنوز هم

، میور  وطه آن در و آمده اتی، به عالم اعتبار هبوط اثر در -اهللرحمه -ییطباطبا
  رونیب ی، همچون ماه میشااو یم خفه مییآ به در دیَّ مقعالم  نیاگر از ا ییگو 
ته از اآآ از ماع  زیو ن یعیمجاز طب نی. الب به  یمجاز اجت تادن  حال دراف در 

  ندیگو یم نی. به امجاز اندر مجاز اندر مجاز یعنی، میهم هست تالیجیمجاز د
سرّ یهر هبوط  ازآنجاکهت البته «هبوِط مضاعف» ، است یت یهدا ی، مشتمل بر 

  .ییافزامعرفت یباشاااااد برا یتواند فرصااااات یم هم ییکرونا ِی تال یجیهبوط د
نااد تااالیجیهبوط د نیا کااهییازآنجااا مااا  ،دارد یبااه لحاااظ ماادِت زمااان، دوِر ت 

 کامالً  ارتباِط  نحوه کی به را یقیحق مهین حضاااور نحوه کی از گذر میتوانیم
رمال تجربه به  نی. امیتجربه کن ،اساات بتی  یا، نحوهدرواقع که یصااور و ف 

ت هبوط یّ فیتواند کیم ،دارد نیزم یبر رو یکه با هبوط آدم یت یّ خاطر ساااانخ



   ۳81 ییعرفان کرونا و هبوط کرونا

 که یزی؛ رکند ملموس ما یبرا را ایدن نیا به نیشااایو گذر از عوالم پ یآدم
  وارد توانیم طوره ر کهاین نیهمچن ،اساات دشااوار یعاد حالت در آن فهم
. بود رها و نداد کف از یانفعال  و یفعل  اتتوّجهاما حضور را با  ،شد مجاز عالم

م علم تقدّ  و زیتما در اشااراق  یمانند شاا ییرا که ح ما آنچه رساادیبه نظر م
ِم آنچه را که امثال مالصاااادرا در تقدّ  ای ،زدند ادیفر  یبر علم حصااااول  یحضااااور

ماهو ینگرش وجود ند ی،بر نگرش  ته کرد ثال عاّل  ای ،برجساااااا چه را ام مه آن
شرف ییطباطبا  بر یآفاق  معرفت بر یأنفس معرفت تیّ مبنائ و تیّ در تقّدم و ا
  معلمان که یزی؛ راساات شااده لم  قابل ییکرونا بحران نی، در اراندند زبان

جان به لب  ،ح مت انیدانشاااااجو  به آن فهماندن و دنیفهم یبرا فلسااااافه
خاص  یم هست مقوّ  بودن گرانیدگفت که با یراه نمیهم ب دگریشدند. هایم

 انسان است.
 ی، البته اما شاارط و خاّص  یمرز تیموقع نیدر ا یمعرفت  نیبه رن دنیرساا

کرونا یخانگ  نهیِت قرنطیّ وضع نیا در کهایندارد، و آن  گر ت نظاره، به دقّ ییَِ
رم نرمک نو  کمکممم ن است  کهاین و میباش خود شدن تالیجیو د یمجاز
 ،کرده خوش دل تالیجید ارتباطات نی، به همکرده فراموش را یقیحق یفضااا

 .میشو  یمجاز و یاعتبار امورِ  یپندار قْت یو درار حق
 





 

 خلوت یبرا یفرصت  کرونا. 33

 1یمانید سلمحمّ 
 به مثابه نهیقرنط ترعام طوربه و گرانید با ی  یز یف تعامالت یسااااازمحدود
ده اعالم شااا ی،ماریب نیا به ابتال کنترل و یریشاااگیپ یبرا راه ار نیتر یاصااال 

 طبقه  الباً  که رانیا جامعه از یبزرگ  بخش یبرا ،یاجبار خلوت نیاساااات. ا
 یای. در دناست شده جادیا ،هستند کاسب طمتوّس  طبقه ای کارمند طمتوّس 
 یزندگ  در ییفردگرا اوو یطرف  از که میهساات جالب تضااادّ  کی شاااهد ،یکنون
 با دتوانینم بشر که میاافتهیدر  یروشن به گرید یطرف  از و است حاکم انسان
 حصاااارخلوت  ی. از منظر اساااالمکند محصاااور را خودش و کرده خلوت خودش
 در و است عرفان در سلوک ارکان و آداآ از و نید راه سلوک یبنا و تیّ عبود
ّس همیعل اطهار ائمه، وسّلمآلهوهیعلاهللیصل  امبریپ رهیس قرآن،  بهبه مثا بزرگ عارفان و المال
. اسااااات دهیگرد مطرو نف  بیتهذ و روو پرورش در مهم عوامل از ی  ی

                                                                                                                   
ّس هیقتصاد/ دانشگاه امام صادق علو ا یدانش ده معارف اسالم اریاستاد. 1 / یاسیالم/ گروه اقتصاد سال

solimani@isu.ac.ir/  5911 ماهنینگارش: ششم فرورد  یتار 
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۳1۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  اتر ت ثّ  و یویدن قاتتعلّ  و هایآشفتگ  از ییرها جهت مناسب یبستر خلوت،
 2.گردد وحدت و بی  عالم توّجهم فرد تا کند،یم جادیا آن

ده کننمفتون حالنیدرع و یاجبار نیهمنش کی ی،اجبار خلوت نیا در البته
 در را انسااااان و کندیم خارو خودش بودن خلوت از را خلوت که دارد وجود
  نینشااهم نیا. دهدیم قرار یاجتماع  روابط از یبزرگ  مجموعه بمباران معرض
 خلق را انسااان روابط از یعیوساا گسااتره یاجتماع  یهاشااب ه قیطر  از یاجبار
 و استتر گسترده شدتبه ی  یز یف یاجتماع  یزندگ  معمول حدّ  از که کندیم
 یاجتماع  یهاشااب ه کانال از ایدن با فرد یهن گسااترده تعامل یعنی امر نیا
  خلوت یایمزا که آوردیم وجود به او یبرا را یجدّ  تمرکز عدم کی و رت ثّ  کی
 .بردیم نیب از کامالً  را

 لاوّ  کاربرد: دارند یدیکل کارکرد دو کرونا یفضاااا در یاجتماع  یهاشاااب ه
 در که هسااتند مواجه ناشااناخته موجود کی با افراد عموم کهییازآنجا کهاین
  انتقال، نحو اثر، گسااتره اثر، زانیم مورد در) ندارند، یرندان اطالعات آن مورد
 یاجتماع  یهاشاااب ه به آن، رفع و جهل نیا پوشاااش یبرا( ...درمان و  نحوه
 اعتمادیب ازجمله مختلف لیدَل به ما جامعه از یالبته بخشااا. کنندیم رجوع
  مراجع از اساااتفاده با را خود جهل تا کندیم تالش گذار،اساااتیسااا نهاد به
 ترس کنترل و جهل رفع هدف جامعه از بخش نیا. دینما رفعتر نانهیببد

  به یخبرها که کندیم دنبال یخبر منابع قیطر  از را دانش فقدان از یناشااا

                                                                                                                   
ن  » و آثار آن مباحثی مطرو شاده اسات از جمله:در مورد خلوت  شاریفه اتیدر روا. 2 ِتحصاِّ زَلِه م  اِحب  الع  صاَ

حَتِرس  ِبِحَراَسِتِه فَ  صِن اهلِل َو م  وبَ  ایَ ِبح  ا َو َعاَلنِ  یط  َد ِبِه ِسرًّ کرد،  اریاخت یریگهرکه عزلت و گوشه ٍه؛یَّ ِلَمن َتَفرَّ
 که متفرد یپ  خوشا به حال کس د،یکش یو خود را به حف  و حراست اله تیمتحصن شد به حصار عاف

 .«دیاو متوحش گرد رین  و از  أ طن، متوجه او شد و به او مستخود و به ظاهر و با یشد به خدا گانهیو 
 .(5999، )554 ، ص94 و ه،یباقر، بحاراَلنوار لدرر اخبار اَلئمه اَلطهار، تهران، نشر اسالممحمد ،ی)مجلس



   ۳1۴خلوت  یبرا یکرونا فرصت

 .کنندیم عیتوز  نانهیبدب تشدّ 
 ییای. ما در دنشاااودیم مربوط فرا ت مفهوم به هاشاااب ه نیکارکرد دوم ا

 کیانساااان  یدر سااابک زندگ  فرا ت و حاتیتفر  صااانعت که میکنیم یزندگ 
ا ت کندیکار م یکنون یایانسااان دن اساااساااً  .ددار  یپوشاارشاامرقابلی  گاهیجا

. او حذف نمود یرا از عرصااااه زندگ  حیتفر  توانینم رونیازاکند و  حیبتواند تفر 
تفاده به اس لیندارند تما ی  یز یف حیبحران کرونا که افراد ام ان تفر  طیدر شرا
ونا رک وعیبا ش درواقع. ابدییم شیافزا منظور نیا یبرا یاجتماع  یهااز شب ه

 یاجتماع  شب ه کارکرد نیا است افتهی شیافزافرا ت  زمان که لیدل نیا به
  یاجبار خلوت نی. لذا ااساااااات شاااااادهتر پررنگ حیبه تفر  یآدمز این رفع در

  یراب دباش یخلوت  ن هیا یجابه نهیقرنط نی. اندارد را یعرفان خلوت یکارکردها
  گاهیجا تیدرنها تا کند ف ر خلق و خلقت وبه رابطه با خدا  د،خو به انسان که

 دشویبه آن م منجر شتریب کند؛ فهم را یهست  نظام و نشیآفر  نظام در خود
با  صارفاً  طیشارا نی. فرد در اردیگقرار  یاجتماع  یهاکه فرد در دام ت ثر شاب ه
  جااادیا او یبرا خلوت کااه یرنج  از فرار یبرا و فرا ااتهاادف پر کردن زمااان 

   فلت قیتعم موجب امر نیا و آوردیم یرو یاجتماع  یهاشااب ه به کند،یم
 .شودیم فرد

 یبرا نهیدارد و آن وجود زم وجود ریفرصت رشمگ کیکرونا  بحران ظهوردر 
که  فرصاات درساات اسااتفاده نشااود نیخلوت افراد با خودشااان اساات. اگر از ا

  شااواهد ن،ینو  یهایفّناور از اسااتفاده فرهنگ وجود عدم لیبه دل متأساافانه
  روبرو یرالش جدّ  کی با دارد، وجود فرصت نیا رفتن دست از مورد در یجدّ 
  جادیا باعث ،یاجتماع  یهاشااب ه از اسااتفاده نادرساات. فرهنگ شااد میخواه
 از لهو و لعب است. یناشکه  ی فلت  شود،یم  افالنه یخلوت 



۳1۳  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
خود  ی  یدر نزد ا. همه ما مرگ ر دارد وجود بیعج ن ته کی انیم نیا در

  احتمال حداقل) مینیبیم خودمان یقدم کیدر  راو کرونا  میکنیاحسااااس م
 رد کهآن دسته از افراد  یبرا( میکنیم درک قبل از ترمحسوس و باَلتر را مرگ

  ،ند داشااته باشاانداکرده فوت ایشااده  مبتالکه  را یافراد  انیدر نزد وخانواده 
 عموم یبرا یجدّ  هتنبّ  تواندیم حّ   نیا. اساات ترپررنگ احتمال و ح  نیا
 یکه ام ان برقرار یالبته به شااااارط  ،ببرد نیب از را  فلت نهیزم و کند جادیا

  یقیدقا یبرا صرفاً ) یالحظه صورتبهاز ما  یاریخلوت وجود داشته باشد. بس
 اج فالن در روسیو  شدن ریفراگ خبر از مثالً ) میشو یم رثّ أ متو  همتنبّ ( محدود

ا م یکه ساابک و منش زندگ  سااتین یحدّ  در هتنبّ  نیا اما؛ (نفر کی فوت از ای
 یزندگ  ساااابک مختلف ابعاد یواکاو به ازین امر، نیا ییررا. )دینما متأّثررا 

 (.دارد کیو ستیب قرن یایدن یانسان
  افتهیجامعه رواو  افراد از یاعظم بخش انیمکه از کرونا در  یریتفسااا در
 نیما که د جامعهبود که در  بیمن عج یاست. برا رنگکمدست خدا  است
در مورد قدرت خدا در  یعموم بازخورد اساااات؛ بوده یزندگ ساااابک  نفکیجز َل
  شاااااناخت یناف  بحث نیا که میدار  تدقّ ) دارد قرار لیتحل رندم یهاهیَل
بل ه بحث بر ساار  ،سااتین آن درمان یهاراه ای و آن انتشااار عوامل و روسیو 

 ر،یعام و فراگ طوربه(. اساااات اسااااباآ ساااارساااالسااااله و أمنشاااابه  توّجهعدم 
نظران تالش صاحب یبرخ  ازنظر یحت ) شودیمطرو م کرونا زا یمادّ  یهاریتفس
 رد شهیر  روسیو  نیا دانستن یشگاه یآزما ای و روسیو  أمنشکردن  دایپ یبرا
از  یاری(. بساست آن از یماد ریتفس ارائه در افراد یهن بر حاکم یجدّ  لیتما
  نیا مورد در بشااار دانش فقدان و جهل  لبه لیدل به یمادّ  یرهایتفسااا نیا
 در درهرصااورت. کندیم عملجامعه  در ییافزااضااطراآ جهتفقط در  روس،یو 



   ۳13خلوت  یبرا یکرونا فرصت

  ؛یسازداریب و یبخشهتنبّ  کی ؛یاله آزمون کی یماریب نیا وعیش ،یاله نگاه
ا هانسان تکتک یاست که هدف آن بلوغ نوع بشر و حت  ... ای گناهان، ارهکفّ 

 است.
 نیم. اییایَلزم اساات که به خود ب یآزمون اله نیدر ا شاادن ساارافراز یبرا

 یمتفاوت  یدر سااااااطوو مختلف معان ،یو اجتماع  یاز جنبه فرد مدنآبه خود 
  یعنی ،ما یاجتماع  یو بسااااااتر زندگ  یاجتماع  یکند. در سااااااطح زندگ یم دایپ

 یبهداشااات  ساااتمیعوض کردن سااا خودمان یعوض کردن سااابک زندگ  درواقع
 یدر حوزه فرد طرفآنو از  یها در تعامالت اجتماع تیّ محدود یبرخ  رفتنیپذ

و موارد مرتبط  یموارد مربوط به بهداشاات و درمان بهداشاات فرد یخود سااوا
آزمون و آن  نیاز ا آمدن رونیسااااربلند ب یوجود دارد برا یاصاااال کل  کی گرید
 جودوبشر  یزندگ  یهاصحنه همه دردست خدا  کهاینبه  میو ه بشمتنبّ  ن هیا

و  ساااااتینل قائخدا  یبرا یگاه یجا یشاااااده بشااااار امروز یمادّ  ی. در زندگ دارد
توان یاسااات با علم خود م قائل رراکه ،کندیم یپوشااارشااام خدا از ینوع به
 دهیقدرت رس نیقائل است که بشر به ا ،دخود را به نحو کامل اداره کن یزندگ 

 ،آورد ادیبه کند و تنها خدا را در مسائل و مش الت  ییخدا نیکه در سطح زم
 .ستین نیرناما کرونا ثابت کرد که 

 





 

 م؟یا، رگونهییط كرونایدر شرا. 43

 1فیطحان نظ یهاد
کنیم. ویروس سااااپری می کرونا با اخبار رااساااات که روز و شااااب رند وقتی 

را  5911ی سال یابتدا یو روزها 5918 سال یمنحوسی که زندگی روزهای پایان
ّی  زدهگرهبه خودش  به تو محدود ، درس و وآمدرفت، وکارکساااااابهایی را 

های برخی را دا دار کرده . دلاساات تحصاایل، ساارگرمی و تفریح و ... وارد کرده
و  ءهر ابتال ِی ژگ یو . این اسااااات خساااااارت زدهو به کار و سااااارمایه برخی دیگر 

و گرفتاری ره  ءایم؟ برای رفع بالگرفتاری اساااااات. ما در این ابتالها رگونه
کنیم؟ برای عادی می رفتاررگونه  یمادّ  هایکنیم؟ با داغ عزیزان و زیانمی

 کنیم؟زندگی کردن ره می
ساایل و زلزله را ایم. جنگ، تحریم، ما روزهای سااختی را در کنار هم گذرانده

ایم و اما کنار هم مانده؛ ایمایم.  م و ترس را تجربه کردهپشاات ساار گذاشااته

                                                                                                                   
و  ی/ گروه حقوق عمومالمالسااّ هیو حقوق/ دانشااگاه امام صااادق عل یدانشاا ده معارف اسااالم اریاسااتاد. 1
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۳18  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
هااا، ایم. بااا همااه سااااااختیهااا بااه سااااااالماات عبور دادهکشااااااتی را از طوفااان

 .است و سرافرازتر نیز خواهد شداکنون بلند  ایران پررم
ل، مراقبت، صاااااابر و دعا و توکّ  ،های بهداشااااااتیهبه توصاااااایّ  توّجهفارغ از 

راره باری،  جاد آرامش ف ری و مثبتبرد تاران، ای به گرف نگری، جویی و کمک 
در خود و  خوآ حال تواند برای ایجادکمترین کارهایی اسااات که هر ک  می

 .جامعه انجام دهد
و  یپراکندروغکه  هاآنپاشاند، س و ناامیدی میأکه این روزها بذر ی هاآن
برند، مردگانی که سالمتی مردم را به احت ار می هاآنکنند و سازی میشایعه
ان تر درمبه مرضاای بدتر از کرونا هسااتند که باید هرره سااریع مبتالو  کمتحرّ 
 .شوند

یاهی ناراحتی از این ساااااا های زیبایی همچون تالش ها، صااااااحنهدر کنار 
د های متخصصان برای تولیتالیّ پزش ان و پرستاران برای بهبودی بیماران، فعّ 

 یسازپاکبرای  یئت یهداروی این ویروس، همدلی خواهران و برادران جهادی و 
 گران و کارگران برای تولید حداکثری موادّ اماکن عمومی، کوشااااااش صاااااانعت

بهای اماکن اسااااتیجاری و... امید، بهداشااااتی و اقالم درمانی، بخشااااش اجاره
 ،هات و جوانمردی ایران اسالمی را دوباره نمایش داد و نشان داد در سختیمروّ 

نار هم هسااااااتیم و همه ثل همیشااااااه ک خدا  یاریبه  ما توان به باهمم
 .دهیمرا ش ست می منحوس ویروس این
 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%A8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%B3/
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 1اریّ س یمهددمحمّ 
 هرروز؟ / ستیر هاآن، فرق ما با بلدند هم ستیکمون یهاینیر را دنیترس 
  اتیادب و معارف نهیگنج آن ررا/ هلل انا یراشنی، بمینینشیاخبار مرگ م یپا

  هایرانیبه رفتار ا یبخشااازیتما و ظهور مجال یبحران نقطه نیا در هزارسااااله
اما  ،اندکارشااااان را درساااات انجام داده ،باً یتقر  یبهداشاااات  مرشاااادان/ افتین

 طور؟ره یمرشدان معنو
لت روان نیترس؛ ا حا تهیظهور  ینام  عه ا اف جام با  یرانیدر  در مواجهه 

                                                                                                                   
الّسالم/ گروه فرهنگ و . استادیار دانش ده معارف اسالمی و فرهنگ وارتباطات/ دانشگاه امام صادق علیه1

 نی: اساااااندهینو  حیتوضااااا/ 5918تاری  نگارش: نهم اسااااافندماه  /mmsayyar@gmail.com :تمدن/ رایانامه
ا  یروزها نیرا در نخساات ادداشااتی ام در یمواجهه کشااور با بحران کرونا نوشااتم و ابتدا در صاافحه شااخصا
 ریسهم مواجه شد. خوشبختانه در ادامه م یمنتشر کردم و آن روزها با استقبال و بازنشر خوب نستاگرامیا

مجال ظهور و  یو اسااالم یرانیا اتیبخش ح زیکم کم عناصاار تما ه،یاول یهایو بعد از خروو از دسااتپارگ 
 یآمده فاصاله فراوان ادداشاتی نیکه در ا یفیما از توصا یو اجتماع  یروان تیّ و وضاع افتی یشاتریبروز ب

 «تیّ وضااع رییتا» نیدساات هم در ا نیاز ا یگرید یو هشاادارها «تیّ وضااع فیتوصاا» نیهم دیگرفت. شااا
 کرده باشد. فایا رههولو اندک در همان ب ینبوده باشد و نقش ریثأ تیب

mailto:mmsayyar@gmail.com/


300  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 یعنی ست؟یهم بلد بودندت پ  هنر ما ر هاینیرا که ر نیکروناست. خب ا

جامعه  کیرفتار  نیب یداریتفاوت معن ،شاااااودیم یجدّ  واقعاً  هیقضااااا یوقت 
 نخواهد بود؟ انیدر م یعیجامعه مسلمان و ش کیو  یست یکمون

و به  میشاایندیبه خود ابتال ب کهآنی ب میکنیم یریگیآمار ابتال را پ هرروز
اما  ،نندیبرگز  توانسااااتندیشاااادن م ماریب یبرا گریما هزار واژه د اکانین کهاین
معنا بدهد و گرا بدهد  یماریتا به ب« آزمون» یعنیکه  دندیرا پسااند ی  ی نیا
ْم ِبَش »به  ك  َونَّ وِع... ْوِف ٍء ِمَن اْلخَ یَوَلَنْبل   «.َواْلج 

شنیب مینینشیاخبار و آمار مرگ م یپا هرروز که معناکننده « أنا هلل» یرا
و  رانیباش ا یوارد شااااد: قو نیمعنابخش ما هم از ر یهامرگ اساااات. گزاره
 .میدهیکرونا را ش ست م

آمد به قم که  ساااات،یالیماتر  نیاز ر میمسااااتق یماریب نیشااااگفتا که ا و
ها دو بازخورد به ظاهر اساااات، اما تن عیّ عالم اسااااالم و تشاااا یمعنا دیمرکز تول
 یبهداشاااااات  داتیدر برابر تمه یبرخ  یساااااارکشاااااا: »افتی یت و ساااااانّ  یمذهب
معارف و  نهیت ررا آن گنج«یت سااانّ  جان طّب کم هیّ رند توصااا»و  «رانهیشاااگیپ
به رفتار  یزبخشاااااایمجال ظهور و تما ینقطه بحران نیساااااااله در ا زاره اتیادب
 افت؟ین انیرانیا

قه ل، صدل، توّس دعا، صبر، ش ر، توکّ  نه،یس  نه،یمثل طمأن یمیاز مفاه یخبر ررا
جامعه کارشااان را  یمرشاادان بهداشاات  ساات؟ین یاو رسااانه یعموم یو... در گفتگوها

حف   شااانیاصاال  فهیجامعه که وظ یاما مرشاادان معنو ،انددرساات انجام داده باً یتقر 
  اساااات یباق حساااارت هم  نیا تههاساااات رطور؟ البجامعه در بحران یسااااالمت روان

 کهاکنونتا  افتندییپرورش م ،ترنگرانهجامع یقدر مانیمرشدان بهداشت  ،کاشیا که
 .شدیهم ظاهر م شانیح مت در سخن پزش   ،شده دهیکش شانیها به سو گوش
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 1احمد توانایی
ه ن رد وجورجمعبا فشار مسافران به داخل اتوبوس پرتاآ شدم. هنوز خودم را 
رم. بیا پس»گوید: بودم که دیدم پیرمردی دستش را دراز کرده و با مهربانی می

ال خودم نار خودم؛ ب جا ک یا این قدیمی همبا خودم گفتم مرام  «.ب ها. مرام 
م ساااّن و ساااال پیرمرد که کرد. به احترادساااتم را مح م گرفته بود و رها نمی

و بینی خی   کردهیق های با رشاااااام هررندجای پدرم بود، ممانعت ن ردم. 
زد. به خوشای نداشات؛ اما پشات سار هم حرف می وروزحال، ظاهرًا شادهسارخ

ل اساافند بود و اوّ  یروزهاعّلت ازدحام مسااافران، تقریبًا رهره به رهره بودیم. 
ام گل اخالق معّلمی .آن یرهایوممرگکرونا و آمار  روسیو  وعیش یاوو خبرها

کرونا ایراد کردم؛ به امید  روسیو  و کرد و ساااااخنانی رند در موضاااااوع بیماری
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 5918تاری  نگارش: دهم اسفندماه 
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30۱  (۲و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
اش را با من رعایت کند. ، فاصلهبعدازآنل دستم را رها کند و پیرمرد، اوّ  کهآن

ره ساااخنان  کهایناز  سااارمساااتبرای رند لحظه در صاااورتم خیره شاااد. من 
محو من شده است. در همین رؤیا بودم  گونهنیاام که پیرمرد ری گفتهگهربا

که با عطسه بلند پیرمرد به خود آمدم. تقریبًا سمت رپ صورتم خی  شد. 
و  هالمیکرونا و همه ف روسیاز و  یناشااا ریوممرگآمار ح  عجیبی داشاااتم. 

های عالم بر سااارم . همه  مقطار شااادند میهارشااام یجلو ،مرتبط یهاع  
شد. پیرمرد  فداکارانه هنوز دستم را مح م گرفته بود، گفت:  در حالی کهآوار 

پسرم مرگ دست خداست؛ ویروس، میروس، همش ال یه. اینا همش کلک »
های دکترا و بازاریاس. میخوان جنسااااشاااون رو آآ کنن آخر ساااالی؛ ته مونده

 هنوز جمله «.سااارماخوردگی م  م  وو ر؟ت هاشاااون رو. کی باها و ماازهداروخونه
ساامت راساات صااورتم هم  آخرش تموم نشااده بود که عطسااه دوم را هم زد.

خواسااااات عذر خواهی کند، می در حالی کهکاماًل خی  شاااااد. پیرمرد این بار 
صورتم کشید و گفت:  سرم»دستی به  شت که با گوشه «. ببخش پ صرار دا ا

آمدم به خودم بجنبم، زبری آسااتین آسااتین لباسااش صااورتم را پاک کند. تا 
باس پیرمرد را روی صااااااورتم احساااااااس کردمت برای اوّ  بار مرگ را جلوی ل لین 

باور کردم که رفتنی شااااادم. ناخودآگاه  بود. یبیح  عج دیدم. میهارشااااام
بعد از من ره خواهد شد که با صدای  کهاینو  کردمداشتم به آینده ف ر می

پسرم سال خوبی داشته باشی؛ راستی عیدتم »پیرمرد رشته اف ارم پاره شد: 
 زمان کههم«. مبارک. مراقب خودت باش بابا. به امید دیدار در سااااااال آینده

ا؛ هگفت، شروع کرد به انجام ی ی دیگر از تعارفات ما ایرانیاین جمالت را می
 روبوسیت نه ی ی و نه دو تا ...
 ابود، ب مح م گرفته هنوز دساااتم را در حالی کهاتوبوس ایساااتاد و پیرمرد 



   30۴مرگ دست خداست!

به طرف در حرکت کرد و پیاده شاااد. از پشااات شااایشاااه  کرد و رها آهساااتگی
داشااااات دور  کمکماتوبوس دساااااتی ت ان داد و خنده مهربانی کرد. اتوبوس 

شد تا جایی که رهره و خنده پیرمرد محو شد. گویی عمر من بود که محو می
 تپدر نبود پسر از ییداشتم. قطعًا ح  جدا یبیح   ر شد و ... . می

پسرم مرگ دست خداست. »دادم. های پیرمرد خودم را تس ین میبا حرف
 فشرد .... باض گلویم را می«و بازاریاس... دکترااینا همش کلک 





 

 






